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Winters realiseert imposante 
eyecatcher langs de A16 
voor Kapimex 

In het voorjaar van 2016 besluit Kapimex op  
zoek te gaan naar een ander bedrijfspand.  
De internationale groothandel in decoratieve  
en huishoudelijke artikelen is uit haar pand  
gegroeid en wil een representatieve  
bedrijfsruimte met doorgroei- 
mogelijkheden. 
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Winters en Grosfeld van der Velde architecten  
ontwerpen en bouwen nieuw bedrijfspand voor Kapimex
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TEAM DESIGN & BUILD INTERVIEW MET R AOUL ALBL AS ,  MANAGING DIRECTOR K APIMEX 

In augustus 2017, nauwelijks een jaar na het besluit tot 
verhuizing, opent Kapimex de deuren van haar indruk-
wekkende nieuwbouw. Winters is nauw betrokken bij  
het  gehele bouwproces: van het verwerven van de 
grond tot en met de oplevering. 

Prachtige doorzichtjes
Zichtbaar trots geeft Raoul Alblas, managing director  
bij Kapimex een rondleiding door zijn nieuwe pand.  
Een strak ingericht gebouw waarin een grote showroom 
fungeert als inspiratieplek en de entreehal met koffiebar, 
leestafel en comfortabele zitjes gastvrijheid uitstraalt.  
De ruimtelijkheid van het twee verdiepingen tellend pand 
is indrukwekkend. Op de tweede verdieping bevinden 
zich de vergaderruimte en de werkplekken. Door het 
veelvuldig gebruik van glas in de pui - dat ritmisch  
wordt afgewisseld met zwarte, aluminium platen - is er 
opvallend veel lichtinval. Openheid in de constructie 
geeft prachtige doorzichtjes in het hele gebouw.  
Alblas wijst op de lichtinstallatie waarmee hij de buiten-
kant van het gebouw in het donker in allerlei kleuren  
kan laten oplichten. Goed voor de zichtbaarheid vanaf  
de Princenhagelaan. 

Vanaf het schetsontwerp tot en met het taakstellend  
budget zijn we ongeveer anderhalve maand bezig  
geweest.’ 

Advies vanuit kwalitatieve keuzes
Alblas: ‘Het taakstellend budget is heel goed gecontro-
leerd vanuit de stichtingskosten. Winters had alles van 
tevoren al duidelijk in kaart gebracht, en daar een keurig 
budget op gezet. Je moet je grond gaan inmeten, grond-
onderzoek gaan doen, je hebt je leges, je grondaankoop, 
notaris… Dat liep prima, mede door hun kennis en  
ervaring. Dan groeit het vertrouwen ook; in het begin  
had ik er namelijk best wat moeite mee om de controle 
uit handen te geven.’ 

Installatieadviseur
‘Winters heeft aangeraden om een installatieadviseur  
in te schakelen’, gaat Alblas verder. ‘Op basis van de 
schil van het pand – waarin grote puien met driedubbel 
glas zijn verwerkt – hebben zij een technisch programma 
van eisen geschreven, waarbij we drie werktuigbouw-
kundige en drie elektrotechnische installateurs hebben 
uitgenodigd om een visie op de installaties te presen-
teren. Daar kwamen heel verschillende voorstellen uit.  
Dan overleg je binnen je bouwteam weer om daar een 
goede selectie in te maken.’ 

Planning zo strak als een snaar
De planning voor de bouw stond volgens Alblas zo strak 
als een snaar. ‘Daar zat heel weinig rek in. En dan kom je 
wéér bij Winters uit: zij bouwen LEAN en werken met het 
BIM-model, waardoor ze ook hun onderaannemers heel 
strak kunnen sturen. Dat was nodig want anders haal je 

Voortvarend te werk
Via de partner van zijn compagnon komt Alblas al in  
een heel vroeg stadium bij Winters terecht. Kapimex  
is zich dan nog volop aan het oriënteren op de locatie. 
Hij vertelt: ‘Ze lieten er geen gras over groeien en gingen 
direct heel voortvarend te werk. Ze zijn meteen achter 
een aantal kavels aangegaan. Toen Winters met deze 
optie aan de Princen hagelaan kwam, hebben ze voor-
gesteld om drie architecten een schetsontwerp te laten 
maken. We waren zeer gecharmeerd van het ontwerp 
van Grosfeld van der Velde. Dat was al heel dicht bij wat  
het nu geworden is.’ 

Taakstellend budget
‘Winters is met een goed plan gekomen’, gaat Alblas 
verder. ‘Ze hebben voorgesteld om een bouwteam te 
vormen met opdrachtgever, architect en opdrachtnemer, 
waarbij Winters alle overige benodigde ontwerp- en uit-
voeringswerkzaamheden, zoals constructie en installaties 
voor haar verantwoordelijkheid zou nemen. In feite een 
Design & Build-opdracht met een taakstellend budget  
en stichtingskosten. Toen dat allemaal paste, hebben  
we in augustus 2016 een intentieverklaring getekend. 

zo’n timing nooit. Bijkomend voordeel was dat wij vanuit 
Kapimex heel snel beslissingen hebben kunnen nemen: 
we hebben immers maar een tweekoppige directie.  
In augustus 2017 is het gebouw opgeleverd na een 
bouwtijd van zes maanden. Precies volgens planning.’ 

Voordelen
Alblas: ‘Voor mij zitten er twee grote voordelen aan het 
bouwen in een Design & Build-constructie. Allereerst 
hebben wij er relatief weinig tijd in hoeven te steken.  
Ik kan me niet twee of drie dagen per week gaan vrijma-
ken om alle aannemers aan te sturen en te controleren. 
Een tweede voordeel is dat je één centraal aanspreek-
punt hebt. Je wordt niet van het kastje naar de muur  
gestuurd.  Het is bovendien de vraag of wij met een  
aanbesteding goedkoper waren uitgeweest.’

Indrukwekkend
‘Iedereen is wel onder de indruk van wat we hier hebben 
weggezet’, besluit Alblas. ‘Onze producten komen hier 
heel goed tot hun recht. Nu zie je klanten binnenkomen 
en de producten ook daadwerkelijk vastpakken. Dat zijn 
dan producten die we al langer in ons assortiment heb-
ben. De inrichting van de showroom nodigt daar écht 
toe uit.’ Als Kapimex blijft doorgroeien zoals ze afgelopen 
jaren heeft gedaan, dan is het bedrijf over een poosje 
al weer toe aan een nieuw pand. Alblas: ‘We hadden er 
voor kunnen kiezen om het qua constructie zo te bouwen 
dat we er nog een derde laag op zouden kunnen zetten, 
maar dat hebben we bewust niet gedaan. Als het zo ver 
is, dan gaan we weer opnieuw bouwen. En dat doe ik 
dan weer met Winters. Want dat ging wel heel lekker.’
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