
W
inters bouw

 &
 ontw

ikkeling

Winters bouw & ontwikkeling Van eerste schets tot laatste steen

Winters











8 9

Van eerste schets tot laatste steen
Dit boek is opgedragen aan mijn vader, ir. Ton C. Stevens

Winters 



10 11

In
ho

ud

Inhoud

V O O R W O O R D  13

DE KRACHT VAN EENVOUD 14/15 

GEsCHiEDENis 24/25

WiNTERs: bOUWTEAM-pARTNER 34/35

HET bOUWpROCEs 44/45

Het initiatief 46

Het ontwerp 47

prijsvorming en opdrachtverstrekking 51

De werkvoorbereiding 54

De uitvoering 60

De oplevering 61

Het gebruik 62

Onze nieuwbouw als symbool   voor onze nieuwe identiteit



13

V
oo

rw
oo

rd

12

Dit boekje is een eerbetoon aan de opdrachtgever. Een onmisbare schakel in ieder bouwproces 

– alleen al omdat er zonder opdracht simpelweg geen bouwproject van de grond komt.

De opdrachtgever heeft een allesomvattende verantwoordelijkheid bij het creëren en vormgeven 

van ruimte. Hij of zij moet visie en ambitie ontwikkelen en initiatief durven nemen. Mogelijkheden 

verkennen, middelen organiseren en taakstellend kunnen zijn voor zichzelf en voor anderen. 

En doorzetten, want om het hoge doel te bereiken, moeten vele onzeker heden, procedures en 

voorschriften worden overwonnen. 

Een geslaagd bouwproces vergt dus een geslaagde opdrachtgever met vele goede eigenschappen 

en kwaliteiten. Misschien zelfs wat aangeboren optimisme. 

Voor mij persoonlijk was het een groot voorrecht om bij onze nieuwbouw zelf eens te ervaren wat 

het is om opdrachtgever te zijn. De valkuilen kende ik vanuit mijn vak als bouwer en mijn achter-

grond als architect als geen ander. Maar ondanks deze risico’s zag ik het als een enorme uitda-

ging en ging er een oude droom in vervulling. De beste keuze die ik in het hele bouwproces heb 

gemaakt, was de keuze voor een profes sioneel team van bouwpartners. Een selectie van experts 

die ieder voor zich het meest geschikt waren voor hun specifieke opdracht. Van Pascal Grosfeld 

als architect tot Jan van Koulil als uitvoerder, van Diederik Fokkema als interieurarchitect tot Jan de 

Jong als projectleider. Allemaal waren ze even deskundig en even belangrijk voor het eindresultaat.

Iedereen die zich heeft ingezet om onze hoge eisen en ambities waar te maken, wil ik hierbij enorm 

bedanken voor zijn of haar persoonlijke bijdrage. 

Met veel genoegen kijk ik terug op een intensief bouwproces dat een uniek gebouw heeft opgele-

verd. Een gebouw dat gezien en besproken mag worden en tot onze grote trots wordt opgenomen 

in het jaarboek van de architectuur van het Nederlands Architectuur instituut (NAi). 

Reden te meer om U aan de hand van onze eigen nieuwbouw te laten zien voor welke (kern)waarde 

Winters vandaag de dag, bij de realisatie van haar projecten, staat.

Voor onze opdrachtgevers van gisteren spreek ik de hoop uit dat zij in dit boekje de bevestiging en 

waardering vinden voor de belangrijke rol die zij in de afgelopen 55 jaar voor Winters bouw & ont-

wikkeling hebben gehad. Voor onze opdrachtgevers van vandaag en morgen spreek ik de hoop uit 

dat dit boek zal bijdragen aan een betere beeldvorming en besluitvorming, als zij ambitie, kwaliteit 

en vormgeving hoog in het vaandel hebben staan.

Voorwoord

ir. Michiel A.M. stevens  Algemeen directeur  Winters bouw & ontwikkeling
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De kracht 
van eenvoud

Winters bouw & ontwikkeling heeft een nieuw pand. Gebouwd op de hoek van de 

Rat Verleghstraat en de Grenssteen in het bedrijvenpark steenakker in breda-Noord, 

pal aan de spoorlijn tussen Rotterdam en breda. Het bijzondere gebouw vangt de blik 

van vele treinreizigers. En dat zit niet in een schreeuwerig ontwerp. Niet in opvallende 

kleuren of een flikkerend bedrijfslogo. Niet in uitzonderlijke proporties of in ongewone 

vormen. Nee, het zit in wat anders. Het is de kracht van eenvoud.

De eenvoud van de lijnen, de afmetingen en de vlakverdeling. Het evenwicht tussen de 

natuurlijke materialen, hun contrast en hun wisselwerking. De balans tussen ontwerp 

en product, tussen architectuur en bouwen. Het is in wezen de kracht van vakmanschap. 

Misschien wel de kracht van perfectie.



16 17

D
e 

kr
ac

ht
 v

an
 e

en
vo

ud

D
e 

kr
ac

ht
 v

an
 e

en
vo

ud

Transparant
Het pand van Winters is omringd door een licht glooiende grasmat en een paar ranke bomen. Het 

eerste dat je ziet vanuit de trein is de lange westgevel en de zuidwand. Een solide schil van twee 

verdiepingen, opgetrokken uit grote, staande rechthoeken van beton en glas. Een geblokt contrast 

tussen het diepgrijze massief en de spiegelende doorkijk. Robuust en gesloten - en toch fijn en 

transparant.

Wat de abstractie van de gevel nog versterkt, is van veraf misschien alleen voor kenners te zien. 

De architecten hadden de ambitie om een gevel te maken waarin de details wegvielen en alleen de 

materialen spraken. Het is het principe van ontkenning: negeer de verbinding tussen twee materialen 

en behoud hun fysische eigenschap. 

Op het oog zijn de kwetsbare glaspanelen van 1,80 bij 3,60 meter zonder kozijnen vast in de gevel 

gemonteerd. In hetzelfde vlak als de voorzijde van de ruwe betonelementen en vrijwel naadloos er 

op aangesloten.

Esthetisch, zelfs inbraakwerend, maar wel een ontwerp dat om innovatieve technische oplossingen 

vroeg. De open voeg van 16 millimeter breed en 220 millimeter diep bijvoorbeeld vergde een innova-

tief isolatiesysteem. En hoe integreer je een complete klimaatinstallatie op kwalitatieve én esthetische 

wijze in een gebouw met gesloten ramen? 

Voor Winters een goede gelegenheid om de ervaring en expertise eens in eigen huis te tonen. Samen 

met gevelspecialist Anton Tapper is een relatief eenvoudig, maar uniek kozijndetail bedacht. Het 

resultaat is een hoogwaardig maatproduct tegen beperkte kosten per vierkante meter.

Zichtlocatie
Als de trein de zuidgevel passeert, verschijnt de driehoekige parkeerplaats met vlaggenmasten. De 

cederhouten overkapping en zijwand van de corridor die doorloopt in de houten binnenschil. Een 

lange, warme, afgekeerde entreepassage die voert tot aan de voordeur van Winters. Als je goed kijkt, 

kun je over de binnenplaats door de gepasseerde westvleugel zelfs weer naar buiten kijken. 

De nieuwe plek van Winters is speciaal geselecteerd op zijn ‘zichtlocatie’ volgens directeur ir. Michiel 

Stevens (1964). Dat klinkt misschien wat vreemd voor een gebouw dat aan de rand van een bedrij-

venpark ligt. Niet als je bedenkt dat hier de hele dag om de paar minuten volle treinen langsrijden. 

Daarbij wordt momenteel nog druk gebouwd aan de verbinding van de hogesnelheidsshuttle die hier 

vanaf 2007 om het half uur gaat rijden. De schatting van het aantal treinreizigers voor Breda: meer 

dan vijftigduizend per dag.



Minimalisme
Het ontwerp van architecten Pascal Grosfeld, Michiel Stevens en Diederik Fokkema mág ook gezien 

worden. Naar gedeelde smaak van de ontwerpers zijn zowel exterieur als interieur vormgegeven vol-

gens zuivere, minimalistische principes. Pure vormen van eerlijke materialen als wit stucwerk, kerami-

sche vloertegels, profielloos glas, ruwe beton en ongeschaafd hout. Een Nederlandse kruising tussen 

Ludwig Mies van der Rohe en Tadao Ando: tijdloze elegantie van een natuurlijke eenvoud.

De binnenplaats vormt het levende hart waar het gebouw zich in een curve omheen slingert. Er staan 

twee bomen, er is een vijver - meditatieve rustpunten die refereren aan traditionele Japanse architec-

tuur. De grote cederhouten voordeur biedt toegang tot de moderne hal met natuurlijke tegelvloer. Een 

strakke, lichte ruimte, gebroken door een dichte witte wenteltrap tegen een aubergine achterwand. Er 

staan twee zwartleren Barcelona-stoelen van Mies van der Rohe en er is ruimte voor tijdelijke exposi-

ties. Achter een lichte houten wand die overgaat in een lage roestvrij stalen balie huist de receptie.

De kantoorruimtes zijn ingetogen en hebben een bijzondere lichtinval, transparantie en ruimtelijkheid. 

Glazen wanden met grote esdoornhouten kasten dienen als kamerscheiding, waardoor de doorkijk 

overal optimaal is. Aan de gevel kun je zelfs vanuit de ene hoek van het pand door alle ruimten heen 

de andere hoek zien. De ruwe, beige vloerbedekking kleurt bij de stijlvolle esdoornhouten bureau’s 

met flatscreens. Het witte, roosterloze systeemplafond is onzichtbaar opgehangen en telt vele spots 

in een grid van lichtlijnen.

Ruggengraat
De wenteltrap in de hal leidt naar een lange kastenwand van ruim negen meter op de eerste verdie-

ping. Dit is de ruggengraat van de projectorganisatie, het moederarchief voor alle lopende opdrach-

ten. De procesfuncties calculatie, werkvoorbereiding en projectleiding zijn alledrie rondom deze as 

gelegen. De projectleiders zitten aan de westzijde van het gebouw in tweepersoons kantoren, de 

calculatoren aan de rustige oostzijde met wandruimte voor tekeningen. Daartussen, in een lichte 

kantoortuin aan de zuidzijde van de kastenwand, zitten de werkvoorbereiders. 

Ten noorden van het moederarchief is een ruimtelijke, open werkruimte ingericht. Een inspirerende 

vergader- en ontwerpplek met een volledige glaswand die uitzicht op de patio biedt. Maximale trans-

parantie die bedoeld is om een prettige, intensieve samenwerking tussen de verschillende afdelingen 

mogelijk te maken. Een brede kast op borsthoogte is geïnstalleerd als bureaublad voor een snelle 

raadpleging van bouwtekeningen en ordners. De lagere kastruimte bevat allerhande productinforma-

tie, branchebladen en tijdschriften.

Op de noordoostpunt zit nog de gemeenschappelijke ruimte, vanuit de centrale hal direct bereikbaar 

via een betonnen trap. Geschikt voor vergaderen, werken, lunchen en borrelen, maar speciaal ook 

ingericht voor presentaties en concerten. Er staat een strak bordeauxrood keukeneiland onder een 

stoffen lichtbalk die van kleur verandert. Een dubbele schuifdeur leidt naar een riant dakterras met 

uitkijk op het westen en de patio. Ook is er een tussendeur die toegang biedt tot de aangesloten 

materieeldienst: de grens van het kantoor.

bouwproces
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Een project als dit kent geen gemakkelijke weg. Het bouwproces was een gefaseerd en complex 

traject, vanaf de initiatieffase tot aan de verhuizing. Enerzijds is er het uitgebreide programma van 

esthetische en kwalitatieve eisen, anderzijds de beperking in tijd en budget. Voor directeur Stevens 

was het een unieke gelegenheid om naast aannemer en architect ook eens opdrachtgever te zijn. Een 

goede ervaring die hij uit gezamenlijk belang graag deelt met ambitieuze opdrachtgevers.

‘Natuurlijk hadden wij al onze ideeën over opdrachtgeverschap,’ vertelt Stevens. ‘Maar om écht te 

begrijpen wat het is om opdrachtgever te zijn, dan moet je er zelf een worden. Dit pand is geheel 

gebouwd volgens onze eigen, integrale bouwprincipes. Dat is meer dan gewoon bouwen. Dat is een 

symbool voor de nieuwe identiteit van Winters.’ Niet bang om te vernieuwen, dus. En altijd op zoek 

naar het maximaal haalbare binnen de technische en financiële mogelijkheden. 

bouwteam-partner
‘Innoveren schrikt ons niet af, het daagt ons juist uit,’ zegt Stevens. ‘Ik ben er van overtuigd dat unieke 

maatoplossingen niet altijd duurder hoeven te zijn dan standaard systeemoplossingen. Winters is er 

op ingesteld om gedurende het héle bouwproces met de opdrachtgever mee te denken en mee te 

praten. Om goede technische en betaalbare oplossingen aan te dragen en die ook waar te maken. 

Wij staan voor gedegen architectuur en voor efficiënte bouw.’ 

Winters bouw & ontwikkeling is dus niet zomaar een bouwonderneming. Als bouwteam-partner is 

het bedrijf het liefst bij het hele bouwproces betrokken. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, 

restauratie of groot onderhoud. Zowel bij utiliteitsbouw als bij woningbouw. Winters bouw & ontwik-

keling neemt projecten aan, adviseert, ontwerpt plannen en realiseert het technisch product. Alles 

naar wens van de opdrachtgever en binnen de gemaakte afspraken, natuurlijk. 

Geschiedenis
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Dergelijk vakmanschap vormt zich niet van de ene op de andere dag. De geschiedenis van Winters 

gaat terug tot een timmermansbedrijf uit het eind van de negentiende eeuw. Hieruit kwam in 1949 

het bouwbedrijf voort dat vandaag de dag nog altijd de familienaam Winters draagt. 

In het verleden was dat nog gewoon Winters Bouwbedrijf BV, maar een nieuwe tijd past een nieuwe 

naam. Ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan en de nieuwe behuizing is het bedrijf omgedoopt tot 

Winters bouw & ontwikkeling. De ‘bouw’ staat logischerwijs voor alle activiteiten die onder de bouw-

werkzaamheden vallen. De ‘ontwikkeling’ staat voor de actieve betrokkenheid bij project-, plan- en 

technische productrealisatie. 

Maar goed. 

We kunnen er ook kort over zijn.

Winters bouw & ontwikkeling. 

Van eerste schets tot laatste steen.
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Geschiedenis

breda en Winters bouw & ontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden. 

Ooit opgericht als timmermansbedrijf in het Ginneken, is Winters nu een miljoenen-

bedrijf op steenakker. Een geschiedenis van meer dan honderd jaar waarin Winters 

‘zijn steentje’ aan de stad heeft bijgedragen. Zoals het staat in de millenniumeditie 

van het jaarmagazine van de Gemeente breda: ‘Waar je ook komt, de kans is groot 

dat Winters je voor is geweest.’ 
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Het huidige Winters bouw & ontwikkeling komt voort uit het laat negentiende-eeuwse timmermans-

bedrijf van de familie Van Dijk. De werkplaats en houthandel van de familie waren gevestigd in het 

Ginneken. Een dorpskern ten zuiden van het stadscentrum die pas sinds 1942 officieel bij Breda 

hoort. Het is op deze plek waar Winters bouw & ontwikkeling groot is geworden. Tot aan de verhui-

zing naar Steenakker huisde het bedrijf veertig jaar in de Ginnekense Prins Hendrikstraat.

In de eerste helft van de twintigste eeuw verlegde het timmermansbedrijf van de Van Dijks zich naar 

bouwwerkzaamheden. Een tijd van afzien, want stroom was er nog nauwelijks. Betonmolens, trilnaal-

den en liften draaiden doorgaans op benzine of andere brandstof. Bij koud en vochtig weer lieten ze 

het al snel afweten - laat staan bij een vette bougie of zand in de carburateur.

Herenaannemer
Na de Tweede Wereldoorlog werd de leiding over de firma Jos A. van Dijk overgenomen door Wil 

Winters (1915-1997). Zo werd op 28 augustus 1949 de firma ‘NV Aannemers en Bouwbedrijf W. 

Winters voorheen Jos A. van Dijk’ opgericht. In de drie decennia dat Wil Winters de directie over het 

bedrijf voerde, stond hij bekend als een vriendelijke en solide persoonlijkheid. Een echte ‘herenaan-

nemer’ die na zijn pensioen in 1979 nog bijna tien jaar betrokken bleef als commissaris. 

Met de komst van directeur ir. Anton Stevens (1939) werd de naam van het bedrijf verkort tot 

‘Winters Bouwbedrijf BV’. In de traditie van zijn voorganger ontpopte ‘Ton’ Stevens zich tot een 

directeur die pal stond voor zijn mensen. Dat bleek eens te meer toen de bouwwereld begin jaren 

tachtig magere tijden doormaakte. Om de toekomst van het personeel en het bedrijf veilig te stellen, 

nam Stevens persoonlijk een meerderheidsbelang. Een moedige stap met een groot financieel risico 

die achteraf de juiste bleek.

In het logo van Winters bouw & ontwikkeling zijn de wortels van de firma nog altijd te zien. Het bestaat 

uit twee staande en één gekromde donkerblauwe balk, verbonden door twee schuine marineblauwe 

balken in een witte zeshoek. Samen vormen ze de initialen van de oprichters van het bedrijf: eerst de 

W van Winters en dan de V en de D van Van Dijk. Een tijdloze abstractie van het originele naamlogo, 

ontworpen door de zoon van Wil Winters. 

specialismen
In de tijd van Ton Stevens richtte Winters bouw & ontwikkeling zich vooral op de overheid en zaken-

wereld. Maar tegenwoordig doet de bouwonderneming naast utiliteitsbouw ook aan woningbouw. 

Of het nu gaat om nieuwbouw, restauratie, renovatie of groot onderhoud, Winters heeft zijn speci-

alismen: 

-   zakelijke markt: banken, kantoorgebouwen, winkels

-   industriële markt: fabrieken, magazijnen, werkplaatsen

-   gezondheidszorg: verpleeg- en verzorgingstehuizen, bijzondere woonvormen

-   overheid: gemeentehuizen, inrichtingen, kantoren 

-  onderwijs: scholen, opleidingscentra, sporthallen

-  cultuur & recreatie: culturele centra, hotels, kerken, zwembaden 

-   woningbouw: appartementen, binnenstedelijke herstructurering, particuliere huizen 
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Mensen
Voor een sector die bekend staat als vluchtig, telt Winters opvallend veel trouwe werknemers. Wie 

de jaargangen van personeelsblad de Wintwijzer doorneemt, maakt kennis met een enthousiast 

en betrokken team. Ten eerste de redactie die jaar in jaar uit met vereende krachten weer nieuwe 

uitgaven verzorgt. De personeelsvereniging die al meer dan 25 jaar bowlingavonden, fietsexcursies, 

bingoavonden en diverse festiviteiten organiseert. Of de voetbalploeg van Winters, die ooit eens drie 

jaar achtereen het Bouwvakkerstoernooi won en daarna steeds ‘nét’ niet.

Ook heeft Winters maar liefst drie winnaars van de Baronie van Breda Award in zijn gelederen. Een 

prijs die de gemeente sinds 1992 om de twee jaar uitreikt aan werknemers die een voorbeeld voor 

hun collega’s zijn. De heren in kwestie zijn Jac Braspenning (1996), Jan Bastiaansen (1998) en Jos 

Smits (2000), waarvan de laatste tegelijkertijd zijn veertigjarig dienstverband vierde.

‘Als je vanaf de eerste dag lekker in je vel zit, het werk naar je zin is en je ook nog fijne collega’s hebt, 

dan heb je niet zo snel behoefte aan verandering,’ becommentarieerde Smits destijds nuchter. ‘Hoe 

langer die periode duurt en hoe meer je om je heen ziet dat overal gewerkt moet worden, dan besef 

je dat het bij Winters lang zo slecht nog niet is.’ 

bouwteam-partner
Terugkijkend waren de jaren negentig jaren van grote ontwikkelingen. Intern werd de ondernemings-

raad geïnstalleerd, extern ging Winters zich duidelijk afficheren als ‘bouwteam-partner’. De hoge kwa-

liteitseisen van Winters werden in 1997 gecertificeerd volgens de internationale NEN-EN-ISO 9001-

norm. Vrijwel tegelijkertijd behaalde het bedrijf het VeiligheidsCertificaat voor Aannemers (VCA**). 

Economisch gezien waren er zowel pieken als dalen. In 1994 werd met een riante portefeuille nog een 

topomzet behaald. Een jaar later was de situatie zodanig dat het bedrijf wel moest afslanken. Gelukkig 

werd de stabiliteit snel weer hervonden. Inmiddels is Winters al jaren een bouwonderneming met een 

jaaromzet van gemiddeld 22 miljoen euro en waar ongeveer negentig mensen werken.

Ook vond medio jaren negentig een wisseling van de wacht plaats. Toen Ton Stevens om gezond-

heidsredenen moest minderen met werken, werd zijn zoon ir. Michiel Stevens directeur. Eerst naast 

statutair directeur ing. Henk Pennings die in 1999 na bijna veertig jaar dienst afscheid nam. Sinds 

1998 naast ing. Arend de Boer (1961), commercieel technisch directeur van Winters bouw & ontwik-

keling. Zelf is Michiel Stevens sinds september 1999 algemeen directeur en sinds 2001 grootaan-

deelhouder. Echt afscheid nam Ton Stevens naar zijn aard overigens niet. Tot in 2003 was hij actief 

lid van de raad van commissarissen.
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Vijftigjarig bestaan
Geheel verjongd en klaar voor een nieuwe fase ging Winters in 1999 zijn vijftigjarig bestaan tege-

moet. Reden voor een groot openluchtfeest voor alle werknemers in de sfeer van een traditioneel 

Duits bierfeest. Om de historische band tussen stad en bedrijf te vieren, werd de gemeente Breda 

een culturele schenking gedaan. Een expositiepaviljoen voor beeldende kunst in Park Wolfslaar, een 

creatie van de jonge ontwerpster Myrka Wisniewski. 

Oud-directeur Ton Stevens werd bij deze gelegenheid nog eens speciaal bedankt. Hij werd gerid-

derd in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn sociale betrokkenheid en grote inzet voor het bedrijf. 

En daar bleef het niet bij die dag. ’s Middags was in bijzijn van de familie Winters al een bronzen 

plaquette van oprichter Wil Winters onthuld. ’s Avonds werd Ton Stevens verrast met eenzelfde 

kunstwerk, maar nu met zijn eigen afbeelding: een spontane gift van het voltallige personeel.

investeren
En nu, in het vijfenvijftigste bestaansjaar, heeft Winters een nieuwe naam en een nieuw huisadres. 

Wat ooit begon als timmermansbedrijf in het Ginneken, is een miljoenenbedrijf dat tot ver buiten de 

stadsgrenzen opereert. Breda zal altijd het thuisland van Winters bouw & ontwikkeling blijven. Maar 

wie eens goed om zich heen kijkt, zal de bedrijfsnaam ook elders in Nederland aantreffen. In de rest 

van Noord-Brabant en Limburg bijvoorbeeld, maar ook in Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. 

Goed ondernemerschap is vooruitkijken. Precies de reden waarom Winters een actieve opleidings-

commissie heeft die veel investeert in eigen personeel, leerlingen en stagiairs. Gemiddeld zijn er tien 

leermeesters die de opleidingen van leerlingen van de Stichting Samenwerkingsverband Praktijk-

opleiding Bouw (SSPB) verzorgen. In 2002 nog heeft Bouwradius Onderwijssupport Winters uitge-

roepen tot een van de vier beste opleidingsbedrijven in Zuid-Nederland. 

Toekomst
‘Vijf generaties van directeureigenaren zijn mij voorgegaan,’ sprak Michiel Stevens tijdens de officiële 

opening van het nieuwe pand op 15 oktober 2004. ‘Drie generaties Van Dijk, één generatie Winters 

en één generatie Stevens. En wat is het resultaat van al die jaren? Een oerdegelijk en prettig familie-

bedrijf in de bouw. Een zelfstandige, middelgrote onderneming die het zuiden van Nederland bestrijkt. 

Vandaag spreek ik de hartenwens uit dat dit gebouw, déze plek, voor al onze medewerkers en relaties 

een waardevolle en warme plaats van ontmoeting, inspiratie en samenwerking mag zijn en blijven!’ 

Om de verhuizing symbolisch te bezegelen, maakte commercieel directeur Arend de Boer een 

riante donatie aan de Stichting Straatkinderen Brazilië publiek. Vervolgens benadrukte de aanwe-

zige Bredase burgemeester Peter van der Velden nog eens de hechte band tussen stad en bedrijf. 

‘Vandaag ben ik met bijzonder groot genoegen te gast bij Winters bouw & ontwikkeling,’ sprak de 

burgemeester. ‘Integere en doortastende ondernemers die menig goed geslaagd project op hun 

conduite hebben staan. Met zulke bedrijven schrijf je niet alleen geschiedenis, je bouwt er ook een 

toekomst mee.’ 
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Winters: 
bouwteam-partner

Veel opdrachtgevers kiezen voor Winters bouw & ontwikkeling om 

de ruime ervaring in de professionele organisatie van bouwprojecten. 

Steeds vaker wordt Winters ook uitgenodigd voor de volledige 

coördinatie van zowel het ontwerpproces als de uitvoering. 

Met kennis van het hele traject is Winters een flexibele bouwteam-

partner die graag meedenkt en meepraat vanaf de initiatieffase. 

Directeur Michiel Stevens: ‘Vroegtijdige samenwerking kan verkeerde 

keuzes voorkomen en véél tijd en geld besparen.’
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Een van de belangrijkste dingen die Stevens in de bouw opvalt, is het gebrek aan ervaring van veel 

opdrachtgevers. Niet verwonderlijk, maar wel een punt van zorg, want een goed eindproduct staat 

of valt bij goed opdrachtgeverschap. ‘Wij zijn er stellig van overtuigd dat uiteindelijk de opdracht-

gever bepalend is voor een goed bouwproces,’ zegt Stevens. ‘Maar helaas is de niet-professionele 

opdrachtgever zich vaak onbewust van zijn grote verantwoordelijkheid en invloed op het eindresul-

taat.’

Als voorbeeld noemt Stevens het risico van een ondoordachte samenstelling van deelnemers aan het 

bouwproces. ‘De belangrijkste taak van de opdrachtgever is om te zorgen dat de juiste man op de 

juiste plaats komt. Om een team van actievelingen en techneuten te creëren dat in staat is om een 

uniek en passend gebouw te realiseren. Voor een onervaren opdrachtgever een bijna onmogelijke 

opgave en dat is wel eens jammer. Zeker als de opdrachtgever met veel visie, ambitie en enthousi-

asme aan een bouwproces begint.’

Statistieken
Een van de mogelijke gevolgen zijn verkeerde keuzes in het beginstadium, volgens Stevens: ‘Als 

bouwkundig ondernemer schuif je meestal halverwege het proces aan tafel. Te laat om verkeerde 

keuzes uit de beginfase van het traject nog recht te kunnen trekken. Onze statistieken tonen aan dat 

maar liefst zeventig procent van de bouwfouten tijdens de ontwerp- of voorbereidingsfase ontstaan. 

Kost bare fouten die met iets meer tijd en aandacht voor het bouwproces en de uitvoering voorkomen 

hadden kunnen worden.’ Doodzonde, vindt Stevens. 

‘Zeker als het gaat om projecten met een hoge architectonische waarde of een krappe bouwtijd. 

Goede communicatie en samenwerking tussen ontwerpende en uitvoerende partijen is dan een 

must. Het is altijd verstandig om de bouwkundig hoofdaannemer zo vroeg mogelijk te betrekken. 

Afhankelijk van het type project en de persoonlijke voorkeur kan de opdrachtgever dan alsnog zijn 

keuze maken. Krijgt de hoofdaannemer alleen verantwoordelijkheid voor de uitvoering of ook voor het 

totale ontwerpproces?’

Overleg
Als bouwteam-partner wordt Winters bouw & ontwikkeling het liefst zo vroeg mogelijk bij het bouw-

proces betrokken. Stevens: ‘Ten eerste om samen met opdrachtgever en architect de technische en 

financiële mogelijkheden te verkennen. Ten tweede om in overleg een goed team van partners samen te 

stellen met wie we kwaliteit kunnen leveren. Geestverwanten met eenzelfde passie en ambitie. Mensen 

die kunnen meedenken, meepraten en meedoen als het gaat om ontwikkelen en bouwen.’ Steeds vaker 

krijgt Winters ook de volledige coördinatie over zowel het ontwerpproces als de uitvoering. General 

contracting- of turnkey-opdrachten waarbij Winters de gehele verantwoordelijkheid draagt. 

‘Wij zijn niet bang om risicodragend te opereren en wíllen juist afgerekend worden op kwaliteit,’ zegt 

Stevens. ‘Winters bouw & ontwikkeling is gewend aan een sleutelrol in grote, complexe opdrachten. 

Wij staan garant voor procesbeheersing en kwaliteitsbewaking, zowel in de ontwikkel- en adviesfase 
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Verbouwing en renovatie van de Bredase Strafinrichting Boschpoort  

Nieuwbouw van een bedrijfspand voor Thales Optronics
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als bij de uitvoering.’

Een goed voorbeeld is de spraakmakende verbouwing en renovatie van de Bredase Strafinrichting 

Boschpoort uit 1886. Vrijwel een exacte kopie van de koepelgevangenis in Arnhem, die dezelfde 

architect, J.F. Metzelaar, drie jaar eerder voltooide. Onder de cirkelvormige vloer met een middellijn 

van 52 meter heeft Winters een ondergrondse recreatieruimte met een glazen plafond gebouwd. Zo 

is de binnenruimte als het ware vergroot en het uitzicht vanaf de galerijen letterlijk verdiept. Vertrouwd 

terrein voor Winters die regelmatig in penitentiaire inrichtingen in Breda en omstreken bouwt.

Woningbouw
Tegelijkertijd heeft Winters het terrein van utiliteitsbouw uitgebreid naar woningbouw. ‘Een duide-

lijke verschuiving,’ volgens commercieel technisch directeur Arend de Boer. ‘In het verleden voerde 

Winters wel een enkele keer projecten voor woningbouwcorporaties uit. Nu kiezen we bewust ook 

voor woningbouw, geïntegreerd in utiliteitsprojecten. Een logische ontwikkeling binnen dit bedrijf, 

want we hebben de ervaring, de kennis en het vertrouwen. Waarom niet?’

En dat is nu het verschil tussen een klassieke aannemer en een bouwkundig ondernemer. Winters 

bouw & ontwikkeling voert niet alleen uit, maar staat actief in de markt en gaat voor het optimale resul-

taat. ‘Winters is een kwaliteitsbouwer,’ zegt De Boer. ‘Die naam hébben we ook, daar word ik keer op 

keer in bevestigd. Heel mooi. Zo’n reputatie krijg je niet zomaar voor het afleveren van hoogwaardige 

producten. Die moet je verdíenen door ook een goede prijs/kwaliteit-verhouding te leveren.’

Innovatie
Als voorbeeld noemt De Boer de renovatie van de Winston Churchill Tower, het voormalige ministerie 

van WVC te Rijswijk, in 2001. Een opdracht van de Haagse vastgoedbelegger Wereldhave die brood 

zag in een totale renovatie tot hoogwaardige huurkantoorruimte.

De Boer: ‘Het ging om een toren van 23 verdiepingen, 75 meter hoog, die volledig gestript moest 

worden. Dan kun je natuurlijk eerst de hele draagstructuur blootleggen en daarna de gevel opnieuw 

gaan bekleden. Maar wij hebben na demontage van de oude gevelelementen direct het nieuwe gevel-

vlak geplaatst. In feite gewoon van boven naar beneden gewerkt, als het schillen van een appel. Een 

simpele oplossing die veel afstemming vergt, maar wel een flinke tijdsbesparing heeft opgeleverd.’

Opdrachtgever Wereldhave was zeer tevreden met het eindresultaat en vroeg Winters het jaar daar-

op voor een nieuw project: de nieuwbouw van een bedrijfspand voor het Delftse Thales Optronics, 

producent van optisch defensiematerieel, op een zichtlocatie langs de A4.

‘Een architectonisch hoogwaardige opdracht, maar er was geen onbeperkt budget,’ aldus Johan 

Buijs, hoofd bouwzaken van Wereldhave. ‘Daarom hebben we Winters als vaste relatie in de schets-

fase aan tafel gezet met het architectenbureau EGM uit Rotterdam. Samen hebben ze een prachtig 

architectonisch ontwerp ontwikkeld en gebouwd, binnen zestien maanden tijd én tegen heel schap-

pelijke kosten. Op initiatief van Winters bijvoorbeeld is een deel van de gevel niet van massief beton 

gemaakt, maar van panelcraft of betonplaten. Zeker zo mooi, en het scheelde een hoop. Ook wilden 

we in het kantoor een grote, kolomvrije overspanning om de ruimte vrij in te kunnen richten. Dat 

heeft Winters mogelijk gemaakt door een unieke, lichtgewicht bubbledeck-vloer met een vulling van 

kunststof ballen toe te passen.’
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Renovatie van de Winston Churchill Tower

Ontmanteling gevel Winston Churchill Tower

Renovatie gevel Winston Churchill Tower

De lichtgewicht bubbledeck-vloer met een vulling 
van kunststof ballen voor kolomvrije overspanningen



Pierre de Jonge Automaten BV, Breda

Politie Midden- en West-Brabant, Tilburg

Quaker Oats, Etten-Leur

R.K. Broeders van Liefde, Eindhoven

R.K. St. Laurentiuskerk, Breda

R.K. Gymnasium Juvenaat Heilig Hart, Bergen op Zoom

Rabobank Nederland, Utrecht

Rechtbank, Breda

Rijksgebouwendienst Eindhoven

Rijksgebouwendienst Haarlem

Rijksgebouwendienst Den Haag

Rijksgebouwendienst Schiedam

Robbe Ekonomisch Adviesburo, Oosterhout (NB)

ROC West-Brabant, Etten-Leur

Scholle Europe BV, Breda

St. Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal

Stedelijk Gymnasium, Breda

Stichting Algemeen Burger Gasthuis, Bergen op 

Zoom

Stichting Beheer en Exploitatie Synagoge, Breda

Stichting De Runne, Goirle

Stichting Gasthuis, Tilburg

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs, Breda

Stichting Lievenshove, Oosterhout (NB)

Stichting Revalidatiecentrum, Breda

Stichting Savelanden, Bergen op Zoom

Stichting Thuiszorg Breda

Sun Chemical Group BV, Ternat (B) en Etten-Leur

SVVE Zorgcentrum De Akkers, Nuenen

Tender Jeugdzorg Centraal Bureau, Breda

Theater en Congrescentrum Nobelaer, Etten-Leur

Thes Nederland NV, Etten-Leur

Uitgeversmaatschappij Zuid-West Nederland BV, 

Breda

Veem- en Overslagbedrijf Breda BV, Breda

Wereldhave Management Holding BV, Den Haag

Wonen Breburg, Breda

Wonen West-Brabant, Bergen op Zoom

Woningbouwvereniging Laurentius, Breda

Zusters Franciscanessen van Etten, Etten-Leur

3D Tradelink, Breda

Aartsenfruit Breda BV, Breda

ABN Amro Bank NV, Amsterdam

Aerospace Propulsion Products BV, Bergen op 

Zoom 

Akros Onderwijsbureau, Bergen op Zoom

Amec Spie, Breda

Arbo Unie Zuid-West Nederland, Breda

Belastingdienst, Breda 

Bisdom, Breda 

BSW Bedrijven, Breda 

Campina Melkunie BV, Zevenbergen en Tilburg

Essent, Breda

F. van Lanschot Bankiers NV, Den Bosch

Frico Cheese, Raamsdonksveer

Fuji Photo Film BV, Tilburg

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Breda

Gemeente Etten-Leur

Gemeente Geertruidenberg

Gemeente Oosterhout (NB)

GGZ Westelijk Noord-Brabant, Halsteren

GGZ, Regio Breda

Hevo Bouwmanagement, Den Bosch

Hotel Restaurant Oud London, Zeist

Isover BV, Etten-Leur

Kamer van Koophandel West-Brabant, Breda

Karma Design, Breda

KLPD, Driebergen

Kruiswerk Gezinszorg, Breda

Lensvelt BV, Breda

Liebreks Schilderwerken, Roosendaal

Maatschap T.A.S., Breda

Medisch Pedagogische Instellingen (MPI) West-

Brabant, Rijsbergen

Messer Griesheim Nederland BV, Moerdijk

Ministerie van Justitie, Den Haag

Nationaal Bureau De Zonnebloem, Breda

Newman College, Breda

O.Z. Zorgverzekeringen, Breda

Onze Lieve Vrouwelyceum, Breda

Opleidingscentrum SVS, Waddinxveen

Penitentiaire Inrichting Breda, Tilburg en Rotterdam
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Winters bouw & ontwikkeling heeft de afgelopen decennia bouw projecten 

gerealiseerd voor onder andere:
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Om écht te begrijpen wat het is om opdrachtgever te zijn, 

moet je er als bouwer en ontwikkelaar zelf een worden.

Dat is een van de redenen waarom Winters bouw & ontwik-

keling voor nieuwbouw heeft gekozen. Geheel volgens de 

eigen bouwfilosofie zijn kantoor en materieeldienst ook 

integraal ontwikkeld. Een goede ervaring die Winters uit 

gezamenlijk belang graag deelt met ambitieuze opdracht-

gevers. Het bouwproces in zeven fasen.
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Het bouwproces
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Het initiatief

Uitbreiding of nieuwbouw?
Tweeduizend vierkante meter architectuur en dat in deze tijden van bezuiniging. Toch waren er voor 

directeur Michiel Stevens meer redenen om wél voor nieuwbouw te kiezen dan niet. ‘Het oude kantoor 

aan de Prins Hendrikstraat was na veertig jaar echt te klein geworden,’ vertelt hij. ‘Er was groot onder-

houd nodig en het bestemmingsplan liet onvoldoende ruimte voor een - relatief dure - uitbreiding.’

Ondertussen was de materieeldienst tijdelijk ondergebracht aan de Weidehek in Breda. Een haal-

baarheidsstudie toonde aan dat nieuwbouw goedkoper was dan twee gescheiden locaties. ‘De 

nieuwbouw zou eigendom gaan worden van de huidige aandeelhouders van Winters. Aantrekkelijker 

dan te blijven huren én een waardevaste investering voor in de toekomst. Bovendien betaalt een ple-

zierige en inspirerende werkomgeving voor onze werknemers en relaties zich dagelijks terug.’

Het vinden van een locatie
Toen de keuze voor nieuwbouw eenmaal definitief was, begon de zoektocht naar een geschikte loca-

tie. De hoofdcriteria waren onder meer een grondoppervlakte van ongeveer zevenduizend vierkante 

meter, een redelijke grondprijs en een goede bereikbaarheid. In het kader van de zichtbaarheid en 

architectuur ging de eerste voorkeur uit naar een hoeklocatie. 

Na uitgebreid onderzoek in Breda en omstreken viel het oog op het toekomstige bedrijvenpark 

Steenakker. De grond moest nog gedeeltelijk worden aangekocht en het bestemmingsplan en arche-

ologisch onderzoek leverden vertraging op. Voordat de BRIM, de gemeentelijke NV die de uitgifte 

van bedrijventerrein beheert, kon toezeggen, verstreken ruim twee jaar. Externe factoren waar iedere 

opdrachtgever bij bedrijventerrein in ontwikkeling rekening mee moet houden. 

Samenstelling van het bouwteam
De volgende cruciale stap in de initiatieffase was de samenstelling van het bouwteam. ‘Héél belang-

rijk,’ onderstreept Stevens. ‘Het is de kunst om de juiste specialisten bij elkaar te krijgen die elkaar 

aanvullen, stimuleren en inspireren. Experts met onderling respect die bereid zijn om de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid te laten prevaleren boven het eigen belang.’

Over de architect hoefde Stevens niet lang na te denken. Pascal Grosfeld (1967) studeerde bouw-

kunde aan de TU in Eindhoven en heeft sinds 1996 zijn eigen architectenbureau in Breda. Hetzelfde 

jaar kwam daar zijn eerste grote project in samenwerking met Winters tot stand: de nieuwbouw van 

interieurspecialist Karma Design, pal aan de A27 op bedrijventerrein Hoogeind. Andere lokale pro-

jecten van Grosfeld zijn bijvoorbeeld het vernieuwde Breda’s Museum, het Stadsarchief en de stalen 

fiets- en voetgangersbrug over de singel bij de Claudius Prinsenlaan. 

‘De afgelopen jaren heb ik vele architecten leren kennen en zien vechten voor hun idealen,’ vertelt 

Stevens. ‘Pascal Grosfeld is ons opgevallen als een jonge, veelbelovende architect met een grote 

toewijding. Hij onderscheidt zich door eenvoudige, krachtige en verrassende oplossingen die de 

zuivere schoonheid van eigentijdse architectuur weergeven. Eigenlijk heb ik geen moment getwijfeld, 

al heb ik wel vele andere bevriende architecten moeten teleurstellen.’

Zelf had Grosfeld een duidelijke voorkeur voor constructeur BV Bouwtechnisch Adviesburo WA van 

Boxsel uit Oosterhout - tevens een vertrouwde bouwteam-partner van Winters. De adviestaak op 

het gebied van installaties is na een korte selectieperiode gegaan naar Intechno Ingenieursburo uit 

Breda. Later is het bouwteam in verschillende stadia van het bouwproces nog verder aangevuld. Vaak 

wordt na verdere uitwerking van het ontwerp pas duidelijk welke specialisten nodig zijn.

Het ontwerp

Het Programma van Eisen
De ontwerpfase begon met het opstellen van het Programma van Eisen. Een aantal verkennende 

gesprekken tussen opdrachtgever en architect legde de basis voor heldere uitgangspunten en een 

lang en intensief ontwerpproces. ‘Wat voor mij een belangrijke rol heeft gespeeld,’ aldus Grosfeld, 

‘is dat Michiel Stevens zelf ook bouwkundig architect is. Dat heeft steeds een gezond spanningsveld 

gecreëerd tussen enerzijds de creatieve, conceptuele uitdaging, en anderzijds de realiteit van de 

uitvoering. Terugkijkend op de eerste ontwerpen zie je wellicht een architect die de opdrachtgever 

probeert te prikkelen en uit te dagen. Andersom gaf de opdrachtgever de architect steeds de ruimte 

om het hoogst haalbare te verkennen en te ontdekken.’

Centraal punt binnen het ambitieuze Programma van Eisen was de beoogde transparantie. Als weerspie-

geling van de open bedrijfsvoering van Winters moest het ontwerp licht, ruimtelijk en eigenzinnig zijn. 

Grosfeld: ‘Een wens die gerealiseerd is in de ritmische schakeling tussen glas en beton, tussen open- 

en geslotenheid. Door dat principe over de hele gevel consequent te hanteren, is de scheiding tussen 

kantoor en materieeldienst ook onzichtbaar. Anders dan de uniforme karakteristiek van het traditionele 

aannemersbedrijf, waarbij het kantoor als afzonderlijk bouwdeel los van de loods staat.’

Locatie-inventarisatie en beeldkwaliteitsplan
Duidelijk was dat de potentie van de hoeklocatie in het gebouwontwerp tot uitdrukking moest komen. 

Na een zorgvuldige inventarisatie van de ruimtelijke kwaliteiten van de bouwlocatie en de eisen uit het 

vigerende beeldkwaliteitsplan, konden de eerste schetsen worden gemaakt.

Grosfeld: ‘Aan de lange zijde grenst de kavel van Winters aan de Grenssteen, de centrale verkeersas 

van het stedenbouwkundig plan van Steenakker. Het karakteristiek van die straat wordt bepaald door 

een brede middenberm met een langgerekte sloot. De bestaande bebouwing ligt aan weerszijden 

van die groenstrook met de frontale gevel aan de Grenssteen. Een traditionele bouwvorm die wij met 

onze hoeklocatie konden breken.’

Het definitieve ontwerp manifesteert zich als een eenduidig, rechthoekig volume. De lange westgevel 

aan de Grenssteen schikt zich langs de rooilijn van de andere bedrijfsgebouwen. Bijzonder is dat de 

frontale gevel zich afkeert van de straat en zich richt op het spoor aan de zuidkant. ‘Voor de bezoeker 

ontstaat zo een omtrekkende spiraalbeweging die eindigt bij de patio in het hart van het gebouw,’ 

verbeeldt de architect. ‘Binnen loopt die beweging door in de gedraaide looproute naar de gemeen-

schappelijke ruimte en het dakterras.’

Door het gebouw aan één zijde uit te lijnen en de scherpe hoek in de kavel, ontstond er ruimte aan de H
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Michiel Stevens Pascal Grosfeld



48 49

H
et

 b
ou

w
pr

oc
es

H
et

 b
ou

w
pr

oc
es

H
et

 b
ou

w
pr

oc
es

Situatie Winters bouw & ontwikkeling

Doorsneden

Gevel aanzichten

Plattegrond begane grond 

Geveldetails

Plattegrond eerste verdieping

1 patio

2 entreehal

3 administratie

4 spreekkamer

5 spreekkamer

6 spreekkamer

7 kantoor

8 secretariaat

9 kantoor

10 kantoormagazijn

11 archief

12 opslag

13 kleedruimte 

14 kantine magazijn

15 werkplaats

  renvooi
 1 gezette dakkap, 2 mm aluminium
 2 waterkerende laag
 3 isolatie steenwol
 4 gevelelement, 120mm prefab beton
 5 afschotisolatie
 6 (dak)vloer, beton
 7 systeemplafond
 8 binnenblad, 150mm prefab beton
 9 gevelpui, aluminium met zonwerendeen isolerende beglazing
 10 afwerkvloer
 11 begane grond, prefab geisoleerde kanaalplaat
 12 metselwerk, 150mm kalkzandsteen
 13 plintelement, 120mm prefab beton

1 vide

2 projectruimte

3 werkvoorbereiding

4 reproruimte

5 calculator

6 projectleiding

7 kantine

8 dakterras
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voor- en zijkant van het gebouw. Aan de korte zijde van het pand heeft het gebouw zo een waardige 

afstand tot de straat gekregen. De ruimte aan de lange zijde dient bij het kantoor als parkeerruimte 

en bij de materieeldienst als opslagplaats.

‘Het ritueel van binnenkomen is de eerste stap in de routing en logistiek van een gebouw,’ vindt 

Grosfeld. ‘De entree van Winters ligt in de luwte van de kavel, aan de Rat Verleghstraat. Een snede in 

het rechthoekig ontwerp genereerde een overdekte entree, een patio en een dakterras. Tegelijkertijd 

heeft die snede het gebouw zijn bijzondere lichtinval en nodige privacy gegeven.’

Weging van de schetsontwerpen
Aan het definitieve ontwerp gingen nog twee andere schetsontwerpen vooraf. Het eerste ontwerp 

ging uit van een gescheiden kantoor dat volledig uit glas bestond. Een zeer ambitieus plan dat zowel 

financieel als bouwtechnisch onhaalbaar bleek. 

Het tweede ontwerp was een combinatie van een bedrijfshal met een drie keer zo groot verhuurkan-

toor. Dat plan is wel uitgewerkt tot Voorlopig Ontwerp (VO) tot aan de constructie en gebouwinstal-

laties aan toe. Er werd een volledige kostenraming gemaakt en inmiddels had ook de Commissie 

Welstand toestemming gegeven.

Stevens: ‘Gelukkig hebben we op tijd ingezien dat zich op de Bredase markt een overaanbod van 

verhuurkantoren ontwikkelde. De totale investering was een te groot risico. Maar goed, dat komt dus 

ook voor. Niet alle keuzes zijn direct de goede. En de beste keuze wordt pas duidelijk als je echt wat 

te kiezen hebt.’

Uitwerking van het definitieve ontwerp
Vervolgens werd het laatste, huidige ontwerp door alle betrokken adviseurs definitief uitgewerkt. 

Gesteund door de architect, stelde de opdrachtgever voor om de gevel niet van stalen golfplaten 

maar van prefab betonelementen te maken. Esthetisch verantwoord én een oplossing met enige 

praktische voordelen. De aanzienlijke massavergroting betekende meer isolatie tegen de geluidsbe-

lasting van het treinverkeer. De hoge warmteaccumulatie en de lage warmtetransmissie van beton 

was gunstig voor de dimensionering van de klimaatinstallatie. 

Op papier leek de verandering vrij eenvoudig, maar in de praktijk waren er de nodige complicaties. 

‘Het is de ijzeren wet van het ontwerpen,’ reflecteert Stevens. ‘Verander één onderdeel en alle ver-

bonden onderdelen veranderen mee. Geen enkel materiaal of detail staat los van elkaar, alles houdt 

verband en bepaalt als geheel de kracht van het ontwerp. ‘God zit in de details’, zei Mies van der 

Rohe al. Dat is waar, en met God valt niet te sollen.’

De keuze voor beton bracht de architect weer op het idee om het glasvlak niet verdiept in te leg-

gen maar in het vlak van de gevellijn. Een sterk en ambitieus voorstel, dat de opdrachtgever er toe 

aanzette om een specialist in te schakelen. Via Grosfeld kwam Stevens in contact met Anton Tapper 

(1944) van het Eindhovense bureau Façade, Adviseurs voor Gevelbouw.

‘Zelf had Tapper in zijn 25 praktijkjaren ook nog nooit een dergelijk ontwerp gezien of ontwikkeld,’ 

vertelt de directeur. ‘Maar tijdens de eerste afspraak kwamen we samen al snel tot enkele realistische 

oplossingen. De uiteindelijke kostprijs zou naar schatting tussen de 360 en 385 euro per vierkante 

meter komen te liggen. Vergelijkbaar tot ruim onder de kosten van standaard geleverde glasvliesge-

vels, dus geen beletsel om de innovatie te onderzoeken.’

Wel bleef het nog lang onzeker of het ontwerp ook daadwerkelijk door gevelleveranciers gemaakt 

kon worden. Om de voortgang van het bouwproces te bewaken, werd de keuze voor beton op voor-

hand maar genomen. De vervanging van de 1 millimeter dikke staalplaten door 12 centimeter dikke 

betonplaten van 3,60 bij 3,60 meter dwong tot een flinke verzwaring van zowel fundering als staal-

constructie. Voor het geval de speciaal ontwikkelde pui alsnog onleverbaar bleek, was als alternatief 

een houten gevelconstructie ontworpen.

Prijsvorming en opdrachtverstrekking

De calculatie
Zodra het Voorlopig Ontwerp was getekend, vroeg Stevens de afdeling calculatie van Winters om 

een uitgebreide kostenraming. ‘Normaal gesproken gaan het ontwerpen en calculeren in het bouw-

proces min of meer gelijk op. Op het Voorlopig Ontwerp volgt een uitgebreide kostenraming, op 

het definitieve ontwerp een voorlopige begroting en op basis van bestek en bestektekeningen een 

definitieve kostprijsbegroting.’

In dit stadium is het werk van een zelfstandige calculator, zoals Henri van Poorten, een groot voor-

deel voor het bouwteam. ‘Hij stelt allerlei belangrijke, nog onbeantwoorde vragen en plaatst kritische 

kanttekeningen bij vooral de kleine details,’ zegt Stevens. Voordat de definitieve raming aan de 

op drachtgever wordt voorgelegd, spreekt het projectteam deze eerst door. Daar nam nu ook de 

latere projectleider Jan de Jong (1942) aan deel. 

Op basis van een prestatiebestek en tekeningen van adviseur Intechno, is in deze fase tevens een 

installateur geselecteerd. Aanvankelijk wilde de opdrachtgever diverse installateurs selecteren door 

een besloten aanbesteding te organiseren. Maar uiteindelijk werd het landelijk installatiebedrijf 

Romijnders voor de integrale installatie ingeschakeld. ‘Experts op het gebied van werktuigbouwkun-

dige, elektrotechnische installaties en loodgieterswerken’, aldus Stevens. 

De werkvoorbereiding
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Samenwerking
Tijdens de werkvoorbereiding komt het er pas écht op aan wat de partijen waard zijn. Het definitieve 

ontwerp wordt tot in detail uitgewerkt en alle onvolkomenheden komen aan het licht. De architect 

maakt de werktekeningen en werkdetails en behoudt te allen tijde het esthetische totaaloverzicht. 

De aannemer controleert en beoordeelt de tekeningen op technische uitvoerbaarheid en financiële 

consequenties. 

In deze fase is het zaak dat de projectarchitect, de bouwkundige projectleider en de opdrachtgever 

elkaar goed verstaan. Ieder moet zijn afspraken nakomen en de vereiste kwaliteit moet binnen de 

gestelde tijdspanne worden geleverd. Reguliere bouwvergaderingen en regelmatige werkbesprekin-

gen zijn een goede voorwaarde voor een gestructureerde en voortvarende werkvoorbereiding.

Stevens: ‘Door vanaf het begin één simpele eis aan alle bouwteampartners op te leggen, heb ik het 

totaaloverzicht kunnen behouden. Elk onderdeel of detail dat in zicht kwam, moest aan mij worden 

voorgelegd voor persoonlijke goedkeuring. Enerzijds heeft me dat veel tijd gekost door bij vele 

besprekingen en vergaderingen aanwezig te zijn. Anderzijds heb ik ook veel tijd gewonnen door 

mezelf veel ellende en discussie achteraf te besparen.’

De betonproductie
Buiten het ontwerp was ook de productie en montage van de buitengevel een gecompliceerd pro-

ces. De uitvoering van de prefab betongevel was voor de landelijke betonleverancier Hurks Beton uit 

Veldhoven geen standaardklus. Ook de architect en aannemer hebben veel aandacht besteedt aan 

de productiewijze, de kleur en de afwerking van de zichtzijde. 

‘We hebben geprobeerd om de essentie van het materiaal uit te laten komen,’ vertelt Grosfeld. ‘Op 

speciaal verzoek zijn de betonnen panelen gestort in een kist die bekleed was met ongeschaafde 

houten latten. Zo is de tekening van het hout afleesbaar op de gevel als verbeelding van de oorspron-

kelijke productiewijze van beton.’

Stevens: ‘Het beton zelf heeft een diepe grijstint gekregen die op het oog verandert met het daglicht. 

Makkelijker gezegd dan gedaan, want door allerlei interne en externe factoren is elke betonplaat 

weer anders. Bij zo’n essentieel onderdeel is het heel belangrijk om zelf regelmatig een bezoek aan 

de fabrikant te brengen. Wij hebben daar uitgebreide discussies gevoerd over de homogeniteit van 

kleur en gewenste kwaliteit. Vóór levering zijn ter plaatse ook enkele elementen afgekeurd en opnieuw 

geproduceerd met extra controle. Ik ben er van overtuigd dat dit het eindresultaat heeft verbeterd, 

want op de bouwplaats ben je te laat.’

Maatvoering
Ook de montage van de vier à vijf ton zware betonelementen was in handen van de firma Hurks 

Beton. Wel was er vooraf intensief overleg tussen producent, aannemer en architect, want het ging 

om precisiewerk. Alle constructieonderdelen moesten perfect worden afgeleverd en exact in de maat 

en in het lood staan. Bij de plaatsing van de betonelementen op de stalen en betonnen achtercon-

structie was slechts minimale tot geen speling.

‘Hier heeft de lange werkervaring van projectleider Jan de Jong en werkvoorbereider Peter van 

Broekhoven zich bewezen,’ zegt Stevens. ‘Dit gebouw vereiste een feilloze maatvoering, een verant-

woordelijkheid van de aannemer. Het begint bij de werkvoorbereider die met behulp van de computer 

alle tekeningen op de juiste maatvoering controleert. Hij moet er voor zorgen dat de digitale onderleg-

gers van de architect goed in de maat staan. Ook voor de leveranciers en onderaannemers die op 

basis van deze gegevens moeten werken.’

Vervolgens werd het hele gebouw in de uitvoering op de gecontroleerde maatvoering uitgezet. De 

verdienste van hoofduitvoerder Jan van Koulil (1951), die alle tekeningen vooraf bekeek, beoordeelde 

en zonodig corrigeerde. Het ruimtelijk inzicht van zowel de uitvoerder als de werkvoorbereider is in 

deze fase van groot belang. Zij moeten de architect, de projectleider en elkaar de juiste, kritische 

vragen stellen voordat de bouw begint.

De glasmontage
De montage van de glaspanelen vergde naast precisie ook een oplossing voor enkele bijkomende 

complicaties. ‘De gevel is de fysische scheiding tussen het binnen- en buitenklimaat,’ legt gevel-

specialist Tapper uit. ‘In dit geval moesten robuuste prefab betonelementen worden verbonden met 

kwetsbare, frameloze glaspanelen. De vraag was hoe we die combinatie konden realiseren binnen de 

esthetische, technische en kwalitatieve randvoorwaarden.’ 

In overleg met Winters ontwikkelde Tapper als kozijnconstructie een tweeledig aluminium frame. 

Het buitendeel werd fabrieksmatig met Structural Silicone op de grote glaspanelen gelijmd. Het 

binnendeel - het stelframe - werd op de ruwbouw van de gevel verankerd en afgedicht. Vervolgens 

konden de zware betonelementen van Hurks in de spouwen worden geplaatst. Daartussen werden 

de beglaasde buitenframes met vele stalen veerklemmen op de stelframes ‘geklikt’.

Tapper: ‘De profielen voor deze frames worden niet standaard geleverd en moesten speciaal worden 

gemaakt. Toch is onze innovatieve oplossing minder kostbaar dan het misschien lijkt. We hebben 

namelijk één multifunctioneel aluminium profiel ontworpen voor zowel het stelframe als het beglaasde 

frame. Er hoefde ook maar één matrijs te worden gemaakt, want het identieke binnen- en buitenframe 

zijn gespiegeld verbonden.’

Isolatie
Een tweede complicatie was de thermische isolatie van de geblokte ‘dambordgevel’. De raampanelen 
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zijn wel van thermisch isolerend dubbelglas dat ook zon-, inbraak-, en geluidwerend is. Maar de open 

voeg van 16 millimeter breed tussen glas en beton is gevoelig voor alle invloeden van buitenaf. 

‘Kou, warmte, regenwater, geluid, noem maar op,’ zegt Tapper. ‘Bovendien is de negge aan de bin-

nenkant van het frame relatief diep: ongeveer 22 centimeter. Een groot oppervlak aluminium dat als 

materiaalsoort bekend staat om de goede temperatuurgeleiding. Wat krijg je dan? Een frame dat 

koud is aan de spouwzijde en warm moet zijn aan de kant van het interieur. Energetisch onverant-

woord. Bovendien ontstaat er kans op condensatie.’

Ook hier heeft Tapper een innovatieve oplossing voor gevonden. ‘De enige manier om dit goed aan te 

pakken, was het ‘kantelen’ van de isolatie. Beide aluminium frames - elk ongeveer 11 centimeter diep 

en 4 centimeter breed - zijn gevuld met een isolator van polyurethaan giethars. Na uitharding zijn de 

aluminium profielen ‘opengezaagd’ in twee helften, verbonden door PU-isolatoren. Zo zijn de koude 

profieldelen in de spouw thermisch gescheiden van de warme profieldelen aan de interieurzijde. 

Normaal isoleer je loodrecht op de gevel, dus van binnen naar buiten, maar hier vooral zijwaarts - van 

links naar rechts.’

De patio
De houten gevel van de patio, de keuze voor western red cedar en de uitvoering zijn het idee van 

architect Grosfeld. In totaal is in het hele pand meer dan vijf strekkende kilometer aan houtstroken 

verwerkt met een breedte van 9 centimeter.

‘Betaalbaar en duurzaam,’ zegt Jan de Jong, die als projectleider ook verantwoordelijk was voor de 

aanschaf van de materialen. ‘Het enige dat je moet doen, is het hout om de paar jaar even oliën. 

Dan gaat het mee tot in de lengte van dagen. Een goede bouwer en ontwikkelaar is selectief in de 

aanschaf van zijn materialen. Dat betekent niet altijd voor de laagste marktprijs gaan, maar goed kijken 

naar de prijs/kwaliteit-verhouding.’

De fijn gezaagde houtstructuur verwijst weer naar de afdruk van de vergelijkbare bekisting op de pre-

fab betonelementen. Een subtiele verbinding tussen de harde, mannelijke buitengevel en de zachte, 

vrouwelijke binnengevel.

Het interieurontwerp
Tijdens de start van de werkvoorbereiding werd ook interieurarchitect Diederik Fokkema (1962) 

betrokken. ‘Precies op het juiste moment,’ vindt Stevens achteraf. ‘Na enige tijd werd de onderlinge 

samenhang van alle tekeningen, details en oplossingen wat ondoorzichtig. Dan is het goed om een 

wakkere, opbouwend kritische ontwerper aan tafel te krijgen die vers tegen het plan aankijkt. Ik heb 

voor Diederik Fokkema gekozen omdat hij een ervaren architect is met diverse minimalistische bouw-

projecten en interieurs op zijn naam. Zijn architectonische opvattingen sluiten goed aan bij die van 

Pascal en mij. Daarbij is hij een oude studievriend van de faculteit Bouwkunde aan de TU in Delft.’

Sinds 1995 heeft Fokkema in diezelfde stad zijn eigen interieur- en architectuurbureau. Er werken 

ruim twintig medewerkers en het bureau trekt verschillende grote opdrachten aan. De complete 

renovatie van het hoofdkantoor van Unilever NV aan het Rotterdamse Weena bijvoorbeeld. Of de 

volledige restyling van alle UWV-kantoren in Nederland: ongeveer 120 locaties waar in totaal ruim 

twintigduizend mensen werken.

‘Wat wij doen, is eigenlijk van buiten naar bínnen werken,’ vertelt Fokkema. ‘Je kijkt naar het ontwerp 

van het exterieur en probeert dat met het interieur te versterken. Bij Winters straalt de buitengevel 

een behoorlijk sterke, koele, gesloten sfeer uit, terwijl de patio juist licht, warm en transparant is. Dat 

thema hebben we binnen doorgevoerd door alleen dáár volumes te plaatsen waar het functioneel 

noodzakelijk was.’

Hét voorbeeld vormen de glazen wanden met houten kasten die een stukje van de gevel af staan. 

‘Bouwen en ontwikkelen is teamwerk en daarom moet er bij Winters veel worden overlegd. Met een 

goede ruimtelijke scheiding moet dat ook kunnen zonder anderen onnodig te storen. Het punt was 

dat de buitengevel lokaal geconcentreerde glasvlakken heeft, die we per werkplek moesten verdelen. 

Om de lichtval te spreiden én het uitzicht op aanliggende kamers te vergroten, hebben alle kamers 

aan de gevel nu een glasstrook.’

Daarnaast baseerde Fokkema het interieur van Winters op zijn vaste drie uitgangspunten. Ten eerste 

de werkwijze binnen het bedrijf, dan de structuur van het gebouw en ten slotte de identiteit van de 

opdrachtgever. Qua identiteit sloot Winters bouw & ontwikkeling al aan bij het minimalistische ont-

werp van de nieuwbouw.

‘What you see is what you get, hè,’ parafraseert Fokkema. ‘Duidelijkheid. Less is more. Maar als je 

dat doortrekt, dan houd je op het eind niets meer over. Het moest geen kille ruimte worden, juist iets 

uitstralen van warmte. Tijdloos versus trendy. Vandaar bijvoorbeeld een eenvoudig wit, geluidsabsor-

berend systeemplafond - maar wel weer in combinatie met licht gestileerde paneelgordijnen.’

Veel interieurproducten zijn halffabrikaten die in elke bouw opnieuw worden afgestemd op de 

omstandigheden. Uitzondering vormt de witte stalen wenteltrap in de hal die Grosfeld en Fokkema 

samen hebben ontworpen. Een sierlijk contrast met de strakke omgeving die de architectonische 

uitstraling van de entree nog versterkt. De uitvoering is gedaan door het constructiebedrijf Deen 

Volders uit Bavel in slechts twee weken tijd.

De uitvoering 
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De hoofduitvoerder
De uiteindelijke kwaliteit van het bouwproject staat of valt met de uitvoering. Al staat het ontwerp nog 

zo goed op papier, zonder geïnspireerde uitvoerder en bouwplaatsmedewerkers kan het alsnog fout 

gaan. ‘De eerstverantwoordelijke was hoofduitvoerder Jan van Koulil,’ zegt Stevens. ‘Een man van de 

praktijk die de hoofdlijnen overziet en de voorwaarden van het bouwproces bewaakt. Hij is betrokken 

bij de technische uitvoering en detaillering van het plan, signaleert mogelijke problemen en stelt zijn 

vragen ruim op tijd.’ 

Tijdens de uitvoering van de ruwbouw nog heeft Jan van Koulil de constructeur gevraagd of een 

bepaalde stalen kolom in het midden van de kantine wel nodig was. ‘Zelf dacht hij van niet, als de 

stalen draagconstructie maar werd aangepast. De constructeur heeft de tekeningen nog eens nage-

lopen en inderdaad; iedere dag weer ben ik blij dat hij ons die hinderlijke kolom in de gemeenschap-

pelijke ruimte heeft bespaard.’

Persoonlijk is Van Koulil vooral tevreden met de geluidsisolatie - ook een kwestie van maatvoering 

want er zit bijna geen druppel kit in het hele pand. ‘Wat mij in het begin nog wel eens zorgen baarde, 

dat waren al die treinen buiten,’ vertelt de hoofduitvoerder. ‘Al dat glaswerk en dan zoveel verkeer. 

Als dat maar goed gaat, dacht ik. Naast de isolatie hebben we alles zo goed mogelijk gepast en 

dichtgetimmerd. Nu hoor je zelfs de goederentreinen nauwelijks.’

De installatie
Installateur Romijnders heeft de planning in de uitvoering goed kunnen volgen, ondanks enkele ingrij-

pende ontwerpwijzigingen. Zo is de installatie van de gemeenschappelijke ruimte plots losgekoppeld 

van de kantoorluchtbehandeling, toen de anti-rookwet in 2003 definitief werd. Een ander voorbeeld 

vormt de suggestie van de opdrachtgever voor een alternatief, innovatief ventilatiesysteem. 

Stevens: ‘Zowel de interieurarchitect als ik wilden zo min mogelijk verstoringen in het onzichtbaar 

opgehangen systeemplafond. Dus zo min mogelijk roosters en gaten voor de luchttoevoer en -afvoer 

in de kantoorruimten. Toen kwam ik op het idee om boven het plafond de lucht plenum af te zuigen 

via gaten in de betonnen lateien ter plaatse van de aluminium gevelpuien. Het principe van een soort 

klimaatgevel met een gunstige werking in zowel zomer als winter. Op die manier hebben de nissen 

een duidelijke functie gekregen en zijn de plafonds gespaard. Een goed voorbeeld van het bedenken, 

uitwerken en realiseren van geïntegreerde oplossingen.’

De oplevering

De tuin
Een aardig aspect van deze bouwfase was de ambitie om het totale gebouw op te leveren compleet 

met tuin. Meestal wordt deze namelijk pas aangelegd wanneer de gebruiker eenmaal naar het pand 

is verhuisd. In een vroeg stadium benaderde de opdrachtgever tuinarchitect Pieter Jan van Hasselt 

uit Oosterhout voor advies. Naar wens van Grosfeld is het definitieve tuinontwerp als groene grasmat 

met bomen eenvoudig en puur gebleven. 

Stevens: ‘Zelf heb ik wel mijn bedenkingen gehad bij dit open tuinontwerp. Diverse bedrijven in de 

omgeving hadden al met vandalisme en inbraak te kampen gehad. Tegen de gemeentelijke afspraken 

in heeft het merendeel een hoog hekwerk laten plaatsen. Persoonlijk ben ik daar geen voorstander 

van, want het geeft een naargeestig straatbeeld. Dus zocht ik eerder een tuinontwerp dat mogelijke 

inbrekers en vandalen zou ontmoedigen.’ 

De keuze voor een gesloten gevelpui zonder draaiende raamdelen nam de ongerustheid grotendeels 

weg. Verder zijn de toegang tot de patio en de twee extra buitendeuren voorzien van zwaar rolhek. 

‘Om graffiti-spuiters of andere vandalen te weren, heb ik ook nog een tijd aan een soort gracht 

rondom het kantoor gedacht. Maar tot de uitvoering is het gelukkig niet gekomen - daar heeft de 

tuinarchitect me wijselijk van af weten te brengen.’ 

In het definitieve ontwerp is de tuin alleen omringd door een hoge betonnen rand aan het trottoir. 

Ranke, lichtgroene Acacia Frisia’s staan vrij willekeurig verspreid over het glooiende gazon. Een 

groene haag van drie meter hoog onttrekt het buitenterrein van de materieeldienst aan het oog van 

de parkerende bezoeker. Aan ieder detail is gedacht, zelfs de verlichting is spectaculair. De entree 

telt een reeks plafondspots en subtiele grondspots verlichten de bomen op de patio en het roestvast 

stalen naambord van Winters.

Het gebruik
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Perféct zou architect Pascal Grosfeld de nieuwbouw zelf niet willen noemen. ‘Hoewel ik van veel 

mensen te horen krijg dat dit het meest perfecte gebouw is dat ik ooit heb ontworpen. Volgens mij 

moeten gebouwen ook helemaal niet perfect zijn. Gebouwen moeten leven, ze moeten bewoond 

worden. Het is net als bij mensen, ook die worden gevormd door hun oneffenheden. Wat je als 

architect wél altijd moet hebben, is het streven naar perfectie. En als ik hier rondkijk, denk ik dat we 

op de goede weg zijn geweest.’

Commercieel technisch directeur Arend de Boer vindt vooral de transparantie van het ontwerp pret-

tig. ‘Het aardige van dit gebouw is dat je vanuit iedere hoek weer een ander gezichtspunt hebt. Een 

openheid die ook écht weergeeft hoe wij bij Winters met elkaar praten en met elkaar omgaan. In ons 

oude pand aan de Prins Hendrikstraat zaten we na veertig jaar veel te dicht op elkaar gepakt. En 

toch waren er mensen die zeiden dat ze het Ginneken zouden missen toen de nieuwbouwplannen 

definitief werden. Het mooie is dat we hier nu al een paar maanden werken - ik heb niemand meer 

gehoord.’

Voor Michiel Stevens is de nieuwbouw ook een persoonlijke bevestiging. De zekerheid dat hij naast 

de architectuur ook het bouwen in zijn bloed heeft. Zoals hij het vertolkte tijdens zijn openingsspeech 

op 15 oktober 2004: ‘Nu kan ik het volmondig zeggen: ik hoú van bouwen - en dat geldt voor ieder-

een hier bij Winters bouw & ontwikkeling. Of het nu voor een externe opdrachtgever of voor onszelf 

is, we beschouwen het iedere keer weer als een voorrecht om kwalitatief hoogstaande, eigentijdse 

architectuur te realiseren. Wél met onze zuivere en eenvoudige oplossingen, want Winters heeft één 

basisprincipe: ‘investeren in vastgoed, is investeren in gedachtegoed.’
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