Jaaroverzicht 2019

Sinds 1927 bouwen wij bewust
met hout. De toekomst vooruit.
De Groot introduceerde het prefab
bouwen in serie en startte daarmee
zijn levenswerk. Nu bouwen we circulair.
En what’s next? Wij staan waar de markt
ons nodig heeft. Bouwen voor toekomstige
generaties. Maken de wereld, die we met
elkaar in bruikleen hebben, elke dag een
beetje mooier...

LE V EN S W ERK

Wij bouwen bewust met hout

2019
Hout. Natuurlijk van nu
Het jaar 2019 is rond. Vooral voor de bouw en de boeren

Al jarenlang zijn wij, De Groot

daarom een enorme boost krijgen.

gaat het de geschiedenisboeken in als het jaar van de

Vroomshoop, daarvan overtuigd.

We ondervonden dat in 2019 aan den

stikstof en PFAS. We legden onszelf strenge regels op.

Het is ons levenswerk. Wij bouwen

lijve, getuige de geweldige opdrachten

De uitspraak van de hoogste rechter om deze regels te

‘bewust met hout’, prefab en ook voor

die wij kregen van onze opdrachtgevers

handhaven zorgt voor onrust. We willen ook veel in ons

toekomstige generaties.

en partners. Reden ook om aan te haken

kleine landje. We zijn voedselproducent voor veel mensen

bij de campagne Hout. Natuurlijk van nu.

binnen en buiten Nederland. We koesteren onze natuur.

In de markt gaat ‘goedkoop’ nog vaak

Die kan u niet ontgaan zijn als u de

Willen van het gas af en doordat we het hier zo goed

vóór ‘milieuvriendelijk’. Daarnaast zorgde

social media volgt.

hebben met elkaar, neemt de bevolkingsgroei toe.

de sterke lobby vanuit de staal- en beton-

Dat betekent dat er, gelukkig, duizenden woningen

industrie ervoor dat wij als houtbouwers

Tegelijk een geweldig vooruitzicht en

moeten worden gebouwd.

maar moeilijk voet aan de grond kregen.

een uitdaging die wij maar wat graag

De nieuwe regels rond het terugdringen

-en weer als Beste Werkgever- aangaan

Vanuit De Groot Vroomshoop bekeken. Natuurlijk is het ook

van CO 2 - en stikstofuitstoot gaan voor

met 250 collega’s!

voor ons vervelend dat er tijdelijk minder bouwvergunningen

een enorme verandering in de bouw

worden afgegeven. De productie van onze daken en bergingen

zorgen. Het is geen kwestie meer van

zal hier best last van krijgen, maar om nu in paniek te raken? Nee.

willen, maar van moeten. Milieuvriende-

Op de langere termijn biedt een milieuvriendelijke bouwwijze

lijker en het liefst circulair leven. De vraag

juist enorme kansen!

Levenswerk. To be continued in 2020!
Directie

naar onze prefab houten producten gaat

© Bert Rietberg voor J.P. van Eesteren

Januari

Uit het goede hout gesneden

De Groot Vroomshoop Beste Werkgever 2018-2019

Het zijn de mensen die ons bedrijf tot een succes maken. Zo’n 250 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 meeste tegen zult komen. Bent u benieuwd naar hun ervaringen en verhalen
over hun werk bij De Groot Vroomshoop? Kijk dan eens op www.werkenbijdegrootvroomshoop.nl.
Directie

Houtbouw
Groep
Onze collega’s hebben gesproken.
Zij riepen De Groot Vroomshoop uit
tot de Beste Werkgever van 2018-2019

Gerard Beltman

Wim Sturris

Michiel Vincent

Wilco Lubbers

Bert Thunnissen

Kim Uitzetter

gbeltman
@degrootvroomshoop.nl

wsturris
@degrootvroomshoop.nl

mvincent
@degrootvroomshoop.nl

wlubbers
@degrootvroomshoop.nl

bthunnissen
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kuitzetter
@degrootvroomshoop.nl
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in de bouw en infrastructuur. Dat heeft
Effectory bekend gemaakt op basis van
haar jaarlijkse Beste Werkgeversonderzoek
waarin bijna 450.000 medewerkers hun
werkgever beoordeelden. De best scorende

Gelijmde Houtconstructies

Bouwsystemen

organisaties zijn beloond met het
‘Beste Werkgevers Keurmerk’: Nederlands
grootste, onafhankelijke keurmerk voor
goed werkgeverschap. Eerlijk, gratis en
alleen te verdienen door een goede beoordeling van je eigen mensen. Wat maakt
dat je graag wilt (blijven) werken bij je
werkgever? Ervaringen van de collega’s

René Jansen

Jan van den Noort

Kornel Poelsma

Erwin Slagboom

Bram Bevers

Sabine Elferink

rjansen
@degrootvroomshoop.nl

jvdnoort
@degrootvroomshoop.nl

kpoelsma
@degrootvroomshoop.nl

eslagboom
@degrootvroomshoop.nl

bbevers
@degrootvroomshoop.nl

selferink
@degrootvroomshoop.nl

06 - 50 22 67 30

06 - 50 22 67 47

06 - 50 22 67 68

06 - 50 22 67 42

06 - 50 22 67 63

06 - 54 75 41 33
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bij De Groot Vroomshoop leest u op
werkenbijdegrootvroomshoop.nl/
jouw-collegas.
In 2019 -2020 is De Groot Vroomshoop wederom verkozen tot Beste Werkgever!
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Februari

Thuis in zeecontainers
Bouwsystemen
ROC Nova College Maritiem in IJmuiden leidt studenten op
in de zee- en binnenvaart. Veel studenten beginnen op hun

Winnaar Nederlandse Bouwprijs 2019,

500 keer

natuurlijk van hout

Fijn Wonen

Gelijmde Houtconstructies
16 e

aan de opleiding. Waar leeftijdsgenoten dan nog thuis wonen bij

Het Biosintrum in Oosterwolde is de winnaar van De Nederlandse Bouwprijs 2019 in de

hun ouders, gaan deze studenten al zelfstandig wonen en voor

categorie gebouwen. De prijs is maandag 4 februari feestelijk uitgereikt op dag één van

zichzelf zorgen. In tijdelijke huisvesting van De Groot Vroomshoop

de BouwBeurs. De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies realiseerde al het hout

Bouwsystemen! We kregen deze klus gegund via een aanbesteding

dat in het prachtige gebouw verwerkt is, van engineering tot en met montage.

en maakten het verschil op prijs en planning. We ontwierpen en
realiseerden 31 studentenhuizen op het terrein van de school.
We maakten samen met Beltman Architecten een passend ontwerp,
met zeecontainers als uitgangspunt. Het Nova College ligt vlak aan
zee, aan het begin van het Noordzeekanaal. In het gebied rondom
de nieuwbouw, nu nog ‘ruw en industrieel’ met uitzicht op de staalfabrieken van Tata Steel, is woningbouw volop in ontwikkeling.

Houtbouw

Hoe een kerk een school wordt

De 500ste Fijn Wonen woning is
een feit! Met opdrachtgever Van Wijnen

Gelijmde Houtconstructies

inval, in een van oudsher donkere kerk, vormde een uitdaging.

aten wij er een taartje op. Gefeliciteerd

Tussen de sporen in het houten dak zijn op subtiele wijze ramen

en bedankt Van Wijnen. De Groot

De Gemeente Hilvarenbeek en Luijten-Smeulders Architecten gaven

aangebracht. De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies

Vroomshoop Houtbouw is ketenpartner

de Adrianuskerk in Esbeek een bijzondere herbestemming. De kerk

leverde en monteerde de complete houtconstructies met Lignatur

voor de prefab daken en bergingen

werd een zogenaamde samenwijsaccommodatie, een combinatie

vloerelementen. In het Brabants Dagblad vertelde de architect

in dit woningconcept.

van een basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. Het gebouw

trots te zijn op het resultaat. Hij roemde ook de samenwerking met

kreeg een volledig houten constructie wat mooi contrasteert met

aannemers en onderaannemers. “We zijn tijdens de verbouwing

het bestaande monumentale metselwerk. Het is van binnen en van

best wat dingen tegengekomen, maar we zijn overal samen

buiten een monument en die status moest blijven. Tegelijk moest

uitgekomen. De vaklui kregen echt lol in dit project en dat

het gebouw zo functioneel mogelijk worden. De benodigde licht-

is noodzakelijk om er iets moois van te maken.”

Het waren 5 fantastische dagen!

Groep
Van 4 t/m 8 februari was de BouwBeurs 2019 in de Jaarbeurs
Utrecht. We stonden er met een nieuwe stand, die goed bezocht is.
Bezoekers werden geïnspireerd met een video over de ontwikkeling
van Klein Amsterdam, de eerste basisschool binnen ons huisvestingsconcept Modulinn®. De reacties waren positief. De tafelhouders
met ‘Beste Werkgever’ vielen in het oog en leidden tot terechte
felicitaties en zelfs een open sollicitatie. De beurs is door ruim
75.000 mensen bezocht, veelal om kennis te vergaren en te netwerken. Maar liefst 21% van de bezoekers was voor het eerst op
de BouwBeurs en heeft zich dus goed kunnen oriënteren op de
ontwikkelingen in de bouw. Wij lieten zien waarom wij bewust

Terugblik op een drukbezochte
BouwBeurs 2019
4

bouwen met hout. Wij kijken terug op een geslaagde week met
mooie leads en veel gesprekken met klanten!
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Februari

Onderwijs Zorg Centrum
De Stuwe in Winschoten breidt uit

Bouwsystemen
Gemeente Oldambt vroeg ons opnieuw een huisvestingsvraagstuk

Volop bouwactiviteit op vakantiepark PUUR Exloo
Houtbouw

voor OZC De Stuwe op te lossen. Het Onderwijs Zorg Centrum is
in 2012 opgezet door de gemeenten Oldambt en Bellingwedde en

Midden in de natuur, op de beeldschone Hondsrug in de populaire

biedt zorgaanbieders, scholen en hun cliënten en studenten onder-

recreatieprovincie Drenthe, ontwikkelt Kontour Vastgoed een in

dak. Functies met betrekking tot (jeugd)zorg en onderwijs zijn

Nederland uniek concept dat staat voor kwaliteit, ruimte en luxe.

gebundeld. Ontwikkelingskansen van kinderen die extra aandacht

Met het plan speelt Kontour Vastgoed in op de vraag naar hoog-

nodig hebben en niet mee kunnen komen in het reguliere onder-

waardige, sfeervolle accommodaties voor het hogere segment.

wijs, worden vergroot. Destijds kreeg De Groot Vroomshoop

Familieresort PUUR Exloo bestaat uit 180 hoogwaardige recreatie-

Bouwsystemen opdracht het bestaande gebouw op deze locatie te

woningen van verschillende types en groottes, geschikt voor

renoveren en er nieuwbouw bij te plaatsen. Rottinghuis renoveerde,

gezinnen en families van verschillende samenstellingen.

de nieuwbouw realiseerden we zelf. Inmiddels was snelle en geruisloze uitbreiding van de nieuwbouw nodig met eenzelfde uitstraling

In opdracht van aannemer Koenen Bouw

en in hetzelfde bouwsysteem. Lawaai en andere vormen van over-

leverde De Groot Vroomshoop Houtbouw

last moesten we tot een minimum beperken om tegemoet te komen

voor alle 180 vakantievilla’s de volledige

aan de zorgbehoeften van de kinderen. We breidden het gebouw

houtskeletbouw casco’s. De contouren van

uit met 5 lokalen, een praktijkruimte, spreekkamer en sanitair.

de Heuvelrugvilla’s zijn goed zichtbaar.
Het werk op de bouwplaats is gestart.
De casco’s zijn opgebouwd en de rieten
daken aangebracht. Een prachtig geheel
in een natuurrijke omgeving.

Basisschool Klein Amsterdam geopend
Bouwsystemen

geprefabriceerde houten modules.
Hierdoor kan de school gemakkelijk worden

Maart

Van werken naar wonen

Begin februari 2019 opende het verplaats-

gedemonteerd, verplaatst, vergroot en uit-

bare schoolgebouw van basisschool Klein

gebreid. Zo kan de opdrachtgever flexibel

Amsterdam haar deuren. Het is remontabel

inspelen op groei en krimp. Met dit nieuwe

en van permanente kwaliteit. Met de bouw

huisvestingsconcept, dat trouwens ook

van deze basisschool introduceerden we een

uitermate geschikt is voor het bedrijfsleven

Midden in de stad Amersfoort transfor-

bestaat uit engineering, productie en

uniek huisvestingsconcept van toekomst-

en wellicht de zorg, bouwen wij duurzaam,

meerde een voormalig kantoorpand naar

montage van de houtconstructie en houten

bestendige modules van hout: Modulinn®.

circulair en CO2-negatief en laten we zien

een woongebouw met vijf woningen.

vloeren. Die was voor even goed zichtbaar

We ontwikkelden het huisvestingsconcept

dat architectuur, verplaatsbare huisvesting

Opdrachtgever is bouwbedrijf Hak bv

en een waar kunstwerk. Terecht claimt

samen met SeARCH Architecten en basis-

en permanente kwaliteit prima samengaan!

en architect is Schoots Architecten bv.

De Groot Vroomshoop Gelijmde Hout-

school Klein Amsterdam. We realiseerden

Op www.modulinn.nl vindt u meer

De Groot Vroomshoop Gelijmde Hout-

constructies ‘het leven mooier te maken’.

een school die is opgebouwd uit

informatie over dit project en Modulinn®.
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constructies realiseerde en monteerde een
prachtige houtconstructie. De opdracht
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De Groot Vroomshoop Houtbouw
vertaalt maatwerkvraagstukken naar
prefab modulaire oplossingen: ber-

Binnenspouwbladen in transformatie KARSP!

gingen, daken, gevels en volledige
houtskeletbouw. We steken energie
in de voorbereiding, produceren

Houtbouw

duurzaam, snel en perfect geconditioneerd. Samen houden we vaart
in uw dagelijks werk en geven we
mensen leefcomfort!

gepland. KARSP! is een programma van
De aannemingsovereenkomst met Wonam

274 woningen, een bescheiden commer-

werd al eerder getekend en de omgevings-

cieel/maatschappelijk gedeelte (ca. 1.140 m²

vergunning is onherroepelijk verklaard.

brutovloeroppervlak), een parkeergarage

Project KARSP! is gestart. Dat begon met

met 101 parkeerplekken en een fietsen-

slopen. Karspeldreef 4 is een transformatie-

stalling met plek voor 808 fietsen. Voor dit

project in Amstel III in Amsterdam.

hoogbouwproject van UBA Groep mocht

Op de locatie stond een kantoorgebouw.

De Groot Vroomshoop Houtbouw alle

In de herontwikkeling staan woningen

houten binnenspouwbladen leveren.

Best bewaarde geheim van Arnhem
Maart

Strakblauw in Park Leeuwenhoeck

Houtbouw
KondorWessels Projecten nadert zijn

van Veluwezoom Verkerk Bouw bv leverde

Nieuwbouwproject De Tuin van Elden

voltooiing en bestaat uit een statige

De Groot Vroomshoop Houtbouw alle

verrijst in de luwte, maar op een steenworp

appartementenvilla, vrijstaande woningen,

dakelementen voor het nieuwbouwplan.

afstand van Arnhem. De ontwikkeling van

tweekappers en rijwoningen. In opdracht

De samenwerking was weer fijn!

Houtbouw
In Wateringen realiseerde Boele & van
Eesteren Park Leeuwenhoeck, een nieuwe
woonwijk met eengezinswoningen, tweeonder-een-kapwoningen en vrijstaande
villa’s, omringd door groen en water.
De Groot Vroomshoop Houtbouw verzorgde
de toelevering en montage van prefab
daken en bergingen voor 51 woningen.
De herkenbare blauwe folie op onze prefab
daken kleurde goed bij de strakblauwe
lucht die montagedag in Wateringen.
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April

Mei

MorgenWonen met een Xylovast® berging

Hout in Haags Buiten

Houtbouw

die de extremere weersinvloeden doorstaan.

Houtbouw

Hete zomers, koude winters, windvlagen

van de grondgebonden woningen.
De verkoop van de laatste woningen is

In Steenbergen leverde De Groot

en zware regenval zorgen voor zwaardere

Haags Buiten is een omvangrijk nieuw-

gestart. Rijswijk Wonen is eigenaar van het

Vroomshoop Houtbouw daken en bergingen

belasting van de houten berging.

bouwproject in Den Haag van hoog- en

appartementencomplex en neemt de ver-

in een MorgenWonen-project met 19 huur-

Een berging van Xylovast® bekleding is

laagbouw. Er komen 275 grondgebonden

huur op zich. De Groot Vroomshoop Hout-

woningen voor Credit Linked Beheer bv.

hiertegen bestand. Het materiaal, met hout-

koopwoningen en een woontoren met

bouw is ketenpartner van ABB Bouwgroep

MorgenWonen is het woonconcept van

vezels als basis, heeft een levensduur van

124 huurappartementen. ABB Bouwgroep

en levert alle binnenspouwbladen voor de

VolkerWessels, waarin wij ketenpartner zijn.

meer dan 30 jaar, is zo behandeld dat het

is de bouwer en verzorgt ook de verkoop

woontoren en de kappen op de laagbouw.

Wij leveren altijd maatwerk. We pasten in

hout niet kromtrekt of scheurt en is vocht-

dit project onze Xylovast® gevelbekleding

en waterdicht. Bijkomend voordeel is dat

toe, waar in eerste instantie gevraagd werd

de afwerking strak en de uitstraling fraai

om standaard rabat, uitgevoerd in zwart.

is en blijft. Xylovast® is in alle RAL-kleuren

Het veranderende klimaat daagt ons steeds

toe te passen en voorzien van een PEFCtm-

uit innovatief te zijn. Daarom ontwikkelen

keurmerk. De opdrachtgever is erg enthou-

we op een duurzame manier producten

siast over de uitstraling van de bergingen.

Vakantie vieren in Kaatsheuvel

Houtbouw

recreatiewoningen voor 4 tot 12 personen

Gelijmde Houtconstructies

en een centrumvoorziening gerealiseerd.

Samenwerking aan het strand

De vakantiehuizen op Parck Kaatsheuvel
VolkerWessels-onderneming Van de Ven

hebben een landelijke uitstraling.

Bouw & Ontwikkeling bv uit Tilburg ont-

De Groot Vroomshoop Houtbouw leverde

wikkelde en bouwde in Kaatsheuvel,

alle daken en De Groot Vroomshoop Gelijm-

op zo’n anderhalve kilometer van de

de Houtconstructies het gelijmde hout voor

Efteling, een vakantiepark. Op dit park
zijn 104 vrijstaande en geschakelde
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Houtconstructies te zien. Opdrachtgever is

deze goede samenwerking. In mei kregen

Meerkerk Houtbouw. Deze trouwe klant

wij houtconstructies voor De Strandloper

Wie een strandpaviljoen aan de Nederlandse

is specialist in strandpaviljoens, bouw- en

in Cadzand en Surfclub Surfing Elephant

of Belgische kust bezoekt, heeft grote kans

directieketen. Wij leveren sinds jaar en dag

in het Belgische Wenduine in voorbereiding

het centrale gebouw. De bouw startte

een gelamineerde houtconstructie uit de

het gelamineerde hout voor de strand-

en productie.

vorig najaar.

fabriek van De Groot Vroomshoop Gelijmde

paviljoens. We zijn blij met en trots op
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Mei

Afscheid nemen in Sliedrecht
Gelijmde Houtconstructies

Nieuwbouw voor bedrijfsproces bergingen

Dat gaf ons de mogelijkheid proactief

nauw betrokken bij de nieuwbouw en leidt

uiteraard zonnepanelen op het dak. Samen

mee te denken in het proces. Deze manier

dit project bij ons in goede banen. “Het bij

met zusterbedrijf Systabo is een ontwerp

In bouwteamverband is een nieuw

van werken is niet alledaags, maar pakte

elkaar brengen van alle processen die met

gemaakt. Systabo is specialist in bedrijfs-

rouwcentrum voor Orchis Uitvaartzorg in

goed uit. De opdracht bestond voor

de bergingen te maken hebben, brengt

hallen en realiseert de bouw. Er is gekozen

Sliedrecht gebouwd. De opdrachtgever was

De Groot Vroomshoop Gelijmde Hout-

vooral efficiëntie op logistiek vlak.

voor gelamineerde houten liggers in de

ervan overtuigd dat het eindresultaat beter

constructies uit de engineering, productie,

We hoeven minder bewegingen te

constructie. Wij bouwen immers bewust met

wordt als er van meet af aan wordt samen-

levering en montage van gelamineerde

maken en niet langer de weg over te steken

hout, ook als het om ons eigen bedrijven-

gewerkt tussen toeleveranciers. Er is bewust

liggers, kolommen en levering en montage

met materialen en het eindproduct. In de

park gaat. De nieuwbouw is gestart in

geen aannemer betrokken bij het werk.

van Lignatur dakelementen.

nieuwe bedrijfshal komt een houtopslag,

oktober. Het streven is de nieuwe hal voor

de zagerij en de productie. Achter de

de bouwvak van 2020 in gebruik te nemen.”

Houtbouw

nieuwe hal is ruimte voor de expeditie van
Deze zomer sloopten we de oude hal

de bergingen. De grond naast het kantoor,

waar de daken en gevels door De Groot

waar eerst de oude kringloopwinkel stond,

Vroomshoop Houtbouw prefab geprodu-

wordt straks gebruikt voor de aanvoer van

ceerd werden en ook de naastgelegen

de grondstoffen en als parkeerplaats. Nu

grond van de kringloopwinkel die we

ook de laatste oude hal gesloopt wordt en

aankochten. Daarvoor terug komt een

plaatsmaakt voor nieuwbouw, is ons totale

nieuwe bedrijfshal waarmee het totale

bedrijvenpark geüpdatet. Dat zorgt voor

bedrijfsproces voor onze bergingen onder

een heel nieuwe aanblik. Er wordt slim

één dak komt. Collega Bert Thunnissen is

gebruik gemaakt van daglicht en er komen

Juni

Woonplezier in Elst

Adviseur in INDU-ZERO
Groep

Wim Sturris is vanuit De Groot Vroomshoop

opgepakt. Het project moet over 3 jaar

lid van de adviesraad van INDU-ZERO.

een ontwerp voor een innovatieve fabriek

Volgens het klimaatakkoord van Parijs

Het unieke aan het project is dat het zowel

opleveren, die in de verschillende Europese

moeten er tot 2050 miljoenen huizen in

landen als partijen bij elkaar brengt, die

landen wordt gebouwd. De productie van

Europa worden verduurzaamd. Met de

met een andere bril naar de opgave kijken.

de renovatiepakketten die voor de huizen

huidige technieken gaat dat proces te lang-

Domijn werkt als enige Nederlandse

nodig zijn, krijgt daarmee een enorme

zaam en is het te duur. Daarom is het project

woningcorporatie mee en zal de renovatie-

impuls. In een renovatiepakket, dat als een

INDU-ZERO vanuit een Europees Project,

pakketten gaan testen. De Provincie Over-

jas over het huis wordt geplaatst, bevinden

Interreg NSR, opgestart, dat het verduur-

ijssel heeft het project samen met partners

zich slimme oplossingen die zelf energie

zamen van de woningen wil industrialiseren.

uit 6 landen uit de North Sea Region

produceren en het wooncomfort verhogen.
“Wij hebben altijd een voortrekkersrol

Bouwsystemen

gespeeld bij de ontwikkeling van prefabzuinig. Nederland heeft de uitdaging aan een samenleving

pakketten en zijn ervan overtuigd dat er

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen realiseerde in opdracht

te werken waarin iedereen zich thuis mag voelen. Dat betekent

marktpotentieel is voor duurzame renovatie-

van Vivare in Arnhem 20 tijdelijke appartementen in Elst binnen

in de eerste plaats dat eenieder een degelijk dak boven zijn hoofd

pakketten”, aldus Wim. “Het vraagt wat lef

huisvestingsconcept Festing . Festing is een elementensysteem

heeft. Huisvestingsproblematiek los je alleen samen op. De Groot

om de wereld te laten weten dat het moge-

met beton en staal als basis in een vaste stramienmaat. Elke woning

Vroomshoop Bouwsystemen is van huis uit een bouwer. Maar ruime

lijk is om te voorzien in renovatiepakketten

kan ingedeeld worden voor een een- of meerpersoonshuishouden.

ervaring leerde ons dat huisvestingsoplossingen succesvoller zijn

die niet meer dan 40.000 euro per stuk

Architectuur, indeling, materialisering en gevelafwerking zijn maat-

als je verder kijkt dan het gebouw alleen. Dat maakt onze nette

kosten. Door te bewijzen dat we dit kunnen

werk en geven het woongebouw uitstraling. De bouwelementen

en flexibele huisvestingsconcepten woonwijkproof. Wij wensen

doen, zullen we ook beleggers vinden die

zijn herbruikbaar. De woningen zijn comfortabel en zeer energie-

de bewoners in Elst veel woonplezier.

bereid zijn om deel te nemen.”

®
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®
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Lang leve kunststof fundatieblokken
Houtbouw

Huisvestingsconcepten in de spotlights Festing® en Modulinn®

gefundeerd met gerecyclede kunststof
fundatieblokken. Persoonshaven was een

Woonstad Rotterdam liet pas een portiek-

van de eerste projecten waarin deze inno-

Bouwsystemen

veroveren, ontwikkelden we merknamen.

het onderwijs en bedrijfsleven. Natuurlijk

flat met 30 woningen slopen. De woningen

vatieve manier van funderen is toegepast.

aan de Persoonshaven in Rotterdam zijn

De kunststof fundatieblokken die vrij-

Wij bouwen bewust met hout. We bouwen

Festing is een elementensysteem voor

van hout uit duurzaam beheerde bossen

het bedrijfsleven, de zorg en woningbouw

en geprefabriceerd! Architectuur, tijdelijke,

omstreeks 1910 gebouwd en in 1987

kwamen tijdens de sloop zijn zo goed als

gerenoveerd. Bij de woningen zijn begin

nieuw. Ons logo is verwerkt in de mal en

circulair, hergebruiken bouwelementen,

met beton en staal als basis in een vaste

verplaatsbare huisvesting en permanente

verplaatsen gebouwen naar nieuwe plekken

stramienmaat. Architectuur, indeling,

kwaliteit gaan prima samen. Een school

deze eeuw bergingen van De Groot Vroomshoop Houtbouw geplaatst om bewoners

nog altijd goed zichtbaar. A. van Liempd

voor nieuwe gebruikers. We ontwikkelden

materialisering en gevelafwerking zijn maat-

of kantoor wordt als een slimme puzzel

Sloopbedrijven nam contact op en peilde of

verschillende huisvestingsconcepten voor

werk en geven het woongebouw uitstraling.

opgebouwd uit prefab houten modules met

extra opslagruimte te bieden. Al stonden

er behoefte was om de blokken een tweede

uiteenlopende vraagstukken voor het onder-

De bouwelementen zijn herbruikbaar.

een vaste maatvoering en veel open ruimten

de bergingen nog als een huis, de woningen

leven te geven in een volgend bouwproject.

wijs, bedrijfsleven, de zorg en woningbouw.

De gebouwen zijn comfortabel en zeer

voor multifunctionele invulling. Schakelen,

in de portiekflat waren inmiddels echt aan

We kochten ze terug en hebben ze na

Om de specifieke kracht van elk concept te

energiezuinig en kunnen tijdelijk of

stapelen, uitbreiden, demonteren, verplaat-

vervanging toe. Onze bergingen zijn

15 jaar hoogwaardig hergebruikt.

kunnen duiden, daarover makkelijker met

permanent zijn. Modulinn® is een innova-

sen; alles kan voor een optimale oplossing

u in gesprek te gaan en de markt verder te

tieve modulaire huisvestingsoplossing voor

voor dit moment, maar ook in de toekomst.

®

Juli

Partner in Bouwdeel D(emontabel)

Nieuw: de infiltratiefundering
Houtbouw

de berging. De fundering vangt de regen
op in kratten en stroomlijnt de afvoer.

Fotografie: cepezed l Lucas van der Wee
Gelijmde Houtconstructies

Welke oplossingen kunnen wij opdrachtge-

De hemelwaterafvoer van de woning

vers bieden in het kader van het verande-

kan gekoppeld worden aan de infiltratie-

rende klimaat? De infiltratiefundering is zo’n

fundering. Daarmee hoeft maar een

duurzame innovatie. De infiltratiefundering

keer een cunet gegraven te worden.

is een combinatie van fundering voor een

De fundering is gemaakt van gerecycled

berging met de mogelijkheid hemelwater

plastic verpakkingsafval, waarmee een

op te vangen. De infiltratiekratten worden

circulaire oplossing voor het klimaat-

voorzien van geotextiel met daarop de

probleem gevonden is! Eerste tests op

funderingsvloer. Het geheel komt onder

ons eigen terrein stemden positief!

Duurzaam aan de slag voor AmperaPark
nemingen in de kennisintensieve creatieve
industrie. Het gebouw wordt een voor-

Gelijmde Houtconstructies

plaatsoverkappingen. Samen met Voortman

Hieronder kunnen 6 elektrische of hybride

Staalbouw zijn we verantwoordelijk voor de

auto’s parkeren en tegelijk opladen.

Bouwdeel D(emontabel) in Delft is een

beeldproject op het gebied van circulaire

project van architectenbureau cepezed.

economie, met een maximale intrinsieke

AmperaPark is opgericht door Richard

onderconstructie van de overkappingen.

Cepezed verwierf het complex van het

waarde en de mogelijkheid om het ge-

Kokhuis. Zijn roots liggen in Twente en

Wij realiseren de houten kolommen in de

voormalige Techniekmuseum en vormde het

bouw helemaal te remonteren als dat in

dat maakt dat hij graag samenwerkt met

vorm van de A van Amperapark. Die A-vorm

om tot een creatief cluster met huisvesting

de toekomst nodig is. Het kantoorgebouw

De Groot Vroomshoop Gelijmde Hout-

Twentse bedrijven. Zijn onderneming is

is een uitdaging. De kolommen worden

voor uiteenlopende bedrijven. Het enige

is opgetrokken uit een geprefabriceerde

constructies produceerde en leverde de

gericht op verduurzaming van de openbare

modulair gemaakt. De eerste concrete

niet-monumentale pand op het terrein

staalconstructie en geprefabriceerde houten

vloeren. De uiterst korte bouwtijd was

ruimte en bedrijventerreinen. Grijze parkeer-

opdracht kwam van Apollo Vredestein in

verkeerde in slechte staat en maakte plaats

vloeren van LVL-elementen. De eenvoudig

onder meer mogelijk door een doordachte

terreinen omtoveren tot bron van groene

Enschede. De Groot Vroomshoop kreeg

voor circulaire nieuwbouw. Dit Bouwdeel

te verwijderen dekvloer hierop is van

voorbereiding en een nauwe, integrale

energie. De Groot Vroomshoop Gelijmde

ook zelf een solar overkapping op de

D(emontabel) is bestemd voor onder-

rubber korrels en houtvezelplaten.

samenwerking.

Houtconstructies is al in de engineering

bezoekersparkeerplaats van het hoofd-

betrokken bij het concept voor solar parkeer-

kantoor.
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Prefab daken in omvangrijk renovatieproject
Houtbouw

Verplaatsbare woningen, een eyeopener
De renovatie verloopt sneller en veiliger,

Bouwsystemen

we zijn veel minder afhankelijk van regen
Samen met Nijhuis Bouw realiseerde

en wind en onze producten sluiten naadloos

Op 19 juni vond het derde minicongres

provincies, corporaties, andere opdracht-

De Groot Vroomshoop Houtbouw de

aan op de bestaande bouw. We hebben

”Verplaatsbare woningen” plaats in

gevers en bouwers. Twee weken daarvoor

er naast reguliere huur- en koopwoningen

renovatie van daken binnen het groot

de daken samen ingemeten op de locatie.

Amersfoort. De Groot Vroomshoop is met

kondigde minister Ollongren, in een brief

structureel meer verplaatsbare woningen

onderhoud van Klein Driene in Hengelo.

De Groot Vroomshoop Houtbouw produ-

De Meeuw, Jan Snel en Heijmans partner

aan de Tweede Kamer, stimuleringsmaat-

bijkomen. In het rapport bij deze brief

Dat gebeurde volgens het Trento renova-

ceerde en leverde de dakelementen die in

van dit evenement. Aanleiding voor dit

regelen aan voor verplaatsbare woningen.

stonden referentieprojecten van onze

tieconcept van Nijhuis Bouw. 210 huizen

de fabriek al voorzien zijn van dakvensters,

minicongres waren de uitkomsten van een

De focus ligt hierbij op het versnellen van

Bouwsystemen. Wij willen graag een

van woningcorporatie Welbions kregen een

sparingen en panlatten.

groot onderzoek dat het Ministerie van

de woningbouw, de rol van verplaatsbare

voortrekkersrol spelen met huisvestings-

nieuw dak. Nijhuis Bouw kiest bewust voor

Nijhuis Bouw verzorgde de bouw en

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

woningen en de maatregelen die moeten

oplossingen voor spoedzoekers.

vaste partners in dit soort omvangrijke

montage. De samenwerking liep goed.

(BZK) liet uitvoeren naar de bouw van

worden genomen. Een goede en veilige

Met de huisvestingsconcepten Finch en

renovatieklussen. En voor prefab! Prefab

Er is een klik en een gezamenlijke ambitie

verplaatsbare woningen. In de zaal zaten

plek om te wonen en te leven is een basis-

Festing® kunnen we prima aan de vraag

heeft niet alleen voordelen voor opdracht-

om meer van deze grootschalige dak-

ruim 150 deelnemers vanuit gemeenten,

behoefte. Daarom is het zo belangrijk dat

naar verplaatsbare woningen voldoen.

gevers, maar ook voor bewoners.

renovaties te doen.

Samenwerken loont

Houtbouw

Gelijmde Houtconstructies

Bouwer Alphons Coolen in Tilburg, die deel uitmaakt van
Berghege Heerkens bouwgroep, schakelt Houtbouw al jaren
in voor bergingen. Nu was er behoefte aan een bergingencomplex met spanten. En zo is De Groot Vroomshoop Gelijmde
Houtconstructies aangehaakt. We leverden 2 bergingencomplexen
van 21 en 24 bergingen. Op het dak van de bergingen liggen
spanten, die weer zijn afgewerkt met golfplaten waarop de
opdrachtgever zelf zonnepanelen plaatste. Dit project was
uitdagend omdat het volledig buitenstandaard was. Dat zijn
de spanten, maar ook het rabat van de bergingen. De rabatdelen zijn uitgevoerd in Siberisch lariks met een extra groef.
De opdrachtgever is tevreden en de uitstraling is geweldig.

Nieuwbouw school in Scheemda

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen kijkt
verder dan het gebouw alleen. Hoe past het in
zijn omgeving? Hoe past het in uw visie nu en
op de lange termijn? We bouwen bewust met

Bouwsystemen

hout, circulair, hergebruiken bouwelementen,
verplaatsen gebouwen naar nieuwe plekken

De Groot Vroomshoop gaat Brede

samenwerking met architect Bureau

voor nieuwe mensen. Voor volgende

School ‘De Zwerm’ in Scheemda turnkey

Noordeloos, Installatieadviseur Nijeboer-

generaties dus.

realiseren. Deze opdracht kwam voort uit

Hage en Installateur Borgtechniek bv.

een UAV-gc aanbesteding van opdracht-

Ons huisvestingsconcept Festing® ligt ten

gever Gemeente Oldambt. De school is

grondslag aan de bouw. De verwachte

energieneutraal en aardbevingsbestendig.

oplevering is in de zomer van 2020.

Wij zijn deze aanbesteding aangegaan in
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Permanente woonstudio’s

Succesvol bouwconcept Modulinn® ook in Rotterdam

op tijdelijke locaties

Bouwsystemen

Angelslo 80 in Rotterdam. Bijzonder aan
deze locatie is dat het huidige schoolge-

Bouwsystemen

Stichting De Verre Bergen start een nieuwe

bouw in 1966 ook gebouwd is door De Groot

basisschool in Zuidwijk, Rotterdam. SeARCH

Vroomshoop. Nu, ruim 50 jaar later, maakt

Op 1 augustus 2019 gaf de gemeente Alkmaar de omgevingsvergun-

Architecten en De Groot Vroomshoop Bouw-

dit gebouw plaats voor een duurzame, per-

ning af voor de bouw van 38 woonstudio’s aan de Cornelis Buysstraat

systemen kwamen in beeld als architect

manente en verplaatsbare school van hout.

en de Van Oostsanenkade in Alkmaar. De massief houten studio’s

en aannemer dankzij het referentieproject

Het nieuwe schoolgebouw bestaat uit 75

van Finch Buildings zijn bedoeld voor jongeren van 18 tot 28 jaar

basisschool Klein Amsterdam, de school die

modules met een totaaloppervlak van ruim

en zullen 50 jaar geëxploiteerd worden op verschillende locaties.

gebouwd is met ons huisvestingsconcept

2.300 m2 bruto. Het gaat om een turnkey

Het zesde en grootste project met Finch is nu officieel. De Groot

Modulinn®. Met dit bouwsysteem kan de

huisvesting van klaslokalen, een computer-

Vroomshoop Bouwsystemen en Finch Buildings trokken samen op in

school in de toekomst gemakkelijk worden

lokaal, een kooklokaal, een centrale hal,

de planontwikkeling. Wij gaan de woonstudio’s bouwen! De samen-

gedemonteerd, verplaatst, vergroot en

een gymzaal en bijbehorende nevenruimten.

werking met Woonwaard is een logische. De corporatie won begin

uitgebreid. Opdrachtgever Stichting

Het ontwerp van SeARCH Architecten past

dit jaar de Duurzaam Bouwen Award voor meest duurzame woning-

De Verre Bergen was meteen enthousiast na

goed bij de omgeving in Zuidwijk. Hoewel

corporatie met haar ‘samenwerkingsinnovatie voor duurzaamheid’.

het zien van de basisschool Klein Amsterdam

hetzelfde bouwsysteem wordt gebruikt als

Mooi om samen te werken met eenzelfde duurzame ambitie.

en wilde een vergelijkbare school voor de

van de basisschool Klein Amsterdam, is de

kinderen in Zuidwijk. Het nieuwe, tijdelijke

uitstraling van deze school geheel anders.

schoolgebouw werd opgebouwd aan het

Groeten van Ameland
Groep

September

Snel schakelen loont

Haar vader liet voor de oorlog een zomer-

permanente bewoning”. Prefab, hout,

huis bouwen op Ameland. Prefab en van

verplaatsbaar, permanente kwaliteit?

hout, geleverd en gemonteerd door

Kreten waarmee we vandaag de dag

‘De Groot’s Houtbouw Industrie’ van onze

nog geweldige projecten scoren. Wij zijn

oprichter Jan Jacob de Groot. De Vries

trots dat we het levenswerk van De Groot

Opdrachtgever Prins Bouw won een aanbesteding voor de bouw

zelfs. Het opvallendste element in de houtconstructie is de tien meter

maakte duidelijk dat het huis verkocht is -

nog altijd mogen voortzetten. Dat doen we

van de nieuwe Goede Herderschool in Ermelo. Prins Bouw zocht

brede gang die door de hele school loopt. Hier krijgen de kinderen

en wellicht wordt afgebroken- maar dat het

met passie en daarmee kunnen we onszelf

een partner voor de engineering, productie en montage van de

gezamenlijke lessen, terwijl de omliggende lokalen gebruikt kunnen

er toch maar mooi 80 jaar gestaan heeft!

duidelijk onderscheiden en profileren.

houtconstructie. De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies

worden door leerlingen die rust en stilte nodig hebben. De uitdaging

In een folder uit die tijd lezen we:

Beste H. de Vries, geweldig bedankt voor

kon snel schakelen en kreeg de opdracht gegund. Het ontwerp van

is in korte tijd veel werk verzetten. In de zomer van 2020 moet de

“weekend- en zomerverblijven die aan

uw kaart. U heeft bij het schrijven ervan

deze school oogt toekomstbestendig, een beetje futuristisch

nieuwbouw klaar zijn.

de eischen van de meest kieskeurige

vast niet vermoed dat u een mooie brug

vacantieganger kunnen voldoen” en ook:

geslagen heeft tussen verleden, heden

”verplaatsbaar houten landhuis voor

en toekomst.

Gelijmde Houtconstructies

Wie krijgt nog een vakantiekaart in zijn
brievenbus? De Groot Vroomshoop ontving
er een en was blij verrast. Het was een heel
bijzondere van H. de Vries uit Groningen.
De kaart begon helaas met verdrietig
nieuws. De Vries liet weten dat zijn
90-jarige buurvrouw is overleden.
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September

Oktober

De aanhouder wint!

Wonen in Waterrijk
Eindhoven

Bouwsystemen
De Groot Vroomshoop Bouwsystemen is

Houtbouw

onderaannemer van de herontwikkeling
van het asielzoekerscentrum in Burgum.

Partner en opdrachtgever Stam +

Deze opvanglocatie doet inmiddels dienst

De Koning Bouw gunde De Groot

als gezinslocatie voor uitgeprocedeerde

Vroomshoop Houtbouw een nieuwe

asielzoekers. De huidige semipermanente

opdracht. We leverden voor het nieuw-

gebouwen zijn sterk verouderd en voldoen

zijn hoofd. In samenspraak met de gemeente

Het gaat om herontwikkeling van

bouwproject ‘Aan de Oevers’ in Eindhoven

niet meer aan de kwaliteitseisen van het

is besloten om de locatie duurzaam te

een kantoorgebouw voor faciliterende

voor 62 grondgebonden woningen daken

COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

herontwikkelen. We kwamen in beeld via

diensten en een activiteitengebouw voor

en bergingen. De bergingen zijn vanwege

Iedereen verdient een goed dak boven

onze partner Hegeman Vriezenveen.

de bewoners.

hoogteverschillen op een opvallende
manier geplaatst in de achtertuinen.
We zijn dankbaar voor deze fijne samenwerking die gebouwd is op wederzijds
vertrouwen.

Prefab renoveren in Zwijndrecht

Ontwerp Paul de Ruiter Architects

Gloednieuw clubhuis AFC op de Zuidas
Gelijmde Houtconstructies

Houtbouw

Een aantal aannemers diende een prijs in

Voor de bezuinigingen in de houtconstructie

productie en montage van de houtconstruc-

voor de aanbesteding van de nieuwbouw

werd De Groot Vroomshoop Gelijmde Hout-

tie verzorgen. De zonnepanelen, aansluiting

Een opdracht die De Groot Vroomshoop

ten van Zwijndrecht en het flinke aantal

van clubhuis AFC (Amsterdamsche Football

constructies ingeschakeld om mee te den-

op stadsverwarming, een grijswatersysteem

Houtbouw op het lijf geschreven is.

bergingen zijn de daken prefab gerealiseerd,

Club). Het project bleek in eerste instantie

ken. Na een lang en intensief traject, met de

en de houten dakconstructie maken dit ge-

We sloopten 76 bergingen en plaatsten

geleverd en gemonteerd. De Groot

te duur en niet haalbaar om te realiseren.

juiste inzet en inspanning van onze collega’s,

bouw energiezuinig en toekomstbestendig.

op zoek naar een partner die volledig kan

de nieuwe bergingen en schuttingen.

Vroomshoop Houtbouw heeft weer

Studio Bouwhaven werd gevraagd om mee

is het voorstel goedgekeurd. Wij mogen in

In de zomer van 2020 moet het clubhuis van

ontzorgen bij een renovatieproject.

Vanwege de beperkte ruimte in de stra-

een project doen opleven!

te denken in de bezuinigingen.

opdracht van HSB Bouw de engineering,

sportpark ‘Goed Genoeg’ klaar zijn.

Opdrachtgever Rasenberg Terheijden was
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Nieuwe school
OBS De Wildschut
in Gilze
Gelijmde Houtconstructies
De Groot Vroomshoop Gelijmde
Houtconstructies levert voor de
nieuwe school OBS De Wildschut
in Gilze de gelamineerde hout-

Goed werk loont

constructie, CLT-wanden en kerto
vloeren. Opdrachtgever is Bouwgroep Moonen Architect, architect

Houtbouw

is Grosfeld Bekkers van der Velde
Architecten.

In opdracht van VanWonen is PHB

Houtbouw is onderaannemer en mag alle

bergingen en prefab daken voor 33 koop- en

Deventer gestart met de nieuwbouw van

prefab bergingen leveren. Project Park

26 huurwoningen. Goed werk leidt tot meer

39 woningen voor het project Steenbrugge

Zuidbroek in Apeldoorn is ook van

werk. De keuze voor Houtbouw is dan ook

in Deventer. De Groot Vroomshoop

VanWonen. Daarin leveren we de houten

gebaseerd op relatie, kennis en kwaliteit.

Daken en gevels in Landal Volendam

Update: Modulinn® in Rotterdam Zuidwijk
Bouwsystemen

Gelijmde Houtconstructies

In november arriveerde de eerste houten module voor de modulaire

De Verre Bergen de eerste stap gezet richting een schoolcampus in

basisschool in het Rotterdamse Zuidwijk volgens ons huisvestings-

Zuidwijk. De wijk profiteert van goede onderwijsvoorzieningen en

concept Modulinn®. De fundering voor alle 75 geprefabriceerde

een levendige leer- en ontmoetingsplaats. Eind februari 2020 moet

modules met een gezamenlijk bruto vloeroppervlak van 2.300 m²

de school af zijn, in maart starten de lessen! De school staat minimaal

was al gelegd. Alles verliep volgens planning, binnen 2 weken

5 jaar op deze plek, voordat het gebouw permanent verplaatst wordt

stonden alle modules op hun plek. De buurt is heel positief over

naar een nieuwe locatie.

de komst van de nieuwe basisschool. Daarmee heeft Stichting

Houtbouw

22

Volendam. In opdracht van ketenpartner

Er was al een aantal keer geschoven met

Van Wijnen leverde De Groot Vroomshoop

de leverdatum, maar de einddatum bleef

Beschut en omheind, maar toch midden

Houtbouw de prefab daken en gevels voor

staan. Het project verliep soepel en in

in de recreatieve dynamiek van Volendam

42 vakantiehuizen. Uitdaging zat hem in

goed overleg. De opdrachtgever

komt een nieuw vakantiepark: Landal

het weer kloppend krijgen van de planning.

is tevreden.
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Uitdaging door architect
Gelijmde Houtconstructies
De Groot Vroomshoop Gelijmde Houtconstructies mag voor het nieuwe kantoor
van Voskamp Beveiligingstechniek in
Amersfoort de engineering, productie
en montage van de houtconstructie, HSBwanden, CLT-vloeren en -daken verzorgen.
We werken al jaren samen met Voskamp en
de relatie is goed. De keuze voor De Groot
Hout is krachtig, geeft uitstraling,

Vroomshoop was een logische, maar is

is duurzaam, brandveilig en biedt

natuurlijk nooit vanzelfsprekend. We zijn

geweldig leefcomfort. Ons ontwerp-

door de architect Tim Versteegh uitgedaagd

team gaat constructief met u aan

de heel specifieke wensen ten aanzien van
© Tim Versteegh Architect

de slag om te komen tot een unieke

de uitstraling van het gebouw waar te

houtconstructie of volhouten

maken in de constructie en toepassing van

uitvoering van uw wanden, vloeren

materialen. Buiten de houtconstructie om is

of daken. De Groot Vroomshoop

een minimum aan materialen toegepast om

Gelijmde Houtconstructies maakt

zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken.

uw gebouw tot kunstwerk.

Zo heeft het gebouw bijvoorbeeld geen
kozijnen en is de constructie gebruikt om
het glas in te verwerken. De door ons geproduceerde constructie is afgewerkt met een
biobased afwerking in samenwerking met
Greenpaints. De nieuwbouw is uitgevoerd
onder leiding van Dura Vermeer Hengelo.

Triodos Bank valt in de prijzen
Gelijmde Houtconstructies
Cobouw reikte op 21 november de Cobouw Awards uit.
In de categorie Meest Duurzame Project won het nieuwe
kantoor van Triodos Bank. De Groot Vroomshoop Gelijmde
Houtconstructies leverde als onderaannemer van Derix
maar liefst 338 houten spanten.
Een enorm omvangrijk en complex werk. Alle spanten
zijn direct in het zicht, wat een perfecte afwerking vereist.
Derix en De Groot Vroomshoop zijn beide bedreven
in de kunst van gelijmde houtconstructies. Al in de
aanbestedingsfase sloegen wij de handen ineen in een
voorstel aan J.P. van Eesteren, de aannemer die verantwoordelijk was voor de nieuwbouw van de Triodos Bank.
We zijn er trots op dat we een bijdrage mochten leveren aan
dit succesvolle project en voelen ons ook medewinnaar!
© Bert Rietberg voor J.P. van Eesteren
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© Johan Paul Borreman voor de Derix-groep

25

Flexwonen is

December

Bouwsystemen

De vraag naar tijdelijke

GEEN
CONTAINERBEGRIP

Finch project M’DAM in Monnickendam

huisvesting neemt toe en
De Groot Vroomshoop Bouwsystemen lanceerde de campagne

blijft. Naar schatting zoekt

Flexwonen. Flexwonen is tijdelijk wonen zonder wachttijd.

10% van de Nederlandse

Een tussenoplossing voor beperkte tijd. Per jaar moeten er

bevolking met spoed tijde-

in Nederland 15.000 flexwoningen gebouwd worden om de

lijke woonruimte. De Groot

groeiende groep spoedzoekers tegemoet te komen. Dat zijn

Vroomshoop Bouwsystemen zet zich daar graag voor in.

onder andere partners die in scheiding liggen, studenten, expats,

Flexwonen is een actueel thema. Deze zomer stuurde minister

seizoenwerkers, mensen die gedetacheerd zijn, statushouders

Ollongren al een voorstel de kamer in om de bouw ervan te

en mantelzorgers. Zij komen vaak niet in aanmerking voor een

stimuleren. Daarin zijn huisvestingsoplossingen van De Groot

urgentiestatus en hebben te weinig inschrijfduur om een sociale

Vroomshoop Bouwsystemen opgenomen als referenties.

www.degrootvro

omshoop.nl/flexwonen

huurwoning te vinden.
We hopen hiermee een streepje voor te krijgen in de uitvoering.

Bouwsystemen

Gelijmde Houtconstructies

Met de Flexwonen-campagne willen we onder de aandacht komen

’We verlichtten
snel de druk op
de wachtlijst’
Chris Schaapman,
Woningcorporatie
Elan Wonen

van gemeenten en woningcorporaties. Als de rijksoverheid flex-

Samen met BMB Ontwikkeling en

62 appartementen voor sociale koop,

huisvestingsconcept Finch dat wij samen

wonen stimuleert, moeten vooral gemeenten en corporaties dit

Wooncompagnie startten De Groot

sociale huur en vrije sector koop met

met Finch Buildings ontwikkelden.

oppakken. Hopelijk kloppen zij dan aan bij De Groot Vroomshoop

Vroomshoop Bouwsystemen en Gelijmde

gebruikersoppervlaktes van 50, 65 en

Geweldig om vanuit onze fabriek van

Bouwsystemen voor een oplossing met Finch of Festing®.

Houtconstructies met de bouw van M’DAM.

76 en 110 m². Het gebouw is energie-

houten gebouwen bij te kunnen dragen

Op degrootvroomshoop.nl/flexwonen/ leest u meer over onze

Dit project is genomineerd voor de Duur-

neutraal en wordt modulair opgebouwd

aan duurzame ontwikkeling!

rol in flexwonen en downloadt u de brochure.

zaam Bouwen Award. Het gaat om

uit 106 modules van massief hout volgens

2019 in cijfers

Bergingen bij
Heeren van Beaufort-

Houtvolume van de producten:
800 km geïmpregneerd rabat

Soestduinen

20.000 m3 hout & plaatmateriaal
Gelamineerd lariks: 550 m3
Gelamineerd vuren: 1200 m3
CLT: 7300 m

Houtbouw

3

Lignatur: 150 m3

In de bossen, tegen de duinrand van
het karakteristieke Soestduinen, wordt
het exclusieve nieuwbouwproject Heeren
van Beaufort ontwikkeld. Authentieke
architectuur die herinnert aan de periode

De Europese bossen slaan
deze hoeveelheid CO2 op in:
22 minuten en 35 seconden

rond 1900 gaat hier excellent samen met
de luxe van vandaag. RV&O ontwikkelt
dit woonproject in het topsegment op
deze exclusieve locatie. In opdracht van
ketenpartner Van Omme & De Groot
levert De Groot Vroomshoop Houtbouw
de bergingen. We zijn trots op deze

Vastgelegde CO2 in de houtproducten: 18.365.914 kg
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langdurige en fijne samenwerking met
Van Omme & De Groot.
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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 Koninklijke VolkerWessels N.V.

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

Wij bouwen bewust met hout

