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Winters

van eerste schets tot laatste steen

170 jaar jong
Traditiegetrouw brengen wij jaarlijks het Winters Magazine uit met verhalen van opdrachtgevers
en adviseurs over onze gerealiseerde projecten in het afgelopen jaar. Ook in deze uitgave staan de
ervaringen van onze klanten centraal maar deze keer tegen de achtergrond van onze lange historie.
Want in 2020 viert Winters bouw & ontwikkeling haar 170-jarig bestaan.
Niet eerder hebben wij diepgaand historisch onderzoek laten doen naar de oorsprong van ons
familiebedrijf. De Nijmeegse historicus en publicist Cees Willemsen dook voor ons in de archieven
en ging op zoek naar de vroegste geschiedenis van het huidige Winters. Zijn zoektocht heeft tot
een aantal verrassende feiten, inzichten en constateringen over het ontstaan van onze onderneming
geleid die wij met genoegen aan u onthullen. Nu het bewijs is geleverd dat onze wortels teruggaan
tot 1850, zullen wij de komende jaren de belangrijkste hoogtepunten uit het bestaan van Winters
verder in kaart brengen. Van eerste schets tot laatste steen!
Dat we in 2020 170 jaar worden, wil niet zeggen dat we oud zijn. Sterker nog, we voelen ons
jonger en vitaler dan ooit en zitten boordevol ambities. Door in te spelen op de markt en daar
zelfs op vooruit te lopen, kunnen we onszelf blijven ontwikkelen en doorgroeien. Met onze
gespecialiseerde projectteams zullen wij ons nog nadrukkelijker profileren en presenteren in
de marktsectoren zakelijke markt, gezondheidszorg, overheid, onderwijs en woningbouw.
Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw, renovatie, transformatie, inrichting of onderhoud.
In dit magazine blikken wij met trots terug op de wijze waarop onze medewerkers en vaste
bouwpartners diverse projecten in 2019 hebben gerealiseerd. Tevens willen wij al onze
opdrachtgevers, partners, relaties en medewerkers danken voor hun vertrouwen, inzet en
betrokkenheid. Zonder hen hadden wij deze unieke mijlpaal in onze geschiedenis nooit
kunnen bereiken.
Vol enthousiasme en vertrouwen zien wij uit naar het jubileumjaar 2020 waarin wij weer
nieuwe bijzondere projecten voor onze klanten zullen realiseren.

Arend de Boer, Ton van der List en Michiel Stevens
Directie Winters bouw & ontwikkeling
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Op zoek naar de oorsprong

De vroegste geschiedenis van
Winters bouw & ontwikkeling
In 2020 bestaat Winters bouw & ontwikkeling maar liefst 170 jaar.
Een absolute mijlpaal. Historicus en publicist Cees Willemsen dook
in de archieven en ging op zoek naar de vroegste geschiedenis van
het huidige Winters. De oorsprong ontleed.
Winters bouw & ontwikkeling in Breda
komt voort uit het negentiende-eeuwse
timmermansbedrijf van de familie Van Dijk
in ’t Ginneken, een dorpskern ten zuiden
van het stadscentrum, die sinds 1942
officieel bij Breda hoort.
De oprichter van het bedrijf Antonius (Toon)
van Dijk (1818-1890) koos als vijfde zoon
van een jong overleden tuinder voor het vak
van timmerman. Hij ging in de leer bij een
patroon in ’t Ginneken om zich vervolgens in
Brussel verder in het ambacht te bekwamen.
Na zijn meesterproef vertrok hij als 24-jarige
naar Frankrijk.
Op aandringen van zijn moeder, de weduwe
Antonius (Toon) van Dijk, Ginneken, 1818-1890,
Elisabeth van Rijckevorsel (1786-1856),
grondlegger van het huidige Winters bouw & ontwikkeling
keerde hij in 1846 na het overlijden van zijn
1
jongste broer terug naar Nederland. Op 5
februari 1850 huwde de inmiddels 31-jarige timmerman met de twee jaar
oudere Cornelia Baijens (1816-1895) uit Roosendaal, dochter van een
‘smederesse’, die als weduwe het bedrijf van haar overleden echtgenoot
voortzette.

1 De ‘Feestgids uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Firma van Dijk, 1850-1950’, (z. pl, z.jr.), vermeldt (p.2) dat Toon
op verzoek van zijn ouders naar Nederland terugkeerde. Maar zijn vader Johannes van Dijk (1786-1837), was al overleden toen Toon bijna
19 jaar oud was. Deze gids is in het bezit van het Stadsarchief Breda.

4

Een uitsnede uit de opmetingskaart van Jan Pietersz. Dou uit 1625 met daarop het gehucht den Santbergh. Aan de bovenzijde is de splitsing
Ginnekenweg - Prins Hendrikstraat (vm. Karnemelkstraat) goed herkenbaar. Aan de onderzijde loopt de Ginnekenweg richting Breda. Hier is
nog een werkende watermolen en een houten standaardmolen zichtbaar. Afbeelding: Nationaal Archief, Den Haag

Nog in datzelfde huwelijksjaar werd een week voor kerstmis dochter
Elisabeth Cornelia geboren, vernoemd naar grootmoeder Elisabeth die
besloot haar jongste nog in leven zijnde zoon als kleine zelfstandige stevig
in het zadel te helpen. Ze schonk hem vlak tegenover haar tuinderij aan de
Steenweg, de huidige Ginnekenweg, een huis met schuur en erf plus twee
aangrenzende moestuinen in Watermolen, een buurt vernoemd naar de in
1637 door brand verwoeste watermolen aan de Molenleij, een beekje dat
tot 1927 de grens vormde tussen ’t Ginneken, Bavel en Teteringen.2 Het
aaneengesloten perceel ligt tussen de huidige Prins Hendrikstraat en de
Ginnekenweg en loopt in noordelijke richting taps toe naar het voormalig
Oranjeplein (zie kaartje).3 Met dit bezit als onderpand, leende Toon in het
voorjaar van 1851 2400 gulden tegen een rente van 5 procent van jonkheer
Carel Hendrik Meijer (1799-1871). Deze gepensioneerde majoor van de artillerie woonde aan de Prinsenkade in Breda en was waarschijnlijk een goede
bekende van Toons oudere broer en ex-militair Francis van Dijk, die de jonkheer bij het passeren van de acte bij notaris Jonckheer vertegenwoordigde.4
Volgens de familieoverlevering was Toons eerste klant na zijn huwelijk in
1850 de agrariër Vinken van hoeve ‘De Blauwe Kei’ aan de Molengracht in
het aangrenzende Teteringen5, wat door een latere bewoonster werd bevestigd.6 De eeuwenoude kapitale hoeve, vernoemd naar de gebruikte blauwe
arduinsteen, ligt tegenwoordig aan de Blauwe Keiweg op de hoek van de
Poolseweg.

2 SAB, Notarieel archief P.H.J.G. Jonckheer, inv. nr. 6: aktes nr. 1253 (31 januari 1851) en nr. 1306 (20 maart 1851).
3 Vgl. ook: A.W. Jansen,’De buurtschap bij de Ginnekense watermolen, 1600-1930. Deel 2’, Engelbrecht van Nassau: kwartaalblad van de
Heemkundige Kring Breda 2 (1994), 101-108, hier 102.
4 SAB, Notarieel archief P.H.J.G. Jonckheer, inv. nr. 6, akte nr. 1304 (7 april 1851).
5 ‘Feestgids Firma van Dijk, 1850-1950’, 2.
6 Oud-gemeentearchivaris dr. F.A. Brekelmans (1917-2012) vermeldt in zijn: ‘Een oude afbeelding van “De Blauwe Kei”’,
Jaarboek De Oranjeboom 12 (1959), 107-111, hier 110, dat mevrouw A.M. Backx-Oomen, een verre verwante van Vinken,
die sinds 1916 in De Blauwe Kei woonde en werkte, van haar familie had begrepen dat ‘rond 1860’ een verbouwing had
plaatsgevonden door de Ginnekense timmerman Ant. van Dijk.
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Voor de invoering van de Woningwet in 1901, die op 1 augustus 1902
van kracht werd, hoefde er in de regel geen bouwvergunningen te worden
aangevraagd. Van vóór 1903 zijn soms wel bouwtekeningen bewaard gebleven, maar hierop staat zelden een architect vermeld, laat staan de bouwer.
De agrariërs waar Toon voor werkte, zullen geen bouwvergunning hebben
hoeven aanvragen, en een architect zal er zeker niet aan te pas zijn gekomen.
Het oudste stuk in het Stadsarchief van Breda dat verwijst naar de bouwer
Van Dijk is een tekening uit 1870 van een houten onderpui voor het huis
van dokter J.F. Lips aan de Bredase Ginnekenstraat 30 (zie afbeelding).
Vanzelfsprekend heeft Toon veel meer gebouwd, maar dat valt zoals gezegd
niet meer na te gaan. Wel is bekend dat hij tevens handel ging drijven in
Zweeds hout, inlands eiken en beuken.8 Spoedig behoorde hij tot de wel
varende minderheid van de bevolking. Immers, slechts zo’n elf procent van
de mannelijke inwoners van vijfentwintig jaar en ouder, onder wie Toon,
mocht gezien hun inkomen bij verkiezingen voor de gemeenteraad, de
Provinciale Staten en de Tweede Kamer een stem uitbrengen.9

Oudste schets
Van Dijk, 21 februari
1870, Stadsarchief
Breda

De 72-jarige eigenaar, de weduwnaar Johannes Vinken, kwam op 8 januari
1851 te overlijden. Het lijkt daarom aannemelijk dat Toon de opdracht kreeg
voor een nieuwe gevel en de bouw van een erachter gelegen stal van diens
zoon, de vrijgezelle veehouder en akkerbouwer Adriaan Vinken, een leeftijdgenoot, die het bedrijf runde samen met twee eveneens ongehuwde zusters.
Of Toon voor Adriaan ook de afzonderlijke woning, naast de bestaande
woning maar onder hetzelfde dak, heeft gerenoveerd of gebouwd, valt niet
meer na te gaan.7 Hoe dan ook, Adriaan was zo tevreden dat hij Toon bij
andere boeren aanbeval.

Toons oudste zoon
Gerardus Cornelis
van Dijk
(1854-1942)
(op de foto links)

Hoeve De Blauwe
Kei, S03567, 18601870, Collectie
Stichting Stedelijk
Museum Breda

Toons oudste zoon Gerardus Cornelis van Dijk (1854–1942) zou het
bedrijf vanaf 1885 voortzetten en uitbreiden. Zo bouwde hij met zijn jongere
broer Johannes Adrianus van Dijk (1857-?), aannemer in Antwerpen, in
de jaren 1895-1896 tien herenhuizen (nummers 221-239) in eclectische
stijl aan de Ginnekenweg.10 Gerardus Cornelis werd een geziene figuur in
de Ginnekense contreien, een spil in het sociale en politieke leven van zijn
dorp. In de loop van 2020 leest u meer over hem en de geschiedenis van
Winters bouw & ontwikkeling op onze website.

7 Vgl. F.A. Brekelmans, ‘De Hoeve “De Blauwe Kei” te Breda’, Jaarboek De Oranjeboom 11 (1958), 41-66, hier 62-63.

6

8 Feestgids Firma van Dijk, 2.
9 Zie: P.B. Nieuwenhuijs, Adresboek voor de gemeenten Breda en Ginneken (Breda, juni 1872), 84. In deze adresboeken stond bij
iedere inwoner vermeld voor welke bestuurslichamen men gerechtigd was te kiezen. Dit adresboek is het eerste waarin naast Breda
ook ’t Ginneken is opgenomen.
10 Vgl. A. Jansen, Een halve eeuw Ginneken. Schetsen uit de periode 1890-1942, Deel 2 (Breda 1991), 142.
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Uitbreiding en verbouwing kantoorpaviljoen Aartsen

heel erg over sereniteit, rust en vanzelfsprekendheid.
Als je daar bent, dan voel je dat het klopt zonder dat je
precies kunt duiden waar het ‘m in zit.’

‘Als je er bent, voel je dat het klopt’
De relatie tussen Aartsen, Grosfeld Bekkers Van der Velde
Architecten en Winters bouw & ontwikkeling is een bestendige.
Toen het architectenbureau een uitvraag deed naar een aannemer
voor de uitbreiding en verbouwing van het kantoorpaviljoen van
Aartsen, kwam het dan ook niet toevallig bij Winters terecht.
In bouwteamverband werd het project voltooid.
Hoogste kwaliteit
‘Aartsen is een prachtig bedrijf,’ begint Jaap Bekkers,
architect en partner bij Grosfeld Bekkers Van der Velde
Architecten. ‘Het heeft een heel krachtige filosofie. Elke
keer als ik daar ben, word ik geïnspireerd door de hoge
kwaliteit. Van alles eigenlijk. Het is een mooie opdrachtgever om voor te werken. Ze verlangen de hoogste kwaliteit en ze waarderen het ook als je dat bereikt. Je wordt
écht uitgedaagd.’
Patio als centrum
Omdat Aartsen blijft groeien, was uitbreiding van het
kantoorpaviljoen noodzakelijk. Maar de winkel moest
open blijven. Bekkers: ‘De uitbreiding van het kantoorpaviljoen en de verbouwing van de bestaande
boerderij kenden een complexe fasering. Winters had
daar een prima verhaal voor: zowel procesmatig als
8

Meer heeft ’t niet nodig
Het hele plan klopt volgens Bekkers. ‘Het is een combinatie van factoren: logistieke opzet, routing, hoogwaardige materialen en details… dat komt allemaal samen.
Bepalend in de beleving van het paviljoen is de patio.
Eén krachtig gebaar in het hart van het gebouw, voorzien
van structurele beglazing rondom een ovale daksparing
die met zink is afgewerkt. De details zijn hoogwaardig.
De beglazing is onderling gekit en de stijlen van de
buitenzonwering moesten natuurlijk precies uitkomen op
de naden van die structurele beglazing. En tegelijkertijd
ervan los komen, dat gaat heel ver om dat zo te krijgen.
Maar als het dan lukt en je loopt daar rond dan voel je
dat het heel waardevol is om het op dat niveau te doen.
Op het allerkleinste niveau moet het passen.’

gang door naar de boerderij. Daar is een heel andere
sfeer en is er tijd voor ontspanning en ontmoeting: het
klopt. De keuze voor de scheiding van functies is echt
een versterking van het ensemble.’
Elkaar vinden
Over de samenwerking met Winters is Bekkers heel
tevreden: ‘Bij Winters weten ze heel goed waar ze aan
beginnen wanneer ze met ons zo’n project gaan maken.
Dan kan het voorkomen dat wij oplossingen bedenken
waar zij totaal anders tegenaan kijken. Als je daar voor
open staat en elkaar daar in weet te versterken dan
krijg je uiteindelijk kwalitatief-technisch gezien een beter
gebouw. Met z’n allen kunnen we heel trots zijn op het
eindresultaat. Vanwege de hoge kwaliteit, de integraliteit
van alle disciplines en de manier waarop we hebben
samengewerkt. We vonden elkaar in de oplossing.’

Ceremoniële boerderij
Via een glazen verbindingsgang - een soort tussenruimte
volgens Bekkers - kom je van het museale paviljoen in de
oude boerderij terecht. Bekkers: ‘In het gehele ontwerptraject hebben we intensief opgetrokken met PUUR interieurarchitecten uit België. Zij kwamen met het voorstel
om de oude boerderij een meer ceremoniële functie te
geven. We hebben toen gesteld: oké, in de nieuwbouw
komen alle bedrijfsmatige activiteiten, daar wordt hard
gewerkt, en voor het informele deel lopen ze de glazen

organisatorisch. We kennen Winters en we weten dat
als ze aan boord komen ze dit goed kunnen. De basis
voor het ontwerp was eigenlijk heel simpel. Een patio
in het hart van het gebouw die voor natuurlijke lichtinval
zorgt, waaromheen de verschillende afdelingen zodanig
georganiseerd zijn, dat ze onderling zichtbaar zijn en
continu met elkaar in verbinding staan.’
Vanzelfsprekendheid
‘De uitdaging voor ons zat ‘m vooral in het hoge kwaliteitsniveau en de detailafwerking,’ gaat Bekkers verder.
‘Het feit dat je eigenlijk geen details ziet, is ogenschijnlijk
simpel maar dat is het zeker niet. De continuïteit van
de lijnen in het hele plan, de snijlijnen, hoe de lamellen
plafonds aansluiten op een wand… dat is het moeilijkste
dat er is. Maar het is wel in lijn met waar het bedrijf voor
staat. Raffinement en finesse: in het interieur gaat het
9
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Winters verbouwt nieuw kantoor Schipper Accountants op duurzame manier

‘Een tien met een griffel’
Sommige mensen geven het cijfer uit principe niet, anderen bewaren
het voor die ene keer dat alles de perfectie overtreft. Schipper
Accountants behoort tot geen van beide categorieën. Zij geven
Winters bouw & ontwikkeling gewoon een tien voor de verbouwing
van hun nieuwe kantoorpand aan de Rat Verleghstraat.
Regiomanager en partner Maron Gosens en directiesecretaresse Barbara de Feijter bevestigen de eerdere
woorden van de projectleider bij Winters “dat hij zou
willen dat ieder project zo zou verlopen, want het was
een feestje”. Gosens lachend: ‘En dat terwijl wij Winters
in eerste instantie niet eens op ons netvlies hadden.
Michel Gremmen heeft mij zelf gebeld toen we in het
selectieproces van de aannemers zaten. De klik was er
overigens wel meteen vanaf het eerste gesprek. Toen
heb ik hem ook gezegd dat Winters zeker zou mogen
meebieden.’
NAC-netwerk
De aanleiding voor de zoektocht naar een nieuwe locatie
is de samenvoeging van drie lokale kantoren van het
middelgrote accountantskantoor. De Feijter: ‘Uit een
groot onderzoek bleek dat Breda daarvoor de geschikte
10

locatie was. Toen min of meer plotseling kantoorruimte
vrijkwam pal naast het NAC-stadion, hoefden we niet
lang na te denken. We zijn als hoofdsponsor van de
jeugdopleiding vaak in het stadion te vinden. De ruime
parkeergelegenheid in de buurt is ook een pre, net als
de nabijheid van de A16. En je bent aantrekkelijker voor
jonge medewerkers. Die blijven graag in de stad.’
Conform kernwaarden
Nadat de keuze voor het pand rond is, vindt Schipper
in Ilona van Alphen een gerespecteerd architect. De
Feijter: ‘Die kenden we uit ons klantennetwerk. Samen
zijn we met onze uitgangspunten aan de slag gegaan.
Deels open, deels gesloten, fris, van deze tijd, gericht
op de toekomst, ergonomisch, duurzaam. We wilden
deze klus ook zoveel mogelijk met bestaande materialen
klaren. We konden zowat alles hergebruiken: plafonds,

bekabeling, wandgoten, binnenwanden. We kwamen
een paar binnenwanden tekort, dat hebben we opgelost
door in de spreekruimtes voor glazen wanden te kiezen.’
Gosens: ‘Toen wij het pand betraden was het kort
gezegd een varkenshok. Een gang met allemaal hokjes,
op alle verdiepingen. Iedereen netjes zijn naam op de
deur. We hebben het helemaal open gegooid, alles
transparant en fris gemaakt. Conform onze kernwaarden.’
Goed gevoel
De keuze voor Winters maakt Schippers onder meer
op basis van het goede gevoel en vertrouwen. Gosens:
‘De prijs is daarbij niet eens het belangrijkste geweest.
Het gaat om aanpak. Vanaf het begin hebben ze duidelijk
aangegeven wat ze zouden gaan doen: heel gestructureerd. We hebben nader onderzoek gedaan en daaruit
kwamen ze heel betrouwbaar naar voren. We kregen ook
positieve feedback van de architect. En bovendien zitten
ze hier in de straat, het is lekker dichtbij.’
Warm nest
Het eindresultaat is verbluffend. Gosens: ‘In nauwelijks
drie maanden tijd hebben ze het hele pand volledig
gestript. Alleen de toiletgroepen, de trappenhuizen
en de entreevloer zijn intact gebleven. Er komt veel
vakmanschap in terug: het afwerkingsniveau is heel

hoogwaardig. Een mooie afwisseling tussen open en
dichte ruimtes, qua sfeer is het een warm nest en een
ideale werkomgeving. Het geheel oogt sereen en evenwichtig. En de keiharde deadline van 19 augustus is
gehaald.’
Vertrouwen aan twee kanten
Gosens tot slot: ‘Het frappante is dat we met een
open begroting hebben gewerkt. Twee weken voor de
oplevering hebben we de handtekening pas gezet. Dat
gebeurt puur op basis van vertrouwen, aan beide kanten.
Natuurlijk kun je niet aan de voorkant alles afkaderen,
maar dit is een ander uiterste. Zonder onze handtekening zijn ze kosten gaan maken. En wij moeten erop
vertrouwen dat die kosten reëel zijn. Vertrouwen werkt
van twee kanten. In het hele proces is de relatie positief
gebleven: we hebben een heel prettig gevoel bij alles en
iedereen die hierbij betrokken was.’
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Winters realiseert nieuw kantoorpand Adriaanse Transport

‘Design & build in zijn oervorm’
Het nieuwe kantoorpand van Adriaanse Transport in Raamsdonksveer
oogt robuust, industrieel en minimalistisch. Precies wat directeur
Henk Adriaanse voor ogen had. Het kantoor imponeert, met zijn
zwarte plafonds, kolossale entree en strak ingerichte kantoorruimtes.
Winters tekende in een design & buildopdracht voor het hele traject.
Adriaanse Transport - een familiebedrijf sinds 1924 met
zo’n vijftig vrachtwagens - verzorgt stukgoeddistributie
voor bedrijven in Nederland. Henk Adriaanse is de
derde generatie en staat ruim twintig jaar aan het roer.
Een dynamische ondernemer die over de grenzen van
zijn eigen onderneming kijkt en altijd op zoek is naar de
uitdaging.
Razendsnel handelen
Toen Adriaanse de kans kreeg een nieuwe transportlocatie te kopen en zijn oude locatie kon verkopen aan
zijn grootste klant, liet hij er geen gras over groeien.
Adriaanse: ‘Binnen twee weken was het rond.’ Het
typeert de moderne ondernemer. Snelle klappen
en doorpakken: eigenlijk zoals het er in de vlugge

transportwereld altijd aan toe gaat. Daar horen geen
vuistdikke papieren dossiers bij. Ook niet als het om
bouwen gaat. ‘Ik kreeg een enorm pak papier van
Winters maar heb eigenlijk alleen naar het eindbedrag
gekeken.’

kunnen. Michiel had binnen een uur een schets gemaakt
maar ik had mijn budget niet genoemd. Bleek het op het
dubbele uit te komen. Toen zijn ze bij Winters opnieuw
gaan schetsen. Ze zijn met twee ideeën gekomen waarvan dit het uiteindelijk geworden is.’

Binnen een uur een schets
Als Adriaanse via via in contact komt met Michiel
Stevens van Winters, is er direct een klik. ‘Ik had een
bestaande transportlocatie gekocht met drie gebouwen:
een typisch jaren zeventig bouw. Er was al jaren niets
aan gedaan maar het bood volop potentie. Op de eerste
plaats wilde ik turnkey bouwen. Verder wilde ik een
representatief pand - dat smoelt zonder dat het gouden
deurklinken heeft - en moest ik mijn hele wagenpark kwijt

Nieuwe dingen
De centrale hal is indrukwekkend en kan multifunctioneel worden ingezet. Het moderne kantoorgedeelte
is geëquipeerd voor uitbreiding, er is een ruimte waar
chauffeurs 24/7 terechtkunnen en aan de rechterkant
wordt de entree geflankeerd door een ruimte die openstaat voor jonge ondernemers. Adriaanse: ‘Iedereen
kan daar straks gratis binnenlopen. Mijn idee is dat als
je mensen samenbrengt en mensen gaan met elkaar
praten, dan ontstaan er nieuwe dingen; en nieuwe
dingen vind ik leuk. Het ondernemen moet gestimuleerd
worden, veel te weinig mensen gaan ondernemen.
Het gevolg is een suffe samenleving.’

en werd in een tijdbestek van nog geen jaar alles vernieuwd, behalve de fundering en de staalconstructie. Er
is een super geïsoleerde constructie met triple glas, een
duurzame installatie met warmtepompen, er liggen 768
zonnepanelen op het dak… Adriaanse: ‘Winters heeft het
hele design & buildverhaal hier tot in detail uitgevoerd:
in zijn oervorm. De impressie die ze hebben laten maken
om ons mee te nemen in het verhaal is uiteindelijk een
op een uitgevoerd. Zíj hebben het gebouwd maar ik heb
het gevoel dat ik het zelf gedaan heb. Bovendien hebben
ze een enorm tempo gedraaid zonder dat we het idee
hadden dat we haast hadden. Dat is natuurlijk heel knap.’

Beïnvloeding
Adriaanse is laaiend enthousiast over het eindresultaat.
Net als zijn medewerkers is hij trots op zijn gebouw.
En het heeft aantrekkingskracht. ‘Toen ik een half jaar
geleden een advertentie zette, reageerde er niemand.
Toen ik twee weken geleden een advertentie zette, ben
ik vier dagen met gesprekken bezig geweest. Ze kijken
op de website en weten niet wat ze zien. Het is van
invloed op elkaar. Als je iets op een bepaalde manier
weet uit te stralen, dan creëer je dynamiek.’
Enorm tempo zonder haast
Over het verloop van het proces is Adriaanse meer dan
tevreden. Uiteindelijk bleef alleen het stalen frame staan
12
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I N T E R V I E W M E T A R I A N VA N LO O N , P L A N O N T W I K K E L A A R W I N T E RS B O U W & O N T W I K K E L I N G

Nieuwbouw Kindcentrum De Berk en nieuwbouw kantoor CLB

Design & build in uiteenlopende
gradaties
Als Arian van Loon in juni 2018 als planontwikkelaar bij Winters bouw &
ontwikkeling in dienst treedt, krijgt hij als opdracht mee zoveel mogelijk
design & buildopdrachten al vanaf de initiatieffase mee op te pakken. In
die constructie zitten immers de meeste voordelen voor zowel de
opdrachtgever als voor Winters. Van Loon gaat dieper in op twee van
zijn huidige projecten: De Berk en CLB.
‘De opdrachtgever voor Kindcentrum De Berk is
Stichting Maatschappelijk Vastgoed,’ begint Van Loon.
‘Zij hebben een concept bedacht waarbij ze schoolgebouwen ontwikkelen, in een stichting onderbrengen,
en vervolgens langdurig verhuren. De focus ligt hierbij
op scholen in het primair onderwijs. Het voordeel van
dit slimme concept is dat door die langjarige huurovereenkomst, inclusief energiekosten, lagere vaste
huisvestingskosten ontstaan en dat er aan de voorkant
ook meer ruimte ontstaat om te investeren in de levensloopkosten en in duurzaamheid. Dat maakt het wel uniek.’

Nul energiekosten
De uitvraag voor De Berk was een heel bijzondere.
Van Loon: ‘Van de drie partijen die in de aanbestedingsdialoog zouden meegaan, zijn wij als enige overgebleven: de twee andere partijen hebben er van afgezien.
Momenteel zitten we in de VO-aanbestedingsfase.
In feite is dit een design & buildachtige aanbestedingsconstructie. Vanaf het allereerste begin hebben we
onze vaste partners TES Installatietechniek en
Van Delft Installatieprojecten bij dit project betrokken.
De doelstelling van Stichting Maatschappelijk Vastgoed

is namelijk nul energiekosten: installaties zijn van doorslaggevende betekenis.‘
Ontwerp verregaand doorlichten
Van Loon: ‘In een notendop liggen alle risico’s voor kwaliteit, geld en planning na het aangaan van het contract bij
ons. Dit betekent dat wij ervoor kiezen het ontwerp aan
de voorkant verregaand door te lichten om te kijken of we
de risico’s voldoende afdekken en of we de gevraagde
prestaties kunnen halen. Het zwaartepunt zit in de aanbestedingsfase: daar worden ook de budgetten bepaald. In
die fase zitten we nu. Als alles volgens planning verloopt,
gaan we volgend jaar na de bouwvakvakantie bouwen
om dan een jaar later de school in gebruik te nemen.’
CLB
‘CLB is bij ons binnengekomen via een van hun bouwadviseurs,’ gaat Van Loon over op het andere project.
‘Zodra de opdracht opportuun werd, hebben we
Grosfeld Bekkers Van der Velde Architecten erbij betrokken. In die gezamenlijke aanpak zijn we direct een maatpak voor CLB gaan maken: we hebben ze echt overtuigd
met het ontwerp, de presentatie, en het plan van aanpak,
inclusief taakstellende budgetten. Een design & build
opdracht in zijn meest zuivere vorm.’
Producent van zorgsystemen
CLB is producent van innovatieve systemen voor in de
zorg, meer specifiek patiëntmonitoring en medische en
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verpleegoproepsystemen. Het huidige pand heeft niet
meer de gewenste uitstraling en voldoet niet meer aan
de eisen. Op zoek naar een nieuwe plek stuiten ze op
een locatie aan de A27 bij Oosterhout: schuin achter het
opvallende pand van de Antea Groep, dat in de geluidswal ligt.
Inrichting
Het nieuwe gebouw krijgt heel veel glas: mede vanwege
de mooie omgeving is voor een transparante opzet gekozen. De begane grond is voor een deel entree, de rest
is magazijn. Vanuit de entree kom je op een podiumtrap,
die naar de eerste verdieping leidt. Dat is het klantengebied met de showroom, bedrijfsrestaurant, trainingsfaciliteiten en helpdesk. Op de tweede verdieping zijn
hun werkplekken, met daarboven een “skybox” die als
inspiratieruimte fungeert.’
Ingenieursesthetiek
‘Bij dit ontwerp is de gevel heel erg van belang geweest,’
aldus Van Loon. ‘De donkere horizontale banden zijn
beeldbepalend. Er is gekozen voor een concept waarin
je meer en meer ziet. Geen volledig dekkende systeemplafonds maar iets meer ingenieursesthetiek. Je mag
duidelijk zien hoe het is gemaakt. Dat past ook goed bij
het technische karakter van het bedrijf.’ Het streven is om
richting het voorjaar van 2020 met de bouw te starten.
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Nieuwe retailwinkels voor Lindt en Mister Brands

‘Ze leveren wat ze moeten leveren:
werk op topniveau’
In 2019 realiseerde Winters bouw & ontwikkeling weer twee kwalitatief
hoogwaardige retailwinkels op prominente zichtlocaties. Een in hartje
Amsterdam, een andere in de Palace Promenade aan de boulevard in
Scheveningen. Robin Albersen, eigenaar van projectmanagementbureau
Building Retail, is al jarenlang een terugkerende opdrachtgever. ‘Ik werk
graag met vaste teams die hun vak verstaan.’
‘Building Retail neemt de coördinatie en het regelwerk
uit handen bij opdrachtgevers,’ aldus Albersen. Vanaf
het ontwerp tot en met de realisatie verzorgt het bureau
alles: qua tekenwerk, vergunningen, planningen, budget,
afstemmingen… Voor de winkels van de Zwitserse luxe
chocolaterieketen Lindt is Building Retail strategisch
turnkey partner in Nederland. Albersen: ‘Winters is al
jarenlang onze vaste partner voor de afbouw: ze leveren
wat ze moeten leveren: werk op topniveau.’
Ze snappen de uitdaging
De nieuwe Lindt-vestiging in Amsterdam is gevestigd
om de hoek van de Kalverstraat, op de hoek van de
Heiligeweg en de Voetboogstraat. Een statig hoekpand,
16

het ultieme decor voor een klassiek chocolademerk.
Albersen: ‘Die locatie op zich vormde een logistieke
uitdaging. Het is ontzettend druk op straat met toeristen
en dagjesmensen, en de handhavers doen in Amsterdam
hun werk heel gedisciplineerd. Bij Winters snappen ze
die uitdaging: ze weten exact wat ze moeten doen en
handelen vliegensvlug.’
Voorbeeldproject
‘Bouwen op een klein aantal vierkante meters, met
veel verschillende disciplines vereist afstemming’, gaat
Albersen verder. ‘Winters pakt haar rol om anderen aan
te sturen en met elkaar te laten werken prima op. In
slechts vier weken doorlooptijd hebben ze een kwalitatief

zeer hoogstaand werk afgeleverd zonder vertraging op
te lopen. Een voorbeeldproject.’
Meer dan ze hoeven doen
Onder de aansturing van Winters werden onder meer
de wanden, vloeren en plafonds vervangen, kwam er
nieuw stucwerk en nieuwe verlichting, en werden de
elektrische installaties en de airco vernieuwd. Albersen:
‘Het typische aan Winters is dat ze voor niet minder dan
een goed eindproduct gaan. Daar doen ze meer voor
dan ze gezien de opdracht zouden hoeven doen. De
motor voor de airco-installatie hebben ze bijvoorbeeld
op eigen initiatief op een logischer plaats aangebracht,
gewoon omdat dat beter was voor het eindresultaat.’
Mister Brands
Building Retail beheert de zaken van Lindt in Nederland
zo goed dat de master franchisenemer van Lindt,
Albert Brand, ook voor zijn eigen nieuwe winkel bij het
projectmanagementbureau aanklopt. Albersen: ‘Mister
Brands biedt een luxe assortiment aan geschenk- en
gemaksartikelen. In het assortiment bevinden zich onder
andere kaas & noten, snoep, en chocolade van Lindt. De
winkel aasde al langer op een zichtlocatie in de Palace
Promenade aan de Scheveningse boulevard.’

Mooi stucplafond, mooie details
Building Retail, verantwoordelijk voor het ontwerp en de
realisatie van de nieuwe Mister Brands store, koos voor
het vaste team van de Lindt-winkels. Albersen: ‘Winters
heeft het hele afbouwproject van de winkel gedaan, die
is met vierhonderd vierkante meter behoorlijk groot. Hier
gold hetzelfde afwerkingsniveau als bij de winkels van
Lindt. De planning was hier wel wat ruimer. Er zit een
heel mooi stucplafond in en hele mooie details in de
hoekafwerking. Dat is puur ambacht. De hele bouw is
heel goed afgeleverd, in het hele proces: ik ben echt
tevreden met wat Winters heeft geleverd.’
Expansieplannen
Doordat werd gebouwd op een zichtlocatie waar veel
dagjesmensen en toeristen langskwamen, was een
opgeruimde bouwplaats verplicht. Albersen: ‘Maar
dat hoef je vooraf eigenlijk niet eens te vragen aan
Winters. Daar vinden ze dat een vanzelfsprekendheid.’
Moederconcern Lindt & Sprüngli heeft Nederland als
groeimarkt aangeduid’, vertelt Albersen tot slot. ‘Er zijn
plannen voor expansie en ze willen lange termijnrelaties aangaan. Daar gaan we graag in mee: en dan met
dezelfde partijen als waar we nu mee samenwerken.’
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ONDERWERP

‘Alles wat gelukt is, zie je
niet meer, dat valt niet
meer op. En dat is exact
de bedoeling.’

De designgedachte achter het nieuwe kantoorpand
van de Krinkels Groep is gelaagd. De geabstraheerde
vorm van een boom refereert aan het veld waarin de
activiteiten van de Krinkels Groep zich afspelen, de
transparantie van het gebouw reflecteert de werkwijze
van het bedrijf, en de inrichting impliceert spontane
ontmoetingen. PIF, een samenwerkingsverband tussen
TES Installatietechniek, Van Delft Installatieprojecten
en Winters bouw & ontwikkeling, was verantwoordelijk
voor het bouwkundige en installatietechnische deel.
18
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Nieuwbouw hoofdvestiging Krinkels Groep

Landschappelijke parkomgeving
De Krinkels Groep is totaalaannemer op het gebied van
Groen, Infra, Water en Sport. Het internationale bedrijf
is gespecialiseerd in duurzaam kwaliteitsbeheer en vakkundige inrichting van de openbare en publieke ruimte.
Directeur-eigenaar Ruud Krinkels: ‘Vanwege de groei
van de afgelopen jaren waren we toe aan een nieuw
pand voor onze hoofdvestiging. De locatie die we op het
oog hadden, was in meerdere opzichten passend: een
open, landschappelijke omgeving met heel veel ruimte
en verbindingsmogelijkheden. Vanuit de gemeente
bracht het de verplichting mee dat het een beeldbepalend gebouw moest worden.’ Dat is het zeker geworden;
meer dan dat zelfs.
Vanzelfsprekende bewegingsruimte
Het imponerende gebouw van Paul de Ruiter Architects
bestaat uit twee lagen. Een cirkelvormig atrium met
een groot rond ETFE luchtkussendak biedt vrij spel aan
natuurlijk daglicht en vormt het kloppend hart: een monumentale ficus verbeeldt de krachtige groei van de Krinkels
Groep. Drie kantoorvleugels met ruim tachtig werkplekken staan in directe verbinding met het atrium waardoor
de spontane ontmoeting tussen medewerkers van de
verschillende afdelingen wordt gestimuleerd. Krinkels:
‘De bewegingsruimtes tussen binnen en buiten zijn heel
laagdrempelig, vanzelfsprekend. We hebben hier niet
zozeer kantoortuinen maar we hebben wel open ruimtes
om mensen te bewegen ook naar het atrium te komen.’
Kenniswerkers
Twee sculpturale halfronde stalen trappartijen lopen
vanuit het atrium omhoog en verbinden de begane grond

met de verdieping. Daar bevinden zich grote overlegruimtes. Directeur Peter van Boesschoten: ‘In de afgelopen jaren zijn we gegroeid als organisatie; qua mensen
en qua omzet, maar ook qua mensen met een academische opleiding. Als je ergens tien jaar onderhoud gaat
doen, dan mag je er goed over nadenken hoe je dat gaat
doen en goed documenteren wat je doet. We blijven een
uitvoerende organisatie maar we zijn tegelijkertijd wel
veel meer kenniswerkers geworden. Daarop hebben we
het gebouw ingericht.’
Etalage
Door het landschap te integreren in het gebouw, lopen
binnen en buiten naadloos in elkaar over. De groene,
parkachtige omgeving bood daarvoor het perfecte
decor: het landschap en het gebouw leven in symbiose.
Tegelijkertijd fungeert het kantoor als etalage voor de
groene expertise van Krinkels. De drie rijk begroeide
groene daken komen uit de koker van de Krinkels Groep
zelf. Naast een symbolische waarde hebben de ronde
glazen puien - die de daken van binnenuit zichtbaar
maken - dus ook een functionele waarde.
Duur in alles wat je niet ziet
Werkelijk alles in het gebouw ademt subtiliteit en fijngevoeligheid uit. Of het nu om de grote, gebogen glazen
puien gaat, de kunstzinnige houten vloeren die met hun
jaarringen aan de leeftijd van de Krinkels Groep refereren, of de gebeeldhouwde stalen trappen. Krinkels: ‘Toch
is dit gebouw juist duur in alles wat je níet ziet. Alles wat
hier niet precies is, valt op. En dat maakt het proces zo
gecompliceerd. Er moest zoveel doorgedacht worden.’
Van Boesschoten: ‘Het enorm hoge afwerkingsniveau
vereist ook een bouwteam dat die gevoeligheid heeft.
De detaillering in dit gebouw is zó kritisch.’
Logische keuze voor PIF
Logischerwijs kiezen ze voor een aannemer die
zijn sporen op dat vlak al verdiend heeft. Krinkels:
‘Terugkijkend, hebben we eerst Winters gevraagd
als gekende Bredase bouwer met een lange traditie.
Winters heeft vervolgens aangegeven - en dat vonden
wij een pluspunt - dat ze de PIF-constructie in dit geval
passend vonden: een teamverband waarin je de bouwtechnische en installatietechnische partijen naast elkaar
zet.’ Van Boesschoten: ‘De klimaatomgeving binnen het
kantoor was heel prioritair. Wij vonden het logisch om
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dat als één geheel te zien.’ Krinkels: ‘PIF bood bovendien
een incentive. Er lag een verplichting aan hun kant om
mee te denken om een gelijke mate van kwaliteit voor
een lagere prijs te bedingen of voor eenzelfde prijs een
iets hogere kwaliteit: een soort verbeterverplichting.’

team? Dat er een issue is, dat er iets technisch achter
zit, dat sommige partijen zich begonnen te verstoppen…
het zal. Bouwtechnisch hebben we dat niet meegemaakt
met Winters. Ze staan open voor je vragen, ze gaan er in
mee, ze denken er over mee.’

Ze denken er over mee
Terugkijkend zijn er een paar serieuze tegenvallers in
het project geweest. In plaats van de bubbledeck-vloer
- die door het debacle in de parkeergarage in Eindhoven
niet meer leverbaar was - moest er extra beton in de
daken worden gestort, een foute batch glazen puien die
terug naar de fabriek in Berlijn moest, vervuilde grond…
Krinkels: ‘Het is natuurlijk een mooi pand maar je onthoudt soms toch de dingen die niet zo goed gegaan zijn.
Winters heeft altijd wel getracht het beste eruit te halen.
Maar het blijft een bouwproject en er zijn tegenvallers.
De enige echte vraag is dan: hoe ga je daar mee om als

Alles wat gelukt is zie je niet meer
Van Boesschoten: ‘Tijdens de bouw zijn er regelmatig
discussies op kwaliteits- en technisch niveau. Een onderaannemer die zegt te hebben geleverd wat er uitgevraagd is, botst weleens met ons hoge kwaliteitsstreven.
Dat is heel lastig. Winters kon daar goed mee omgaan.
De structuur van het bouwoverleg was goed, ook op
hoger niveau.’ Krinkels: ‘Het is een complex gebouw,
het is een gebouw dat niet eerder is gebouwd en een
gebouw dat niet meer gebouwd wordt. Alles wat gelukt
is, zie je niet meer, dat valt niet meer op. En dat is exact
de bedoeling.’
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Winters verzorgt nieuwe kantoorinrichting voor Argenta

‘Het past perfect bij wie we zijn
en hoe we willen werken’
Winters bouw & ontwikkeling speelde in 2019 een aantal thuis
wedstrijden. De herinrichting van het kantoor van de Belgische zakelijke
dienstverlener Argenta was er één van. Het bankbedrijf bevindt zich
immers op steenworp afstand, in het Tetrade I gebouw aan de
Stadionlaan. In het pand van vastgoedbelegger Hinke Fongers is
Winters al een aantal jaren huisaannemer.
Winters kent het gebouw door en door. In 2018 realiseerde ze daar nog een multifunctionele ontmoetingsruimte met een luxe bedrijfsrestaurant, receptie met
loungegedeelte en vergaderzalen op de begane grond.
En ook voor de buren van Argenta - Avnet, Grizzly en
Deloitte - werkte Winters al eerder. ‘Het heeft meegespeeld dat ze al huisaannemer waren’, aldus Maartje
Sampson, als Procurement Officer bij Argenta verantwoordelijk voor alle inkoop in Nederland.
‘Het totaalplaatje van Winters klopte gewoon beter
dan bij de andere aanbieders.’
Ingericht op agile werken
Door de nieuwe strategie die Argenta Nederland vanaf
1 april 2019 heeft afgekondigd en de groei van de

laatste jaren, moet de zevende verdieping van Tetrade I
compleet opnieuw worden ingericht. Ook wordt de helft
van de zesde verdieping er bij gehuurd. Sampson: ‘We
zijn agile gaan werken binnen ons bedrijf. Dat betekende
dat er veel meer projectruimtes moesten komen en plaatsen voor onze daily standups. De hele dag traditioneel
achter je bureau zitten is er niet meer bij.’
Afwisseling
De nieuwe strategie en werkwijze, en de behoeften van
de medewerkers vormen de uitgangspunten voor de
nieuwe kaders. De Belgische interieurarchitect heeft
daarvan een afgeleide toegepast. Sampson: ‘We wilden
een chique en professionele uitstraling die past bij onze
identiteit. Een afwisseling met verschillende soorten

werkruimtes die zijn ingericht om op verschillende manieren met elkaar samen te werken. In de glazen cockpits
kunnen medewerkers in alle rust werken. Verder was
belangrijk dat het Argenta-gevoel goed in de inrichting
zou terugkomen, vandaar de groene kleur.’
Buiten werktijden
Winters voert de klus in drie fasen uit. Sampson: ‘Voor
ons was het belangrijk dat onze medewerkers geen of in ieder geval zo min mogelijk - hinder ondervonden
van de werkzaamheden. Winters is dan heel flexibel: zij
voerden de werkzaamheden met de meeste impact dan
uit op woensdag- of vrijdagmiddag omdat het dan traditioneel niet zo druk is op kantoor. Of ze zorgden ervoor
dat ze om negen uur klaar waren of aan het einde van de
werkdag hun werk deden. Voor de zomer waren de grote
werkzaamheden afgerond.’

Andere sfeer, andere manier van werken
Over het proces is Sampson erg tevreden. ‘We hebben
de planning gehaald én we zijn binnen budget gebleven.
Toen de vloerbedekking werd gelegd, hebben we in
fasen een paar dagen niet kunnen werken, maar dat
was ingecalculeerd. Toen heeft een groep medewerkers
steeds thuis gewerkt. De snelheid waarmee ze schakelen en de toegankelijkheid van de mensen van Winters
viel me wel op. Ze denken mee en reageren vliegensvlug: na een voorstel komt direct een tegenvoorstel.
En hun mannen op de werkvloer zijn zo netjes. Je bent
natuurlijk wel bij een bank, daar heerst een andere sfeer
en daar past een andere manier van werken bij. Je kon
merken dat ze dat wel gewend waren.’

Rustiger, eenduidiger, professioneler
De ruim 720 vierkante meter van de zevende verdieping
en ruim 350 vierkante meter van de zesde verdieping
zien er volgens Sampson prachtig uit. ‘Het geheel is
rustiger, eenduidiger en professioneler dan eerst. Alles
is beter op elkaar afgestemd. Op de zesde verdieping
hebben we die lijn heel mooi door kunnen trekken. De
wanden, de vloerbedekking, het schilderwerk, de plafonds…het past perfect bij wie we zijn en hoe we willen
werken.’
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INTERVIEW MET HANS JONKER , HE AD OF CONSTRUCTION H & M NEDERL AND

Nieuwe winkel en verbouwing in distributiecentrum voor H&M Nederland

‘Ook daar heb je dan Winters voor’
Het aantal winkels dat Winters bouw & ontwikkeling voor de
Zweedse modeketen H&M maakte, nadert inmiddels de twintig.
Afgelopen jaar werd een Blue Store in Weert geopend en verzorgde
Winters bouwkundige werkzaamheden in een nieuw distributiecentrum
in Nieuwegein.
Winters is sinds 2010 een van de twee vaste landelijke
bouwteampartners van H&M in Nederland. Het huidige
contract loopt tot en met 2020 door met een optie
voor 2021. Hans Jonker, head of construction H&M
Nederland: ‘Winters is flexibel, betrouwbaar, schakelt
snel en denkt in oplossingen. Daarnaast is de prijsvorming goed en dat zoeken we in onze partners. Net als
wij zijn ze een familiebedrijf. We werken graag samen
met partners die ook dat familiegevoel hebben. Daarmee
bereik je de hoogste kwaliteit.’
Volgens het boekje
Voor het distributiecentrum in Nieuwegein schakelt
H&M Winters in. Jonker: ‘We hebben het pand gehuurd
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voor de distributie en opslag van enkele van onze
zogenaamde “other brands”. Het distributiecentrum is
gigantisch, zo’n 35.000 vierkante meter. Winters werd
ingeschakeld voor de inrichting van het kantoordeel en
heeft tegelijkertijd werkzaamheden voor de verhuurder
uitgevoerd. De afwerkvloeren moesten worden aangebracht, de posities van wanden en plafonds moesten
worden aangepast. Alles is in een kort tijdsbestek,
volgens het boekje en binnen budget gerealiseerd.’
De buitenlandse betrokkenheid bij de werkzaamheden
was groot. Jonker: ‘Het project stond onder supervisie
van onze collega’s van logistiek uit diverse landen. Ook
in die samenwerking komt de expertise en punctualiteit
van Winters goed tot uiting.’

Monumentale details
Naast het distributiecentrum in Nieuwegein bouwde
Winters in 2019 een winkel voor H&M, in Weert.
Jonker: ‘Deze winkel werd in slechts vijfenhalve week
opgeleverd, een heel pittige klus. Het tijdsplan was krap
doordat de verhuurder diverse werkzaamheden tijdens
de afbouw moest uitvoeren. Als bouwteam met Van den
Pol Elektrotechniek en BLR-Bimon Klimaatbeheersing
als installateurs is dit gelukt. De openingsdata bij onze
winkels staan gewoon in steen gebeiteld. Ondanks de
zeer korte bouwtijd is het een winkel met hoge kwaliteit
geworden.’ Jonker: ‘We moesten rekening houden met
diverse monumentale details en geringe casco hoogtes
in het pand. Dat is heel goed gelukt. Een stenen muur
van De Munt uit 1500 is onderdeel van de winkel. Daar
mag je nog geen spijker in slaan. Voor de plaatsing van
de kasten en de verlichting moet je dan andere oplossingen verzinnen. Ook daar heb je dan Winters voor.’
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Stedenbouwkundige herontwikkeling Klavers Jansen

ontwikkeld. Daarna hebben we een intentieovereenkomst getekend met de gemeente, die nu is overgegaan
in een samenwerkingsovereenkomst. We zijn nu bezig
de haalbaarheid af te ronden, dat is in de laatste fase.’

Ambitiebeeld Havenkwartier

De internationale allure van
Crossmark
‘Winters is niet alleen een bouwer, ze draagt ook bij aan alle andere
waarden die een stad heeft. En ze legt de juiste verbindingen.
Een voorbeeldbedrijf voor Crossmark Breda,’ aldus Jeroen Hoefsloot.
Hoefsloot is vanuit de gemeente aangesteld als programmamanager
voor Crossmark Breda. Winters bouw & ontwikkeling is een van de
partners in het Consortium Spoorzone Breda dat een actieve rol
speelt in de gebiedsontwikkeling.
Crossmark is synoniem voor het nieuwe, verrassende
Breda: een internationale stad aan het water die staat
voor verbinding, ook buiten de oevers van rivier de
Mark. De ambities voor Crossmark - het ontwikkel
gebied Stationskwartier en Havenkwartier - zijn fors en
worden vanuit verschillende perspectieven gedicteerd.
De groeiambities van de stad zitten erin verweven, er
liggen stevige uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit, het behoud van industrieel erfgoed is
vereist, de stedelijke woonopgave is urgent, en het moet
studenten ook na hun afstuderen aan de stad binden...
Hoefsloot: ‘We zetten hoog in.’

26

Het gebied omarmd
Het ontwikkelgebied Crossmark strekt zicht uit over
de Spoorzone: van de Zoete Delta in het westen tot
en met Drie Hoefijzers in het oosten. Winters is al vanaf
2004 bij het project betrokken, en dan met name bij het
Havenkwartier en Belcrum-gedeelte. In 2004 al richt
Winters namelijk samen met woningcorporatie Alwel
en Sprangers Bouwbedrijf een consortium op. Andere
partijen die aanvankelijk betrokken waren, haakten af.
Stevens: ‘Toen de vraag vanuit de gemeente kwam hoe
de markt met dit grootschalige project wilde omgaan,
hebben we onszelf gemobiliseerd en het gebied
omarmd. We hebben studies gemaakt en eigen visies

Dynamische behoefte
De jaren die het Consortium - ook financieel - in Klavers
Jansen heeft geïnvesteerd zijn heel waardevol geweest
volgens Hoefsloot: ‘Er is tien jaar lang hard gewerkt om
zo’n cultureel kloppend hart te realiseren. Mede door
de investeringen en inspanningen van het Consortium
hebben we hier een dynamisch gebied kunnen creëren,
met cultueel gebruik, festivals en creatieve ondernemers.
We wilden iets anders dan dat we al hadden: precies
dat, wat er hier gegroeid is. Het bewijs is geleverd dat je
voorzichtig met dat culturele erfgoed moet omgaan, en
dat het heel aantrekkelijk is. De society is hier al organisch zo gegroeid, voordat er woningen zijn gebouwd.’
Overzichtelijk en betaalbaar
De bouwopgave voor het “vierkant” Klavers Jansen
ligt er: 87 woningen, verdeeld over drie delen van het
terrein, en een toegankelijke openbare ruimte. Stevens:
‘We zijn met plannen bezig voor werk-woonunits, atelierwoningen: huurwoningen in het lage en middelhoge segment. Overzichtelijk, betaalbaar en behapbaar. Daarvoor
werken we nauw samen met onze sociale partner Alwel
en blijven continu georganiseerd in ons ontwikkelvehikel.
We doen het voor de juiste doelgroep, die ook bediend
kan worden nadat wij het hebben gerealiseerd: Alwel is
de partij die het beheert.’

Voorstel herontwikkeling Klavers Jansen

Kernidentiteit
Hoefsloot: ‘Het industriële verleden in het Havenkwartier
willen we behouden. Daar passen een urban uitstraling
en creatieve gebruiksvormen prima bij. We bouwen dus
verder op wat hier al is ontstaan. De kernidentiteit is
dat je hier in - en nabij - industrieel erfgoed woont met
een haven en een waterlandschap, en met cultuur,
creativiteit, leisure en bijzondere vormen van horeca
die goed bij dat erfgoed passen.’ Stevens tot slot: ‘De
openbare ruimte is in een omgeving als Klavers Jansen
heel belangrijk. Die maken we dan ook centraal, met
heel veel toegangen daar naar toe. Het was vroeger
een bedrijventerreintje, nog verder terug zaten er muren
omheen. Dat draaien we nu helemaal om. Het wordt een
doorwaadbaar gebied, waar je makkelijk in en uit loopt,
met een kwaliteit die werken, wonen en recreëren met
elkaar verbindt.’

1e Fase Havenkwartier met Klavers Jansen
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Winters transformeert culturele markthal Nieuw Veste

‘Een feest om een jaar met elkaar
te verbouwen’

meer logica in aanbrengen. Tegelijkertijd wilden we meer
ruimte creëren en alles moderniseren.’

Vertrouwen
Endedijk: ‘Met dat pakket maatregelen hebben we
alles gerealiseerd, met iets meer budget. Ik hoorde van
collega’s in het land dat ze niet met hun bouw waren
begonnen of halverwege stil waren gelegd… “Hoe doe
je dat?”, vroegen ze me. Dan kom je toch op vertrouwen:
dat is de basis geweest voor de verdere samenwerking.
Ik durf de stelling wel aan dat als je in het werk elkaar
niet goed kunt vinden je dit soort projecten niet kunt
realiseren. De drive om er iets goeds van te maken, zie je
bij alle mensen van Winters: dan is het een feest om een
jaar met elkaar te verbouwen.’

“De aanbesteding is mislukt”
Op basis van de plannen van Architectenbureau
Herman Hertzberger gaat Nieuwe Veste aanbesteden.
‘We begonnen met vijf aannemers maar uiteindelijk bleef
er slechts één over: Winters. En toen bleek het budget
niet te passen. Ik heb Winters gebeld en gezegd:

Oorsprong in volle glorie terug
De transformatie is niet alleen in letterlijke zin gigantisch,
ook in overdrachtelijke zin. Endedijk: ‘De verbinding en
logica ontbraken in de vorige inrichting van het pand. Die
hebben we er nu heel duidelijk in gekregen. Hulde voor
de architect! En het is veel ruimtelijker: de opzet van het

“Na 25 jaar is een gebouw maatschappelijk op”, vertelde architect
Herman Hertzberger mij ooit eens. Hij had gelijk,’ aldus Gertjan
Endedijk, directeur van Stichting De Nieuwe Veste en opdrachtgever
voor de grootschalige transformatie van de culturele markthal in
hartje Breda. Winters voerde de design & buildopdracht in 2019 uit.
Meer logica en moderniseren
Endedijk: ‘We zijn in 2012 als een van de laatste culturele instellingen in de gemeente Breda verzelfstandigd.
Samen met het centrum voor de kunsten is de bibliotheek toen in een stichting opgegaan als één organisatie. Bij die nieuwe identiteit hoort ook een nieuwe
huisvesting. We merkten dat we steeds meer last van dit
gebouw kregen. Er waren twee entrees, mensen snapten soms echt niet waar ze nu waren. We wilden er dus
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“De aanbesteding is mislukt”. En toen gebeurde er iets
bijzonders. Winters wilde toch verder praten. Ze hebben
een lijst van zestig optimalisaties gemaakt in drie categorieën. Al die punten hebben we doorgelopen, met
iedereen erbij.’

oorspronkelijke gebouw, waarbij het dak gedragen wordt
door aluminium sprieten, is in volle glorie teruggekomen.
Het gebouw lijkt twee keer zo groot. Het heeft ook iets
onoverzichtelijks en verrassends: je kunt niet in een keer
zien wat er allemaal gebeurt, dat is ook de bedoeling.
En wat de ontwerper goed heeft doorgedacht is dat
niet het interieur de toon zet, maar onze boeken en de
mensen. Die geven letterlijk kleur.’
Logistiek en achterkant op orde
Hoe Endedijk op het proces terugkijkt ten slotte. ‘Van
tevoren vond ik het heel spannend, maar achteraf, en dat
is heel bijzonder, zijn we op twee weken na binnen de
planning en binnen budget gebleven. Dat is niet vanzelf
gegaan. De partijen hadden hun eigen domein, er werd
af en toe heel scherp gediscussieerd, maar wel met
respect en hetzelfde doel: Nieuwe Veste. Dat ging heel
goed. En naast de architect en ontwerper heeft Winters
hier een belangrijke rol ingespeeld. Toen de architect
kwam kijken, zei hij meteen “goede aannemer”. “Hoe zie
je dat?”, vroeg ik. “Ik zie aan de bouwplaats dat hij zijn
logistiek en zijn achterkant op orde heeft.” En dat klopte
precies. Er liepen hier tal van onderaannemers rond,
maar eigenlijk hebben we daar helemaal geen last van
gehad. We zijn op drie weken na open gebleven.’
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Realisatie Generaal Maczek Memorial door Winters

‘We kozen voor echte Bredase
bouwers’
‘Na al die jaren is het tijd voor de erkenning van het Poolse aandeel
tijdens de bevrijding van Breda en Nederland. Vrede en veiligheid zijn
niet vanzelfsprekend, we moeten leren van de verhalen van het verleden
en die verhalen blijven vertellen. Keer op keer.’ De zinnen zouden zo uit
een toespraak van Willem Krzeszewski kunnen komen, de voorzitter van
de stichting Generaal Maczek Memorial.
Krzeszewski zal woorden van gelijke strekking verschillende keren herhalen tijdens het gesprek. Het verleden
als basis voor de vrede en veiligheid van de toekomst.
Het nieuwe Generaal Maczek Memorial nadert zijn
voltooiing. Het moderne pand met sobere materialen
en een ingetogen, strakke uitvoering wordt op 31 maart
2020, de geboortedag van Generaal Maczek, officieel
geopend. Krzeszewski is zeer ingenomen met hetgeen
tot nu toe is bereikt. ‘Complimenten voor alle betrokkenen. Het overleg werd steeds gevoerd vanuit de
mogelijkheden.’
Echte Bredase bouwers
Het nieuwe memorial staat op de enige passende
locatie: grenzend aan het Pools Militair Ereveld aan de
30

Ettensebaan in Breda. Krzeszewski: ‘We hebben allereerst een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd.
Na een positieve uitkomst zijn we op zoek gegaan naar
funding en hebben we Oomen Architecten en de in
musea gespecialiseerde Tilburgse interieurarchitecten
van Kinkorn gevraagd om de eerste schetsen te maken.
Toen we 70% van de twee miljoen funding rond hadden,
zijn we overgestapt naar het definitieve ontwerp.’ Net
daarvoor wordt vier aannemers gevraagd hun aanpak
te presenteren. Krzeszewski: ‘Ik kende Winters al
lang. Echte Bredase bouwers, die de Bredase zaak
goed kennen. Ze legden ook een heel goede prijskwaliteit neer. De keuze voor Winters was dan ook geen
moeilijke.’

Passend eerbetoon
Het Generaal Maczek Memorial biedt ruimte voor erkenning en herdenking van de bijdrage die de Poolse strijders hebben geleverd aan de bevrijding van grote delen
van Nederland. Dit eerbetoon komt tot uiting in een permanente expositie, een informatiecentrum, een ‘Chambre
de Reflection’ en een filmzaal. Krzeszewski: ‘We richten
ons ook op jonge mensen, op het onderwijs. Jonge
mensen weten vaak niet eens meer wat er gebeurd is.
De boodschap plaatsen we in een brede setting.
We bieden informatie en kennis, ook in de vorm van
studies en scripties en hebben een kleine museale
invulling. Zo vormen we een goede kapstok voor vrede
en veiligheid van de toekomst.’

betonbedrijf in Apeldoorn. Zij leggen dat membraan
onder in de mal, dan gaat het beton eroverheen en met
het lossen van die betonnen elementen, zit de afdruk van
het fotopapier in het beton. Na het afspuiten komt de
afbeelding helemaal naar voren. Ontzettend gaaf.’
Blik op de toekomst
Volgens Krzeszewski neemt het Generaal Maczek
Memorial met zijn moderne, eigentijdse gebouw een
plaats in die tot dusver leeg bleef in Breda. ‘We richten
met dit gebouw een blik op de toekomst waarin we
moeten blijven herdenken.’
Donateur worden van het Generaal Maczek Memorial?
Ga naar www.maczekmemorial.nl.

Ingetogen
De buitenkant van het gebouw oogt eigentijds. Het
strakke, langgerekte gebouw is ingetogen: de bezoeker
wordt het memorial binnen geleid via een enorme wand
met foto’s van de bevrijding door de Poolse troepen.
‘Die fotowand is gigantisch,’ legt Martijn Timmermans,
projectleider bij Winters uit. ‘Niet alleen vanwege zijn
oppervlakte, maar vooral door de toegepaste techniek.’
Foto’s in beton gegoten
‘Deze techniek was nog maar een keer toegepast
in Nederland,’ gaat Timmermans verder. ‘De foto’s,
oude polaroids die tijdens de bevrijding van Breda
zijn gemaakt, worden vergroot tot vier bij zeven meter.
Vervolgens worden ze opgestuurd naar een bedrijf in
Scandinavië die ze omzet in een membraan. Dat wordt
weer teruggestuurd naar Preco, een gespecialiseerd
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Winters bouwt al jarenlang voor Diakonessenhuis en BovenIJ Ziekenhuis

Bouwen in de gezondheidszorg
vereist speciale expertise
Bouwen in een ziekenhuisomgeving vereist raffinement. Al helemaal
wanneer aan de andere kant van de muur de operaties “gewoon”
doorgaan. Of vanwege de klimatologische eisen, of de bouwkundige
verplichtingen die gelden in verband met geavanceerde robots of
specialistische onderzoeksapparatuur. Expertise en communicatie
zijn key.
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Een vast team van Winters werkt al jarenlang in
dergelijke klinische omgevingen. Dat vakmanschap
vertaalt zich in vaak bestendige relaties en terugkerende opdrachten voor ziekenhuizen. Voor het
Diakonessenhuis, met vestigingen in onder meer Utrecht
en Zeist werkt Winters al meerdere jaren in bouwteamverband. Een kleine greep uit de projecten die Winters
voor het Diakonessenhuis heeft gerealiseerd.

Oogheelkunde op de eerste verdieping. Een uitdagende
opdracht vanwege de ingrijpende geveluitbreiding
waarbij de hoofddraagconstructie is aangepast.
‘De verantwoordelijkheid voor de coördinatie en
uitvoering ligt volledig bij ons, dat is vaak het geval
bij deze complexe opgaves. Goede communicatie
met alle betrokken partijen is dan essentieel,’ aldus
Frank Mathijssen, projectleider bij Winters.

Diakonessenhuis
Arend de Boer, commercieel technisch adjunct-directeur
bij Winters: ‘In 2018 hebben we in het hart van het
ziekenhuis in Utrecht een hybride OK gebouwd: een
heel complex project waarbij de operatieafdeling 24/7
open bleef. Eerder hadden we ook al het OK-complex
in Zeist verbouwd. Aansluitend hebben we in 2018 het
Gezondheidshuis in Utrecht gebouwd, een verzamelgebouw voor medische dienstverleners. Eind 2019 werden
ook de verbindingsgang tussen het Gezondheidshuis en
het hoofdgebouw van het ziekenhuis, en de afbouw van
de laatste ruimtes in het Gezondheidshuis opgeleverd.’

BovenIJ Ziekenhuis
Met het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam heeft
Winters eveneens een langdurige relatie. Mathijssen:
‘Ook hier hebben we in bouwteam-verband de afgelopen
jaren veel specialistische werkzaamheden uitgevoerd.
Het Moeder Kind Centrum was onze eerste opdracht
in BovenIJ, daar zijn een aantal andere projecten uit
voortgekomen. In 2018 hebben we bijvoorbeeld een
nieuwe CT-ruimte gerealiseerd. In 2019 hebben we de
geheel verbouwde Acute Opname Afdeling opgeleverd.
Op dit moment zijn de verbouwingen van de Scopieafdeling en de Dagbehandeling in de laatste fase.
Doordat deze afdelingen zich op de tweede verdieping
bevinden en het ziekenhuis zo weinig mogelijk hinder
mag ondervinden van de verbouwingen, ligt hier een
forse logistieke uitdaging.’

Projecten waar Winters momenteel aan werkt zijn
de verbouwing van de Spoedeisende Eerste Hulp
en de verbouwing van de afdelingen Neurologie en
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Winters renoveert toiletblokken van twee scholen tijdens bouwvakvakantie

schoolgebouwen te vernieuwen of te renoveren. De
toiletrenovatie in Montessori+ stond voor 2019 op de
meerjaren onderhoudsplanning. Het ging om acht toilet
ruimtes, een invalidetoilet en personeelstoiletten: in
totaal zo’n veertig toiletten. De toiletten waren erg gedateerd zonder wandtegels: de stank kregen we niet meer
uit de vloer. Vandaar dat we hebben besloten al het sanitair te vervangen door hangtoiletten. Verder hebben we
wandtegels aangebracht, sanitaire wandjes geplaatst, en
de gietvloer en het systeemplafond vernieuwd.’

‘Winters heeft de voorbereiding
perfect ter hand genomen’
De traditionele bouwvakvakantie bestaat niet meer. Althans niet bij
Winters bouw & ontwikkeling. Al jaren werkt een team tijdens de
zomerstop door, vooral in schoolgebouwen. Voor coöperatie BreedSaam,
een vaste opdrachtgever, nam Winters in 2019 de renovatie van de
toiletblokken van twee Bredase basisscholen op zich: Montessori+
en NBS Hoogakker.
Per 1 januari 2015 is de zorg voor de onderwijshuisvesting vanuit de gemeente Breda, gedecentraliseerd naar
de elf schoolbesturen van het primair en speciaal onderwijs in Breda, die hiervoor gezamenlijk de coöperatie
BreedSaam hebben opgericht,’ begint projectmanager
Ron Swagemakers zijn uitleg. ‘Een uniek concept dat landelijk steeds meer navolging krijgt. BreedSaam is sindsdien eigenaar van circa 75 schoolgebouwen en verzorgt
34

de nieuwbouw, verbouw, renovatie, aanpassingen, en
groot en klein onderhoud van die 75 schoolgebouwen.’
De toiletten waren erg gedateerd
Circa 20% van het schoolbezit is in de afgelopen
jaren al vernieuwd, gerenoveerd, in uitvoering of in
voorbereiding. De komende 80% volgt in de toekomst.
Swagemakers: ‘Ons streven is om in veertig jaar alle

Uitdagend tijdspad
Swagemakers, die Winters al meer dan 25 jaar kent,
was nauw betrokken bij de voorbereiding. ‘Begin februari 2019 zijn de wensen van de schooldirectie in kaart
gebracht. Aan de hand daarvan heeft BreedSaam een
technische omschrijving opgesteld. Die hebben we bij
Winters en Van Dijnsen Installatiewerken gelegd. Na
twee opnames werd eind april formeel de opdracht gegeven. Het tijdspad van zes weken bleef de grote uitdaging.’
Voordelen van LEAN
‘Zo’n grote ingreep kan alleen maar in de zes weken
zomervakantie worden uitgevoerd en vereist daardoor de nodige voorbereiding en afstemming,’ aldus
Swagemakers. ‘Bijkomende uitdaging was dat er gedurende de bouwperiode altijd een toiletblok beschikbaar
moest zijn voor de kinderopvang; die draaiden immers
gewoon door in de vakantie. Winters heeft de voorbereiding perfect ter hand genomen. Al in mei werd met de
opdrachtgever en alle uitvoerende partijen een “LEAN
planning sessie” georganiseerd. Het grote voordeel daarvan is dat de werkzaamheden qua uitvoering en tijdsduur
onderling goed met elkaar afgestemd kunnen worden, er
meer begrip is voor elkaars werkzaamheden, en er tijdens de uitvoering minder “conflicten” kunnen ontstaan.’
Vlekkeloos en zonder meerkosten
‘We hebben een kleine bijsturing nodig gehad, maar
door de coördinatie van Winters is de hele uitvoering exact volgens planning gegaan en vlekkeloos
verlopen,’ aldus Swagemakers. ‘De schooldirectie is
blij met de nieuwe, frisse, kleurrijke toiletgroepen. En
de school heeft geen enkele overlast gehad van de

werkzaamheden. Het project is bovendien zonder onverwachte meerkosten uitgevoerd.’
NBS Hoogakker
In exact dezelfde periode wordt op NBS Hoogakker een
haast identieke klus uitgevoerd. De voorbereidingstijd
was hier een stuk korter doordat de formele opdracht
pas later werd getekend. Swagemakers: ‘We hebben
hier met dezelfde aannemer en uitvoerende partijen
gewerkt als bij Montessori+. Het sanitair was exact hetzelfde alleen zijn hier andere sanitaire wanden gebruikt
en is het bestaande tegelwerk gehandhaafd. Ook dit
project is prima verlopen. Het krachtige aan Winters,
maar dat geldt ook voor andere aannemers met wie we
werken, vind ik dat als er iets is en je aan de bel trekt,
zij daar meteen met een oplossing op reageren.
De communicatie is open, dat werkt heel prettig.’
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Verbouwing Ocean gebouw Breda University of Applied Sciences

‘Dat vind ik een onderscheidende
kwaliteit van Winters’
Het Ocean gebouw is een van de drie gebouwen op de
indrukwekkende, groene campus van de Breda University of
Applied Sciences. Winters bouw & ontwikkeling stripte nagenoeg
de hele binnenkant van het oude mavo-gebouw en transformeerde
het tot een inspirerende, creatieve omgeving voor studenten en
docenten van de opleiding Leisure & Events.
Keuze voor PIF
Terwijl voor de verbouwing van het oude klooster een
Europese aanbesteding verplicht was, gold voor het
Ocean gebouw een meervoudige onderhandse aanbesteding. BUAS nodigde daarvoor enkele regionale
partijen uit. PIF, een samenwerkingsverband tussen
TES Installatietechniek, Van Delft Installatieprojecten
en Winters, dong mee. Project Manager Thea van
Sambeeck: ‘PIF heeft die aanbesteding op prijs en

kwaliteit gewonnen. We waren erg onder de indruk van
hun voorstel en aanpak. Het plan zat organisatorisch
heel goed in elkaar.’
Diversiteit dominant
Leisure & Events is de academie van BUAS waar
studenten en docenten in een open gebied met elkaar
samenwerken: het Ocean gebouw is daar helemaal op
ingericht. Van Sambeeck: ‘Het idee daarachter is de

onderlinge uitwisseling van kennis en samenwerking op
gelijkwaardig niveau.’ Wat opvalt in het gebouw zijn het
attractieve kleurgebruik, de industriële look and feel, en
de diversiteit. Die vertaalt zich in verschillende opstellingen. Lounge-achtige stoelen voor informeel overleg,
lange tafels met stoelen voor projectoverleg, ronde tafels
met drie of vier stoelen voor kleinere besprekingen en
cubicles voor de afzondering.
Inspirerend en uitdagend
Van Sambeeck is meer dan tevreden met het eindresultaat en de inrichting van de gebouwen. ‘Ontwerpbureau
B&W is onze leverancier waar het gaat om de inrichting:
zij zijn gespecialiseerd in belevingsconcepten en vertalen de behoeftes van toekomstige gebruikers in kleur,
vorm en materiaal. Dat heeft geresulteerd in een inspirerende, uitdagende omgeving die creativiteit mogelijk
maakt en uitnodigt om te ontmoeten. Dat is volgens ons
namelijk de basis voor kennisontwikkeling. Vandaar dat
we Winters ook opdracht hebben gegeven alle oude
tussenmuren en gangen van de drie verdiepingen eruit
te halen: we wilden heel open zichtlijnen.’
Korte doorlooptijd
De ontmanteling van het oude gebouw was één, daarna
moest de nieuwe inrichting in rap tempo worden afgewerkt. Van Sambeeck: ‘We hadden een heel korte
doorlooptijd. Op 1 februari was het gebouw leeg en met
de bouwvakvakantie moest het helemaal klaar zijn omdat
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we in september moesten openen voor het nieuwe jaar.
Doordat alle partijen zich goed aan de afspraken hebben
gehouden, hebben we die strakke deadline kunnen halen.’
Onderscheidende kwaliteit
Van Sambeeck kijkt met een goed gevoel terug op de
samenwerking. ‘Het was heel intensief vanwege de
beperkingen in tijd en budget, daar is PIF heel goed mee
omgegaan. Aan onze kant werd dat gestuurd door het
bouwmanagement en dat is op een hele prettige manier
verlopen. Ik heb niet een keer hoeven interveniëren
omdat er discussies waren. Dat loste zich heel goed
op. En wat we vooral ervaren hebben is dat ze goed
meedachten. Er werd niet geroepen “we hebben een
probleem”, er werd geroepen “we gaan het oplossen”.
Om een mooi voorbeeld te geven: in de nieuwe cubicles
werden eisen gesteld aan de luchtkwaliteit. Omdat de
begane grond van het gebouw laag is, konden op deze
vloer de roosters die de luchtinvoer en -uitvoer regelen niet op de gebruikelijke manier worden geplaatst.
Winters kwam toen met de oplossing om de roosters in
een verticale lijn in te bouwen. Die oplossing voldoet aan
alle eisen. In een ander gebouw hadden we hetzelfde
probleem; dat is nog steeds niet goed opgelost. Dat vind
ik een onderscheidende kwaliteit van Winters.’
37

TE LO
CO
A MF O. N
..

ONDERWERP

Winters bouw & ontwikkeling bedankt de volgende personen en organisaties voor hun bijdrage en samenwerking:
Cees Willemsen - Historicus
Jaap Bekkers - Grosfeld Bekkers Van der Velden Architecten
Maron Gosens - Schipper Accountants
Barbara de Feijter - Schipper Accountants
Henk Adriaanse - Adriaanse Transport
Robin Albersen - Building Retail
Ruud Krinkels - Krinkels Groep
Peter van Boesschoten - Krinkels Groep
Maartje Sampson - Argenta
Hans Jonker - H&M Nederland
Jeroen Hoefsloot - Crossmark
Gertjan Endedijk - Nieuwe Veste
Willem Krzeszewski - Stichting Generaal Maczek Memorial
Ron Swagemakers - BreedSaam
Thea van Sambeeck - Breda University of Applied Sciences
Alle medewerkers van Winters bouw & ontwikkeling
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Rat Verleghstraat 116
4815 PT Breda
telefoon 076 565 32 50
info@wintersbouw.nl
www.wintersbouw.nl
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