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De Groot Vroomshoop • Vroomshoop

Nieuwe productiehal
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De Groot Vroomshoop
ademt hout

De oude bergingenhal van
De Groot Vroomshoop heeft
plaatsgemaakt voor een
splinternieuwe productiefaciliteit.
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De Groot Vroomshoop • Vroomshoop
Bij de bouw zijn verschillende
materialen hergebruikt.

Houtconstructiebedrijf De Groot Vroomshoop Groep B.V. breidt uit met een nieuwe productiehal voor bergingen
en een houtopslag. De 6.800 m2 grote hal is ontworpen en wordt gerealiseerd door zusterbedrijf Systabo B.V.
Niet alleen is de nieuwbouw duurzaam en deels circulair gebouwd, maar door het toegepaste hout wordt het
ook een fraaie en aangename werkomgeving.
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‘Wij ademen hout’ is te lezen op de
website van De Groot Vroomshoop Groep
B.V. Het houtconstructiebedrijf, ook een
volle dochter van Volker Wessels, produceert een brede range van houtbouwproducten; bergingen, dak- en gevelelementen en volledige houtskeletbouw. Op
het 9 hectare grote bedrijfsterrein in het

Twentse dorp Vroomshoop staan zo’n 10
productiehallen en kantoren. De oude
bergingenhal stond op een onhandige
plek op het terrein en bovendien wilde
men de productie verder uitbreiden. In
de nieuwe productiefaciliteit is plaats
voor houtopslag, een zagerij en
productielijnen.

Specialist in hallen
Systabo B.V. uit Enschede, eveneens een
dochterbedrijf van Volker Wessels, neemt
de bouw voor haar rekening. Eerder
bouwde de systeembouwspecialist al 2
andere productielocaties voor De Groot
Vroomshoop. “Bedrijfsruimten, en dan
met name heel grote, zijn onze
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De Groot Vroomshoop • Vroomshoop

Totaaloplossing in bedrijfshuisvesting

Gedreven en boordevol ambitie staat
Systabo achter haar opdrachtgevers. In
het bouwen van projecten, maar ook in het
voortraject: de inventarisatie van de eisen,
de adviezen, de architectuur en het afstemmen van de verschillende disciplines op het
eindresultaat. Wij delen graag onze kennis
en ervaring met onze opdrachtgevers.

• Logistiek
• Grootschalige retail
• BREEAM
• Ontwerp & realisatie
www.systabo.nl

De binnenzijde van de hal is
voorzien van geperforeerde
binnendozen, wat een gunstig
effect heeft op de akoestiek.
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specialisatie”, zegt sr. projectleider Gerrit
Waanders. “Snel bouwen is onze kracht,
en dat kunnen we doordat het
organisatorisch bij ons geborgd is. Een
goede voorbereiding, daar draait het
om. Daar steken we steeds meer tijd in,
zodat we meer kunnen prefabriceren.
Dat leidt tot minder faalkosten en een
kortere bouwtijd.” En snel gaat het zeker
in Vroomshoop. “De week voor Kerst
gingen de heipalen erin en eind maart
het glas. Begin april zijn de monolietvloeren gestort.”

In de staalconstructie zijn
houten liggers aangebracht.

Hergebruik
Hergebruik van materialen is een
circulair principe dat op verschillende
manieren wordt toegepast. Zo zijn de
houten spanten uit de gesloopte hal
verkocht en is het menggranulaat
(gebroken puin) onder de straat en vloer
van de nieuwe hal als fundering
aangebracht. In de staalconstructie
komen houten liggers die in de toekomst
kunnen worden hergebruikt. De keuze
voor houten spanten is een logische voor
een houtbouwbedrijf, en heeft een aantal
voordelen voor de uiteindelijke
gebruikers. Het weerkaatst geluid niet
zoals staal dat wel doet en ook ervaart
men het als prettiger om in te werken.

‘Wij ademen hout’
Geperforeerde binnendozen
De binnenzijde van de hal is voorzien
van geperforeerde binnendozen, wat
akoestisch een veel beter resultaat geeft.
“Er is de hele dag door het geluid van
knallende nietmachines, een heel fel
en hard geluid. Door deze wanden en
dakplaten wordt dat grotendeels geabsorbeerd.” Verwarming vindt plaats met
palletkachels, die het houtafval van de
productie verstoken. Doordat de hal goed
is geïsoleerd, hoeft er maar minimaal
gestookt te worden om hem op temperatuur te houden. Na de oplevering
die eind april 2020 is gepland, vormt de
montage van zonnepanelen op het dak
het sluitstuk van dit bouwproject.

Duurzaam en deels
circulair gebouwd
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De Groot Vroomshoop • Vroomshoop

Asbestsaneringen
OCE werkzaamheden
On- en offshore
Retail demontage
Specialistische sloopwerken

www.polybouw.nl

hein heun group
Schoolstraat 12
7681CK Vroomshoop (NL)
(0031) (0)546 - 64 10 11
info@heinheun.eu

0318 209 400 | www.meijerhekwerken.nl

Koploper in ‘omgekeerd bouwen’
Voordat met de bouw van de nieuwe productiehal van De Groot Vroomshoop kon worden gestart, moesten eerst de
oude productiehal en naastgelegen kringlooploods worden gesloopt. Hiervoor werd sloopbedrijf Hein Heun Groep
B.V. uit Vroomshoop ingeschakeld.

“We zijn gestart met asbestsanering en vervolgens hebben we de binnensloop uitgevoerd. Alles tot de vloer is eraf
gehaald. Daarbij moesten we de houten liggers sparen, aangezien deze in de nieuwe hal zouden worden
hergebruikt. Tenslotte hebben we een bodemsanering uitgevoerd”, vertelt Freerk Broekstra.
Amoveren

Hergebruik van materialen staat centraal in hun werkwijze: 90% van het sloopafval wordt zodanig gesorteerd dat
het kan worden hergebruikt. “Alles wat we doen is gebaseerd op dat principe”, aldus Broekstra. Liever spreekt hij
dan ook over omgekeerd bouwen of amoveren dan over slopen.

Hein Heun Groep B.V. is internationaal actief en richt zich onder meer op totaalsloop, retailsloop, specialistische

werken en on- en offshore. Ook het opsporen van explosieven behoort tot het uitgebreide dienstenpakket: Zo werd
het bedrijf onlangs ingeschakeld om de EODD te ondersteunen bij het ontmantelen van de V1, een straalvliegtuig
uit WOII, bij Wilp.
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Twintec Nederland

Staalbouw en
beplating in één hand

De staalvezelspecialist in industrievloeren

Zowel het stalen casco als de dak- en

wandbeplating van de nieuwe productiehal van De
Groot Vroomshoop zijn geproduceerd en

gemonteerd door Doeschot b.v. uit Hengevelde.
Tel: 0345 849 892 - www.twintec.nl - info@twintec.nl

De combinatie van deze twee disciplines levert een
efficiënt ontwerp én tijdwinst op. “Meestal zie je

een specialisatie in ofwel staalbouw ofwel dak- en

wandbeplating”, vertelt directeur/eigenaar Martijn
Doeschot. “Wij bieden beide en ontzorgen zo onze

opdrachtgevers. Alles hebben we in eigen huis, van
engineering tot en met montage.”

Industriële
betonvloeren op maat
De meest optimale betonvloer voor elke

Meer voorbereiding

opdrachtgever, dat streeft Twintec Nederland B.V.,

liggers. Het naadloos laten aansluiten op de

industrievloeren, na. “We nemen de volledige

ook meer flexibiliteit van de staalconstructeur. “Je

Design Build Guarantee pakket”, legt Marieke Pitlo

Kenmerkend voor dit project zijn de houten

specialist in staalvezelgewapende

staalconstructie vraagt meer voorbereiding en dus

verantwoording voor onze producten met ons

moet daarin mee kunnen gaan. Dat kan of wil niet

uit.

iedereen, maar daar ligt juist onze kracht.”

Optimaal eindresultaat

Naast staalbouw en dak-wandbeplating is het

“Dit houdt in dat Twintec het volledige traject

pen en plaatbewerking.

bereiken; berekenen, tekenen, bouwen, nazorg

ruim 40 jaar oude familiebedrijf ook actief in trap-

begeleidt om een optimaal eindresultaat te

en garantie.” Ook de betonvloer van de nieuwe

productiehal van De Groot Vroomshoop is op deze
manier uitgevoerd.

“Het betreft hier 6.800 m2

traditionele betonvloer op staal, deels op isolatie,

met vlakheidsklasse 4 en een dikte van 17 cm. Hij is
in 3 keer gestort en met de hand aangebracht. Ook

de allerhoogste vlakheden en grootste uitdagingen
kunnen we op deze manier, met of zonder

machines én met eigen mensen, volgens ons
Design Build Guarantee principe maken.”
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De Groot Vroomshoop • Vroomshoop
Voordat de bouw van start
kon gaan, moesten eerst de
oude productiehal en
naastgelegen kringlooploods
worden gesloopt.

Opdrachtgever
De Groot Vroomshoop Groep B.V.,
Vroomshoop

Staalconstructie, dak en
wandbeplating
Doeschot BV, Alkmaar

Ontwerp en realistatie
Systabo B.V., Enschede

Betonvloer
Twintec, Culemborg

Bouwprogramma
Hal voor productie, bergingen en
houtopslag

Constructeur
Aveco De Bondt, Eindhoven

Aluminium kozijnen
Polybouw Rijssen, Rijssen

Bouwperiode
December 2019 - april 2020

Installaties
Huisman Installatietechniek,
Daarlerveen
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Sloopwerk en Asbestsanering
Hein Heun Groep BV, Vroomshoop

Bruto vloeroppervlakte
6.800 m2

Na de oplevering worden er
zonnepanelen gemonteerd
op het dak.
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