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HONDEN VS DE ROTTEN

PROJECT

Watertoren
Dordrecht

Acquisitie

Elektriciteit en waterleidingen zijn nog science fiction. Het

inrichting van Nederland. Ook als Visser & Smit Leidingen

is de tijd van paard en wagen. Van water uit de put. Het is

(later Hanab) vanaf 1978 een eigen leven binnen het concern

moeilijk te bevatten, maar in dat decor staat de wieg van ons

gaat leiden, blijft energie een rode draad in onze historie.

bedrijf. Het is 1867 als vader Gerrit Meeszoon en zijn zoon

Als industriële bouwer groeit Visser & Smit Bouw binnen

meester-metselaar Martinus Visser een aannemersbedrijf

het concern door de jaren heen uit tot een echte specialist.

starten. De geboorte van anderhalve eeuw vaderlandse

Specialismes hebben niet het eeuwige leven. Bij specialis-

bouwhistorie. Ons bedrijf heeft een bijdrage geleverd aan

mes en niches liggen altijd innovaties en verdringing op de

de ontwikkeling van Nederland en daar zijn we trots op.

loer. Je moet op zijn minst meerdere specialismes hebben.

Eind negentiende eeuw bloeit een complete industrie van

Waardering en trots

aannemers, (water)bouwers en baggeraars, waarbij het

Vanaf het moment dat ik zelf in 2001 aan boord stap van

ambacht van vader op zoon wordt overgedragen. Al zijn

Visser & Smit Bouw, zijn diversiteit en spreiding dan ook

de activiteiten van het eerste uur vrij bescheiden en klein-

belangrijke prioriteiten. Van water, food, afval, energie

schalig, daar komt verandering in als de families Visser en

centrales en de (petro)chemische industrie tot academische

Smit elkaar voor de eeuwwisseling vinden bij het ontwerpen

ziekenhuizen. Zestien jaar later is het portfolio bijzonder

en de bouw van de eerste watertorens. Grootschalige

veelzijdig.

projecten voor die tijd. Met een behoorlijke impact. Je
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SAMEN SLIMMER BOUWEN

PROJECT

Mixed reality

Foodsafe bouwen

150 JAAR NEDERLAND BOUWEN

Complexe
operatie

moet je voorstellen dat het water voorheen uit de put of

Relatiemagazine

sloot kwam. Visser & Smit raakt intensief betrokken bij het

Wat is er nou een mooier moment om te starten met een

oprichten van verschillende waterbedrijven.

relatiemagazine dan in het jaar waarin je 150 jaar bestaat?
Hierbij treft u dan ook onze eerste uitgave. Een magazine

Foto omslag:
Originele blauwprint uit 1907 van
de watertoren in Bodegraven.
De ruim 34 meter hoge toren
staat vandaag de dag leeg.
De gemeente verkocht de
watertoren in 2010 aan een

Visser & Smit Bouw geeft energie…

waarin we terugblikken op onze rijke historie, maar waarin

Water, gas en elektriciteit. Fossiele brandstoffen en nieuwe

we zeker ook onze huidige projecten laten zien. Ik wens u

energie. Van die eerste watertorens en de ontdekking

veel leesplezier!

van de gasbel bij Slochteren in de jaren vijftig tot de
fundaties van windmolens van vandaag. Omdat we altijd-

Frans Snaaijer

vooraan hebben gestaan in de energie
sector, zijn we

Algemeen directeur

ook altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling en

particulier.
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Toen ‘het zwembad’ nog een enorme bak met tienduizenden liters water was. Inmiddels is er 80.000 kuub water
in slechts twee weken tijd weggepompt en is begonnen aan de bouw van de kolommen en vloeren.

PROJECT

Zwarts & Jansma Architects. De parkeergarage wordt

dacht je van die duizenden vrachtwagens met zand?

geen grijze betonnen kelder, maar een kleurrijk, licht

We lieten ze alleen de weg op als ze volledig afgesloten,

geheel. “De damwanden hebben straks bijvoorbeeld

afgedekt en schoongespoten waren. Voor de zekerheid

een Ferrari-rode kleur en de vloer krijgt negen

stuurden we er dan ook nog regelmatig een veegwagen

verschillende tinten gele coating”, schetst Jeroen.

achteraan.” Ook de aanvoer van beton was een

“Kabels en leidingen zijn weggewerkt in de plafonds,

logistieke puzzel. Het storten mocht niet worden

en de entreegebouwen worden door wenteltrappen

onderbroken en dus moest er vier dagen en nachten

en veel glas heel ruimtelijk en open.”

lang non-stop geleverd worden. Jeroen: “We hadden

Duizelingwekkend

een ontheffing zodat de betonmixers over de
busbaan mochten rijden. ”De omgeving wordt

Mannen op hoogwerkers lassen de naden tussen de

structureel betrokken bij het project en is telkens op

damwanden dicht. De laatste lekkages worden

de hoogte van grote gebeurtenissen en verwachte

geïnjecteerd. Aan de kant van het station begint een

hinder. En dat werpt zijn vruchten af, vindt Jeroen:

paar man met het schoonspuiten van de vloer…

“Natuurlijk heeft iedereen in Utrecht een mening

Het is een bedrijvigheid van jewelste in de bouwkuip.

over het project, maar ik hoor overwegend positieve

Hoe anders was dat enkele weken geleden toen het

geluiden. Mensen zijn geïnteresseerd en onder de

Jaarbeursplein meer weg had van een enorm onder-

indruk.”

gronds stuwmeer. “Na het aanbrengen van de dam
wanden, een stuk bodemsanering en het plaatsen
van ankers en hulppalen, hebben we in fases het
stempelraam op het zand gebouwd. Het raam rust
op de hulppalen. Vanaf een tijdelijke brug en bouwweg
over het stempelraam, hebben we met graafmachines
Het lijkt er bijna met een schoenlepel in gelegd: het immense

en spuit-zuiginstallaties de kuip ontgraven.” Het

betonnen stempelraam dat de ongeveer negenhonderd

resultaat: een enorme bak met tienduizenden liters

GARAGE VAN
DE GROTE
GETALLEN

damwanden op hun plek houdt. De ruim tien meter diepe

water. De cijfers zijn om van te duizelen: 900 dam

bouwkuip met de afmeting van een flink voetbalveld ligt

wanden, 1400 GEWI-ankerpalen, 69 Leka-hulppalen,

opgesloten tussen een drukke doorgaande weg, busstation,

5.000 vrachtwagens om 108.000 kuub zand af te voeren,

het Beatrix Theater en station Utrecht Centraal. Het is bouwen

verschillende duikers die in vier dagen en nachten

op een moeilijk bereikbare postzegel die bovendien de hele

8.500 kuub onderwaterbeton aanbrachten, het

dag bekeken wordt. Duizenden forensen en toeristen lopen

wegpompen van ruim 80.000 kuub water in slechts

af en aan over de brede Spaanse trappen die het plein met het

twee weken tijd… “En nu maken we ons op voor de

station verbinden. “We noemen het de eretribune”, glimlacht

volgende fase: de bouw van de kolommen en vloeren.

Het stationsgebied. Misschien wel het meest besproken

Projectmanager Jeroen Toet. “Nu is het nog niet zo druk, maar

De meeste elementen worden prefab aangeleverd.

en bediscussieerde stukje Utrecht. Niet voor niets was

als vanmiddag het zonnetje erop staat, hebben we weer genoeg

Behalve de kolommen direct onder het stempelraam

toeschouwers!”

en dak van de garage. Die storten we ter plekke”, legt

het in 2002 al eens de inzet van een stadsreferendum.
Nu, vijftien jaar later, worden de eerste contouren van
het masterplan zichtbaar. De toekomst van de stad
ontvouwt zich. Eén van de eyecatchers is het nieuwe
Jaarbeursplein met onderliggende parkeergarage. Een
sterk staaltje op de vierkante centimeter. Visser & Smit
Bouw realiseert het in combinatie met VolkerWessels
zusterbedrijf Van Hattum en Blankevoort.

Geen grijze muis
De drielaagse parkeergarage biedt vanaf maart 2018 plaats aan

Jeroen uit. “Als het betonnen casco staat, verwijderen
we de hulppalen.”

ruim achthonderd auto’s. Twee maanden later moet ook het

Logistieke puzzel

plein klaar zijn. Waterpartijen, fietspaden, groenvoorzieningen,

De grootste uitdaging voor Jeroen en zijn team is de

verlichting, natuursteen… Zusterbedrijf Van Kessel Sport en

ligging van de bouwplaats. Hinder wordt zoveel

Cultuurtechniek neemt als onderaannemer dit deel voor haar

mogelijk beperkt. “Door het drukken en boren van

rekening. En de scope is nóg breder: de bouwcombinatie is

damwanden en palen probeerden we bijvoorbeeld

straks ook verantwoordelijk voor 15 jaar onderhoud. Een ander

trillingen te voorkomen. Via metingen hielden we in de

opvallend gegeven is de mate van afwerking in het ontwerp van

gaten of alles wel binnen de bandbreedte viel. En wat
De bouwplaats ligt midden tussen het nieuwe Utrechtse stadskantoor, het Beatrixtheater en het hoofdkantoor van de SNS bank.

4

5

KENNERS, SPECIALISTEN EN VAKLUI… MANNEN EN VROUWEN DIE UITBLINKEN IN HUN
VAKGEBIED EN EXCELLEREN MET HUN HOOFD EN HANDEN. VOL TROTS DELEN ZE HIER HUN

VAKWERK

VAKWERK OF VAKKENNIS. DEZE KEER IS HET DE BEURT AAN ARJEN HOOGENDIJK, SENIOR
WERKVOORBEREIDER BIJ MEDICOMZES.

“VRAAG DOOR!”
Twinkelende ogen, een jeugdig fanatisme en donkere bos krullen… Wie bij een senior het beeld had
van een gearriveerde grijze nestor met tientallen jaren ervaring, komt bedrogen uit. Maar dat leeftijd
niets zegt over kennis, vakmanschap en expertise, bewijst Arjen met zijn 33 jaar. Zijn specialisme:
werkvoorbereiding voor projecten in de complexe gezondheidszorg.

Waarin verschillen medische
werken ten opzichte van andere
bouwprojecten?

en bestellen deze vaak op het laatste moment. We

(inclusief deuren). Een kwestie van discipline. Want test

houden daar rekening mee, maar soms vragen de

je pas aan het eind, dan kun je nooit meer achterhalen

definitieve specificaties nog om allerlei aanpassingen.

anders? Na een periode bij Midreth en Strukton, waar

waar een eventueel probleem zit zonder te demonteren,

Ik heb niet voor niets de bijnaam ‘Chef Wijziging’!

ik onder andere werkte aan de Ziggo Dome, kwam ik

of erger, te slopen.”

Een andere uitdaging is om samen met de klant en

in 2013 bij MedicomZes terecht. Mijn eerste project:

architect te komen tot een goede balans tussen

“Bijvoorbeeld in ontwerp en materiaalkeuze. Geen

21 operatiekamers (OK’s) in het Universitair Medisch

haakse hoeken. Afgeronde, holle vloer- en plafond

Centrum (UMC) Utrecht. Op dat project, en ook op vele

Hoe voorkom je statische elektriciteit
en waarom is dat noodzakelijk?

plinten. Harde, gladde volkernplaten die goed zijn

andere, heb ik heel veel geleerd door goed te kijken

“Stel je voor dat een hartchirurg door zijn kleding

en dicht. Dat is van belang bij spoedsituaties en vergt

schoon te maken. Hermetische schuifdeuren… Maar

en luisteren naar mijn collega’s, maar vooral ook door

statisch is geladen. Via een scalpel of injectienaald zou

bovendien minder van de capaciteit van het lucht

ook in planning, werkwijze en voorbereiding. Alles

hen veel te vragen. Ik begon als Werkvoorbereider en

hij zijn patiënt een fatale schok kunnen geven… Daarom

systeem.”

luistert heel nauw. Zelfs wanneer je een deur in een

groeide door tot senior.”

worden alle geleidende delen onder de 2,5 meter

esthetica en functionaliteit. Een iets minder hoge en
dus minder zware deur is bijvoorbeeld sneller open

Een volledig nieuw complex waar we minder afhankelijk

Hoe draag je als bouwer bij aan
hygiëne?

zijn van de omgeving dan in een volledig operationeel

“Hygiëne hangt samen met de luchtstromen in een

in de wand die de metalen kern raakt, kan funest zijn.

De OK’s in de tweede fase van
het UMC zijn opgeleverd met nul
restpunten. Wat was jouw aandeel
in dat resultaat?

ziekenhuis. Dat is soms net een schuifpuzzel. Ruimte

ziekenhuis. In de meest schone ruimtes, zoals de

Op de geïsoleerd opgestelde metalstudwanden lijmen

“Ik leg de lat voor mezelf graag hoog. Ik ben nieuws-

voor ruimte bouwen. Vaak binnen bepaalde tijden

steriele opslag, wordt een overdruk gecreëerd. Een

we daarom houten platen waarin geschroefd kan

gierig en leergierig en wil alles weten. Ook van een

en tot een maximum aan trilling en geluid. Speciale

soort ballon die leegloopt wanneer er ergens een deur

worden. Daarvoor komen voorzetwanden. Ook letten

project. Dat komt de voorbereiding zeker ten goede.

stofschermen en ventilatoren die stof buiten het

of luik opengaat en daarna weer wordt ‘opgeblazen’.

we bij de selectie van bijvoorbeeld een timmerman

Maar dat we deze projecten zonder restpunten hebben

ziekenhuis houden… Daarnaast heb je te maken met

Vuile lucht krijgt zo nooit de kans binnen te drijven.

extra scherp op zijn ervaring in de medische sector.

opgeleverd, is vooral een gezamenlijke prestatie. Een

cruciale zaken die vaak geen rol spelen bij andere bouw-

Die ruimtes zijn in ons werk het eerst aan de beurt. We

Het zal namelijk niet de eerste keer zijn dat iemand

goed samenspel tussen werkvoorbereiding, uitvoering,

projecten, zoals hygiëne en statische elektriciteit.”

werken van binnen naar buiten. Ieder naadje en elke

schroeven van een paar centimeter te lang in de wand

bouwpartners en onze onderaannemers. Je raakt op

doorvoer sealen we of kitten we af. Toch houd je altijd

draait en alsnog een ‘geladen’ omgeving veroorzaakt!”

elkaar ingespeeld en weet binnen de keten de partners

operationeel complex afhangt, schrijf je een werkplan.
Ik werk nu aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Hoe word je ‘specialist’ op het gebied
van gezondheidszorg?
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ruimte), pré-test (inclusief alle installaties) en eindtest

‘lekkage’. Om te controleren of dit verlies aan lucht-

hoogte geaard en stellen we sommige delen zelfs
volledig geïsoleerd op. Een Installateur meet telkens óf
en waar er eventueel problemen ontstaan. Een schroef

te vinden die dezelfde discipline, expertise en kwaliteit

druk acceptabel is en opgevangen kan worden door

Waar liggen de uitdagingen?

“Door je niet zomaar bij een antwoord neer te leggen.

de capaciteit van de luchtsystemen, deden we bij de

“Onder andere in last minute wijzigingen. Ziekenhuizen

belangrijk is en houdt daar rekening mee. Dat betaalt

Vraag door. Waarom doen we dat zo? En kan dat niet

21 OK’s in Utrecht drie testen: een cascotest (puur de

willen vanzelfsprekend graag de nieuwste apparatuur

zich uit in een mooi resultaat.”

meebrengen als wij. Je weet wat voor een ander

7

1978

DOOR
DE TIJD

Opsplitsing van het bedrijf in
Visser & Smit Bouw en Visser
& Smit Leidingen

Gerrit Meeszoon start samen met zijn
zoon Martinus Visser het aannemersbedrijf Visser in Papendrecht

1867

1997

1900
1927

Fusie Volker Stevin met
Konder Wessels leidt
tot de Koninklijke Volker
Wessels Stevin Groep

De heren Visser & Smit
bouwen het bedrijf verder uit
Start van NV Visser & Smit
Aannemings Maatschappij

2007
1978

Visser & Smit wordt als
specialist van bouw- en
betonwerken onderdeel van
Koninklijke Adriaan Volker

Het specialisme Gronden Funderingstechniek
wordt ondergebracht in
Volker Staal & Fundering

1970

Fusie Koninklijke Adriaan
Volker en Stevin Groep
Ontwikkelende
innovatieve bouwer

2010
MedicomZes
wordt onderdeel van
Visser & Smit Bouw

NU
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KLEURRIJKE HERINNERINGEN, LEVENDIGE ANEKDOTES EN BIJZONDERE GEBEURTENISSEN.
WE DELEN VAAK MEER MET ONZE RELATIES DAN ‘ALLEEN’ MOOIE PROJECTEN. IN PARTNERPRAAT

PARTNER
PRAAT

GAAN WE IN GESPREK MET OPDRACHTGEVERS EN PARTNERS OVER DE SAMENWERKING MET VISSER
& SMIT BOUW DOOR DE JAREN HEEN. WE TRAPPEN AF MET VOLKERWESSELS-ZUSTERBEDRIJF EN
RELATIE VAN HET EERSTE UUR: VISSER & SMIT HANAB.

LEG DE LAT VOOR
ONS MAAR ZO HOOG
MOGELIJK
Het fundament voor de sterke groei van Visser & Smit werd gelegd toen een timmerman en een
ingenieur hun krachten bundelden. Anderhalve eeuw later is die mix nog steeds actueel. Visser & Smit
Bouw en Visser & Smit Hanab (pijpleidingen, kabels, boringen) hebben nog steeds elk een eigen
ingenieursbureau. Een zeer onderscheidend element: “Zo’n eigen ontwerpafdeling legt de basis voor
het beredeneren en begrijpen van onze constructies. Daarmee hebben we in de hele industrie een
ijzersterke naam opgebouwd.”

dezelfde clubkleuren hebben. De reden is veel

huzarenstukken. Van de afbouw van de Noord/Zuidlijn

pragmatischer. Ze hebben al op tal van grote projecten

in Amsterdam tot aan De Nieuwe Warmteweg (26 km

samengewerkt. Weten elkaar dus net als in een goed

leiding voor restwarmte naar 50.000 Rotterdamse

lopend voetbalteam blindelings te vinden. Frans: “Dat

huishoudens). De timmerman en de ingenieur die

levert de opdrachtgever ook voordeel op. We werken

destijds de koppen bij elkaar staken, zouden hun

volgens een integrale aanpak, stemmen werkzaam-

ogen niet kunnen geloven.

heden en planningen goed op elkaar af. En we weten
Frans Snaaijer (64) is 16 jaar Algemeen directeur van

overlap in de sectoren én opdrachtgevers, zoals drink-

precies wat we aan elkaar hebben.” In de praktijk leidt

Visser & Smit Bouw. Henk Herremans (56) zit al 35 jaar

water en de gas- en olie-industrie. Maar het meest

het soms tot grappige verwarring. Aanvragen voor

Gewoon bijzonder

in leidingen en kabels en is sinds 2005 Directeur bij

bindende element: de lat kan niet hoog genoeg kan

Hanab komen soms bij Bouw terecht en omgekeerd.

Als je altijd maar weer lastige en ingewikkelde

Visser & Smit Hanab. Op het kantoor van Visser & Smit

liggen. “Als het groot en moeilijk is, dan zijn wij op ons

Geen probleem, zulke post komt dan natuurlijk toch

klussen tot een goed einde brengt, dan ga je dat

Bouw in Rotterdam bespreken de heren geanimeerd

best. We lopen nergens voor weg, we doen wat we

op de juiste plek terecht.

op den duur heel gewoon vinden. Dan sta je er

de gemeenschappelijke geschiedenis.

zeggen en als we vertrekken is de zaak geregeld.”
De kracht van de eigen ingenieursbureaus – elk zo’n

Trots

dertig man sterk – is daarbij van onschatbare waarde.

Liefde voor techniek is een wezenlijke overeenkomst

bij Visser & Smit Bouw als bij Visser & Smit Hanab.

De onderneming van timmerman en ingenieur groeide

Henk werkte eerder bij pijpleidingenbedrijf A. Hak en

tussen de twee ondernemingen. Als Henk vertelt hoe

Henk: “Wij zijn niet zo van foto’s in de krant en

als kool. In de hoogtijdagen had het bedrijf 3.500 man

kan zich uit die tijd nog een aanbesteding van een

ze in Noorwegen door de rotsen boren om 350 meter

ronkende persberichten.” Frans: “Onze mensen

in dienst. In 1978 volgde de splitsing in een bouw- en

grote gemeente herinneren: “In het bestek zaten de

lager, in de bodem van een fjord, een hogedrukleiding

zijn supertrots op wat ze maken, maar om dat nou

een leidingenbedrijf. In 2016 volgde ook een fysieke

berekeningen en tekeningen van... Hanab. Tja, dan

van 1.20 meter doorsnee te trekken, fonkelen de

groots naar buiten te brengen? Nou, nee.” Het

scheiding, toen één van de vestigingen van Bouw vanuit

wist je eigenlijk al dat je kansloos was.”

ogen van Frans. Op zijn beurt stapte Henk met open

jubileumjaar is echter een mooie aanleiding om die

mond door de imposante energiecentrale die Frans en

soberheid te doorbreken. Oók om méér jongeren

Groot én moeilijk

Papendrecht naar Rotterdam verhuisde. Toch weten de

10

niet bij stil dat je met z’n allen iets moois hebt
gemaakt. Die bescheidenheid zit er diep in, zowel

bedrijven elkaar nog steeds goed te vinden. Het DNA

Clubkleuren

zijn mensen op de Rotterdamse Maasvlakte hebben

warm te maken voor een baan in de bouw. Visser &

van een familiebedrijf is voel- en zichtbaar. Zo kom je

Van verplichte winkelnering is binnen VolkerWessels

gebouwd. Hanab legde er de grote koelwaterleidingen

Smit Bouw brengt dit jaar drie keer een speciaal

in de telefoonboekjes dezelfde familienamen tegen;

geen sprake. En dat Bouw en Hanab de drive hebben

aan. Henk: “Het is geweldig om te zien waartoe we

jubileummagazine uit. Frans, met milde spot:

mensen werken er van vader op zoon. Ook zit er veel

om dingen samen te doen, komt ook niet doordat ze

met z’n allen in staat zijn.” En zo wemelt het van de

“En daarmee doen we al gek genoeg!”

11

ELEKTRISCHE CENTRALE MERWEDEKANAAL

1924

12

In 1922 startte aannemer J.T. Visser uit Papendrecht met de bouw van een grote PEGUS
(Provinciaal en Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf) centrale langs het toenmalige Merwedekanaal (nu: Amsterdam-Rijnkanaal). De centrale aan de Keulsekade in
Utrecht werd in 1925 opgeleverd. Ligging aan water is een voorwaarde voor een elektriciteitscentrale, voor de koeling en vroeger voor de aanvoer van de brandstof steenkool. De nieuwe
centrale nam de rol over van alle tot dan toe actieve regionale en lokale opwekkers van
elektriciteit die daardoor overbodig werden en de deuren sloten. De centrale is gebouwd in
de voor die tijd kenmerkende bouwstijl met ambachtelijk uitgevoerde gevels, al verhult dat
een voor die tijd moderne ijzeren vakwerkconstructie. Anno 2017 is alleen het middendeel
van de machinezaal nog origineel.
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HOE GING DAT TOEN EN HOE DOEN WE DAT NU? WAT IS ER VANDAAG NOG OVER VAN DE GEBOUWEN

VROEGER
&
VANDAAG

VAN VROEGER? VERLEDEN VERSUS HEDEN, OUD TEGENOVER NIEUW, ZWART-WIT NAAST KLEUR...

VROEGER & VANDAAG!

VAN CHÂTEAU D’EAU
TOT VILLA AUGUSTUS...
Stoer en robuust met haar voeten in het Wantij. Al 135
jaar lang siert haar imposante verschijning het Eiland
van Dordt. Het is een vertrouwd baken dat het kruispunt
van de Merwede, de Noord en de Oude Maas markeert.
Vroeger als watertoren, vandaag als hotel…

VROEGER

VANDAAG

Volgens de overleveringen is het het eerste grote project van ons bedrijf: de 33 meter hoge watertoren van Dordrecht naar

“Dit was onze inspiratiebron”, glundert Hans Loos bij een luchtfoto uit 1930. Statig als een kasteel ligt de watertoren op een

ontwerp van de Dordtse architect Van der Kloes. Het werk is bij publieke inschrijving verkregen in 1880. De gebroeders Visser uit

schiereiland in het Wantij. “Zo wilden we het hebben.” De gemeente Dordrecht komt aan hun eis tegemoet en brengt het

Papendrecht voltooien de indrukwekkende toren in 1882. Het fraaie ‘chateau d’eau’ met de kenmerkende boogvormige ramen en

water rondom het terrein grotendeels terug. Het is 2005 als Loos samen met zijn twee andere ‘Hotel New York-partners’ eigenaar

vier karakteristieke torentjes is het middelpunt van het eerste waterzuiveringscomplex van Dordrecht en de tweede watertoren

wordt van het voormalige waterzuiveringscomplex. Villa Augustus is geboren en opent in 2007 haar deuren! Een moestuin

die in Nederland gebouwd is. De toren maakt deel uit van de ‘hoogdrukwaterleiding’ die Dordtse huishoudens van zuiver water

met daarin het oude pompgebouw als restaurant en de watertoren als hotel. “Een karakteristiek maar eigenlijk heel onpraktisch

voorziet. Tot dan toe dronken mensen nog uit sloten, rivieren en grachten. Uniek is het oudste (nog bestaande) ijzeren vlakbodem-

gebouw voor een hotel. Veel buitenmuren, geen verticale logistiek, weinig ruimte voor een trappenhuis en lift…” Toch gaan ze de

reservoir in Nederland met een inhoud van 500 m³ bovenin de toren. Om de waterdruk te verhogen krijgt de toren in 1938 een 16

uitdaging aan en realiseren 37 kamers en twee zalen in de oorspronkelijke machinekamer. Zware, solide muren, een golvend

meter hoge standpijp met een doorsnede van drie meter. Omdat niet zeker is dat de fundering dit extra gewicht aankan, worden

plafond, togen en boogvormige ramen… De constructie van de gebroeders Visser is nog grotendeels intact en ook de identiteit is

de vier hoektorentjes verwijderd. De standpijp is later weer grotendeels verwijderd.

bewaard gebleven. Op de vier hoeken worden vier ‘mutsen’ van gaas geplaatst als herinnering aan de oude bakstenen torentjes.

1882 2017

Opvallend zijn de kamers in het voormalige reservoir met de gepotnagelde ijzeren vloer. “En dit jaar komen er nog een paar
bijzondere kamers bij”, verklapt Loos. “Drijvend in het Wantij!”
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“EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN”
HONDEN
VS DE
ROTTEN

“HOE WERKTE DAT VROEGER?” EN: “HOE DOEN JULLIE
DAT NU?” WAT STEEKT DE GENERATIE VAN NU OP VAN
DE ERVARING VAN DE OUDE LEERMEESTERS? EN
INSPIREREN DE JONKIES MET HUN FRISSE IDEEËN
MISSCHIEN OOK DE OUDE GARDE? EEN ONTMOETING

Hoge ogen
Warme acquisitie is er tegenwoordig nauwelijks meer bij. Vrijwel elk
werk wordt gegund via een aanbestedingsproces dat van A tot Z is vastgelegd in procedures, richtlijnen en wetten. “Maar ondanks die vaste

TUSSEN ‘JONGE HONDEN’ EN ‘OUWE ROTTEN’.

procedures, is toch elke aanbesteding anders”, weet Joop. “Dat heeft

DEZE KEER HEBBEN JOOP PAAGMAN EN HENK

te maken met de gekozen aanbestedingsprocedure en contractvorm,

KLEINLUGTENBELT HET OVER ACQUISITIE EN HET

de vraagspecificatie en gunningscriteria. Deze bepalen met

VERWERVEN VAN OPDRACHTEN.

name hoe we de eisen en wensen van de klant invullen. En die
verschillen per klant. Ook de weging van de onderdelen is niet
altijd gelijk. Hoewel prijs altijd zwaar weegt, kun je met een goed
doordacht, kwalitatief plan ook hoge ogen gooien.” Waar

Hij nam ruim tien jaar geleden afscheid, maar is bij de eerste stappen in ons

een aanbieding in Henks tijd vooral bestond uit het maken van een

kantoor in Rotterdam meteen weer in zijn element. Vraag Henk Kleinlugtenbelt

prijs en eventueel aanbieden van alternatieven, is een commercieel

naar zijn projecten en zijn ogen beginnen te twinkelen en zijn gezicht te stralen.

plan van aanpak vandaag de dag een teamprestatie van maanden. Het

Visser & Smit Bouw zit hem in het bloed. Zijn loopbaan binnen ons bedrijf bracht hem

is een compleet verhaal waarin tot in detail wordt ingegaan op iedere

onder andere van Werkvoorbereider tot Groepsleider en van Hoofd Calculatie/
Werkvoorbereiding tot Adjunct directeur. Met meer dan dertig jaar ervaring is hij

beheer, service en onderhoud. Het zijn veelal aanbestedingsprocedures

met recht een ‘ouwe rot’ in het bouwvak. ‘Jonge hond’ Joop Paagman luistert met

met omvangrijke bidbooks, intensieve klantcontacten en -overleggen.

een glimlach om zijn mond aandachtig naar Henk. Alleen zijn zorgvuldig geformuleerde
vragen onderbreken soms het bevlogen relaas van de oudgediende. Joop werkt sinds
2013 bij Visser & Smit Bouw als Tendermanager. Henk: “Een functie die in mijn tijd
nog niet bestond.”

Ruilen
Een ander groot verschil tussen toen en nu, is de omgang met risico’s.
“Natuurlijk analyseerden we de risico’s en bespraken we deze gezamenlijk
met de opdrachtgever op basis van kwaliteit, tijd en geld”, stelt Henk.

Jaloers

Door onder andere verschillende contractvormen zoals UAV-GC en

Henk heeft in dertig jaar veel zien veranderen. Hoewel aanbestedingen ook

FIDIC zijn veel verantwoordelijkheden en risico’s economisch

bij hem geleidelijk gemeengoed werden, waren het vooral de jaren van

onevenwichtig verschoven naar de opdrachtnemer. Bij iedere

de warme acquisitie. Vaste klanten die keer op keer terugkwamen
met nieuwe opdrachten. En dat was niet zomaar. “We leverden
kwaliteit en we leverden op tijd. Daar stonden en staan we
als Visser & Smit Bouw om bekend. We werkten veel in
Bouwteamverband en kregen de ruimte om het ontwerp

aanbieding is het daarom zaak om te weten welke risico’s we
lopen en hoe we er mee omgaan. Uiteindelijk bepaalt die
risicoanalyse óf, en hoe we precies inschrijven.” Door
de verschuiving in verantwoordelijkheden is ook de
traditionele rolverdeling tussen opdrachtgever en -nemer

te optimaliseren. Dat kwam de projecten ten goede.

veranderd. Technisch management bij de klant heeft

En in die tijd hadden we vooral klanten voor wie de

plaatsgemaakt voor bouwmanagement. “Of ik terug

planning heilig was. Industriële en nutsbedrijven met

zou willen naar de tijd van Henk? Wel als het gaat

strakke processen”, schetst Henk. “We benaderden

om de vaste relatie en de open dialoog en samen

het werk vanuit hun planning en knipten de bouw op

werking met de klant.”, geeft Joop aan. “Maar

in stukken. We werkten vaak met een open begroting

verder vind ik de veelzijdigheid en het managen

waarbij een plafondbedrag werd bepaald. Na oplevering
van het project werd op basis van nacalculatie een eind
afrekening opgesteld. Een kwestie van vertrouwen.” Joop
is bijna jaloers op die lang vervlogen tijd. “Het is niet te

van zoveel verschillende facetten tijdens de
tender altijd een mooie uitdaging.” En hoewel
de huidige manier van verwerving Henk
fascineert, zou ook hij niet willen ruilen. “De

vergelijken met nu. Veel partijen durven deze werkwijze

onevenwichtigheid van verantwoordelijk

niet meer aan. Jammer, want wanneer je transparant kunt

heden en risico’s… Ik denk met veel plezier

samenwerken, krijg je economisch gezien de meest voordelige oplossing voor het totale project.”
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eis en wens van de klant, van de eerste schets aan de tekentafel tot nazorg,

terug aan het werken in bouwteams in
overleg met onze opdrachtgevers!”
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De westgevel van het gebouw

PROJECT

met de opdrachtgever stelden we daarom telkens

wanden krijgen daarom een gladde afwerking zonder

de vraag: wat is voor het totale project het beste?”

kieren, naden of holle ruimtes. Er gelden drie niveaus

Een voorbeeld is de Cleaning In Place-ruimte (CIP).

van afwerking: basic care, medium care en high care.

De klant koos voor een andere procesinstallatie dan de

Het is prettig voor de klant als je als aannemer begrijpt

oorspronkelijk gekozen CIP-installatie. Het gevolg: de

wat die niveaus inhouden.”

installatie paste niet in de bestaande ruimte. “Dan is het
de uitdaging om met een goede oplossing te komen”,

Geen vaste volgorde

schetst Matthijs. “We besloten om twee extra ruimtes

Ook de bouwvolgorde luistert nauw en vereist

tegen het nieuwe gebouw aan te bouwen.”

expertise. Plaats je eerst de procesinstallatie, of leg

Digitaal bouwen

zuinige ’indampers’, productielijnen waarop gecondenseerde

FOODSAFE
BOUWEN IN
FRIESLAND
Van Brazilië tot Indonesië en van India tot Nigeria.
De wereldwijde vraag naar melkproducten groeit.
Met de afschaffing van het melkquotum in 2015 liggen
er daarom kansen voor zuivelonderneming Friesland-

we de klant adviseren over hoe ze de installatie anders

uitgewerkt in een BIM-model. “Een ideaal instrument

kunnen engineeren, zodat we de bouwvolgorde kunnen

voor planning, bouwvolgorde en maakbaarheid”, vertelt

omdraaien. Samen met de klant kunnen we zo de beste

Matthijs. “Alle leidingen moeten door de gangen en

keuze maken.”

en onderin liggen en kun je dus makkelijker de bouw

Open en transparant

volgorde bepalen.” Ook speelde BIM een belangrijke

Van risico’s, planning en budgetten tot veiligheid en

rol tijdens de communicatie. “Het is een fantastische

omgevingsmanagement... Visser & Smit Bouw hield in

tool om dingen inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

goed overleg met de opdrachtgever de vinger aan de

Dat gold zeker voor de wijzigingen. Als het model

pols. “Je moet open en transparant zijn naar elkaar toe.

gereed is, kun je vrij snel de consequenties van

Van Projectmanager tot Timmerman.” Een voorbeeld is

wijzigingen inschatten en bespreken met de

de werkwijze bij de wand- en vloerafwerking. Voordat

opdrachtgever.”

een ruimte helemaal werd afgewerkt met epoxy-coating
of zeskant tegelvloeren, beoordeelde de kwaliteits

melk gemaakt gaat worden. Visser & Smit Bouw sloeg in maart

Ervaring leert

2014 de eerste paal in de grond en staat inmiddels op het punt

Een ander essentieel ingrediënt van de samenwerking

Pas bij groen licht werd de ruimte helemaal afgemaakt.

om de fabriek op te leveren. “Alle installaties zitten erin. Ze zijn

is de ervaring van Visser & Smit Bouw in de industrie-

Een ander schoolvoorbeeld van open en transparant

al aan het testen in sommige ruimtes.” Projectmanager Matthijs

bouw en foodindustrie. Als aannemer moet je je kunnen

zakendoen is het contract: Cost Plus. In dit model rekent

Stock licht de tussenstand van het project toe. Bouwkundig

inleven in de processen van de klant. Weten wat voor de

de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten af plus

is de fabriek zo goed als klaar. De volgende stap is de

opdrachtgever belangrijk is. Zoals de foodsafe-eisen aan

een percentage voor de aannemer. Matthijs kijkt terug

commissioning fase, waarin FrieslandCampina alle installaties

het afwerkingsniveau. Voedselveiligheid kun je alleen

op een succesvolle samenwerking: “Het is zeer goed

technisch test en keurt. De verwachting is dat halverwege dit

maar garanderen als bacteriën geen kans krijgen. “De

gelukt!”

afdeling van de klant steeds de eerste vierkante meters.

jaar de eerste indamplijn in productie wordt genomen en
volgend jaar de andere twee lijnen.

Het beste voor het project
De grootste uitdaging van het project waren wijzigingen in de
plannen. Matthijs legt uit: “In de ideale wereld bepaal je alles in
een vroeg stadium. Je koopt alles zo vroeg mogelijk in en gaat
snel met alle partijen om tafel om de samenwerking soepel te
laten verlopen. Je wil natuurlijk het liefst alles in één keer goed

Campina. Het bedrijf zet in op een forse uitbreiding van

doen. Maar in de praktijk werkt dat soms anders. Voor een

de productiecapaciteit voor gecondenseerde melk: van

opdrachtgever heeft het soms grote voordelen om keuzes later

één miljard naar anderhalf miljard liter melk per jaar.

in het proces te maken. Zelfs wanneer de bouw hierdoor langer

Het project PAVE 2 vormt een sleutelrol in het plan.

duurt en het soms extra kosten met zich meebrengt. In overleg
Combinatie van installaties en vloer- en wandafwerking
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wat de beste volgorde is. En als het nodig is, kunnen

Het hele project, inclusief de procesinstallaties, werd

wanden heen. Met BIM zie je eenvoudig welke bovenin

PAVE 2 omvat een nieuw pand met drie moderne, energie

je eerst de vloer? Matthijs: “Per installatie weten we

Het gebouw gaat onderkomen bieden aan 3 grote indampers,
31 tanks en alle bijbehorende procesinstallaties.
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Realiteit en model; liftschacht Nieuw Universiteitsgebouw Campusplein

SAMEN
SLIMMER
BOUWEN

millimeter nauwkeurig zien waar bijvoorbeeld de

innovatieve bouwer houden wij de ontwikkelingen

kolommen en balken in staalconstructies moeten

nauwlettend in de gaten en willen vooraan staan in de

komen, wat de specificaties zijn, welke andere delen

toepassing ervan.”

daar op moeten aansluiten, et cetera. De voordelen
ervan zijn duidelijk; er hoeft geen additioneel teken
werk buiten het werk gedaan te worden voor het
BIM-model. Je werkt vanuit het goedgekeurde
BIM-model, dus geen extra controletijden meer. Je kunt
efficiënter werken en met minder fouten. Het bespaart
tijd, geld en levert een hogere bouwkwaliteit voor de
opdrachtgever.”

De HoloLens in de praktijk

MIXED REALITY OP DE
BOUWPLAATS WORDT
REALITEIT!
In 1962 maakten de Amerikanen Upatnieks en Leith met behulp van laser met succes een hologram.
Voor het eerst was het mogelijk om een driedimensionale afbeelding te zien. Wat indertijd een beziens
waardigheid was, is nu de normaalste zaak van de wereld. Sterker, iedereen heeft wel een paar
hologrammen op zak, kijk maar eens naar een bankpasje of eurobiljet in uw portemonnee. 3D-plaatjes
zijn leuk, maar voor ons als bouwers wordt het natuurlijk pas écht boeiend als het gaat over holografie
op de bouwplaats. Op het project Nieuw Universiteitsgebouw Campusplein in Amsterdam werken we
met de Microsoft HoloLens in combinatie met BIM. Belangrijkste doel: toepasbaar maken in het werk.

reality device’ dat voor de consumentenmarkt beschikbaar is. In 2019 verwacht men de eerste upgrade. De
enkele veelbelovende alternatieven bevinden zich nog
allemaal in ontwikkelingsstadium of zijn niet draadloos
en dus voor op de bouwplaats minder geschikt.

De HoloLensbril

Wat is de HoloLens?
De HoloLens ziet eruit als een uit de kluiten gewassen

De capaciteit van de hardware in de HoloLens is (nog)

zonnebril en is in feite een ‘head-mounted display’

te laag voor onze grote en gedetailleerde BIM-

waarin een Windows 10-computer ingebouwd is. Het

modellen. De stip op de horizon is dat we het 3D-model

apparaat beschikt over een camerasysteem dat de

dat in het voorbereidingstraject wordt gebruikt,

ruimte continu scant om de positie van vloeren,

kunnen inladen in de bril. Op deze manier zou je er

wanden en plafonds te detecteren en kan daardoor

voor een controleronde mee naar buiten kunnen lopen,

gebruikmaken van die vlakken voor bijvoorbeeld

vervolgens het model openen en dan kunnen zien of

projecties. Daarnaast reageert de HoloLens op

bijvoorbeeld de installaties in de vloer of boven het

gebaren, gesproken commando’s en oogbewegingen.

plafond op de juiste plek zitten, de instort

De HoloLens maakt het mogelijk om digitale 3D-

voorzieningen in de bekisting goed zijn aangebracht

modellen in de reële ruimte af te beelden. Hiertoe

voordat het beton erin gaat en of de gebouwde

wordt de illusie gewekt dat de digitale modellen zich

werkelijkheid en het model honderd procent overeen-

effectief op een bepaalde afstand van de gebruiker

Kevin van Deursen, BIM-coördinator Visser & Smit

schaal te projecteren in de ruimte om ons heen. In een

komen. En als dat niet het geval is via het menu van de

bevinden. Deze functionaliteit doet denken aan wat

Bouw, is nauw betrokken bij het werken met de Holo-

bouwkeet, een woonkamer, maar dat kan dus ook op

bril direct actiepunten vastleggen in een ‘issue’ of foto

in de volksmond hologrammen worden genoemd, en

Lens: “Op het project Nieuw Universiteitsgebouw VU

een bouwplaats. Met een vingerknip toont de HoloLens

en dat versturen naar de verantwoordelijke.

leverde zo de inspiratie voor de naam van het apparaat.

Amsterdam maken we als organisatie grote stappen in

een menu op het model waarmee je kunt navigeren,

de ontwikkeling van BIM. Het 3D-model staat centraal

het model kunt verplaatsen, omdraaien, et cetera.

Praktisch gezien zijn er nog volop vragen over de

in de controle, afstemming en verificatie van stukken

Eromheen of doorheen lopen is ook mogelijk.

HoloLens. ‘Kan die bril niet geïntegreerd worden in een

ten behoeve van de uitvoering. Vanaf de gunning
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Kevin: “De HoloLens is momenteel het enige ‘mixed

De techniek verschilt echter van traditionele hologrammen.

bouwhelm?’ is bijvoorbeeld een logisch en noodzakelijk

Onder andere om al deze input te verwerken, en voor

vraagstuk in het kader van veiligheid. Of: ‘Hebben we

de berekeningen die nodig zijn voor het creëren van de

Onze verwachting is dat BIM met technieken zoals de

die bril in de toekomst nog wel nodig en wordt het

holografische illusie, is de computer uitgerust met drie

te filteren. Het hele projectteam kijkt continu mee in

HoloLens zich zó doorontwikkelt dat we uiteindelijk

model niet gewoon op de bouwplaats ‘360 graden’ om

types processoren: naast de traditionele ‘CPU’

het totale model, doet actief mee aan de 3D-controles

geen 2D-tekeningen meer nodig hebben en dat we

ons heen geprojecteerd vanuit enkele posities in de

en ‘GPU’ is er ook een zogenaamde ‘Holographic

en zet het model in bij besprekingen zodat deze kan

bouwen met behulp van het door de HoloLens in de

bouw?’ Zodra je met deze technieken gaat werken zie

Processing Unit’ (HPU). De HoloLens beschikt over

worden voorgelegd aan de opdrachtgever. De HoloLens

bouw ‘geprojecteerde’ 3D-model. De 3D-modellen

je de mogelijkheden en kan je alleen maar fantaseren

WiFi en heeft daardoor toegang tot het internet en

maakt het mogelijk om 3D-modellen op de werkelijke

waar we dagelijks mee werken, laten tot op de

over waar deze techniek naar toe gaat bewegen. Als

cloud-omgevingen zoals ‘OneDrive’.

worden de modellen gebruikt om het ontwerp te

Bouwplaats van de toekomst

controleren en ontwerp- en engineeringsfouten er uit
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Wouter Bos, voorzitter van de raad van bestuur van VUmc, is blij met het resultaat:
“Met onze nieuwe hybride OK’s kunnen we de kwaliteit én veiligheid van de zorg voor onze patiënten verder verhogen.”

PROJECT

Cruciale communicatie

en een vlekkeloos verloop van de operatie. Verder zijn er

De sleutel tot een succesvolle afronding zat hem ten

in de OK’s camera’s aangebracht, zodat geneeskunde-

eerste in goed omgevingsmanagement, schetst Hessel:

studenten op afstand kunnen meekijken.” Al die

“Om te beginnen, hebben we het bouwgebied maximaal

hoogwaardige technologie vergt behoorlijk wat

afgeschermd. Op de bouwlocatie troffen we maat

bekabeling, die allemaal is weggewerkt in de wanden

regelen waardoor stof zich niet kon verplaatsen naar

en in het plafond. “Alle techniek is geplaatst in een

de medische ruimtes.” Ook geluidsoverlast werd zoveel

door ons bovenop het dak geplaatste opbouw. Daarin

mogelijk uitgebannen. We hielden zoveel mogelijk

bevinden zich de systemen voor luchtbehandeling, alle

rekening met drukte op de naastgelegen afdelingen.

ICT-voorzieningen, de verdeelkasten voor de elektra,

Hessel: “Goede communicatie is daarin cruciaal; al vanaf

en de leidingen voor de aanvoer van medische gassen.

de start van het project zaten we regelmatig om de tafel

Dankzij de lichtkoepels in het dak van die opbouw

met alle betrokken afdelingen. Welke werkzaamheden

kunnen op een later tijdstip altijd nog nieuwe apparaten

vinden wanneer plaats? En welke overlast valt er dan

en materialen worden aangevoerd.”

te verwachten? Die overleggen leidden tot begrip en
draagvlak voor de werkzaamheden.

Het dak op

uitdaging, vertelt Hessel: “Op deze drukke kruising van
de Amstelveenseweg en de De Boelelaan – met enorm

kamers zélf. Het gaat in totaal om drie OK’s: twee

veel tram-, auto-, fiets- en voetgangersverkeer – stelden

zogenoemde hybride operatiekamers (met een vaste

we in nauw overleg met de gemeente en het ziekenhuis

opstelling voor beeldvormende technieken als röntgen),

een hijsplan op. De mobiele hijskraan stond dichtbij

en een endoscopische OK voor kijkoperaties. “Het gaat

de ambulance-inrit, dus werden er strikte afspraken

echt om ultramoderne ruimtes, die van alle gemakken

gemaakt over de bereikbaarheid: ambulances moesten

voorzien zijn”, vertelt Hessel. “Bij een operatiekamer

te allen tijde vrij in en uit kunnen rijden. Verder mocht

is het natuurlijk belangrijk dat die volledig steriel is.

de hijskraan op geen enkele wijze een belemmering

In de directe omgeving van de operatietafel moet de

vormen voor het start- en landingsplatform van de

lucht daarom voortdurend worden ververst. Boven de

traumahelikopter, bovenop het dak.” De nieuwbouw is

operatietafel is hiervoor een hightech luchtzuiverings

afgelopen januari opgeleverd, waarna medio maart de

installatie verwerkt in het plafond. Verder zijn de

eerste operaties plaatsvonden. “We leverden de OK’s

vloeren, wanden en apparaten allemaal geaard om te

op met nul restpunten. Daar zijn we natuurlijk extra

“Kijk, hier zijn de bestaande operatiekamers, waar in principe

voorkomen dat er statische elektriciteit ontstaat.”

trots op! Na vergelijkbare projecten in het UMCU in

24 uur per dag operaties kunnen plaatsvinden. En dáár, aan de

Hessel wijst op de hypermoderne medische apparatuur

Utrecht en het AMC in Amsterdam is dit project in

overkant van de gang, waren wij ondertussen volop bezig met

en op de grote monitoren. “Op die schermen kan de

VUmc daarmee opnieuw een mooi visitekaartje voor

het slopen van bestaande kantoren en de bouw van drie nieuwe

specialist 3D-scans bekijken, voor een optimaal inzicht

MedicomZes.”

Foto: Anita Edridge

Drie nieuwe, hypermoderne operatiekamers realiseren

De aanvoer van materialen vormde een aparte

Hoog tijd om een kijkje te nemen in de nieuwe operatie

Betonstort op de zesde verdieping

COMPLEXE
OPERATIE

Mooi visitekaartje: 0 restpunten

OK’s. Met daarbovenop de bijbehorende technische ruimtes. Je
kunt je voorstellen dat het een behoorlijke uitdaging was om de
overlast van stof, trillingen en geluid zoveel mogelijk binnen de
perken te houden.” Volgens Projectleider Hessel Stoel was het
soms lastig manoeuvreren in het grote academische ziekenhuis aan de zuidkant van onze hoofdstad. En inderdaad, wie
door de smetteloze gang loopt waar aan de ene kant operaties

in een druk ziekenhuis dat 24/7 vol in bedrijf is: ga er

plaatsvinden, kan zich nauwelijks voorstellen dat slechts enkele

maar aan staan. MedicomZes, het onderdeel van Visser

meters verderop flink gesloopt en gebouwd werd. Bovendien

& Smit Bouw dat is gespecialiseerd in bouwen voor en

bevinden zich in de directe nabijheid van de OK’s ook nog een

werken in de gezondheidzorg, presteerde het begin dit

afdeling voor hartkatheterisatie, een intensive care, uitslaap-

jaar bij VUmc in Amsterdam.

kamers én een afdeling neonatologie.
Foto’s: Anita Edridge
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Visser & Smit Bouw realiseert complexe projecten in de utiliteits- en industriebouw. Circa 450
mensen werken daarbij iedere dag vanuit verschillende vestigingen samen aan bouwprojecten.
Met name in logistiek complexe gebieden, zoals binnenstedelijk en locaties die 24 uur per dag
moeten blijven functioneren. We doen dit op basis van allerlei contractvormen, van DBFMO,
alliantie, design & construct en bouwteam tot traditionele bestekken.
Onder de handelsnaam MedicomZes ontwerpt, realiseert en onderhoudt Visser & Smit Bouw
projecten in de complexe curatieve gezondheidszorg.

