Kruidentuin • Barendrecht

Het nieuwe pand bestaat
uit drie woonlagen met elke
zeven appartementen.
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De bijzondere balkons
van De Kruidenmeester
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Kruidentuin • Barendrecht
De balkons zijn zware
objecten die met Isokorf aan de
buitenmuren zijn bevestigd.

Stellendam
www.vangeestbeton.com

Het beton van
De Kruidenmeester
Van Geest betonbouw Int. BV kreeg de opdracht
voor het complete betonwerk, inclusief

vlechtwerken van de parkeerkelder (monolithisch

afgewerkt) en het casco en het monteren, wapenen

en afstorten van de breedplaatvloeren. Ook plaatste
het ervaren bedrijf uit Stellendam de prefab

aangeleverde betonnen balkons en galerijen. Verder
werd de montage van prefab trappen en bordessen
en divers constructiestaalwerk meegenomen.

De balkons werden aangeleverd met ‘isokorven’

en door Van Geest betonbouw Int. BV geplaatst en
aangestort. De half verdiepte parkeerkelder heeft
een rondlopende in- en uitrit die gedeeltelijk
gemetseld en deels gestort is. Van Geest

betonbouw Int. BV, in dit project aannemer en

uitvoerder van de traditionele breedplaatvloeren,
staat ook bekend als specialist op het gebied van
werken met ‘tunnelbekisting’, zowel voor

woningbouw als ook voor appartementen en
utiliteitsbouw. Voor hoofdaannemer Van den

Nieuwendijk Bouw BV is Van Geest betonbouw Int.
BV een vaste onderaannemer voor het aannemen
van compleet betonwerk.
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Zwarte, massieve, in de fabriek
gestorte balkons. Dat is het meest
opvallende aan het ook verder
fraaie appartementengebouw aan
de Kruidentuin in Barendrecht.
“Qua bouw is het een traditioneel
project, uitgevoerd met fraaie
details”, vindt Gerwin van den
Nieuwendijk van hoofdaannemer
Van den Nieuwendijk Bouw BV.

Waar voorheen een kantoorgebouw
stond, wordt binnenkort aan de
Kruidentuin in Barendrecht De
Kruidenmeester opgeleverd. Een
appartementengebouw met half
verdiepte parkeergarage. Het nieuwe
pand bestaat uit drie woonlagen met
elke zeven appartementen. De ingang
ligt 1,5 meter boven het maaiveld, wat
de woningen een wat statige uitstraling
geeft. Om de toegankelijkheid te
behouden, ook voor mindervaliden, is
naast de toegangstreden een rolstoellift
geïnstalleerd. De woningen op de
onderste laag zijn voorzien van een
ruim terras, op de twee verdiepingen
daarboven hebben de appartementen de
beschikking over een ruim balkon.

In zijn geheel gestort
“Dat zijn bijzondere balkons”, vertelt Van

Op het dak ligt een pv- installatie
met vijftig zonnepanelen.

den Nieuwendijk. “Niet alleen vanwege
het reliëf en de uitstraling die ze aan het
gebouw geven. Deze balkons zijn in z’n
geheel, in een vorm, in de fabriek gestort.
Dat maakt het zware objecten. Met inzet
van Isokorf zijn de balkons aan de
buitenmuren bevestigd. Hiermee is ook
een thermische brug geslagen tussen
woning en balkon. Alle woningen zijn

gelijkvloers ingericht. Het gebouw zelf is
traditioneel opgebouwd met
kalkzandstenen muren, houten kozijnen
en afgewerkt met een gevelsteen. Aan de
zijde van de ingang is de galerij bekleed
met veel glas en kleine houten deeltjes
die ook daar een bijzondere uitstraling
geven.”

Pv-installatie en warmtepompen
Op het dak ligt een pv-installatie met
vijftig zonnepanelen. De opbrengst
daarvan is voor de VvE en gaat naar de
algemene meterkast. Alle woningen
hebben verder een warmtepomp met
buitenunit en zijn uitgerust met een
WTW-installatie. In de halfverdiepte
parkeerkelder is een CO LPG-detectiesysteem aangebracht dat de dieseluitstoot
meet en detecteert en wanneer nodig
naar buiten uitstoot. Buiten de garage is
een brandkraan aangebracht, zodat bij
een eventuele brand de brandweer ter
plekke water kan afnemen. De kelder
is voorzien van grote roosters op de
kopgevel voor het kunnen luchten en
doorspuiten van de garage.

Gelijkvloerse woningen
met een statige uitstraling
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Van bouwrijp tot
woonrijp
Voordat aan de Kruidentuin in Barendrecht het
appartementencomplex De Kruidenmeester

verrees, moest het oude gebouw van het Centrum
voor Jeugd en Gezin gesloopt worden. Voor Jaro
bv uit Stellendam een compleet project waarin

meerdere expertises ingezet konden worden. Jan
Hameeteman: ‘In het bestaande pand zat asbest

dat gesaneerd moest worden. Daarna hebben we
het gebouw gesloopt en het puin afgevoerd. Na

het heiwerk hebben we voor De Kruidenmeester de
half verdiepte parkeergarage uitgegraven en het

zand aangebracht. Later is de drainage aangebracht
en verzorgden we de aansluiting op het schoon- en
vuilwaterriool. Nu het gebouw in de woonrijpfase

is, zorgen we voor het straatwerk. We werken vaak

samen met Van de Nieuwendijk. Mooi in dit project
was dat we meerdere disciplines konden
uitvoeren.’

De expertises van Jaro bv zitten in baggerwerk-

zaamheden, grondwerken, gladheidsbestrijding en
calamiteiten. Opdrachtgevers zijn overheidsinstellingen, ontwikkelaars, bouwbedrijven, industriële
bedrijven en particulieren.

Om de toegankelijkheid
te behouden, is naast
de toegangstreden een
rolstoellift geïnstalleerd.
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Een goede afsluiting begint bij ADDA!

ADDA-Van Dullemen is
totaalleverancier op het
gebied van beveiliging
en is erkend Romazo lid en
NCP/Kiwa erkend
Rolluikbeveiligingsbedrijf

Bezoekadres:
ADDA-Van Dullemen B.V.
Benjamin Franklinstraat 12
3261 LW Oud-Beijerland
Tel.: (0186) 62 15 55
E-mail: info@adda.nl
Internet: www.adda.nl

Afgesloten met ADDA
De toekomstige bewoners van het appartementencomplex De Kruidenmeester hebben de beschikking over
een parkeergarage. Deze is afgesloten met een degelijk rolhek van ADDA van Dullemen BV.

ADDA is het handelsmerk van rolluikenfabriek Van Dullemen. “De parkeergarage heeft een afsluiting met
een ADDA parkeerkeergaragerolhek, voorzien van een geïntegreerde loopdeur met automatische

deuropener. In dit geval met een aluminium pui”, vertelt Astrid van der Graaf. “Wij maken deze rolhekken

grotendeels zelf, in Oud-Beijerland. Onze rolhekken zijn degelijk en zwaar en zijn geschikt voor langdurig en
frequent gebruik. Het parkeergaragerolhek van De Kruidenmeester is uitgerust met verkeersregeling,
fotocel, inklim- en onderlatbeveiliging. Tevens is er een doorrijhoogtebeveiliging aangebracht.
Eerste samenwerking

ADDA van Dullemen BV is in 1964 opgericht. Het was de eerste samenwerking met hoofdaannemer Van den
Nieuwendijk Bouw BV. De wederzijdse tevredenheid heeft in ieder geval al geleid tot een tweede
samenwerking.
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‘Op het dak ligt een pv-installatie met vijftig zonnepanelen.
De opbrengst daarvan is voor de VvE en gaat naar de algemene
meterkast’

Opdrachtgever
Novaform Vastgoedontwikkelaars
West, Rotterdam
Ontwikkelaar
Novaform Vastgoedontwikkelaars
West, Rotterdam
Architect
De Roon Architecten, Barendrecht
Constructeur
Goudstikker de Vries, Almere
Hoofdaannemer
Van den Nieuwendijk Bouw BV,
Stellendam

Industriebouw • november 2020 • 116

E-installateur
EZW BV, Barendrecht

Staalbouw
Goeree Staal, Stellendam

Beveiligingsdeur parkeergarage
Adda van Dulleman, Oud-Beijerland

Bouwprogramma
Nieuwbouw 21 appartementen

Grondwerken
Jaro BV, Stellendam

Bouwperiode
Juli 2020 - december 2020

Betonwerk
Van Geest Betonwerk, Stellendam

Bruto vloeroppervlakte
Circa 860 m2

W-installateur
DWT Groep, Sint Phillipsland

Vlotte installatie
dankzij kwaliteit en
samenwerking
Elektrotechniek Zuid West (EZW) verzorgde de

E-installatie in het uit 21 appartementen bestaande
nieuwbouwcomplex De Kruidenmeester in
Barendrecht. Met hoofdaannemer Van den

Nieuwendijk Bouw BV werkte het in 2018 opgerichte
EZW al vaker samen, met de W-installateur DWT
Groep was dit de eerste keer.

“Het is dan afwachten hoe het gaat, want een vlotte
bouw valt of staat met de goede samenwerking”,

aldus Rogier van den Berg. “In dit project liep dit heel
goed, met beide partijen. Qua werkzaamheden

behelsden de werkzaamheden geen opvallende
zaken. We hebben in De Kruidenmeester de

verdeelinrichting, lichtinstallatie, aardingsinstalla-

tie, cai-installatie, data-installatie, pv-installatie en
brandmeldinstallatie verzorgd. Voor een

hoofdaannemer is naast prijs een kwalitatief goede

onderaannemer die flexibel is, belangrijk. EZW is twee
jaar geleden opgericht. Wij zijn grotendeels actief

in nieuwbouwprojecten en daarnaast in utiliteit en
renovatie.”

Wij staan klaar op het gebied van elektra
Elektrotechniek Zuid West ontwerpt, installeert en
onderhoud de volgende diensten:
Elektrische installaties | Duurzaamheid | Nieuwbouw

De massieve balkons springen
het meest in het oog, maar de
bouw is uitgevoerd met nog
meer fraaie details.

EZW B.V. | Tielseweg 2 | 2994 LG Barendrecht
info@ezwest.nl | T: 0180-237020
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