Jaaroverzicht 2016

Van jongs
af aan

Wij bouwen bewust met hout

2016
Hoe gaf De Groot Vroomshoop inhoud aan 2016?
Het was een goed jaar, met mooie resultaten voor onze drie BV’s

DLV Advies toonde zij bovendien de gelijkwaardigheid van hout

afzonderlijk, maar ook in samenwerkingsverband. Vanuit gedeelde

aan ten opzichte van staalconstructies in de bouw van ligboxstallen

passie voor hout en de wereld aan mogelijkheden met dit natuur

binnen het Bouwbesluit. Een eyeopener waarmee de BV succesvol

product, leverde De Groot weer een duurzame bijdrage aan de

de boer op ging.

Nederlandse bouwproductie.
Houtbouw beleefde een uitzonderlijk goed jaar. Samenwerking in
De Groot Vroomshoop Bouwsystemen is van huis uit bouwer.

de keten wierp zijn vruchten af en resulteerde in uitdagende uitrol

Maar ruime ervaring leerde, dat huisvestingsoplossingen succes

van daken, gevels en bergingen binnen duurzame woonconcepten.

voller zijn als je verder kijkt dan het gebouw alleen. Dat maakt

Om de productie nog strakker te stroomlijnen en te centraliseren

onze nette en flexibele huisvestingsconcepten woonwijkproof.

is in 2016 gestart met duurzame nieuwbouw van productieruimte

Bouwsystemen vernieuwde het beproefde huisvestingsconcept

voor Houtbouw.

voor statushouders, studenten en gezinnen en startte met de uitrol
van de eerste Finch modules (verplaatsbare houten wooneenheden)

We verzamelden de hoogtepunten van 2016 in dit Inhout Jaarover

in Nederland. Ook werd een aantal duurzame scholen gerealiseerd.

zicht. De Groot Vroomshoop gaat graag weer voor u aan de slag in
2017, een jubileumjaar. We worden 90 jaar en daar zijn we trots op!

Gelijmde Houtconstructies droeg constructief bij aan in het oog
springende bouwprojecten. Met een onderzoeksrapport van

Directie

Uit het goede hout gesneden
Het zijn de mensen die ons bedrijf tot een succes maken. Zo’n 200 collega’s maken zich hard voor de zaak. Te veel om u hier persoonlijk
voor te stellen. Dit zijn de mensen die u in de praktijk het meest tegen zult komen:
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Januari

Samenwerken
binnen PlusWonen
Limburg
Houtbouw
De Groot Vroomshoop is vaste
partner van PlusWonen. PlusWonen
staat voor bouwen met eindeloze
mogelijkheden. Het compleet
vernieuwde concept beantwoordt

Uit de brand

aan de groeiende behoefte aan
nog meer keuzevrijheid, zowel

vertrouwd dankzij de goede naam in de
markt van gelijmd hout. We demonteerden

Gelijmde Houtconstructies

voor grondgebonden woningen
als appartementen.

Een specialistisch werk, dat ons is toe

de verbrande spanten en leverden en
monteerden de nieuwe. Uitdaging was

Na een brand in een monumentaal pand

om de nieuwe spanten letterlijk naadloos

aan de Veerallee in Zwolle, benaderde

te laten aansluiten op de bestaande.

Ook als het budget krap is, biedt

bouwbedrijf Salverda De Groot Vroomshoop

De naadloze verbinding ontstond door

PlusWonen een betaalbare maat

Gelijmde Houtconstructies om de bescha

toepassing van ingelijmde draadeinden,

werkoplossing. Dat heeft alles te

digde gelamineerde bogen te vervangen.

die op de bouwplaats geïnjecteerd werden.

maken met de grote flexibiliteit
van dit concept dat continu door
ontwikkeld wordt. Voor de concre
tiseringsfase Best Value PlusWonen
zijn 27 vaste partners geselecteerd,

Nieuwe vleugel voor Teylingen College KTS
in Voorhout

waarvan De Groot Vroomshoop
er één is. Wilco Lubbers zette zijn
handtekening onder deze mooie
samenwerkingsovereenkomst.

Bouwsystemen

bestaat uit twee bouwlagen met een
bruto vloeroppervlakte van ruim 1.600 m2.

De nieuwe vleugel van het Teylingen College

De voorbereiding is begonnen in januari

KTS gaat ruimte bieden aan 15 klaslokalen.

en eind april ging De Groot Vroomshoop

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen

echt bouwen. ”Binnen twee weken zal het

kreeg de nieuwbouw in samenwerking

geraamte staan en voor volgend schooljaar

met Beltman Architecten uit Enschede

moet het af zijn”, voorspelde de directeur

en Installatiebureau Bertus Huisman uit

in een regionaal dagblad. Aan ons de uit

Daarlerveen na een intensief design &

daging het project volgens planning én

build aanbestedingstraject in opdracht.

binnen budget te realiseren! Dat is gelukt.

De gunningscriteria waren: kwaliteit (70%),
prijs (25%) en planning (5%). Het project
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Januari

Meerzeist te Zeist
Houtbouw
BouwXS uit Almere gaf De Groot Vroomshoop Houtbouw opdracht
garages en bergingen te leveren en te monteren in project Meerzeist
te Zeist. Geen standaardproducten, maar bergingen en garages met
sterk afwijkende detailleringen. Uitdagend dus! Meerzeist te Zeist
ligt midden in het bos. De huizen zijn zowel binnen als buiten zeer
luxe afgewerkt.

Februari

Bouwen op een bunker
Gelijmde Houtconstructies

De trap op de bunker werd 15 m lang
en 1.20 m breed, onder een hoek van

Bovenop een Duitse bunker die

40 graden. Deze is alleen in het midden

deel uitmaakte van de Atlantikwall,

vastgezet op de oude bunker en wordt

bouwde De Groot Vroomshoop Gelijmde

niet alleen belast door mensen die van

Houtconstructies een trap naar een uit

het uitzicht over het sluizencomplex

kijkpunt. De bunker maakt deel uit van

willen genieten, maar ook door wind,

Het Benedensas, een gerestaureerd

regen en sneeuw. Daarom is hij gepro

historisch sluizencomplex uit 1824 bij

duceerd met gelamineerd Accoya.

Steenbergen en De Heen. Het Benedensas
is ook opdrachtgever.

Kant en klaar voor Middelstum

Houtbouw

en aardbevingsbestendig, binnen het

De Groot Vroomshoop had een goede

FIJN WONEN concept van de aannemer.

reputatie hoog te houden. Uitdagingen

In het Groningse Middelstum leverde

We hebben al jaren een goede relatie met

in dit project waren de diversiteit in

De Groot Vroomshoop Houtbouw kant en

de opdrachtgever, die het prettig vindt

maatvoering – geen woning is gelijk –

klare gevels voor een renovatieproject

dat we meedenken en oplossingsgericht

en de gevelbekleding met in de fabriek

dat is uitgevoerd door Van Wijnen Noord.

werken. Dit betekent dat er niet perse

aangebrachte steenstrips. De eerste drie

De huizen zijn energiezuiniger gemaakt

gekozen is voor de eenvoudigste oplossing.

maanden van 2016 leverden we voor
twintig huizen in Middelstum de gevels.
Daarna volgden andere projecten.
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Wij realiseren een echt duurzame school

met 27 scholen, 1.400 medewerkers en
13.000 leerlingen. Bouwsystemen was
verantwoordelijk voor het ontwerp,
de realisatie van en de vergunningen
voor een school, een kas en loods en een
dierenverblijf. Tot de opdracht behoorden
bovendien het terreinontwerp en de aanleg
ervan, sloop van de huidige bebouwing,
aansluiten van boven en ondergrondse
Bouwsystemen

met design & build contractvorm voor de

infrastructuur en nutsvoorzieningen.

realisatie van het Wellantcollege in Utrecht,

Een geweldige uitdaging: het maken van

Klantgerichter denken en communiceren

is De Groot Vroomshoop Bouwsystemen

een echt duurzame school (Frisse scholen

in aanbestedingen, wierp zijn vruchten af.

gegund. Het Wellantcollege is de grootste

klasse B, beperking onderhouds en ex

De nietopenbare Europese aanbesteding

groene onderwijsinstelling van de Randstad,

ploitatiekosten en een EPC van 0).

Maart

Werk aan de winkel
met Goossen te Pas
Gelijmde Houtconstructies
Via een aanbesteding verwierf ons zuster

houten constructieonderdelen leveren.

bedrijf Goossen te Pas Bouw uit Enschede

Alles moest ingepast worden in bestaande

de opdracht een bestaand winkelcentrum

bouw, de goede maatvoering vormde een

in Enschede te renoveren. De Groot Vrooms

uitdaging. Leuk ook om de samenwerking

hoop Gelijmde Houtconstructies mocht de

met ’onze zus’ te intensiveren.

Bergingen
in Vechthaven
Houtbouw
In de noordoostelijke hoek van Op Buuren

en water, heeft een eigen entree met poort

standaard bergingen. Deze waren smaller

Park in Maarssen is project Vechthaven gerea

en ligt enigszins omwald. Alle woningen zijn

dan gebruikelijk en de materialen zink en

liseerd. Twaalf riante woningen in een fraai

verkocht en vorig jaar is de bouw gestart.

lei zijn voor ons niet alledaags. Het resultaat

hofje liggen allemaal rond een eigen haven.

De Groot Vroomshoop Houtbouw verzorgde

mag er zijn!

Vechthaven zelf wordt omringd door groen

in opdracht van Bébouw de alles behalve
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Maart

Houten spanten
ligboxstal Klaver Koe:
brandveilig!
Gelijmde Houtconstructies
Aannemingsbedrijf De Jong Ursem vroeg

Brandklasse B, rookklasse s2

hout, we hopen meer veehouders met

Gelijmde Houtconstructies houten spanten

Volgens het Bouwbesluit moeten stalcon

ligboxstallen te kunnen overtuigen.

te leveren voor ligboxstallen van Klaver Koe

struc tiematerialen aan de binnenzijde van

uit Winkel. Hout als constructiemateriaal,

de ruimte voldoen aan een brandklasse B

Keuze voor hout

mag dat nog in een ligboxstal?

en een rookklasse s2. Staal voldoet daar

Moeten we – nu de gelijkwaardigheid

direct aan, hout niet. Met onderzoek

van hout is aangetoond – nog vertellen

Bouwbesluit

van DLV Advies toonden we aan dat het

waarom veehouders dan beter voor hout

Het Bouwbesluit dat sinds 1 april 2014 van

Bouwbesluit hout ten onrechte uitsluit

kunnen kiezen? Hout is een hernieuwbare

kracht is, is expliciet bedoeld om dieren

als constructiemateriaal in ligboxstallen.

grondstof, duurzaam en mooier dan staal.

te beschermen. Een stalbrand is de nacht

Onze spanten voldoen aan de gestelde

Hout wordt bovendien niet aangetast

merrie van elke veehouder.

brandveiligheidseisen en presteren mogelijk

door ammoniak. Hiermee kan De Groot

zelfs beter dan staal. Klaver Koe koos voor

Vroomshoop de boer op!

April

Tijdelijke uitbreiding Oranjeschool Vroomshoop
Bouwsystemen
In 2013 heeft Bouwsystemen de Oranje
school in Vroomshoop van een tijdelijk
extra lokaal voorzien. De school groeide
door en vorig jaar kwam de vraag naar
nog een lokaal. Met de Oranjeschool en
Dion Vastgoed Support uit Hardenberg
is een ontwerp gemaakt dat naadloos
aansloot op de bestaande tijdelijke bouw.
Tegelijk voerden we ook in dat lokaal
enkele aanpassingen uit. Het schoolterrein
was lastig te bereiken en kent een groot

te plaatsen. En hoewel het maisseizoen al

bij het terrein te komen. Begin april zijn we

hoogteverschil. Met een keerwand lukte

van start ging, mochten we in goed overleg

gestart met de werkzaamheden, medio mei

het het nieuwe lokaal achter het huidige

gebruik maken van de landbouwgrond om

is het lokaal opgeleverd.
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Tijdelijke huisvesting AZC school De Waaier Zutphen
Bouwsystemen

Van Stichting Archipel – een koepel

maar de verwachting is nu al dat het

organisatie van 22 openbare basisscholen

gebouw er langer zal blijven staan.

In Zutphen is de voormalige recherche en

in de gemeenten Brummen, Voorst en

We startten met de bouw in week 20

kaderschool aan de Voorsterallee verbouwd

Zutphen – ontving De Groot Vroomshoop

en leverden op in week 27.

tot asielzoekerscentrum voor 855 mensen.

Bouwsystemen een offerteaanvraag

De kinderen die daar worden opgevangen

voor de realisatie van acht leslokalen:

zijn leerplichtig, waarmee de vraag naar

twee voor de onderbouw en zes voor

huisvesting voor basisonderwijs op de

bovenbouw, voor een leerplein/aula,

locatie ontstond.

een personeelskamer en een kantoor.
De gebruikstermijn van de school is vijf jaar,

Binnenstedelijke uitdaging
Houtbouw

leverde De Groot Vroomshoop Houtbouw
circa 2.000 m2 binnenspouwbladen (HSB)

VolkerWessels Vastgoed ontwikkelde pro

voor de appartementen. Grootste uitdaging

ject Nieuw Amstel in De Pijp in Amsterdam.

in binnenstedelijke vernieuwing is eigenlijk

Het voormalige Raadhuis en Diamantslijperij

altijd de logistiek. De bouwplaats was lastig

Asscher werden omgeturnd tot woonlo

bereikbaar en de ruimte was beperkt.

catie. Dat gebeurde in samenwerking met
de gemeente Amsterdam. De bewoner
krijgt er ruimte en rust, maar tegelijk de
mogelijkheid te genieten van de dynamiek
die De Pijp biedt. Er kwam een gevarieerd
woningaanbod: terraswoningen met een
fraaie buitenruimte, ruime stadswoningen
met een tuin en luxe appartementen
aan het autoluwe Dora Tamanaplein. In
opdracht van Kondor Wessels Amsterdam
7

April

Bergingen in
renovatieprojecten
Houtbouw
De bergingen van De Groot Vroomshoop
Houtbouw vonden ruim aftrek in renova
tieprojecten. Ze prijken in Amsterdam,
Arnhem, Den Bosch en Den Helder.
Amsterdam
Voor Nijhuis Bouw Apeldoorn leveren
en monteren we 246 bergingen in een
renovatieproject in de Jacob Geelbuurt
in Amsterdam. Op advies van de Welstands
commissie worden de bergingen wit gele
verd. De eerste exemplaren zijn geplaatst.
In de volgende fases moet steeds 70%
van de bewoners instemmen met de
vernieuwing. Gelukkig waren de eerste
bewoners zeer tevreden.
Arnhem
In project Witte woningen in ’t Broek in
Arnhem leverden en monteerden we
145 bergingen met schuttingen en poor

Den Bosch

Den Helder

ten voor opdrachtgever Overhaag, die het

Aan de Wolfsdonklaan in Den Bosch moest

Voor Woningstichting Den Helder mochten

project realiseerde voor woningcorporatie

een paar honderd bergingen vervangen

we bergingen realiseren in Den Helder.

Vivare. Rond kerst 2015 werd al een proef

worden in opdracht van BrabantWonen.

Goed advies gaf uiteindelijk de doorslag

berging geplaatst om tastbaar te maken

Wij leverden en monteerden in de eerste

en we kregen het volledige project gegund:

voor bewoners wat ze mogen verwachten.

fase twintig bergingen, bovendien ver

van sloop, grond en straatwerk en elektra

De eerste serie bergingen is geplaatst

zorgden we het sloop en grondwerk en

tot de levering en montage van bergingen.

in april. De rest volgde gefaseerd,

kregen ook een vervolgopdracht die in 2017

In 2017 wordt een vervolgopdracht

steeds 25 bergingen t/m eind juni.

wordt uitgevoerd.

uitgevoerd.

Mei

Daar krijg je energie van
Houtbouw

dak van zonnepanelen, geklemd in een
aluminium frame. De bewoners van het

Voor onze partner Hegeman Bouwgroep

project Oosterpoort te Nijkerk zijn de

mochten wij de eerste energieleverende

trotse bezitters van zo’n berging met

bergingen plaatsen. Deze bergingen

eigen opbrengst van de zonnepanelen.

bestaan uit een houten skelet met een
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NOW Building op Park 20|20
Houtbouw

Gelijmde Houtconstructies

De Groot Vroomshoop leverde demontabele prefab gevelelementen
en gelamineerde houtconstructies voor markant entreegebouw
Park 20|20 in de Haarlemmermeer.
De Groot Vroomshoop Houtbouw was al actief op Park 20|20
Toekomst gericht werken

met de levering van prefab gevelelementen voor de inmiddels

Park 20|20 in de Haarlemmermeer is de meest duurzame fullservice

gerealiseerde gebouwen BSH, Fox, FIFPRO, Bleuwater, Plantronics

werkomgeving ter wereld. Duurzame waarden, werkplezier en

en Parkcafé GROEN.

economische groei zijn er samengebracht. In de aanwezige
gebouwen wordt optimaal gebruikt gemaakt van natuurlijke

Upcycling

(energie) bronnen. Deze gebouwen zijn ontworpen volgens de

NOW Building voldoet aan het BREEAM Certificaat Excellent

Cradle to Cradleprincipes. In 2017 zal NOW Building de entree

ambition. De door De Groot Vroomshoop geproduceerde gevel

van het park markeren. Het wordt een verzamelgebouw dat volop

is samengesteld uit o.a. terracotta gevelpanelen en groengevels.

ruimte biedt voor ontmoeting en uitwisseling. Een inspirerende

De interieurafwerking en materialen waarmee toekomstige

werkomgeving die creativiteit en innovatie moet bevorderen en

bezoekers en werknemers direct in aanraking komen, zijn zorg

gebruikers waar mogelijk zal ontzorgen met talrijke faciliteiten

vuldig geselecteerd om de biodiversiteit, veiligheid en gezondheid

en een ongekend serviceniveau.

te bevorderen. Het grote atrium gaat zorgen voor een overvloed
aan natuurlijk daglicht op de bovenste twee verdiepingen.

Samenspel

NOW Building is ontworpen voor demontage (design for

Zowel De Groot Vroomshoop Houtbouw als Gelijmde Hout

disassembly). Zo is het mogelijk om aan het einde van de

constructies speelden een rol in dit project in opdracht van

levenscyclus van het gebouw, waardevolle materialen als hout,

IBB Kondor. Samen produceerden en leverden de werkmaat

staal en glas terug te brengen in industriële productieprocessen

schappijen van De Groot Vroomshoop de houtskeletbouw

(upcycling). De groene daken en groene gevels gaan zorgen voor

gevelelementen en de gelamineerde houtconstructies voor

opname van koolstof veroorzaakt door de auto’s en bussen over

NOW Building.

de Taurusavenue.

Het oorspronkelijke ontwerp kon niet

Het hoogst haalbare voor sporthal Ulft

binnen het gestelde budget gerealiseerd
worden. Aan ons de uitdaging een sterk
ontwerp te verzinnen voor een scherpere
prijs. De constructieve samenwerking van
meet af aan, leidde uiteindelijk tot de
opdracht. Wij deden de complete engi
neering van de houtconstructie en leverden
de houten liggers, waarvan de langste maar
liefst 38,5 m lang is.

Gelijmde Houtconstructies

Gelijmde Houtconstructies om samen
een optimale constructie te verzinnen

In een aanbesteding vroeg de Wam & Van

voor een sporthal in Ulft.

Duren Bouwgroep De Groot Vroomshoop
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Juni

Total Health
Gelijmde Houtconstructies

Total Health is een opleidingscentrum voor
alternatieve geneeswijzen. In Houten kwam

Aannemer Van Baaren uit Lopik gaf

een nieuwe, duurzame vestiging. Wij ver

De Groot Vroomshoop Gelijmde Hout

zorgden de engineering voor de hele

constructies opdracht gelamineerde

bovenbouw. Bijzonder aan deze opdracht

spanten, een wandframe en kerto dak

was ook dat de geleverde wandframes

en vloerelementen te leveren voor

voorzien zijn van 400 mm dikke strobalen.

Total Health in Breda.

Integraal Kindcentrum Borgele kiest bewust voor hout
Gelijmde Houtconstructies

Het gebouw werd grotendeels eenlaags
met een totaaloppervlak van ongeveer

Het Integraal Kindcentrum Borgele liet

4.400 m2. ABM Belbouw uit Amersfoort

een nieuwe locatie aan het Groenewold in

betrok De Groot Vroomshoop bij dit uitda

Deventer bouwen. Het gebouw, met hout

gende project. Uitdagend voor ons omdat

als basis, biedt ruimte aan vier organisaties

Integraal Kindcentrum Borgele bewust voor

die zorg en onderwijs aan kinderen beiden.

uitvoering in hout koos. Dat resulteerde

De vier organisaties die het nieuwe gebouw

in een prachtige uitstraling. Wij waren

betrekken, hadden behoefte aan een eigen

verantwoordelijk voor de engineering,

en installatiekanalen en de houtskeletbouw.

stek, maar zagen ook kansen in samen

levering en montage van houtconstructies,

En dat in een zo kort mogelijke doorlooptijd

werking binnen één locatie.

Lignatur dakelementen, CLT dakoverstekken

op de bouw.

Tijdelijke poli UMCG: mooi en aardbevingsbestendig
Bouwsystemen

Zowel de voorbereidings als bouwtijd
waren heel kort. Kornel Poelsma,

Een robuust ontwerp voor een tijdelijke

hoofd projectmanagement bij Bouw

polikliniek gaf de doorslag in de gunning

systemen, is trots op het resultaat:

van de bouw ervan. De Groot Vroomshoop
Bouwsystemen ontwierp een allesbehalve
’containergebouw’ dat ook nog eens
aardbevingsbestendig is.
Dat was een vereiste van opdrachtgever
Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG). We hebben de tijdelijke poli
’turnkey’ opgeleverd met installaties.
Het UMCG sloot de poli aan op het
hoofdgebouw.

”Mooi dat het ons is gelukt
om een mooi en compleet
aardbevingsbestendig gebouw
te realiseren in plezierige samenwerking met en tot grote
tevredenheid van de positief
kritische opdrachtgever UMCG”
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Juli

Thuishaven
in Scheveningen
Houtbouw
Nordfolk in Scheveningen wordt de thuis
haven van enkele honderden huurders en
kopers. De Groot Vroomshoop Houtbouw

afgelakte en beglaasde kozijnen. Kroon &

Wij zijn een van de weinige toeleveranciers in

leverde voor dit project maar liefst 10.000

De Koning bouwde er 39 grondgebonden

de bouw die een project van dergelijke om

m2 binnenspouwbladen met ingebouwde,

woningen en 198 huurappartementen.

vang aankan. Zeker in zo’n korte bouwtijd.

Renovatie
Nooitgedacht

Gelijmde Houtconstructies

met een stoornis in het autistisch spectrum,
van intensieve zorg tot ondersteuning thuis

Aan de Stroetenweg in Nooitgedacht in

en van logeerzorg tot dagbesteding. In een

de Gemeente Rolde zijn de gebouwen

eerder stadium was De Groot Vroomshoop

van De Trans gerenoveerd. De Groot

al benaderd voor een ramingsprijs. Via de

Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies

architect kwamen we in beeld van Bouw

nam de engineering, levering en montage

maatschappij Vuurboom, de opdrachtgever.

van de houtconstructie voor zijn rekening.

Uitdaging was de precieze afstemming
met alle verschillende betrokken partijen.

De Trans biedt zorg en diensten aan mensen

De constructie is net voor de bouwvak

met een verstandelijke beperking en mensen

geleverd.

Partner in de Beweegbox
Bouwsystemen

All inclusive

met kleed en doucheruimten, toiletten,

Uitdaging, interactie en beleving staan

ruime bergingen, een sportvloer toplaag,

De Beweegbox is een turnkey totaalconcept

centraal in de Beweegbox. Deze heeft

interactieve wandprojectie met licht en

voor een multifunctionele sportzaal met

een vierkante sportvloer van 16 x 16 m,

geluidinstallatie, ActivePanel Gym 55 inch

interactieve inrichting en bijbehorende

opgebouwd uit vier kwadranten zonder

en Smart Goals schoolset. Alles is aanwezig

voorzieningen. Bouwsystemen is van meet

lijnen. Het turnkey gebouw voldoet aan alle

voor een uitdagend freerunparcours,

af aan betrokken bij de ontwikkeling van

wet en regelgeving voor (sport)gebouwen

er is een veelzijdig balsportassortiment,

het concept. De Beweegbox concurreert

en heeft een gezond binnenklimaat.

een spiegelwand, judovloer en Just for Kids

qua prijs met een traditionele sportzaal,

De Beweegbox is standaard ingericht

Bobbelbaan.

maar is veel duurzamer en sluit beter aan
bij bewegingsvormen van nu. Bovendien is
de box breder inzetbaar voor uiteenlopende
doelgroepen. Het concept is net op de markt
en wordt gesteund door de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie. Wij hopen
op de uitrol ervan, want wij bouwen de
Beweegboxen volgens ons IFD systeem.
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Augustus

Daken voor EigenWijs Wonen
Houtbouw
Het EigenWijs Wonen concept van ABB Bouw is een mooi voor
beeld van succesvolle ketensamenwerking. De Groot Vroomshoop
Houtbouw is vaste partner in de uitrol van het concept dat staat
voor snel, flexibel en betaalbaar, maar tegelijk ook duurzaam
bouwen. Voor twaalf huizen in de Aegediusstraat in Sliedrecht
realiseerden wij de daken en dakkapellen en het benodigde
timmerwerk. Een complex werk, waar het aankwam op naadloos
just in time plannen en realisatie op een lastig bereikbare locatie in
de stad. Wilco Lubbers, hoofd commercie bij De Groot Vroomshoop
Houtbouw is er trots op:

”Dat het ons ook binnen een gestandaardiseerd
woonconcept gelukt is diversiteit mogelijk te maken”

Paviljoen in Afferden
Gelijmde Houtconstructies

Bouwbedrijf van Bemmel gunde ons het
project. Het is een privégebouw. Een kleine

In het Gelderse Afferden verzorgde

opdracht, maar ongetwijfeld een inspiratie

De Groot Vroomshoop Gelijmde Hout

bron voor andere opdrachtgevers die een

constructies de engineering en levering

houten constructie overwegen. Vlak voor

van de houten constructie voor een

de bouwvak is de constructie opgeleverd.

paviljoen van de Familie Ruijs.

Helen Parkhurst breidt uit in nieuw schooljaar
Bouwsystemen
Openbare school Helen Parkhurst gunde
De Groot Vroomshoop Bouwsystemen de
realisatie van de turnkey onderwijshuis
vesting. Helen Parkhurst is een openbare
school voor voortgezet Daltononderwijs
in Almere. De school maakt deel uit van de
Almeerse Scholen Groep, koepelorganisatie

De tijdelijke uitbreiding bestaat uit een aula,

Uitdaging was de korte planning! De school

van 42 basisscholen en acht middelbare

veertien theorielokalen, een lokaal voor

ging het nieuwe schooljaar liefst zo snel

scholen. Het ging om turnkey onderwijs

natuurwetenschappen, docentenkamer

mogelijk aan de slag in het nieuwe gebouw,

huisvesting van bijna 1.560 m bruto

en sanitaire ruimten. Via een sluis is de

dat helemaal volgens ons IFD bouwsysteem

vloeroppervlak in twee bouwlagen.

verbinding met de bestaande huisvesting

tot stand kwam.

2

van Helen Parkhurst gemaakt.
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September
Houtbouw

Met Koopmans
in Gelderse projecten

Ketenintegratie werkt! Koopmans Bouw Enschede gaf
De Groot Vroomshoop Houtbouw opdracht om bij 30 woningen
in Westervoort en 30 woningen in Groesbeek alle daken,
dakkapellen en bergingen te leveren.
De opdrachtgever koos voor ons vanwege de goede ervaringen
in het verleden. De samenwerking met Koopmans is een mooi
voorbeeld van ketenintegratie. Binnen de keten zijn wij een van
de meedenkende bouwpartners. Samen ontwikkelen en realiseren
we bouwconcepten die sneller, beter, goedkoper en vaak duurzamer
gebouwd kunnen worden. De kans op vervolgprojecten is dan
ook reëel. Uitdagingen in de genoemde projecten zijn de omvang,
het materiaalgebruik en het buiten standaard werk. Mooi werk!

Bewust hout voor Horses2fly

Gelijmde Houtconstructies
Horses2fly combineert de twee passies van de eigenaren:
export van paarden en paardendierenarts. De eigenaren
wilden bewust nieuwbouwen met hout.
Dat is De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies op het
lijf geschreven. Voor Bouw en Aannemersbedrijf D. Dijkstra
uit Jistrum mochten wij een raming maken. We kregen het
vertrouwen en zochten samen naar de juiste constructies,
die voor de aannemer werkbaar waren. Wij leverden en
monteerden de gelamineerde houtenconstructie.

Het zit ’m in de details
Houtbouw

vloeren van de eerste en tweede verdieping,

Hoewel de bergingen van de buitenkant

meteen tegen de voorgevel. De staal

misschien standaard lijken, was het project

De Groot Vroomshoop Houtbouw realiseerde

constructie is grotendeels weggewerkt

dat zeker niet! Maar dat zat ’m vooral in

bijzondere bergingen in een appartementen

in de wanden. Montagetolerantie en

de details.

complex in Amsterdam IJburg. Opdracht

ook de logistiek vormden een uitdaging.

gever is Van Wijnen Haarlemmermeer.
Dat we deze buiten standaard opdracht
gegund kregen, danken we aan een goed
advies in een heel vroeg stadium.
Het bijzondere is dat de bergingen niet
grondgebonden zijn, maar geplaatst
werden op de eerste verdieping van
het gebouw, deels zelfs tussen de beton
13

Oktober

Werk uit onze woonconcepten
Bouwsystemen

Den Bosch

bouwen met drie fietsenbergingen en

In Den Bosch gaf BrabantWonen ons

ver zorgen 387 m2 straatwerk. We hopen

Onze woonconcepten voor (semi)perma

opdracht om tijdelijke huisvesting te

met deze opdracht aan te kunnen tonen

nente huisvesting en tijdelijke huisvesting

realiseren. We mogen 36 tijdelijke woningen

hoe mooi tijdelijke huisvesting kan zijn.

de praktijk een lastige opgave. Onze woon

Drachten

voor Accolade. Een heel compleet project;

concepten kunnen uitkomst bieden. Reden

Aan de Stationsweg in Drachten komen

we denken en doen in alle fases en deel

om goed in beeld te komen bij gemeenten

24 semipermanente tweekamerapparte

trajecten mee. Er verrijzen twee gebouwen

en woningcorporaties, daar kloppen

menten met transparante overkapping,

die met een overkapping verbonden worden.

lenen zich voor alleenstaanden, arbeids
migranten, studenten, jongeren en in het
bijzonder voor statushouders. Gemeenten
hebben de taak geschikt onderdak te
organiseren voor deze groep mensen die
naar Nederland kwamen en inmiddels een
verblijfsvergunning hebben. Dat blijkt in

gemeenten immers veelal aan voor huisves

luxe gevelafwerking, terrasschermen en

Straks staat er een project dat tot in detail

tingsoplossingen. Vorig jaar ontwikkelden

fietsenstalling. De Groot Vroomshoop

af is en uitstraling heeft. De opdrachtgever

we daartoe een campagne. Deze wierp zijn

Bouwsystemen gaat dit alles verzorgen,

is enthousiast over ons werk tot nu toe!

vruchten af. Inmiddels staan er concrete

inclusief terrein en straatwerk,

projecten op stapel. Dit najaar liet De Groot
Vroomshoop Bouwsystemen weer van zich
horen. We stonden op een minicongres
over verplaatsbare woningen, ontwikkelden
de website www.samendewijkin.nl waarop
we video’s publiceerden waarin enthousias
te opdrachtgevers vertellen hoe zij omgaan
met de huisvestingsproblematiek in hun
gemeenten.

November

Atrium voor Hogeschool Rotterdam

Ons meedenken werd beloond, wij kregen
de klus. We mochten de engineering,
productie, levering en montage van de
complete dakconstructie verzorgen eind
november 2016.

Gelijmde Houtconstructies

Rotterdam geleverd in opdracht van
SMT bouw. In het oorspronkelijk ontwerp

De Groot Vroomshoop Gelijmde Hout

van het dak waren stalen vakwerkspanten

constructies heeft gelamineerde liggers

verwerkt. Wij hebben voorgesteld deze

voor het atriumdak van de Hogeschool

te vervangen door houten liggers.
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Nuovo Scholengroep Utrecht

Back to school
Bouwsystemen

Permanente school voor Teylingen College KTS
In Voorhout wisten we tot grote tevredenheid van opdrachtgever

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen kreeg twee tenders in

Stichting Fioretti Teylingen turnkey nieuwbouw project Teylingen

het onderwijs gegund. We speelden ons in de kijker door eerder

College KTS te realiseren. Dit is een permanente school met

gerealiseerde opdrachten. Goed werk leidt tot vervolgopdrachten,

een vloeroppervlak van 1.600 m2. Vorig jaar bouwden we voor

daar doen we het voor!

dezelfde opdrachtgever het Fioretti College in Lisse.
Nuovo Scholengroep Utrecht

Tijdelijke school op de Sportcampus

Teylingen College KTS

In Utrecht hebben we op de Sportcampus turnkey een tijdelijke
school gebouwd van 1.000 m2. Opdrachtgever is Nuovo Scholen
groep Utrecht, waarvoor we vorig jaar een internationale
school bouwden.

Aandacht voor detail

Gelijmde Houtconstructies
Voor de nieuwbouw van een kantoor en bedrijfshal voor Bouwbe
drijf Homan en Gerbri Plastics leverde De Groot Vroomshoop Ge
lijmde Houtconstructies gelamineerde houten liggers. De opdracht is
ons waarschijnlijk gegund omdat wij zowel de opdrachtgevers als de
architect goed kennen en al mee konden denken in het ontwerp.
In het ontwerp worden betonvloeren toegepast, waardoor we
extra aandacht moesten besteden aan het oplegdetail van de stalen
kolommen aan de houten ligger.

December

December is een maand om vooruit te blikken op 2017. Een veelbelovend jubileumjaar. We worden 90 jaar.
Los van alle lopende en op stapel staande projecten, gaat u van ons horen en zien.

www.degrootvroomshoop.nl
Onze website is compleet vernieuwd.

inspirerende video’s waarin mede

Kijk op www.degrootvroomshoop.nl

werkers gepassioneerd vertellen over

voor een goed beeld van ons bedrijf,

onder meer ons bedrijf, ketenintegratie,

referenties in Houtbouw, Bouwsystemen

LEAN bouwen en bouwen met BIM.

en Gelijmde Houtconstructies en
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De Groot Vroomshoop

Adres

Zwolsekanaal 36
7681 ED Vroomshoop

Post

Postbus 31
7680 AA Vroomshoop

T

+31 (0) 546 - 666 333

E

info @ degrootvroomshoop.nl

I

www.degrootvroomshoop.nl

De Groot Vroomshoop is een
vitaal onderdeel van VolkerWessels

De Groot Vroomshoop Groep
bestaat uit Bouwsystemen, Houtbouw
en Gelijmde Houtconstructies

Wij bouwen bewust met hout

