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Eén onderneming
vier gespecialiseerde teams

De kracht van duurzame relaties
De bouwsector blijft een boeiend vakgebied waarin de innovaties en ontwikkelingen elkaar in rap
tempo opvolgen. Als moderne bouwonderneming gaan we daar volop in mee, maar we waken voor
korte termijnopportunisme: we maken zowel strategisch, organisatorisch als tactisch zorgvuldige
keuzes. Keuzes voor de langere termijn, die uitdrukkelijk zijn geënt op de vraag van de klant, en waarin
sleutelrollen zijn weggelegd voor marktsector-specialismen, vaste partnerships en duurzaamheid.
Onze keuze voor een marktsector-gerichte aanpak is evident. We hebben gemerkt dat kennis en
ervaring van marktsectoren - en de samenwerking met vaste partners daarin - ons op voorsprong
zetten. En daar profiteren onze klanten van. Vanaf 2019 gaan we onszelf nóg duidelijker vanuit die
insteek profileren, ook in ons acquisitiebeleid. De focus blijft daarbij liggen op de zakelijke markt,
de gezondheidszorg, de overheid, het onderwijs en de binnenstedelijke woningbouw.
In die aanpak willen we liefst al “from scratch” met onze opdrachtgevers en vaste partners rond
de tafel gaan zitten om schets, ontwerp en uitvoering zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Daarom hebben we het team Design & Build uitgebreid met een nieuwe planontwikkelaar.
De Nieuwe Veste en Adriaanse Transport zijn projecten waarin die toegevoegde waarde al direct
zichtbaar wordt. Ook in de binnenstedelijke woningbouw zijn we steeds actiever en integraler
aan het ontwikkelen: in het Consortium Spoorzone Breda - een samenwerking met Sprangers
Bouwbedrijf en woningcorporatie Alwel - doen we dat in Breda in het Havenkwartier in de wijk
Belcrum. En wat is er mooier dan ontwikkelen en bouwen in je eigen stad?
In opdracht van de gemeente Breda heeft het team Bouwservice in 2018 twee bijzondere
speerpuntprojecten op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd: een nieuwe ecologische en
energieneutrale accommodatie op landgoed Wolfslaar en de renovatie van mfa De Drie Linden in
Prinsenbeek. Die projecten sluiten naadloos aan bij onze duurzaamheidsambities, want ook daarin
hebben we keuzes gemaakt. We willen producent zijn van duurzame huisvesting, over alle sectoren
heen. Intern doen we dat door in te zetten op de ISO-normering 14001 en de CO2-prestatieladder,
extern in onze projectaanpak en door de juiste partners aan ons te binden.
Over kansen op het gebied van duurzaamheid denken we volop na. Samen met onze partners en
opdrachtgevers, want juist in die cross-overs zit de kennis. Voordat je bijvoorbeeld gaat nadenken
over hoeveel energie een gebouw nodig heeft, moet je die energievraag aan de voorkant al
reduceren. Door integraal te modelleren, met álle disciplines, behaal je daarin de grootste winst.
Zo’n integraal ontwerp moet dan wel al op de tekentafel gemaakt worden. Hoe beter het is
voorbereid en bedacht, des te goedkoper, duurzamer en efficiënter het eindresultaat: win-win-win.
Tot slot willen we al onze opdrachtgevers, partners, relaties en medewerkers danken voor hun inzet,
medewerking, openheid en inspiratie. Zonder hen hadden we deze mooie projecten nooit kunnen
realiseren.
Arend de Boer, Ton van der List en Michiel Stevens
Directie Winters bouw & ontwikkeling
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‘Ik heb in de contacten
met Winters heel goed
gevoeld dat dit een
project van ons
samen was’
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Winters helpt gemeente Breda bij de verduurzaming van haar vastgoed

De gemeente Breda is druk bezig met de verduurzaming van haar
gemeentelijk vastgoed en wil in de toekomst zo veel mogelijk
duurzaam ontwikkelen. Eén van de pilotprojecten daarin is een volledig
ecologische en energieneutrale kinderboerderij op landgoed Wolfslaar.
Liesbet de Vries en Tom Edixhoven van de gemeente Breda vertellen
welke rol Winters bouw & ontwikkeling daarin heeft gespeeld.
‘De gemeente Breda streeft ernaar om in 2044 CO2neutraal te zijn’, legt De Vries uit. Zij is hoofd vastgoedbeheer en hoofd van het parkeerbedrijf waar Boerderij
Wolfslaar onder valt. Samen met Edixhoven, portefeuilleen projectmanager bij het parkeerbedrijf heeft zij vanuit
gemeentekant het project aangestuurd. ‘De gemeente
zet al een paar jaar in op de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed waarbij we voor een belangrijk deel
van ons areaal de stap willen maken naar energielabel A.’
Showcase voor duurzaam bouwen in Breda
De Vries: ‘Toen we de horeca van de boerderij net in
eigen beheer hadden, zijn we naar het totale vastgoed
van Wolfslaar gaan kijken. De horeca deed het heel
goed maar het was een oude stal met een glazen dak.
In de zomer natuurlijk veel te heet, in de winter veel te
koud. Het sloot enorm aan bij de behoefte van het
publiek en we konden in ons assortiment die duurzaamheid - lokale, seizoensgebonden producten - prima
terug laten komen. Maar het gebouw zelf voldeed aan
geen enkele duurzaamheidseis. In het licht van onze
duurzaamheidsambitie én het uitgangspunt om onze
educatieve rol nóg beter in te vullen, hebben we voor
gesteld een nieuwe horecagelegenheid te gaan bouwen:
ecologisch en energieneutraal. Daarmee konden we zelf
een showcase creëren voor duurzaam bouwen in de
stad. De raad heeft dat plan goedgekeurd en het geld
beschikbaar gesteld.’
Strobouw
‘We hebben een architect gezocht met ervaring op
het terrein van biobased en circulair bouwen: Terry van
Tilburg van Stroom architecten heeft deze ervaring’, gaat
De Vries verder. ‘Hij heeft ons voorgesteld strobouw toe
te passen. Het is feitelijk een afvalproduct van de rogge
teelt; het is licht, heeft een hoog isolerende waarde, en
stro is - net als andere natuurlijke bouwmaterialen 6

ambitieniveau van de gemeente als het gaat om duurzaamheid. Het nieuwe gebouw heeft een houten draagconstructie met milieukeurmerk, houtskeletbouwwanden,
100% gerecycled beton, stro als isolatiemateriaal, driedubbel glas, een lemen wandafwerking, toiletdoorspoeling met regenwater, een helofytenfilter voor de waterzuivering, zonnepanelen, een vegetatiedak, een gevelpui
met hergebruikte kozijnen en twee lucht-waterwarmtepompen. De Vries: ‘Het is een heel geïsoleerd gebouw,
het is prettig van klimaat en akoestisch heel aangenaam.
Bovendien reguleert de lemen wandafwerking het vocht
heel goed.’
‘Het gaat om de samenhang van dingen’
Over de samenwerking met Winters zijn zowel
Edixhoven als De Vries zeer tevreden. Edixhoven:
‘Na de aanbesteding lag er een vrij globaal plan met
een aantal ambities waarvan de consequenties niet
altijd duidelijk waren. Winters heeft vanaf het begin de
juiste mensen aan tafel gezet om dat soort zaken goed
uit te zoeken. Voor hen was dit ook de eerste keer.

Ze zijn vrij snel op onderzoek uitgegaan. Natuurlijk zitten
er standaardtechnieken in zoals luchtbehandeling en
led-verlichting maar het gaat om de samenhang van
dingen. Die moet goed vallen en ik vind wel dat ze dat
heel goed hebben gedaan.’
Opgedane kennis nog scherper inzetten
De Vries tot slot: ‘Ik heb in de contacten met Winters heel
goed gevoeld dat dit een project van ons samen was.
Dit was zeker niet zomaar een klus voor hen. Natuurlijk
heb je wel eens discussies, maar uiteindelijk zijn we daar
steeds goed uitgekomen. De planning bleek de grootste
uitdaging. Daar zijn we flink op uitgelopen maar dat valt
weg tegen het resultaat en de meer dan positieve reacties
van gebruikers en publiek. Aan het begin van 2019 gaat
Tom met Winters rond de tafel zitten voor het tweede
deel: het quarantainehok, een kleedruimte en opslag.
Daarvoor hebben we eind 2018 de uitgangspunten
gedefinieerd. Door de lessen die we hier hebben geleerd,
kunnen we de kennis die we samen hebben opgedaan in
dat nieuwe project nog scherper inzetten.’

in principe een opslag van CO2 zolang je het niet verbrandt. Samen met de lemen stuklaag draagt het bij aan
een aangenaam verblijfsklimaat: dat is ook belangrijk.
Het streven was om zoveel mogelijk met lokaal beschikbare grondstoffen te werken want op die manier houd
je de CO2-voetafdruk heel klein. We hebben twee
zomers rogge op onze akkers geteeld om dat roggestro
te realiseren. De rogge daarvan werd weer gebruikt door
duurzaam horecaondernemer Ravanello uit Breda.’
Het avontuur aangaan
Edixhoven: ‘Toen we het plan in grote lijnen hadden
staan, hebben we het werk aan drie partijen aanbesteed:
Winters was de enige die het avontuur aandurfde.
Ze hadden niet zo veel ervaring met strobouw dus dat
is in het proces best een zoektocht geworden voor alle
partijen. Duurzaam bouwen is écht co-creatie en dat is
in dit project wel erg aan de hand geweest. Alle partners
hebben vanuit een heel positieve insteek gezocht naar
het beste resultaat. Natuurlijk hebben we onze neus een
paar keer gestoten maar, het eindresultaat is fantastisch.’
Torenhoog ambitieniveau
Een opsomming van een aantal ecologische en energieneutrale maatregelen in Wolfslaar illustreert het torenhoge

Ook mfa De Drie Linden energieneutraal
In het kader van het verduurzamen van het
gemeentelijk vastgoed heeft Winters in 2018 ook
de multifunctionele accommodatie De Drie Linden in
Prinsenbeek gerenoveerd. In zes maanden tijd ging
het energielabel van F naar A. Door dakisolatie,

gevelisolatie, de toepassing van triple glas,
led-verlichting, ventilatie met warmteterugwinning,
zonneboilers, een warmtepomp voor verwarmen en
koelen, en zonnepanelen is het gebouw nu volledig
energieneutraal.
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Derde grote verbouwing voor Cingel College, in drie jaar tijd

‘Daar moet ik Winters écht een
compliment voor geven’
Het Cingel College in Breda is één van de vele schoolgebouwen die
ROC West-Brabant in zijn bezit heeft. Winters bouw & ontwikkeling
voerde in de zomervakantie van 2018 de derde grote verbouwing uit
op het Cingel College in drie jaar tijd. Jeroen Dietvorst, projectleider
Vastgoed bij de afdeling Huisvesting van ROC West-Brabant is ook
na het derde project nog even enthousiast over Winters.
ROC West-Brabant heeft op ongeveer veertig
locaties schoolgebouwen in zijn vastgoedportefeuille.
Voornamelijk mbo’s en vmbo’s in het gebied tussen
Bergen op Zoom en Oosterhout. In totaal gaat het
om een oppervlakte van zo’n 200.000 vierkante
meter en ruim 22.000 leerlingen. Dietvorst is bij ROC
West-Brabant verantwoordelijk voor de planning van
het grootonderhoud en de uitvoering en begeleiding
van bouwprojecten. ‘De gebruikers - schooldirecteuren dienen doorgaans in oktober hun plannen in’, begint
hij zijn verhaal. ‘Ons bestuur beslist vervolgens in januari
welke plannen dat jaar zullen worden uitgevoerd.
Na die definitieve keuze kunnen wij aan de slag.’
De meest aannemelijke
‘Na de keuze van het bestuur, gaan we eerst met de
geselecteerde gebruiker aan tafel om te kijken wat hij
precies wil’, gaat Dietvorst verder. ‘Nadat hij zijn wensen
en eisen duidelijk heeft gemaakt, maken mijn collega

en ik de tekeningen en het bestek. Vervolgens nodigen
we drie aannemers uit: de aannemers die mogen aanbesteden komen uit onze vaste selectielijst. Uit de drie
aanbiedingen kiezen wij vervolgens de meest aannemelijke. Meestal wordt een opdracht een paar weken voor
de grote schoolvakantie verstrekt. Het zwaartepunt van
de werkzaamheden ligt altijd in die periode: dan zijn de
scholen leeg en lopen we niemand voor de voeten.’
Drie verbouwingen in drie jaar
Het Cingel College is aan zijn derde verbouwing toe
in drie jaar tijd. Dietvorst: ‘Het Cingel College zit al een
aantal jaren in het centrum van Breda. Een echte horeca
school, maar het was allemaal wat verouderd. Het had
een heel klassieke stijl waar vooral wat ouder publiek
op af kwam; dat ging eten in de brasserie of het
restaurant, terwijl het Cingel College juist een jonger
publiek wilde aantrekken. We hebben toen voor een
compleet andere huisstijl gekozen. Dat is begonnen

met de brasserie; die hebben we eerst retro-achtig
verbouwd. Het jaar daarop hebben we de entree gedaan
met de aula, en dit jaar was het restaurant aan de beurt.
Al die projecten hebben we met dezelfde ontwerper –
studiomfd - en met Winters uitgevoerd.’
Valse start
Dietvorst: ‘Door omstandigheden kende dit project een
valse start. De ontwerper was nog aan het sleutelen
aan de tekeningen maar het bestek moest al de deur uit.
Ik heb er voor gekozen om geen nieuwe tekeningen na
te zenden, maar eerst een keuze te maken voor de aannemer en dan in één keer alle wijzigingen door te nemen.
Winters kwam als meest aannemelijke uit de bus maar
onze hele timing was niet zo briljant. Doordat de bouwvak heel vroeg viel, konden bijvoorbeeld zowel de gebruiker als de ontwerper niet bij de eerste bouwvergadering
zijn. Die hebben we toch maar door laten gaan, want we
moesten in de week daarop al starten.’
Echt een compliment
Van die valste start heeft vooral de aannemer last,’ continueert Dietvorst, ‘terwijl het aan onze kant niet goed zit.
Je wilt geen grijs gebied maar dat was er in dit geval wel.
Dan gaat het bijvoorbeeld om details die niet op de tekening staan maar wel in het werk zitten. Dat probeer je dan
in de wekelijkse vergaderingen zoveel mogelijk te tackelen maar er zit natuurlijk een enorme druk op. Maar goed,
dan kom je tot de kern en dan lukt het uiteindelijk toch.
Daar moet ik Winters écht een compliment voor geven.’
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Transparantie
De verbouwing van het restaurant was spectaculair.
Dietvorst: ‘Het restaurant was erg gedateerd: de kleuren,
het plafond en de vloeren waren niet meer van deze tijd.
We hebben alles overgeschilderd, een vloer over een
bestaande vloer heen gelegd, hele grote ramen tussen
het restaurant en de keuken gemaakt, de keukenentree
aangepast... De gebruiker wilde een open keuken; dat is
helemaal van deze tijd. Verder waren er nog een aantal
kleinere werkzaamheden, zoals betimmeringen, stucwerk
en tegelwerk. Je ziet het terug in de kwaliteit van het
werk dat Winters daar zelf mensen voor in dienst heeft.’
‘Ik doe het pas goed als Winters het goed doet’
‘Winters snapt wat het is om in een school te werken’,
besluit Dietvorst. ‘Ze zijn altijd beschikbaar in de
vakantieperiode maar ook als er werkzaamheden plaatsvinden terwijl de school open is, begrijpen ze dat er een
aantal spelregels is waar ze zich aan moeten houden.
Ze beperken de geluidsoverlast, zijn heel voorkomend
in de omgang, dat soort dingen. En ze kunnen hun planning waarmaken: dat betekent dat ze flexibel moeten zijn
in de uitvoeringsperiode. Denk maar aan de gewijzigde
tekeningen in dit project; daar moeten ze dan toch
op inspelen. Als ik oplever met Winters, dan zegt de
gebruiker tegen mij ook: “goed gedaan”. Dat was ook zo
bij deze oplevering. We hadden slechts een paar kleine
puntjes, maar die waren nog dezelfde middag opgelost.’
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‘Elkaar versterken, en samen de beste oplossing voor de klant zoeken’

‘TES en Winters denken in de
wij-vorm, niet in de ik-vorm’

van de omgekeerde kolom: TES is hoofdaannemer,
Winters één van de onderaannemers. Gijsbrechts: ‘In
opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf zijn we aan het
werk in het markante gebouw bij afslag Prinsenbeek.
Een ontzettend complex renovatiewerk: het gaat over
heel specifiek technische zaken op het gebied van
brand, ontruiming, klimaat, veiligheid, communicatie en
infra tussen Defensie-gebouwen buiten de Luchtmachttoren. Het geheel is een platform van special products
waar wij heel blij van worden. De zeventien verdiepingen
pakken we één voor één per laag aan.’

Winters bouw & ontwikkeling werkt graag samen met vaste partners;
partijen waarop je blindelings kunt vertrouwen en die aan een woord
genoeg hebben. TES Installatietechniek uit Tilburg is er daar sinds jaar
en dag één van. Cees Gijsbrechts, directeur van TES, legt uit wat zijn
bedrijf doet, welke verschillende samenwerkingsvormen ze met
Winters hebben, en hoe ze samen de renovatie van de Luchtmacht
toren in Breda aanpakken.
‘TES is gespecialiseerd in gebouwgebonden installaties’, begint Gijsbrechts. ‘Voordat je op de bel drukt
en binnenkomt, ben je al op ons terrein. We doen alles
op installatietechnisch gebied: van buitenbeveiliging tot
wandcontactdoos en verlichting, van toegangscontrole
tot alarminstallatie, van brandbeveiliging tot ontruimingsinstallatie en van noodverlichtingsinstallatie tot PV-panelen en laadpalen.’
Drie divisies
Het elektrotechnisch installatiebedrijf is onderverdeeld in
drie divisies. Gijsbrechts: ‘In Tilburg zitten twee vestigingen, TES Projecten BV - voor de grote projecten,
en TES Tilburg BV - voor de kortlopende projecten
en relaties uit Tilburg. In Prinsenbeek zit TES Service
en Onderhoud BV waar 100% van onze service en
onderhoud is ondergebracht.’ Hun clientèle? Woning
corporaties, zorginstellingen, gemeenten, het Rijksvastgoedbedrijf, Prorail... ‘De laatste zes jaar hebben we
samen met NS en Prorail gewerkt aan het speciale
project OVCP: voor 62 stations hebben wij de technische en infravoorzieiningen voor de toegangspoorten
naar de perrons gemaakt ’, aldus Gijsbrechts.
TES en Winters in allerlei vormen
‘Bij een aantal van die klanten komen wij Winters al jaren
tegen’, gaat Gijsbrechts verder. ‘In de loop der jaren
is die samenwerking geïntensiveerd en inmiddels kent
10

die vier verschillende vormen. Allereerst de traditionele
samenwerking: de bouwer als hoofdaannemer en de
installateur als onderaannemer. Daarnaast werken we
samen in bouwteamverband en is er de samenwerking
met de omgekeerde kolom: dan gaan wij in de lead en
nemen wij de bouwkundige en werktuigbouwkundige partijen mee. Tot slot hebben we nog de schoonste vorm van
samenwerking, de PIF (Projectrealisatie Intensive Flow).
Dat is een bouwcombinatie in vof-vorm, waarin Winters,
TES en werktuigbouwkundig partner Van Delft op gelijkwaardige basis en in nauw overleg samenwerken.’
PIF
‘Die PIF is een jaar of zes geleden ontstaan bij een grote
renovatie van het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal,’ gaat
Gijsbrechts verder, ‘toen nog het Franciscus ziekenhuis.
Het hoofd vastgoed & techniek, Peter Moelands, zocht
voor de volledige revitalisering van zijn ziekenhuis een

partner die mede verantwoordelijkheid nam voor het
ontwerp en de uitvoering van alle fases die er op stapel
stonden. De eis die hij daarbij had was dat alle partijen in
één entiteit zouden worden ondergebracht. Met Winters,
TES en Van Delft hebben we toen die vof opgericht:
architect MAS en installatieadviesbureau SweBru zijn
daar later als partners aan toegevoegd.’
Integraal naar een oplossing kijken
De PIF heeft inmiddels al diverse werken uitgevoerd: het
Franciscus ziekenhuis als eerste, daarna zijn opdrachten
binnengehaald voor de voormalige NHTV, en het hoofdkantoor van Krinkels in Breda. Die projecten zijn nu in
uitvoering. Als PIF hebben de partijen begin 2019 nog
een aantal grote projecten in aanbesteding lopen.
Gijsbrechts: ‘Het voordeel voor de klant van deze
samenwerkingsvorm is dat er integraal naar een
oplossing wordt gekeken. Je moet elkaar versterken,
iets toevoegen, samen de beste oplossing voor de klant
zoeken. Dat kan alleen door over de grenzen van je eigen
vakdiscipline heen te kijken, door breder te denken:
in de wij-vorm, niet in de ik-vorm. Ik ben er van overtuigd
dat klanten in de toekomst steeds meer de voordelen
van dit soort samenwerkingsverbanden gaan inzien.’

Complexe organisatie van het werk
Gijsbrechts: ‘De organisatie van het werk is nog het
meest complex. Uiteindelijk is er maar één inschrijver op
het werk geweest: de anderen konden het qua organisatie wellicht niet aan. De werkzaamheden, waaronder
het vervangen van de plafonds, het aanbrengen van
brandwerende voorzieningen, de klimaattechniek of bijvoorbeeld het vernieuwen van de brand- en ontruimingsinstallaties gaan allemaal nog wel: maar hoe pak je dat
organisatorisch aan in een zwaar beveiligde omgeving?
We hebben na heel veel vooroverleg met alle partijen
het werk zo ingericht dat de medewerkers in het pand
kunnen blijven werken en wij tegelijkertijd ons werk
kunnen doen: de LEAN-planning en de LEAN-methodiek
van produceren passen we daarbij toe.’
Strenge regels van Defensie
‘Overal waar je bouwt, liggen gevoeligheden’, vertelt
Gijsbrechts tot slot. ‘Maar bij Defensie gaan die gevoeligheden een stuk verder dan gemiddeld. Hier moeten
we de huisregels van Defensie respecteren. We hebben
bijvoorbeeld drie kwalificaties van toegangslevels in de
gebouwen. Per verdieping plannen we vijf werkdagen:
daar laten we een eigen beveiligingsconcept op los: die
verdieping is voor die periode ons werkgebied, inclusief
onze eigen beveiligers. Daar kunnen alleen onze mensen
in. Op dit moment zitten we in de afrondende fase.
We gaan voor een werk dat minimaal een acht heeft in
kwaliteit, dat qua planning geen uitloop heeft, en dat
binnen budget past. Ik ben ervan overtuigd dat we dat
gaan redden, mede dankzij de inzet en betrokkenheid
van onze vaste partners Van Delft én Winters.’

Hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht
De samenwerking tussen TES en Winters bij de Luchtmachttoren in Breda is niet in PIF-vorm maar is er één
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In ontwikkeling: de Nieuwe Veste en Adriaanse Transport

‘Voor design & buildopdrachten heb
je vertrouwen aan de voorkant nodig’
In juni 2018 trad Arian van Loon als planontwikkelaar in dienst
bij Winters bouw & ontwikkeling. De bouwtechnisch ingenieur is
aangesteld om design & buildopdrachten voor klanten zoveel
mogelijk vanaf de initiatieffase mee op te pakken. Van Loon is
nauw betrokken bij de projecten de Nieuwe Veste en Adriaanse
Transport die in 2019 opgeleverd gaan worden.
‘Na mijn studie ben ik begonnen bij Grosfeld architecten
in Breda. Mijn eerste opdracht was het uitvoerings
gereed maken van het nieuwe kantoor van Winters’,
slaat Van Loon maar meteen een brug. Nadat hij vervolgens een periode bij een andere bekende van Winters
heeft gewerkt, vastgoedbelegger Hinke Fongers Beheer,
maakt hij de overstap naar Winters.
Vertrouwen van de klant nodig
Zijn voornaamste taak? Design & buildopdrachten
vanaf het prille begin oppakken met de klant om
vervolgens toe te werken naar een uitvoeringsgereed
ontwerp. Van Loon: ‘Voor design & buildopdrachten
heb je vooral vertrouwen aan de voorkant nodig.
We moeten een opdrachtgever kunnen overtuigen
dat wat wij doen een slimme keuze is voor hem.
Wij sturen op basis van kosten, kunnen het project
meer toespitsen op zijn wensen en hem daardoor
een optimale prijs-kwaliteitverhouding bieden.’
Nieuwe Veste
Eén van de projecten waar Van Loon de afgelopen
periode hard aan heeft gewerkt is de verbouwing van
de Nieuwe Veste in Breda in opdracht van Stichting
Nieuwe Veste: een design & buildopdracht. Van Loon:
‘De Nieuwe Veste is een traditionele bibliotheek en
muziekschool; een iconisch gebouw van de hand van
architect Herman Hertzberger dat in 1993 is opgeleverd.
Nu gaan we dat toekomstproof maken. De muziekschool
en de bibliotheek waren oorspronkelijk twee werelden:
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tegenwoordig is dat één. In de verbouwing gaan we
die werelden vervlechten. Het wordt een culturele
marktplaats.’
Overal de verbinding maken
Van Loon somt de werkzaamheden op: ‘Er wordt een
volwaardig restaurant gerealiseerd met een keuken, er
komt een klantcontactcentrum, we maken verbindingen
tussen de etages, van twee entrees maken we er één,
de hele vloer wordt vernieuwd, het plafond wordt vervangen en er zijn nog een aantal renovatiewerkzaamheden
zoals het opknappen van toiletgroepen. Verder krijgt het
gebouw straks één grote open ruimte voor exposities,
optredens, voorstellingen en lezingen. De collectie boeken wordt veel kleiner: de Nieuwe Veste gaat meer wer-

ken met de collectie vanuit een centraal magazijn. Een
podiumtrap maakt de verbinding tussen de verschillende
vloerniveaus: dat is tegelijkertijd een plek waar je kunt
lezen of waar toeschouwers kunnen zitten bij optredens.’
Drie miljoen euro
Via een aanbesteding is Stichting Nieuwe Veste, de
opdrachtgever, bij Winters terechtgekomen. Van Loon:
‘Het ontwerp was al gemaakt door architectenbureau
Herman Hertzberger: de ruimtelijke wensen waren bekend, de materialisatie bepaald, er was een constructief
ontwerp, alleen moest alles nog een slag krijgen naar een
uitvoeringsgereed ontwerp. In die fase zijn wij ingestapt.
We hebben de uitgangspunten meegekregen waarbinnen we het uit moeten werken en hebben een team
geselecteerd van partners die we er in de uitvoering bij
gaan betrekken. We zitten nu aan het einde van de ontwerpfase waarin we het budget gaan fixeren. In week zes
van 2019 gaan we bouwen, in week veertig moeten we
klaar zijn. Het totale budget ligt rond de drie miljoen euro.’
Thuiswedstrijd
De bibliotheek en de muziekschool blijven tijdens de
bouw gewoon open, dus gaat Winters gefaseerd bouwen. Van Loon: ‘Dat maakt het extra uitdagend voor ons.
Bouw betekent per definitie geluid, stof en overlast.
Ook logistiek is het gecompliceerd. Deze binnenstadlocatie is heel fraai maar lastig bereikbaar voor bouwverkeer. Vijf partijen hebben gerekend en wij waren de
enige die een aanbieding hebben gedaan. Dat is wel
typerend voor Winters: wij gaan voor projecten die ingewikkelder zijn. En we willen natuurlijk bouwen in onze
eigen stad: dit is een thuiswedstrijd.’
Adriaanse Transport
Een ander project waar Van Loon als planontwikkelaar
nauw bij betrokken is, ligt iets noordelijker, in Raamsdonkveer. Het betreft de ver- en nieuwbouw voor

Adriaanse Transport. Van Loon: ‘Eigenaar Henk
Adriaanse heeft zijn huidige locatie verkocht aan de
overbuurman. Op hetzelfde industrieterrein heeft hij een
bestaande transportlocatie teruggekocht: een jarenzeventig transportcomplex met drie hallen. Vanaf het begin
zijn we met Adriaanse zijn wensen gaan verkennen. Dat
heeft geleid tot een design & buildopdracht van eerste
schets tot en met de uitvoering. We zijn met Adriaanse
dat traject ingegaan met een vast budget en de ambitie
om er voor Pasen 2019 in te zitten. Heel ambitieus.’
Fase één
Op het complex staan drie gebouwen: in de eerste fase
komt het hoofdgebouw aan bod. Van Loon: ‘Het hoofdgebouw heeft een oppervlakte van drieduizend vierkante
meter. We gaan daar kantoorruimte in realiseren van zo’n
zevenhonderd vierkante meter. We maken een centrale
entree; links daarvan komt een ruimte die Adriaanse aan
andere ondernemers wil verhuren. Rechts ervan komen
de twaalf kantoormedewerkers van Adriaanse te zitten
en wordt een ruimte gecreëerd waar hun chauffeurs
24/7 terechtkunnen. De rest van de hal wordt opslagruimte.’
Het moet goed zijn
‘We zijn nu bezig de hele buitenkant van het gebouw
aan te pakken, vertelt Van Loon tot slot. ‘De hele schil
wordt toekomstbestendig gemaakt. Alles is nieuw,
behalve de fundering en de staalconstructie. We maken
een super geïsoleerde constructie met triple glas, een
duurzame installatie met warmtepompen, er komen 768
zonnepanelen op het dak... gigantisch. Het mooie aan dit
project is dat onze opdrachtgever uitermate goed is in
het nemen van beslissingen. Of eigenlijk, het overdragen
daarvan. Bij bepaalde keuzes zegt hij tegen mij:
“Beslis gewoon zelf en zorg dat het goed is.” Dat is in
feite de enige eis die hij stelt: het moet gewoon goed
zijn. En dat wordt het.’
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ONDERWERP

‘Het is een prachtig
gebouw geworden met
een sprekende gevel;
het metselwerk sluit
nauw aan bij de
omgeving’
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het opruimen daarvan levert het project bij aanvang
al een serieuze vertraging op. Daarnaast is er een
probleem met het verlagen van het grondwater.
De Boer: ‘De verlaging van de grondwaterstand was
nodig voor het bouwen van de kelder en de ondergrondse verbindingstunnel die aanvankelijk tussen het
Gezondheidshuis en het hoofdgebouw stond gepland.’
De grondwaterverlaging blijkt door de ondergrondse
stromen te risicovol. De opdrachtgever besluit uiteindelijk het plan voor de ondergrondse tunnel in te trekken;
de kelderruimte wordt wel gebouwd.

Winters realiseert meerdere projecten voor
het Diakonessenhuis in Utrecht en Zeist

Het Diakonessenhuis is sinds een aantal jaren een terugkerende klant
bij Winters bouw & ontwikkeling. Vanaf het moment dat Winters in
bouwteam het OK-complex van de vestiging in Zeist heeft verbouwd,
is ze nagenoeg onafgebroken aan het werk voor deze opdrachtgever.
In 2018 werd onder meer het Gezondheidshuis op hoofdlocatie
Utrecht opgeleverd. Arend de Boer, commercieel technisch adjunctdirecteur van Winters, vertelt over dit enerverende project.
‘Na onze eerste opdracht voor het Diakonessenhuis in
2016 zijn we één van de twee vaste aannemers die voor
het Diakonessenhuis mogen werken’, begint De Boer.
‘Zo hebben we onder meer een hybride OK-complex
in Utrecht gebouwd, de technische ruimtes in Zeist
gerenoveerd en hebben we in 2018 het Gezondheidshuis opgeleverd, een verzamelgebouw voor medisch
dienstverleners. Begin 2019 zijn we gestart met het
verbindingsgebouw tussen het Gezondheidshuis en
het hoofdgebouw en zitten we in bouwteam voor
de verbouwing van de afdelingen oogheelkunde en
neurologie. Ook gaan we nog een wisselpoli realiseren
als onderdeel van een inpandige verbouwing.’
Onderhandse aanbesteding
‘In tegenstelling tot de andere opdrachten die we voor
het Diakonessenhuis uitvoeren, is het Gezondheidshuis
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onderhands aanbesteed’, gaat De Boer verder. ‘Het gaat
om een tweelaags verzamelgebouw, met een kelder
voor de techniek. Het gebouw wordt verhuurd aan
medisch dienstverleners die nauw aan het ziekenhuis zijn
verbonden. Er zit een huisartsenpost, een praktijk voor
fysiotherapie, een psychologenpraktijk, een apotheek,
een verloskundigenpraktijk, praktijken voor podo- en
ergotherapie en een haarcentrum. De grootste huurder
van het pand, Dianet, is een bedrijf voor dialysezorg:
zij krijgen twee verdiepingen aan de voorkant van het
pand tot hun beschikking.’

Verbinding op maaiveldniveau
In plaats van een ondergrondse tunnel komt er een soort
park waarin op maaiveldniveau een verbindingsgang
wordt gemaakt - eigenlijk een verbindingsgebouw tussen het hoofdgebouw en het Gezondheidshuis. De
Boer: ‘Die gang is speciaal bedoeld voor patiënten die
vanuit het ziekenhuis naar de dialysekamers van Dianet
worden gebracht. Halverwege komt er een knik in en
wordt er een ruimte gecreëerd waarin vergaderingen of
conferenties kunnen worden gehouden. Het is een heel
minimalistisch ontwerp, een staalconstructie met glas: in
het ontwerp is op alle manieren rekening gehouden met
de privacy van de patiënten. De oplevering van het verbindingsgebouw is in de loop van 2019.’

maar de afwerking doet Dianet zelf: daar gaat nog een
heel validatietraject aan vooraf, want die apparatuur
moet bijvoorbeeld drie maanden spoelen voordat hij in
gebruik kan worden genomen. Later in 2019 gaan we
voor Dianet overigens nog een aantal ruimtes inrichten
die we nu casco hebben opgeleverd.’
Sprekende gevel
Ondanks de onverwachte tegenvallers kijken de opdrachtgever en De Boer tevreden terug op het project.
De Boer: ‘Er is een heel andere fasering in het plan
gekomen en je ontkomt helaas niet aan vertragingen en
meerkosten. We hebben als doel gesteld om de schade
voor iedereen zoveel mogelijk te beperken en goed geanticipeerd op de ontstane situatie.’ Tot slot wil De Boer
nog iets kwijt over het uiterlijk van het Gezondheidshuis.
‘Het is een prachtig gebouw geworden met een vorm
van architectuur die zeker gezien mag worden. Het
metselwerk sluit nauw aan bij de omgeving en het gebouw heeft een sprekende gevel met mooie verbanden,
sprongetjes en speklaagjes. Er is heel veel aandacht
besteed aan de verschijningsvorm en dat maakt het heel
speciaal in zijn omgeving.’

Gedeeltelijk in gebruik
Terug naar het Gezondheidshuis zelf. De Boer: ‘Er
hebben in 2018 twee deelopleveringen plaatsgevonden
en alle ruimtes zijn inmiddels verhuurd en in gebruik
genomen. Alleen de grootste huurder, Dianet, is nog
bezig met de laatste afrondingen van de dialyseplaatsen:
zo’n dertig voor overdag en acht voor in de nacht. Wij
hebben voor die dialyseruimtes wel de inrichting gedaan

Oude puinresten en grondwaterverlaging
De bouw van het Gezondheidshuis is er één met veel
verhalen. Tijdens de uitvoering stuit Winters op een
aantal totaal onvoorziene tegenvallers. Op de eerste
plaats ligt het bouwterrein vol met funderingsresten:
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Renovatie winkelcentrum Dijkcentrum in Roosendaal: ‘Geen enkele wanklank’

‘Het is typerend voor Winters dat
ze de verrassingen eruit halen’
In 2018 voerde Winters bouw & ontwikkeling de renovatie van
winkelcentrum Dijkcentrum in Roosendaal uit. Op verzoek van de
Vereniging Van Eigenaren (VVE) van het winkelcentrum stuurde
privaat vastgoedbeheer A.J. Real Estate B.V. de renovatie aan.
De klus is volgens Wijnand Freling, senior adviseur bij A.J. Real
Estate B.V., ondanks een paar tegenvallers opvallend goed uitgepakt.
‘Winters levert heel behoorlijk vakmanschap.’
‘De kern van het vastgoed van A.J. Real Estate B.V.
bestaat uit een kleine honderdtal supermarkten door het
hele land’, vangt Freling het gesprek aan. ‘Die verhuren
we aan nagenoeg alle grote supermarktketens. Daaromheen hebben we nog wat ander vastgoed. Ons streven
is om onze portefeuille iedere keer weer te verversen,
te verbeteren en te vergroten. De supermarktwereld blijft
voortdurend in ontwikkeling. Twintig jaar geleden was
achthonderd vierkante meter groot, tegenwoordig zet
je er vraagtekens bij of dat nog levensvatbaar is.’
Complexe besluitvorming
In het Dijkcentrum in Roosendaal is het pand dat aan
Aldi wordt verhuurd het enige bezit van A.J. Real Estate
B.V.: de overige winkels zijn verdeeld over 23 andere
eigenaren. Toch speelt het Helvoirtse vastgoedbedrijf
een voortrekkersrol bij de renovatie van het winkel
centrum. Freling: ‘Dat grote aantal eigenaren maakt
de besluitvorming heel complex. Je hebt institutionele
beleggers, grotere vastgoedeigenaren, professionele
beleggers, kleinere eigenaren; er zitten veel gradaties in.
De vraag of wij daar een coördinerende rol in wilden
spelen kwam van de Vereniging van Eigenaren van
het Dijkcentrum. Daar hebben we ja op gezegd.’
Keuze toch op Winters gevallen
Freling: ‘Al in 2012 heb ik Winters bij het vooronderzoek
gehaald. Ze hebben destijds metingen gedaan naar
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asbest en de constructie onderzocht. Ik wist namelijk
dat als ik vooraf geen destructief onderzoek zou plegen,
het helemaal een doos van Pandora zou worden. Winters
heeft in die eerste fase van het traject ook meegedaan
aan de aanbesteding, maar dat werk is uiteindelijk door
een aannemer uit de regio gemaakt. Bij fase twee van
het traject - het vervangen van alle luifels en onderdoorgangen - hebben we opnieuw drie aannemers laten
aanbesteden. De aannemer die fase één had gemaakt
werd opgeslokt door een grotere aannemer waardoor
er twee overbleven: Winters was er daar één van.
Ik heb de overige eigenaren ervan kunnen overtuigen
met Winters in zee te gaan.’

Eind oktober klaar
‘Met dat andere bouwbedrijf hadden we iets minder
goede ervaringen in een grijs verleden’, vervolgt Freling.
‘Ik had geen zin om iedere week het gevecht te moeten
leveren over tien extra schroeven of een vierkante meter
plaatmateriaal. Winters heeft toen in februari gezegd:
“Als jullie ons voor 1 april de opdracht geven, dan zorgen
wij dat het eind oktober klaar is”. Dat paste perfect in de
cyclus van het winkelcentrum: november en december
zijn immers drukke maanden met sinterklaas en kerst
voor de deur. Ideaal. Ze hebben een plan gemaakt en
zijn aan het werk gegaan. Dat liep hartstikke goed, totdat
we op verschillende plaatsen toch asbest aantroffen.
Ze hadden in het vooronderzoek van 2011 op tien
plekken her en der geprikt en gekeken en niets
gevonden. En dan blijkt er op een ander stukje tóch
nog asbest te zitten.’
Puur vakmanschap
De vertraging die het project daardoor oploopt zorgt
ervoor dat de werkzaamheden pas halverwege december zijn afgerond. Freling daarover: ‘Inderdaad is dat heel
jammer, maar als ik zie hoe het werk is uitgevoerd... het
timmerwerk is puur vakmanschap en de hoekdetails zijn
écht top. Ook de wijze van werken met de ondernemers
in het centrum ging perfect. Oké, er stond af en toe een
steigertje voor de deur, maar ik heb vanaf die zijde geen
enkele wanklank gehoord.’
Veel meer licht en lucht
In ruim een half jaar werden alle luifels en onderdoor
gangen van het winkelcentrum gedemonteerd en
gesloopt, is er een nieuwe achterconstructie geplaatst,
zijn er metalen en kunststof beplating toegepast, zijn de
betonconsoles die de galerijen van de woningen erboven

dragen netjes omtimmerd, zijn er glasstroken en verlich
ting aangebracht, is al het benodigde schilderwerk
uitgevoerd én heeft er asbestsanering plaatsgevonden.
Freling: ‘Er is veel meer licht en lucht ontstaan; het is
een facelift geworden met een hoogwaardige afwerking.
Ik ben er heilig van overtuigd dat wanneer je op dat
afwerkingsniveau gaat besparen, je jezelf als belegger
over vijf of tien jaar tegenkomt. Nu zit het er voor twintig
jaar op.’
Structurele partners
A.J. Real Estate B.V. en Winters zijn samen al weer een
nieuw project gestart: de uitbreiding van een winkel
centrum in Gouda. Freling: ‘Ze snappen het verhaal van
bouwen in een omgeving waar winkels zitten. Ze werken
op een nette wijze en je kunt gewoon goede afspraken
met ze maken. Wij zijn een graag geziene partij als
opdrachtgever in de bouw, en proberen aannemers
te vinden waarmee we structureel zaken kunnen doen.
Winters is er daar zeker één van.’
Met de juiste spullen thuiskomen
‘Wat Winters ook typeert is dat ze de verrassingen
eruit halen’, voegt Freling als laatste toe. ‘Dat is toch
het samenspel en het vertrouwen dat je hebt in de
uitwerking van projecten zoals je die van tevoren hebt
afgesproken. Ik merk door de hele organisatie heen dat
het een goed bedrijf is. Ik heb in al die jaren bijvoorbeeld
geen strijd kunnen bespeuren tussen de mensen op
de bouwplaats en de mensen van inkoop. Dat zie ik bij
andere bedrijven soms wel, en daar kun je flink last van
hebben. Dat inkoop ineens héél andere dingen heeft
gedaan. Winters hoort voor ons tot de vier aannemers
die je om een boodschap kunt sturen. Je weet dat ze
met de juiste spullen thuiskomen.’
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Het hoge afwerkingsniveau is exemplarisch voor Lidl-winkels

‘Dat Champions League-niveau
past wel bij Winters’
Na eerder al uitbreidingen van bestaande Lidl-winkels en een cascooplevering van een pand te hebben gerealiseerd, wint Winters in 2017
de aanbesteding voor een compleet nieuwe winkel van het Duitse
concern in Rucphen. Arend de Boer en Jack Verstraten, respectievelijk
commercieel technisch adjunct-directeur en uitvoerder bij Winters
bouw & ontwikkeling, kijken terug op een succesvol project.

‘In Spijkenisse hebben we twee jaar geleden een winkelcentrum verbouwd en uitgebreid’, begint De Boer.
‘De Lidl-winkel die daar in zit, hebben wij casco gemaakt.
Hun projectmanager was daar zo tevreden over dat hij
contact met ons heeft gezocht voor de bouw van een
nieuwe Lidl-winkel in Rucphen. Via investeerders en
beleggers hadden we al veel ervaring met supermarkten,
maar rechtstreeks voor een supermarktconcern bouwen
hadden we nog niet gedaan. Het eerste gesprek met Lidl
was goed, dus hebben we meegedaan aan de inschrijving. Uiteindelijk waren we de meest interessante partij.’
Lidl-handboek
‘We zijn begonnen in week 37 van 2017’, gaat Verstraten
verder. ‘Het was in meerdere opzichten een uitdagend
project. Zo tekenen de architecten van Lidl altijd met
verwijzingen naar het Lidl-handboek: de precieze
uitwerkingen moet je uit dat handboek halen. Maar de
details daarin worden voortdurend geactualiseerd.
Je bent als bouwer zelf verantwoordelijk voor de juiste
interpretatie van die details, net als de partijen waarmee
je samenwerkt.’
Woonhuis moest in straatbeeld terugkomen
De Boer vult aan: ‘Met dat handboek beogen ze een
vorm van standaardisatie tot stand te brengen in de
uitstraling van de winkel. Of ik nu in de Lidl in Breda
of Schoonhoven kom, de huisstijl moet eenduidig en
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herkenbaar zijn. De herkenning begint al bij de voordeur.
In die zin wijkt Rucphen wel af ten opzichte van wat zij
normaal bouwen. Dat kwam doordat het woonhuis, dat
oorspronkelijk op de locatie stond, in het straatbeeld
terug moest komen. Daar zat een volgende uitdaging:
er staat een haast compleet gemetselde voorgevel aan
de straatkant, die ook nog eens een keer uit de haak
staat: die trapeziumvorm maakt het extra ingewikkeld.
Daarbij was de logistieke situatie ook een uitdaging.
We moesten bouwen op een postzegel in een drukke
doorgaande straat.’

Heel veel regen en sneeuw
Een extra complicerende factor? De bouwtijd! Die was
heel kort. In nog geen achttien weken moest er op een
kale zandvlakte een compleet nieuw gebouw worden
gerealiseerd. De Boer daarover: ‘Wij waren als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de hele bouw, inclusief
het straatwerk.’ Verstraten: ‘We gingen net de winter in
en hebben dan ook van alles gehad: een berg sneeuw
en vooral heel veel regen. Daarnaast was het asfalteren
en beklinkeren van de parkeerplaatsen pas heel laat in
het traject opgenomen, waardoor we onze voorraden
voortdurend moesten verplaatsen. Het asfalt is er uiteindelijk in minder dan een week voor de opening ingekomen. Daar hebben we wel van geleerd. Het infrastruc
turele werk gaan we bij volgende, vergelijkbare projecten
naar voren halen.’
Lage prijs, kwalitatief superieur
Het hoge afwerkingsniveau is exemplarisch voor de
Lidl-winkels beamen De Boer en Verstraten. De Boer:
‘Dat heeft te maken met de Duitse oorsprong van het
bedrijf. Maar Lidl hecht ook enorm aan haar imago:
lage prijs maar kwalitatief superieur.’ Verstraten:
‘Dat Champions League-niveau past wel bij Winters.
Lidl stelt bijvoorbeeld heel hoge eisen aan de vlakheid
van het grote vloeroppervlak. Wij noemen dat de Lidlnorm: het hoogst mogelijke wat er is. Dit wordt door
Lidl zelf gecontroleerd vóór het aanbrengen van de

tegelvloer. Onze vloer kwam heel goed door de test.’
Als daarna de tegelvloer is aangebracht, volgt een test
voor de verlijming en aanhechting. De Boer: ‘Lidl wijst
een aantal plekken aan voor een trekproef waarbij de
tegel pas mag bezwijken boven een bepaalde trek
sterkte. Dat zit gewoon in het bestek. Daarna moet je
die tegel er weer uithalen en een nieuwe tegel plaatsen.
Maar wij schrikken niet van zulke eisen: we zoeken die
uitdaging regelmatig op. Daarvoor heb je wel de juiste
partners nodig en moet je enorm gefocust zijn op de
processen: van tevoren goed nadenken en heldere
afspraken maken.’
Alweer een Lidl-winkel
‘In de piektijden stonden we met 65 man op het terrein’,
vertelt Verstraten tot slot. ‘Stratenmakers, asfalteerders,
schilders, kitters... Alles om er maar voor te zorgen
dat de opleverdatum uiteindelijk gehaald kon worden.
En dat is gelukt.’ Dat het werk uiteindelijk tot volle tevredenheid is uitgevoerd, blijkt wel uit het feit dat Winters
momenteel aan een nieuwe Lidl-winkel in Barendrecht
aan het werk is. Ook daar liggen weer forse uitdagingen.
De Boer, vol overtuiging: ‘Met enorm veel drive en commitment gaan we die tegemoet. In Barendrecht gaan we
wederom een succesvol project wegzetten.’
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‘Ik vind het heel prettig van
Winters dat ze altijd uitgaan
van de klantgedachte’

Rabobank Bussum en Laren klaar voor de toekomst

De verregaande digitalisering dwingt de Rabobank tot aanpassing
van haar beleid en organisatie. Vanzelfsprekend heeft dat ook
consequenties voor de huisvesting. Winters bouw & ontwikkeling,
al jarenlang één van de preferred suppliers, verzorgde in dat kader
onder meer de verbouwing van de kantoren van Bussum en Laren
tot substantieel kleinere vestigingen. Rabobank servicemanager
Mark-Jan Strijkert en Janco Blanken, eigenaar van Ben Kraan
Architecten, blikken terug.
‘Door de reorganisatie zullen er bij Rabobank in de toekomst zo’n veertien regionale hoofdkantoren overblijven
en zo’n tachtig kleinere kantoren voor de meest basale
dienstverlening’, begint Strijkert. ‘Daarvoor is een heel
traject opgezet. Bussum en Laren maken daar deel van
uit. De kantoren moeten vooral compacter, maar er
gelden nog meer spelregels.’
Kortere houdbaarheidsdatum
‘In de nieuwe huisvestingsvisie is sprake van een
periode van vijf jaar in plaats van twintig jaar’, gaat
Strijkert verder. ‘Dat maakt dat we zorgvuldig met de
kosten moeten omgaan en bijvoorbeeld zoveel mogelijk
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materiaal moeten hergebruiken. Daarnaast speelt het
project Geldmaat, een initiatief van Rabobank, ABN
AMRO, ING en Geldservice Nederland (GSN) een rol.
Alle geldautomaten van die drie banken krijgen in de
loop van 2019 en 2020 hetzelfde uiterlijk en dezelfde
bediening. Om de onafhankelijkheid en veiligheid te
garanderen, worden straks alle automaten buiten de
kantoren geplaatst. Ook dat hebben we proberen mee
te nemen in deze projecten.’
Ruimtebeslag
In de zoektocht naar een geschikte architect voor
Bussum en Laren komt Rabobank al snel bij Ben Kraan

Architecten terecht, één van hun vaste architecten
bureaus. Blanken: ‘De uitdaging in deze projecten
zat vooral in het ruimtebeslag. Het nieuwe pand in Laren
was bijvoorbeeld een voormalige winkel met compacte
vierkante meters. De Rabobank-medewerkers kwamen
uit een gigantisch bankpand dat wel tien keer zo groot
was, dus dan moet je de mensen ook heel goed mee
nemen. In Bussum zijn we teruggegaan tot zo’n drie
honderd vierkante meter: dat is dan weer heel ruim.’
Vertrouwd en daardoor snel
Strijkert: ‘Zeker bij het project in Laren, waar een gigan
tische tijdsdruk op zat, is het logisch om voor vaste
partners te kiezen die heel erg op de hoogte zijn van
Rabobank-specifieke zaken, zoals beveiliging, klant
contact, en de hoge servicegraad die wij onze klanten
willen bieden. Naast Ben Kraan Architecten hebben we
bij deze projecten bewust voor Winters, installateur Van
Dorp en interieurbouwer Verschuren gekozen. Voor een
inrichting kun je iedereen benaderen, maar voor deze
specifieke vraagstukken is het veel makkelijker om te
schakelen met bekende, vertrouwde partijen.’
Slim hergebruiken
Blanken: ‘Winters was in deze projecten verantwoordelijk voor zowel de ruwbouw als de afbouw: het schilderwerk, de vloeren, de plafonds en de wandafwerkingen.
Omdat we zoveel mogelijk gebruik wilden maken van
bestaande materialen, was dat soms nog best een puzzel. In Bussum moesten de plafonds bijvoorbeeld herschikt worden. Dat is iets heel anders dan driehonderd
vierkante meter nieuw plafond aanbrengen. Daar hebben
we ook maar drie muurtjes hoeven wegbreken: heel kostenefficiënt allemaal. In Laren hebben we er bewust voor
gekozen de hardstenen vloer te behouden. Dat heeft niet
alleen financiële consequenties maar is ook veel duurzamer. Je maakt keuzes van wat je van het bestaande
gebouw kunt hergebruiken. Winters begrijpt dat.’
‘Ze snappen het’
Bij beide projecten zijn de winkels opengebleven.
Strijkert: ‘Ik vind het heel prettig van Winters dat ze altijd
uitgaan van de klantgedachte: en in dit geval is dat de
gedachte van ónze klant. Ze bekijken uitvoerig hoe ze
binnen de bouw ons primaire proces zo min mogelijk
kunnen verstoren. Ja, op een gegeven moment moet je
een keer een vloer leggen, daar mogen klanten dan even

niet overheen. Bij Winters snappen ze dat het voor een
bank lastig is om die geldautomaat lang uit de lucht te
houden. Daar verzinnen ze dan oplossingen voor.’
Verschillende kantoren
Het project in Bussum duurde zo’n twaalf werkweken,
Laren werd in slechts vijf werkweken opgeleverd.
Strijkert: ‘Het zijn twee heel verschillende kantoren
geworden. In Bussum een modern, ruim opgezet kantoor
in een bestaand pand met strakke lijnen en frisse kleuren.
In Laren een kleinschalig, warm en zakelijk kantoor dat
past bij onze klanten daar. Het eindresultaat is bij beide
panden zeer naar tevredenheid.’

Het beste werk maak je samen
Blanken: ‘Ook op het proces kijk ik heel tevreden terug.
We willen graag in bouwteams werken en dat betekent
dat je rekening houdt met elkaar en dat je de kwaliteit
van ieders werk moet garanderen. Winters begrijpt dat
ook de elektricien en loodgieter mee moeten. Samen
werken aan een kwalitatief hoogstaand eindproduct, daar
ligt hun kracht. Ze nemen hun verantwoordelijkheid voor
het totaal en werken niet alleen voor hun eigen toko.’
Meehelpen
Strijkert tot slot: ‘Ze leveren een totaalpakket. Naast de
uitvoering heeft Winters een coördinerende rol gehad
in de planning en de organisatie op de bouw. Dat bete
kent bijvoorbeeld ook dat ze in ons tijdelijke kantoor in
Bussum mee hebben lopen sjouwen met de bureaus
en dat ze het pand weer leeg hebben gehaald voor de
oplevering aan de nieuwe koper. Daar moeten dan wel
even twee sterke mannen komen maar die staan dan
gewoon klaar in de planning. En dat maakt het prettig:
meedenken en ontzorgen, daar zijn ze heel goed in.’
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partners, het bureau dat ook verantwoordelijk was voor
het interieur van Winters’ eigen kantoorpand, kreeg een
duidelijke boodschap mee: “Geef de nieuwe ruimte het
huisgevoel van het oude pand aan de Westersingel mee,
want daar hebben we het altijd heel fijn gehad”.

Niet de directeuren maar de
secretaresses hebben de mooiste ruimte

‘Winters levert niet alleen superieur
werk, ze zijn ook heel benaderbaar
en laagdrempelig’
In 2018 verhuist advocatenkantoor Leijnse Artz van een statig,
19e-eeuws pand aan de Westersingel in Rotterdam naar een
ogenschijnlijk nietszeggende verdieping in een kantoorkolos aan de
Blaak. Van villa naar systeemplafond. Maar, het eindresultaat is mede
dankzij Winters bouw & ontwikkeling overweldigend. Opdrachtgever
Maarten Grandjean: ‘Als ik naar buiten kijk is het genieten, en draai
ik mijn hoofd dan is het óók genieten. Dat wilde ik bewerkstelligen.’
Leijnse Artz is een middelgroot advocatenkantoor, onder
meer gespecialiseerd in Life Sciences, ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Als in 2017 besloten wordt om
de huurovereenkomst van hun pand aan de Westersingel niet te verlengen, gaan ze op zoek naar iets anders.
Uiteindelijk komen ze terecht op Blaak 555, een pand
van totaal andere allure maar wel één met potentie: midden in het centrum van Rotterdam, met een fenomenaal
uitzicht over het water en de stad. Gaston André, eigenaar van projectbureau Gastonomy, krijgt van Maarten
Grandjean, partner van Leijnse Artz, de opdracht mee
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om de ingrijpende verbouwing te begeleiden: daarnaast
geeft hij bij de intensieve contractonderhandelingen
met de verhuurder de nodige technische input.
“Neem het huisgevoel van het oude pand mee”
De interieurarchitecten van Fokkema en partners mogen
het ontwerp gaan maken: Winters, Van den Pol en BLRBimon, die eerder al de 21e en 24e verdieping van Blaak
555 onder handen namen en daarmee indruk maakten,
nemen de bouwkundige en installatietechnische onderdelen voor hun rekening. Dirk Zwaan van Fokkema en

Transparantie
Zwaan: ‘We hebben geprobeerd zoveel mogelijk openheid te creëren en slimme zichtlijnen te construeren.
De gangwanden van alle werkkamers aan de gevel zijn
volledig in glas uitgevoerd. Leijnse Artz had verteld dat
de deuren van alle kamers 95% van de tijd openstaan.
Om die reden hebben we ervoor gekozen om met schuifdeuren te werken; dat draagt absoluut bij aan de transparantie en openheid. Hier ben ik heel blij mee want ze
zitten op de twintigste verdieping; één van de kwaliteiten
van die locatie is het uitzicht. Echt fantastisch.’
Zichtassen, doorgangen en subtiele verwijzingen
De hoge plafonds, en suite kamers, lambriseringen,
houten vloeren en ornamenten aan het plafond van het
oude pand komen op subtiele wijze terug in de nieuwe
kantoorruimte. Zwaan: ‘De linkerkant van het kantoor
is het en suite gedeelte met parketvloer; een knipoog
naar de villa waar ze vandaan komen. De oorspronkelijke
lambrisering komt via een lijn op 95 centimeter hoogte
over de gehele kernwand als gimmick terug. De lange
gangen zijn aan de kopse kant open gebleven: op de
ronding daarvan heb je het mooiste uitzicht. Iedereen wil
daar natuurlijk een kamer hebben, maar we hebben de
opdrachtgever er gelukkig van overtuigd die ruimte open
te houden. Uiteindelijk zitten de secretaresses op de

mooiste plek: iedereen komt daar langs en kan van het
uitzicht genieten.’
The devil is in the details
André: ‘Met alle partijen hebben we ervoor gezorgd
dat het afwerkingsniveau en de detaillering van buitengewoon niveau zijn en er een sfeervol, high-end kantoor
is gerealiseerd. De klant is zeer tevreden. Zeker als je
de relatief korte bouwperiode in ogenschouw neemt en
de grote logistieke uitdaging, dan is hier een geweldige
prestatie geleverd door alle partijen. Op 7 maart hadden
we onze eerste gezamenlijke vergadering, nauwelijks vier
maanden later was de oplevering. Dat is ongekend. Vooral ook als je bedenkt dat we op grote hoogte, midden
in het centrum van Rotterdam moesten werken en maar
één goederenlift hadden, dat was écht een uitdaging.’
Alle bouwkundige voorzieningen voor Winters
Winters stond borg voor alle bouwkundige voorzieningen:
de plafonds, de metal studwanden, bouwkundige voorzieningen, sloopwerkzaamheden, de opbouw van de
nieuwe wanden, alle stukadoorswerkzaamheden, en
bijvoorbeeld de hoogwaardige Frescolori-wandaf
werking. Grandjean: ‘We hebben bewust niet voor
een witte kernwand gekozen maar voor een betonlook.
Dat past bij de bouwkranen van Rotterdam waar we op
uitkijken: ook die dynamiek vertaalt zich dan weer mooi
naar binnen. Door de rust van het plafond, de ruimtelijkheid van de etage en het hoogwaardige afwerkings
niveau geniet je extra van het overweldigende uitzicht.’
Familiebedrijven
Grandjean is meer dan blij met zijn nieuwe ruimte en kijkt
tevreden terug op het proces en de samenwerking met
Winters. ‘Winters levert niet alleen superieur werk, ze
zijn ook heel benaderbaar en laagdrempelig. Je wilt je als
klant nooit een nummer voelen; je wilt iets gemakkelijk
kunnen overleggen en soepel kunnen oplossen. Ik vond
het een fijne match met de mensen van Winters. Het
gevoel dat je je portemonnee kunt afgeven en dat op het
einde van de dag al het geld er nog inzit. Ik heb ook een
aantal familiebedrijven in mijn praktijk en daar doet het me
een beetje aan denken. Je voelt je al snel een onderdeel
van de familie: de saamhorigheid is vaak groot. Meestal
zijn dat partijen die het heel prettig vinden om op een
open manier met klanten samen te werken, duidelijk neer
te zetten hoe ze iets willen, en uitgaan van vertrouwen.’
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Werken voor topbrands als G-Star en Lindt

Het eindresultaat van de projecten
illustreert het hoge niveau

weer heeft vertaald naar een plan van uitvoering. Dit
project is niet in concurrentie aangeboden maar hebben
we met exact dezelfde partijen gemaakt als de Lindtvestiging in Batavia-stad die in 2017 is gerealiseerd.
Ik heb een investeringsoverzicht gemaakt en dat is
zonder wikken of wegen goedgekeurd door Lindt.

Winters bouw & ontwikkeling heeft in 2018 twee nieuwe retailwinkels
in Hoog Catharijne opgeleverd. Voor kledingmerk G-Star realiseerde
Winters een winkel in het bestaande deel van het Utrechtse
winkelcentrum, voor het luxe chocolademerk Lindt een shop in
het nieuwe deel aan de Zuidpassage. Bij beide projecten verzorgde
Robin Albersen van Building Retail het projectmanagement.
‘Building Retail is een projectmanagementbureau dat
de coördinatie en het regelwerk uit handen neemt bij
opdrachtgevers’, begint Albersen. ‘Vanaf het ontwerp tot
en met de realisatie verzorgen we alles; qua tekenwerk,
vergunningen, planningen, budget, afstemmingen...
Bij sommige projecten zijn we ook een soort hoofd
contractor: alle aannemers en installateurs vallen dan
onder onze verantwoordelijkheid.’
Hoog afwerkingsniveau
Beide projecten die Winters in 2018 in Hoog Catharijne
uitvoerde kenden een zeer hoog afwerkniveau. Dat past
bij het imago van de merken: G-Star en Lindt behoren
alle twee tot de bovenkant van het segment waarin ze
actief zijn. Het eindresultaat van de projecten illustreert

het hoge niveau. ‘Alleen de weg er naar toe is bij de
twee projecten heel verschillend verlopen’, legt Albersen
uit. ‘Waar we bij G-Star door omstandigheden heel krap
in onze bouwtijd zijn komen te zitten, is het project van
Lindt er één dat precies volgens het boekje is gegaan.’
Twee concurrenten op één project
Albersen verklaart zich nader. ‘G-Star zijn we begonnen
op basis van het ontwerp van hun eigen architect: die
ontwerpt exact volgens de regels van de global brand.
Dat ontwerp hebben wij vervolgens uitgezet bij diverse
partijen voor offertevorming: Winters was één van de
twee aannemers die daarop hebben ingeschreven:
het andere bedrijf was gespecialiseerd in afbouw.
Financieel bleek al snel dat een combinatie van die

twee voor de ondernemer het voordeligst zou zijn: die
constructie hebben we beide aanbieders voorgelegd
en ze zijn alle twee akkoord gegaan: een unieke situatie.
Maar ook één die veel leermomenten heeft opgeleverd.’
Onverwachte tegenvaller
Albersen: ‘In een vergadering op het hoofdkantoor van
G-Star met alle partijen hadden we consensus bereikt
over de aanpak. Toch kwamen we tijdens de uitvoering
enkele zaken tegen die niet klopten. De inmeting van
het pand was bijvoorbeeld niet juist dus hebben we in
het werk alles opnieuw nagemeten en de tekeningen
daarop aangepast. Daar moet je op in kunnen spelen als
aannemer. Dat kan Winters doorgaans heel goed maar
doordat we vlak voor de bouwvak zaten was het qua
bemanning en planning net iets lastiger te tackelen.
We hebben veel tijd en energie besteed in die laatste
dagen naar de oplevering; alle partijen hebben veel
nazorg geleverd. Maar het eindresultaat mag er zijn:
G-Star is zeer tevreden, want ze hebben een winkel
gekregen die ze wilden.’

Geen moment in de stress
Hoe verschillend kunnen projecten zijn? Albersen:
‘Heel de voorbereiding is op tijd gestart, alle materialen
zijn op tijd besteld, de planning klopte helemaal. Vanaf
het moment dat het pand casco was opgeleverd en wij
de sleutel kregen, tot aan de opening zaten ongeveer
zeven weken. We hadden dus een vrij lange bouwtijd:
die had ik zelf wat opgerekt om de uitvoerende partijen
een beetje lucht te geven: ze hoeven niet constant
onder druk te staan. In dit hele proces heeft iedereen
alles gedaan volgens planning; er is precies gebouwd
volgens tekeningen en details. Dan zie je wat een goede
afstemming vooraf en een goede afstemming tijdens het
werk voor consequenties hebben. Dit is een zeer goed
resultaat: we hebben geen moment in de stress gezeten.’
Kwaliteit kost geld
‘Bij Lindt staat kwaliteit écht voorop. Dat zie je ook overal
terug in de winkel’, gaat Albersen verder. ‘Ze investeren
goed in hun winkelinterieur: dat is heel hoogwaardig.
Er zitten bijvoorbeeld tachtig armaturen in het plafond
die de winkel een heel speciale beleving meegeven.
Ze willen niet voor een dubbeltje op de eerste rang
zitten, ze zijn gewend om voor kwaliteit te betalen.
Dat zie je terug in de winkel.’

Een project volgens het boekje
Lindt daarentegen is een project uit het boekje: daar
klopte alles. Albersen: ‘Lindt is ook een global brand:
van hun architect uit Zwitserland kregen we het ontwerp
aangeleverd. Hij is nog een aantal keren in Nederland
geweest om het pand te bezoeken, om het in te meten
en de routing te bekijken. Op basis daarvan heeft hij een
definitief ontwerp gemaakt dat Building Retail vervolgens
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Winters bouwt volgens de LEAN-methode voor H&M

H&M Leidsche Rijn: 98% score
in driekwart van de bouwtijd
Sinds 2010 is Winters bouw & ontwikkeling een van de twee vaste
landelijke bouwteampartners van H&M in Nederland. In de afgelopen
acht jaar realiseerde Winters maar liefst zeventien winkels voor de
Zweedse modeketen: een familiewinkel van ruim tweeduizend
vierkante meter in Leidsche Rijn Centrum is het laatste wapenfeit.
Head of Construction H&M Nederland Hans Jonker vertelt waarom
hij zo graag met Winters werkt.
‘Het contract tussen Winters en H&M Nederland is
onlangs verlengd met twee jaar met een optie voor
nog een derde jaar’, begint Jonker. ‘Daar spreekt
vertrouwen uit. Het zijn meedenkers, ze komen met
niet voor de hand liggende oplossingen en weten
een heel hoog afwerkingsniveau te halen. Om je een
voorbeeld te geven. Vlak voordat we een H&M-winkel
openen, gebruiken wij intern een scorekaartsysteem. De
projectmanager en de facility manager gaan aan de hand
van die scorekaart samen door de winkel om de totale
oplevering te beoordelen. De maximale score is 100%;

dan heb je dus een winkel waar helemaal niets op aan
te merken is. De winkel in Leidsche Rijn zat op 98%.
En dat terwijl we een bouwperiode van slecht zes weken
hadden in plaats van de oorspronkelijke zeven!’
Geen gemakkelijk project
‘Leidsche Rijn is een volledig nieuw ontwikkeld winkelcentrum aan de rand van Utrecht’, vertelt Jonker verder.
‘Daar was niets, dus dat moest compleet vanaf de grond
worden opgezet. Laten we vooropstellen dat het geen
gemakkelijk project is geweest. Dat had vooral te maken

met het opleveringsniveau dat de eigenaar ons moest
overdragen. Die eigenaar kon in dit geval zijn deadline
niet halen; er bleken lekkages in het pand te zitten waardoor hij uiteindelijk ruim een week later pas kon opleveren. Maar onze deadline bleef evenwel keihard staan.
Er staan hoge boetes op als die winkel niet op tijd
klaar is. Dan zeg je tegen je bouwpartners: “Sorry
jongens, de winkel moet écht op die datum open”.’
Van zeven naar zes weken
‘Normaal hadden we zeven weken voor dit project maar
die eerste week viel compleet af’, aldus Jonker. ‘We
konden niets doen: dat is heel pittig. We hadden alle
partijen op voorhand gewaarschuwd maar die wisten dat
zelf natuurlijk ook al want die zijn bij alle vooroverleggen
betrokken geweest. Je hebt die partners ook nodig bij
de oplevering door de eigenaar. Het is niet zo dat wij
als H&M alleen bepalen of we een pand afnemen of
niet. Dat doe je altijd in overleg met je partners. Maar
goed, je hebt als leverancier wel alles in gang gezet. Je
planning, de levering van materialen... We weten allemaal
dat Winters volgens de LEAN-methode bouwt, dus we
moesten de hele planning, werklijn en tijdlijn in één keer
helemaal omgooien.’
Het verlies van de voorkant inlopen
Samen met het bouwteam, vertegenwoordigd door
Henk van der Horst namens H&M, een projectmanager
van Winters en projectmanagers van installateurs Van
den Pol Elektrotechniek en BRL-Bimon Klimaattechniek,
is vervolgens gekeken hoe ze het verlies van de voorkant
konden inlopen. Jonker:’ Die week vertraging moesten
we in zes weken inhalen. Normaal gesproken beginnen
we met de tegelvloer maar de ondervloer was nog veel
te vochtig. Door met elkaar te overleggen en de kanalen
en het plafond in tijd naar voren te trekken, en een
andere, sneller drogende tegellijm te gebruiken hebben
we het gered. We hebben met man en macht geknokt
om de winkel op tijd open te krijgen en dat is gelukt.’
“Hans het komt goed”
Jonker benadrukt dat deze uitzonderlijke prestatie nooit
zonder hecht teamwork geleverd had kunnen worden.
‘Dat is het mooie aan de manier waarop H&M met haar
partners werkt. We zijn geen vreemden van elkaar; je
kent elkaar door en door en dan krijg je dat mooie van
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een partnership terug. Ze hebben me altijd het vertrouwen gegeven dat alles op tijd af zou komen. “Hans het
komt hoe dan ook goed, die winkel gaat op tijd open”.
Vijf dagen per week werken, werden er zes. Die hele
combinatie van H&M, Winters, BLR-Bimon Klimaat
techniek en Van den Pol Elektrotechniek heeft het
uiteindelijk voor elkaar gekregen. Als dan aan het
eind die winkel toch open gaat en je scoort 98% op
je oplevering dan is iedereen zo verschrikkelijk trots.
Er heerst dan een gevoel van “Nou, dat hebben we
dan toch maar mooi samen geflikt”.’
Familiebedrijf
Meedenken, oplossingen verzinnen om het proces te
versnellen, laagdrempelig en tevens flexibel zijn. Jonker
somt een aantal waarden op die hij kenmerkend vindt
voor Winters. ‘Het denken in oplossingen is volgens
mij het meest bepalende van alles. Verder is hun prijs
vorming goed, gebruiken ze hun gezond verstand.
H&M is een familiebedrijf en wil ook graag met partners
samenwerken die dat familiegevoel ook hebben. Wij
willen geen zaken doen met bedrijven waar we een
nummertje zijn. We werken het liefst met small-midsize
companies want we houden van hun betrokkenheid en
het partnership gevoel. Daarmee bereik je de hoogste
kwaliteit. Of het nu gaat om schilderwerk, de tegelvloer,
het plafond of de verlichting; je moet in onze winkels
binnenkomen en zeggen ”wow”. Dat heeft het bouwteam
weer goed voor elkaar gekregen.’
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Uitvaart nieuwe stijl in splinternieuw Grand Café “Ode”

‘Alles werd serieus genomen:
het zijn goede, fijne mensen die
hun vak verstaan’
De uitvaartbranche is volop in ontwikkeling. Op verzoek van klanten
maken het kopje koffie en plakje cake steeds vaker plaats voor een
glas wijn met tapas of een bittergarnituur. Crematorium Tilburg en
omstreken bouwde een aantal jaren geleden al een afscheids- en
condoleanceruimte nieuwe stijl en trok die lijn met Grand Café “Ode”
afgelopen jaar nog verder door. Directeur Mariëlle van den Heuvel
over de rol van Winters bouw & ontwikkeling daarin.
‘Winters ken ik van een vorig project dat we op onze
locatie hebben uitgevoerd’, begint Van den Heuvel.
‘Na een aanbesteding hebben zij toen een kleine aula
gebouwd, Andante Café, waar mensen een intiem
afscheid in kleine kring kunnen beleven. Op advies van
architect Ralphf van Gendt zijn we destijds met Winters
in contact gekomen. Dat project heeft Winters zó goed
uitgevoerd dat we hen ook hebben gevraagd voor de
bouw van Grand Café Ode: dat was kleinschaliger
dus daar hebben we geen aanbesteding op gedaan.’

of een andere horecagelegenheid gingen’, vertelt Van
den Heuvel. ‘We hadden al wat locaties op het oog,
toen het pand van onze buurman Monuta in de verkoop
kwam. Daar hebben we niet lang over getwijfeld. Oorspronkelijk was het een heel donkere, sombere ruimte
met een heel laag plafond. Onze belangrijkste eisen waren dat er een moderne bar met alles erop en eraan zou
komen, dat de ruimte veel lichter moest worden, dat het
plafond een stuk hoger zou worden en dat er een nieuw
toiletblok tussen de entree en de aula moest komen.’

Traditioneel én modern
Van den Heuvel springt met haar nieuwe ruimte in
op de groeiende behoefte van nabestaanden aan een
warmer, intiemer afscheid. ‘Vroeger hadden we alleen
twee traditionele aula’s met respectievelijk 125 en 200
zitplaatsen. Maar van nabestaanden kregen we steeds
vaker de vraag naar kleinere ruimten waar in een kleiner
gezelschap afscheid kon worden genomen in een meer
informele, horeca-achtige setting. Daar voorzien we nu
dus in.’

Warm en huiselijk
Van den Heuvel: ‘Al onze eisen en wensen zijn gerealiseerd.’ Wat opvalt zijn de ruimtelijkheid en helderheid

Van donker naar licht
‘We merkten steeds vaker dat mensen de dienst bij ons
hielden, maar voor de condoleance naar een restaurant
30

van de ruimte. Prachtige dakkoepels, veel lichtinval via de
glazen gevels en een subtiele materiaalvoering creëren
een zeer sfeervolle, warme ruimte. Het eindresultaat is
een huiselijk vertrek waarvan de indeling aangepast kan
worden aan de wensen van de klant. ‘Je kunt de kist
nu bijvoorbeeld op verschillende plaatsen in de aula
plaatsen. Centraal in de ruimte, vooraan bij het raam...
Die flexibiliteit vonden we belangrijk’, aldus Van den Heuvel.
Forse ingreep
Winters tekende voor alle bouwkundige werkzaamheden, Van Gerwen voor de elektrotechnische installatie en
De Bont voor het klimaat. Van den Heuvel: ‘In december
2017 zijn ze begonnen met de sloop en in januari zijn ze
met de uitvoering gestart. De rouwkamers zijn weg, er is
een nieuwe, uitpandige entree gerealiseerd, er zijn dakkoepels geplaatst, en een toiletblok en een garderobe
gerealiseerd. Ook zijn er aan de voorkant van de aula
twee deuren gekomen: daar zaten oorspronkelijk vier
ramen maar wij wilden dat de mensen ook naar het
terras zouden kunnen om de dienst eventueel buiten te
kunnen houden. Verder is de familiekamer aangepakt en
heeft Winters een overkapping aan de achterkant van
het gebouw gemaakt zodat de mensen zich daar kunnen
verzamelen. Vanuit daar gaat de overledene namelijk via
de achterzijde naar de ovenruimte in het hoofdgebouw.’
‘Alles werd serieus genomen’
Over de samenwerking met Winters is Van den Heuvel
net zo tevreden als over het eindresultaat. ‘In ieder
project lopen dingen wel eens stroef. De uitvoerder

van Winters had net als bij het vorige project de gave
om mij gerust te stellen. Dat deed hij met de nodige
humor en dat vond ik fijn. Ik houd graag in de gaten
hoe het allemaal loopt en breng ook graag mijn stem uit
als ik denk: “Zo heb ik het niet bedoeld”. Daar staan ze
bij Winters altijd voor open. Zowel de uitvoerders als
de projectleiders. Alles werd serieus genomen: het zijn
goede, fijne mensen die hun vak verstaan. Ze leveren
op alle fronten kwaliteit. De dakkoepels, de houten
afwerking die je in de aula ziet. Hun timmerman heeft
super chic werk geleverd.’
Monuta bleef open
De sloop en bouw hebben in totaal zo’n vier maanden
in beslag genomen: in mei 2018 werd de eerste dienst
in “Ode” gehouden. Van den Heuvel: ‘Monuta heeft
tijdens die hele bouwperiode haar werkzaamheden
kunnen voortzetten. Aan de ene kant hebben we een
aantal geluidslekken bij ramen en deuren gedicht. En aan
de andere kant ging de uitvoerder van Winters iedere
dag bij Monuta langs om te vragen wat hun planning
voor die dag was zodat ze daar rekening mee konden
houden. Dat vind ik heel klantvriendelijk.’
Mensen moeten kunnen kiezen
Van de 1732 crematies in 2018 hebben er 109 in
de nieuwe ruimte plaatsgevonden. Van den Heuvel:
‘Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen kiezen.
Natuurlijk zijn er nog steeds mensen die een traditioneel
afscheid heel fijn vinden maar we kunnen nu voldoende
alternatieven bieden.’
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Transformatie multi-tenant gebouw Tetrade I

‘Het was zó goed begeleid,
perfect projectmanagement’
Winters bouw & ontwikkeling heeft de begane grond van multi-tenant
complex Tetrade I aan de Stadionstraat in Breda getransformeerd tot
een indrukwekkende multifunctionele ontmoetingsruimte met een
luxe bedrijfsrestaurant, receptie met loungegedeelte, espressobar en
verschillende vergaderzalen. Interieurarchitect Jan Neggers is laaiend
enthousiast over de samenwerking.
Neggers is van vele markten thuis: vormgever, industrieel
designer, interieurarchitect... Als autodidact heeft hij zichzelf alles aangeleerd: inmiddels zit hij meer dan dertig
jaar in het vak. En met succes. Voor directeur René
Jansen van Hinke Fongers Beheer ontwierp hij een
aantal jaren geleden de uitbouw van zijn jarendertig villa.
Neggers: ‘Toen René mij daarna vroeg voor het ontwerp
van de begane grond van Tetrade heb ik direct ja gezegd.
Zo’n grote opdracht had ik nog nooit gedaan, maar ik
wist zeker dat ik het zou kunnen.’
Een huiskamer voor alle bewoners
De ontwerper krijgt een even duidelijke als vrije opdracht
mee. ‘De functionaliteiten waren glashelder’, vertelt hij.
‘Er moesten 120 mensen kunnen eten, er moest een geweldige entree komen, de beste koffiebar van Europa met
barista en drie vergaderruimtes van verschillende grootte.
Het moest de gezamenlijke huiskamer worden van alle
bewoners van het pand die uitnodigde om met elkaar
in gesprek te gaan. René zei: “En het moet ogen Jan”.
Oh ja, of ik in drie weken een ontwerp kon maken waar
ook de huurders zich in konden vinden.’
Tot op de millimeter
‘Ik heb dat plan toen in drie weken ontworpen en getekend’, aldus Neggers. ‘Na de indeling heb ik de schets
gemaakt met de entree, de koffiebar, de open keuken
met buffet, de grote tafels en de vergaderruimtes.
Dat heb ik vervolgens in 3D gezet zodat mensen er
doorheen konden lopen. Het enige dat ik heb terug
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gehoord is dat ik aan de slag kon met de uitwerking.
Het plan dat ik heb gemaakt is eigenlijk tot op de
millimeter uitgevoerd. Het was een bestaand gebouw
met veel beperkingen. Die zijn in het ontwerp en in
de uitvoering opgeslokt en onherkenbaar gemaakt.
Dat vereiste veel van zowel ontwerper als aannemer.’
Een organische manier van lopen
Neggers somt op: ‘Bij de entree heb je een ronde draaideur. Daar kun je geen vierkante tafel tegenaan zetten
als balie want dat geeft geen harmonie. We hebben een
ronde balie gemaakt van koper. Heel chic. Die ronding
zorgt ervoor dat je een organische manier van lopen
hebt. In het restaurant is een grote kruistafel van beton
met een levende boom in het midden. Daar kunnen
twintig mensen eten terwijl ze toch intimiteit hebben.
Verder hebben we daar een wand van drie bij vier meter

waar een doek achter zit waar iedere drie maanden een
ander jaargetijde op prijkt.’
Gevecht tussen schoonheid en functionaliteit
‘Als je ergens binnenkomt moet je lucht krijgen’, gaat
Neggers verder. ‘Ik was even bang want 120 zitplaatsen
is best veel; maar we hebben het toch heel ruim en open
kunnen houden. Belangrijk uitgangspunt is wat je waar
doet in een ruimte. En dan heb je nog het gevecht tussen
schoonheid en functionaliteit. In mijn werk is het van het
grootste belang dat je daarin een evenwicht vindt. Dan
moet je subtiele oplossingen bedenken en je opdrachtgever verrassen. Dat is ook je taak als ontwerper.’
Indirect licht
‘Zo wilde ik absoluut een aaneengesloten plafond.
Stuken ging niet want er zit heel veel techniek boven
die toegankelijk moet blijven. Dus hebben we voor een
systeem gekozen dat oogt als een gestukt plafond. Een
ander punt is de verlichting. Eén van de kenmerkende
dingen is bijvoorbeeld dat er geen spots in de plafonds
zijn gegaan. Ik werk heel veel met indirect licht; wand
verlichting. In dit project hebben we dat gelukkig ook
voor elkaar gekregen. We hebben strakke lampen boven
de eettafels hangen maar de rest is indirect licht. Dan
houd je een strak plafond. Het oogt mooi zo.’
Bouwteam
Vanaf de eerste schets van Jan Neggers heeft Hinke
Fongers Beheer Winters betrokken bij het project.
Winters krijgt de taak om een integraal bouwteam
samen te stellen en er voor te zorgen dat binnen budget
en een krappe tijdplanning het project gebruiksklaar
wordt opgeleverd. In het bouwteam gaan ze met vaste
partners TES en Van Delft aan de slag. Neggers:

‘Dat was de eerste keer dat ik met ze heb samen
gewerkt. Fantastisch. Al hun mensen zijn enthousiast
en ze beschikken ook nog eens over kennis. Je kunt
wel met leuke mensen samenwerken maar als er geen
kennis is dan loop je vast. Ze leveren heel hoogwaardig
werk, in de details ook.’
Check op check
Neggers heeft alle respect voor de aanpak van Winters.
‘Het was zó goed begeleid, perfect projectmanagement.
Dat heb ik wel eens anders meegemaakt. De mede
werkers hier waren er op uit om problemen op te lossen,
niet om er in te verdwalen. Bij Winters willen ze niet dat
er iets fout gaat, dus krijg je check op check. Dat zie je
niet overal. Dan wordt er ook goed gecommuniceerd
en overlegd. Nog een controle, weer een vergadering...
Ik heb in mijn hele leven nog nooit zoveel vergaderd
als in dit project maar het was een heel leuke samen
werking, optimaal. Ik kan me niet beter wensen.’
Verbinding
‘Het is uiteindelijk een heel grote stijlvolle huiskamer
geworden waarin de intimiteit is gewaarborgd’, besluit
Neggers. De hele benedenruimte is ingericht met standaard en speciale interieurproducten van Jan Neggers’
eigen design collectie. Alles is op maat, de tafels, de
poten, de lampen... Alle kleuren staan met elkaar in
verbinding René Jansen van Hinke Fongers wilde graag
benadrukken dat iedereen die binnenkomt moet zeggen
“Wow, dit is wel heel erg mooi”. Dat is ook gebeurd.’
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Winters bouw & ontwikkeling bedankt de volgende personen en organisaties voor hun bijdrage en samenwerking:
Tom Edixhoven - Gemeente Breda
Liesbet de Vries - Gemeente Breda
Jeroen Dietvorst - ROC West-Brabant
Cees Gijsbrechts - TES Installatietechniek
Wijnand Freling - A.J. Real Estate B.V.
Janco Blanken - Ben Kraan Architecten
Mark-Jan Strijkert - Rabobank Groep
Gaston André - Gastonomy
Maarten Grandjean - Leijnse Artz
Dirk Zwaan - Fokkema & Partners Architecten
Robin Albersen - Building Retail
Hans Jonker - H&M Nederland
Mariëlle van den Heuvel - Crematorium Tilburg en omstreken
Jan Neggers - Jan Neggers interieur, architectuur & design
Alle medewerkers van Winters bouw & ontwikkeling
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