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Foto omslag: Het International Criminal Court (Internationaal Strafhof) is een permanent hof voor het
vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdaden. Het Internationaal Strafhof is in 2002 opgericht en zetelt in Den Haag, sinds
december 2015 in een nieuw gebouwd pand gebouwd door Courtys (gevormd door de VolkerWessels
bedrijven Visser & Smit Bouw en Boele & van Eesteren). Uitgevoerd op basis van een NEC3 contract,

SLUITSTUK VAN EEN
HISTORISCH DRIELUIK
In deze derde uitgave van ons relatiemagazine blikken we

Gezond verstand en solide bedrijfsvoering

terug op de laatste 50 jaar van ons bestaan. Een periode

Vandaag de dag is de markt dynamisch. Trends en ontwikke-

van

lingen volgen elkaar in snel tempo op. Technologische

organisatorische

veranderingen

en

verregaande

digitalisering.

vernieuwing en verregaande digitalisering hebben een
grote impact op al onze activiteiten. Als Visser & Smit Bouw

Ouwe jongens krentenbrood

weten we hier goed mee om te gaan. Of het nu om BIM

Na de wederopbouw moest er gewerkt worden aan de

of System Engineering gaat, lean of BREEAM, onze eigen

uitbouw van ons bedrijf. Zo werkten we mee aan projecten

experts houden al in de ontwerpfase rekening met de

voor de elektrische energievoorziening, drinkwatervoor-

uitgangspunten en spelregels van deze methodieken.

ziening,

dienstverlenende

Boven alles blijven we met beide benen op de grond staan.

sector, voor verkeer en de industrie in het algemeen. Een

voedingsmiddelenindustrie,

Met Hollandse nuchterheid doen we wat we beloven.

mooi voorbeeld: Al in de jaren ‘70 startten we met de

Dat blijven we graag de komende 150 jaar minstens even

eerste werkzaamheden voor Heineken op de locatie in

succesvol doen.

Zoeterwoude. Tot op de dag van vandaag zijn we nog steeds
werkzaam voor Heineken.

Wisseling van de wacht
Als scheidend Algemeen directeur ga ik al die jaren niet

Samen sterk

meer mee maken. Ik spreek hier graag mijn trots uit op al

In 1970 wordt Visser & Smit opgenomen in de Koninklijke

onze medewerkers en hun voorgangers die het stabiele

Adriaan Volker Groep. Na deze fusie bleef de vierde

fundament van Visser & Smit Bouw hebben gelegd. Daar-

generatie nog aan als directie en bleef de naam Visser en Smit

naast is een woord van dank aan al onze medewerkers,

behouden. In 1978 werd ons bedrijf gesplitst in Visser & Smit

opdrachtgevers en relaties op zijn plaats: in deze

Bouw BV en Visser & Smit Leidingen BV en Adriaan Volker

dynamische tijd zijn we succesvol met elkaar en daar mogen

Pipelines. Dit jaar ging de Adriaan Volker Groep samen met

we zeker trots op zijn!

Stevin. Visser & Smit Bouw BV is weer een werkmaatschappij van de Bouwdivisie binnen de KoninklijkeVolker

Frans Snaaijer

Stevin. In 1997 fuseert Volker Stevin met Kondor Wessels en

Algemeen directeur

wordt Visser & Smit Bouw een onderdeel van VolkerWessels.

de Engelse variant voor UAV-GC.
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VOORWOORD
Overlijden Dik Wessels
Op 21 november heeft de Raad van Bestuur van VolkerWessels bekend
gemaakt dat Dik Wessels, oprichter van VolkerWessels, op 71-jarige
leeftijd is overleden.

MET VOLLE
KRACHT VOORUIT
We zagen in dit magazine 150 jaar standvastigheid voorbij komen. Anderhalve eeuw standvastigheid
in de bewogen geschiedenis van Nederland is verbazingwekkend. Iets om te vieren en uitgebreid bij
stil te staan. Maar daar koppelen we direct de vraag aan: hoe gaan we de komende 150 jaar minstens

Raad van Bestuur

Amersfoort, 21 november 2017

Overlijden

Dik Wessels

even succesvol zijn?
Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht dat Dik Wessels,
de oprichter van onze onderneming, op 71-jarige leeftijd is overleden.

Aan het roer

bij ons. Zeker in deze tijd van veeleisende opdracht-

In 2001 is Frans Snaaijer bij Visser & Smit Bouw aan

gevers en razendsnelle ontwikkelingen, waarin het

boord gestapt. Zeventien jaar en een veelzijdig port-

accent steeds meer verschuift van de uitvoering naar

folio later, gaat Frans van zijn welverdiende pensioen

kennis van (bouw)processen. Kijk alleen al naar BIM.

genieten. Aan mij de eer om zijn functie over te nemen.

Dat voldaan achterover leunen geen optie voor ons is,

Ik zie de komende jaren maar één ambitie weggelegd

betekent niet dat we onze geschiedenis niet mogen

voor Visser & Smit Bouw: we hebben altijd op het

koesteren. Laten we daarom historie en innovatie met

hoogste niveau geacteerd, en dat willen we blijven doen.

elkaar proberen te mixen. Bouwen naar de nieuwste

gelegd voor het bedrijf dat VolkerWessels vandaag de dag is.
Sinds 2007 was de heer Wessels lid van de Raad van Commissarissen.
Het ontvallen van de heer Wessels is een groot verlies voor ons.
Met respect en dankbaarheid blijft de heer Wessels in onze herinneringen,
wij zullen hem missen. Onze gedachten gaan uit naar de familie.
Wij wensen hen allen heel veel sterkte in deze moeilijk periode.
Raad van Bestuur

normen, en daarbij als vanouds gaan voor degelijkheid.

Het verleden als motivatie voor
het heden

Fundament voor nóg eens 150 jaar

Uitdagende projecten passen ons. Wij hebben altijd

Mijn taken zijn en blijven: motiveren, zorgen voor een

slimme technologische hoogstandjes gebouwd en een

plezierige werkomgeving, efficiënte bedrijfsvoering

vooraanstaande rol gespeeld in de markten met mooie

en tevreden klanten. Ik vind het belangrijk om op een

complexe projecten. Voor mij vertegenwoordigen die

open en transparante manier met opdrachtgevers,

projecten een belangrijk deel van de charme van Visser

onderaannemers, leveranciers en ook collega’s samen

& Smit Bouw. Net als de historie. Als iemand die aan

te werken. Want in die samenwerking schuilt de

tradities hecht, heb ik altijd bijzonder veel respect voor

kracht van een goed project en een gezond en

ondernemingen die zo lang bestaan. Het zegt iets over

plezierig bedrijf.

het karakter en de ondernemerszin van een bedrijf.
Wij maken deel uit van zo’n bedrijf en daar zijn we trots

Met zijn ondernemerschap, visie en vakmanschap heeft hij de basis

Graag tot ziens!

Dik Wessels
1946 - 2017

op. Met onze bijzondere projecten blijven we graag
nog lang beeldbepalend voor Nederland.

Bart van Eijk
Algemeen directeur

Je mag tevreden zijn over een mooi opgeleverd werk,
maar nooit voldaan achterover leunen. Dat past ook niet
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PROJECT

In Amsterdam-Zuid ligt vandaag, net als in de rest van

een ‘normale’ vloer worden de gebouwinstallaties bij dit

Nederland, een flink pak sneeuw. Het is medio december

systeem niet van onderaf, maar van bóvenaf ingebouwd.

en het halve land staat stil. Maar, geluk bij een ongeluk:

Waar installaties normaal pas aan het einde van het traject

het werk aan het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU

aan bod komen, worden ze bij dit type vloer al vroeg

zit er bijna op. In deze laatste projectfase draait het vooral in het project ingebouwd. Vervolgens wordt de vloer
nog om de ruwe afbouw en om het inregelen en testen

vanaf de bovenkant dichtgemaakt. Die werkwijze zorgt

van de installaties, vertelt Projectleider Dimitri Veldhoen.

voor een andere dynamiek, schetst Dimitri: “De ruw- en

Grote parkeergarage

afbouw lopen door elkaar heen. Daar hebben we
rekening mee gehouden door de bouwplaats zoveel

Aan de Amsterdamse Zuidas ligt een hele reeks VU-

mogelijk water- en winddicht te maken via tijdelijke

panden, laat Dimitri zien. “De meeste gebouwen stammen

afdichtingen en voorzieningen. Ook hebben we het

uit de jaren vijftig en zestig. Met dit nieuwe, maximaal

project logistiek zó ingericht, dat we zo min mogelijk

twaalf verdiepingen hoge universiteitsgebouw speelt de

hoefden te werken op vloeroppervlakken die al af

VU in op de toenemende studentenaantallen en op de

waren.”

veranderende wensen van de gebruikers.” Het ruim
30.000 vierkante meter tellende pand omvat straks onder

Groen dak

meer multifunctionele college-/theaterzalen, kantoren en

Een ander bijzonder element aan het gebouw is

onderzoeksruimtes, maar ook een grand café, winkeltjes,

het retentiedak. “Dit groene dak fungeert bij zware

een congresruimte en multimediale bibliotheek-

regenval als buffer: het houdt water vast en voorkomt op

voorzieningen. Ook komen er ónder het nieuwe gebouw

die manier overbelasting van het riool.” Het retentiedak is

drie ondergrondse parkeerlagen voor ongeveer 600 auto’s - naast zaken als energiezuinige lichtbronnen en duurzaam
en 1.300 fietsen. “Geen overbodige luxe als je kijkt naar

bouwmateriaal - een van de duurzame maatregelen die de

de enorme drukte in dit stukje Amsterdam.” Het werken

VU straks het BREAAM-duurzaamheidscertificaat moeten

aan de drukke Zuidas zorgde voor extra uitdagingen,

opleveren. Visser & Smit Bouw voert het project uit samen

vertelt Dimitri. “We bouwen hier echt op een postzegel,

met VolkerWessels onderneming Boele & van Eesteren,

met enorm veel fietsers en wandelaars. De bouwkuip ter

in de bouwcombinatie Campusplein.

grootte van een voetbalveld bevond zich op sommige
plekken slechts enkele meters van het trottoir. Er zijn

Trots

dus veel maatregelen getroffen om overlast of onveilige

Een ander aspect dat de moeilijkheidsgraad flink

situaties te voorkomen.”

opvoerde, is dat het projectontwerp voor 100 procent

Extra ‘slim’

MOEILIJKHEIDSGRAAD VOOR
NIEUW UNIVERSITEITSGEBOUW
De Amsterdamse Zuidas. Eén van de drukste stukjes Nederland. Visser & Smit Bouw realiseert er een
multifunctioneel en duurzaam gebouw voor de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De moeilijkheidsgraad van

digitaal is uitgewerkt in een Bouw Informatie Model,
oftewel BIM. “Dat geeft een andere dimensie aan het

De bouw ging medio 2014 van start. Dimitri: “Omdat het

werk”, vindt Dimitri. “Waar je normaal gesproken de

landingsplatform van de traumahelikopter vlakbij ligt,

tijd hebt om de markt rustig te verkennen, moet je nu al

gelden er strikte normen voor de maximale hoogte

in een heel vroeg stadium de partijen selecteren waarmee

van het gebouw. Om ruimte te winnen is er daarom

je aan de slag gaat. Het ontwerp en vooral de gekozen

gekozen voor een Slimline-vloer die bestaat uit prefab

vloerconstructie hebben ons flink wat uitdagingen

betondelen en staal. In deze slanke vloerdelen kunnen

bezorgd. Maar straks, in het voorjaar, is het ook in dit

we de gebouwinstallaties integreren.” Het was voor

gebouw een drukte van belang met studenten, docenten

Visser & Smit Bouw één van de eerste keren dat er met

en onderzoekers. Samen met de VU mogen we trots zijn

een Slimline-vloer werd gewerkt. In tegenstelling tot

op dit project!”

het project was aanzienlijk, vertelt Projectleider Dimitri Veldhoen. “De ruwe afbouw- en commissioningsfase
lopen door elkaar heen.”
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KENNERS, SPECIALISTEN EN VAKLUI… MANNEN EN VROUWEN DIE UITBLINKEN IN HUN
VAKGEBIED EN EXCELLEREN MET HUN HANDEN OF HOOFD. VOL TROTS DELEN ZE HIER HUN
VAKWERK, VAKKENNIS EN ERVARING. DEZE KEER IS HET DE BEURT AAN EEN ECHTE VAKVROUW.
EEN VAN ONZE VISITEKAARTJES IN ROTTERDAM: RECEPTIONISTE CARLA REUGEBRINK.

VAKWERK

Hoe word je Receptioniste bij
Visser & Smit Bouw?

Een oud-collega zei ooit tegen me, toen ik achter de

pand aan de Slobbengors in Papendrecht, waar nu

receptie terecht kwam: ‘Meid, je moet zorgen dat

Fokker haar kantoor heeft. Ik zat met vijf andere

mensen over je praten. Dat ze je onthouden.’ Ik hoor

dames op een afdeling. De gegevens die wij invoerden,

het hem nog zeggen! Daarom probeer ik altijd

werden door een speciale typemachine als gaatjes

vriendelijk en gastvrij te zijn tegen iedereen die belt

in papieren kaarten geponst. Toen we in 1973 al de

of zich meldt aan de receptie. Zij kunnen er niks aan

eerste computer kregen, werden we ‘Datatypistes’.

doen dat jij een rotdag hebt!”

Visser & Smit splitste in Bouw en Hanab. Rond 1979

Wat vind je het leukste aan je vak?

verhuisden we naar de Ketelweg. 11 jaar zaten we in

“De afwisseling. Je weet nooit wie je aan je receptie

keten voordat het kantoorpand in 1991 opgeleverd

krijgt, wie er belt of welke klussen er ineens voorbij

werd. Intussen werd ik Systeembeheerder en toen

komen. En ik hou er van dat ik met veel mensen te

iedereen een eigen pc kreeg voor het verwerken van

maken heb. Klanten, maar ook collega’s. In Papen-

gegevens, belandde ik achter de receptie. En daar zit

drecht kwam iedereen langs onze receptie het gebouw

ik nu al 23 jaar met veel plezier!”

binnen, dus dan maakten we nog al eens een praatje.

Mensen kennen je van de receptie
of van de telefoon, maar weten
misschien niet wat je verder
allemaal doet. Wat zijn je
werkzaamheden precies?

Daardoor bouw je ook veel mensenkennis op. Je ziet
het gelijk als iemand ergens mee zit. Een luisterend oor
en een beetje begrip is dan vaak welkom. En er wordt
natuurlijk ook veel gelachen!”

Wat is je het meeste bijgebleven?

“Samen met mijn collega Monique ben ik het eerste

“Dat zijn heel veel dingen. Er zijn zoveel situaties

aanspreekpunt voor bezoek. We ontvangen onze

waarbij ik de tranen over mijn wangen heb gelachen!

gasten en zorgen dat ze terecht komen bij degene met

Ik heb echt veel plezier gemaakt met collega’s… Met

wie ze een afspraak hebben. Daarnaast neem ik de

sommigen die al gestopt zijn bij Visser & Smit Bouw

telefoon aan, tik ik brieven, doe wat inpakwerk, hou de

heb ik nog steeds contact. Wat me ook altijd bij zal

voorraad kantoorartikelen bij en programmeer nieuwe

blijven, is de enorme steun die ik van iedereen heb

nummers en wijzigingen in de telefooncentrale. Ook

gekregen toen afgelopen jaar eerst mijn vader en op

zoek ik de post uit, al wordt dat door e-mail natuurlijk

dezelfde dag ook nog mijn man overleed. Een heftige

steeds minder.”

tijd waarin ik zo goed ben opgevangen. Visser & Smit

binnen Visser & Smit Bouw. Als de stem en het gezicht van ons bedrijf, vraagbaak, manusje van alles, vertrouwens-

Over welke kwaliteiten beschikt
een goede Receptionist(e)?

persoon en vriendin. Relaties, klanten en collega’s lopen met haar weg. En dat is niet voor niets. Want ook als ze het

“Je moet natuurlijk goed met mensen overweg

zelf even moeilijk heeft, staat ze toch nog voor je klaar. Een gastvrouw in hart en nieren!

kunnen. Vroeger was ik heel verlegen maar dat is er

Een vriendelijk woord, een gulle glimlach en een luisterend oor. Al 45 jaar is Carla Reugebrink een vaste waarde

vaker bellen of langskomen. En dat ze jou kennen.

“Ik begon in 1972 als Ponstypiste. Toen nog in het

Eerst met z’n vieren, later nog met z’n tweeën toen

“ZORG DAT MENSEN OVER JE PRATEN!”

Verder vind ik het belangrijk dat je mensen kent die

Bouw is wat dat betreft echt een wereldbedrijf. Een
warme, hechte familie. Als het aan mij ligt, maak ik
dan ook graag de vijftig jaar vol!”

wel af! Dat kun je niet gebruiken achter de receptie.
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1983: IBM S34 & AutoCAD schermen
Visser & Smit Bouw gaat over op het administratieve
systeem IBM S34, een zogeheten minicomputer. In het
begin zijn er slechts 5 terminals voor administratieve
doeleinden.

DOOR
INFO
GRAPHIC
DE
TIJD

Op de tekenkamer worden tekenborden vervangen
worden door AutoCAD schermen.

Jaren ’60 en ’70: ponskaarten
Vanaf de jaren ‘60 worden gegevens op
ponskaarten opgeslagen. Zelfs nadat de
moderne computers al hun intrede hadden
gedaan is de ponskaart nog lang gebruikt,
bijv. als acceptgirokaart waar het nummer
van de rekeninghouder al was ingeponst.

1973-1976: eerste computer

1984: digitale plotschrijver

Een grote monitor met minischerm, via een modem
met vaste telefoonverbinding aangesloten op het
Adriaan Volker Huis in Rotterdam. Elke dag werden via
telex (voorganger telefax) op de typekamer bestanden
doorgegeven die verwerkt moesten worden.

De tekenkamer krijgt een digitale plotschrijver:
Rotring NC - Plot Scriber 20

1988: AS/400

1980: Micro Star
De voorloper van de eerste stand alone PC doet zijn intrede op de
afdeling data-input: de Micro Star, die werkt met 8” diskettestations.
Bestanden worden nu m.b.v. een modem met vaste telefoonverbinding verzonden naar Rotterdam.

BRICKS & BITS:
DIGITALISERING BIJ
VISSER & SMIT BOUW
Door de uitvinding van de computer in de jaren ‘50, werd het
mogelijk om informatie bijna overal ter wereld te raadplegen. Door
digitalisering, het omzetten van data van analoog naar digitaal, zijn
overal nieuwe technologieën die sectoren door elkaar schudden.
Digitaal is het nieuwe normaal. Wanneer is Visser & Smit
slimme apparaten in gaan zetten?
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De AS/400 doet zijn intrede op de afdeling
administratie. Een midrange computer waarop de
bedrijfssoftware draaide, ontworpen voor kleinere
bedrijven en afdelingen binnen grote bedrijven die
in kracht en capaciteit het midden houden tussen
mainframes en personal computers. Tegenwoordig
fungeren PC’s als werkstation van deze midrange
computers.

Eind jaren ’90: ICT afdeling + internet
De ICT afdeling wordt officieel
opgericht en we krijgen
internet op 1 of 2 pc’s.

1991: eerste server, TokenRing
en ISDN
In het nieuwe kantoor in
Papendrecht krijgen we de
eerste Novell server omdat er
is vergeten een kabelgoot in de
vloer te leggen… De bekabeling
bestaat uit een TokenRing
netwerk voor het dataverkeer.
ISDN verbinding voor het
telefoonverkeer.

Anno 2017: 465 laptops

2001: internet via modem,
1 e-mailadres voor het hele bedrijf

11

VERKEERSTOREN SCHIPHOL

1990

De grote verkeerstoren op Schiphol-Centrum is op 4 juni 1991 geopend door koningin
Beatrix. Vanuit de toren geven luchtverkeersleiders van Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL) de start- en landingsklaringen aan het vliegverkeer in een straal
van 15 kilometer rondom Schiphol en de vliegtuigen op het luchthaventerrein.
In januari 1989 begon Visser & Smit Bouw met het maken van de onderbouw, schacht
en de bovenbouw van de 100 meter hoge verkeerstoren. Zowel de ruwbouw, de
gevel alsmede de complete afbouw is door Visser & Smit Bouw uitgevoerd. Tevens
zijn door ons alle werkzaamheden van alle nevenaannemers, waaronder de
installateurs, gecoördineerd, zodat de complexe uitvoering van alle betrokken
partijen in korte tijd gerealiseerd kon worden. In april 1990 werd de
verkeerstoren opgeleverd.
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De gesloten gevels bestaan uit dichte gevelbanden van aluminium
composiet. In de gevel worden verticale vinnen in wisselende kleur
toegevoegd, verwijzend naar de barcode van DNA.

PROJECT

Een geruisloze zaal vol bouwers. Het komt niet vaak

Twaalf soorten kit en luchtdicht

voor, maar initiatiefnemer en medisch directeur Rob

Medisch bouwen is complex. “Het is niet even een

Pieters kreeg het voor elkaar toen hij kwam vertellen

kantoorpandje neerzetten met een paar wandjes erin,”

over het Prinses Máxima Centrum. “Alles is gericht

legt Rob uit. Zo heeft elke ruimte in het Prinses Máxima

op kinderen,” vertelt Bedrijfsleider Nico Matser.

Centrum specifieke eisen wat betreft de afwerking van

“Je ziet het aan de kleuren, aan de inrichting, aan de

de vloeren en wanden. “We gebruiken twaalf soorten

materialen… Het wordt een prettige omgeving, waarin

kit. De ene moet microbiologisch en UV bestendig zijn,

je je snel beter voelt. Waarin je je minder ziek voelt dan

de andere moet tegen hydrostatica bestand zijn of

in een normaal ziekenhuis.” Het centrum heeft straks

voldoen aan de HCCP-norm. Daar moet je allemaal

een theater, kinderbibliotheek, klaslokalen, stilte-

rekening mee houden.” Een ander voorbeeld zijn de

ruimte, speelvelden en een ‘science discovery center’,

ruimtes voor patiënten met een lage weerstand.

waar kinderen door middel van interactieve spellen

Het team besteedt extra aandacht aan het luchtdicht

alles kunnen leren over kanker. Ook biedt het centrum

bouwen van deze kamers door folie en extra afdichting

87 ‘ouder-kind eenheden’: ruimtes waarin ouders en

in de wanden te plaatsen en deze ruimtes extra te testen

kinderen samen kunnen verblijven. “Het is heel

op luchtdichtheid.

belangrijk dat kinderen bij hun ouders kunnen blijven.
De ouderkindkamers creëren een eigen thuis, waar de

Een andere wereld

privacy van de patiënt en familie zoveel als mogelijk

De afronding van het project is inmiddels in zicht. In

gerespecteerd wordt.”

de loop van 2018 ontvangt het centrum de eerste
patiëntjes. “Het voelt toch anders om hieraan te werken

Concurrerende prijs

BOUWEN AAN
100% GENEZING
Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum
voor kinderoncologie in Utrecht. In dit centrum komt alle expertise op het gebied van zorg én research samen op

dan aan een kantoor of een school,” vindt Nico. Ook Rob

Pro Liberis is een samenwerking van Visser & Smit

erkent het verschil met ‘gewone’ projecten. “Je bent

Bouw en HOMIJ Technische lnstallaties met Kropman

er niet continu mee bezig dat hier dadelijk kinderen

lnstallatietechniek en is verantwoordelijk voor de

worden behandeld voor kanker. Uiteindelijk maak je

uitwerking van het ontwerp en de realisatie van het

iets dat op een tekening staat. Toch speelt het soms in je

gehele project. De combinatie haalde de opdracht

achterhoofd: die kinderen die hier straks liggen, hebben

binnen met een concurrerende aanneemsom. De gevel

het veel slechter hebben dan wij ons kunnen voorstellen.

speelde daarin een sleutelrol. “We hebben in het

Het is een heel andere wereld. Dat plaatst de problemen

voortraject een aantal partners gezocht voor de gevels,

op de bouwplaats wel in perspectief.” Die bijzondere

aluminiumcomposietgevel, aluminium en houten

lading maakt het team alleen maar trotser. Nico: “We

gevelkozijnen en vliesgevels,” legt Nico uit. “Met die

hebben er met een groot team veel werk in gestoken om

partijen samen konden we de prijs aanscherpen. Dit

en fantastisch gebouw te realiseren dat er straks ook

waren kansen ten opzichte van de andere inschrijvende

nog fantastisch uitziet.” Rob: “Het is een megamooi

partijen.”

project om te mogen bouwen!”

Trekken en duwen
De planning van het project is strak. De opdrachtgever
wilde zo snel mogelijk starten met bouwen. Om dat te
realiseren, vonden de uitwerking van het technisch
ontwerp en de start van de voorbereiding voor de
uitvoering tegelijkertijd plaats. “Het liefst doe je eerst
het een en daarna het ander,” zegt Nico. “Als het
ontwerpproces nog niet volledig is afgerond, kunnen
gegevens later dan gewenst binnenkomen.” Dat weet
ook Hoofduitvoerder Rob van Neck. “Het was soms
trekken en duwen. Een week voordat we gingen heien,

één locatie. Hierdoor vindt er nauwe samenwerking plaats wat leidt tot nieuwe inzichten en verbeterde behandelingen

kreeg ik definitieve gegevens over welke palen erin

voor kinderkanker. Visser & Smit Bouw werkt nu ruim twee jaar aan de realisatie van het project als onderdeel van

moesten. Normaal weten we dat drie maanden van

combinatie Pro Liberis.

tevoren. Dat was wel uitdagend,” glimlacht Rob.
De hoofdtrap bevindt zich in de centrale hal en verbindt alle verdiepingen
met elkaar. In het midden van de onderste trap komt een glijbaan zodat de
kinderen ook op een speelse manier naar beneden kunnen.
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KLEURRIJKE HERINNERINGEN, LEVENDIGE ANEKDOTES EN BIJZONDERE GEBEURTENISSEN. WE
DELEN VAAK MEER MET ONZE RELATIES DAN ‘ALLEEN’ MOOIE PROJECTEN. IN PARTNERPRAAT
GAAN WE IN GESPREK MET OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS OVER DE

PARTNER
PRAAT

SAMENWERKING MET VISSER & SMIT BOUW DOOR DE JAREN HEEN. IN ZOETERWOUDE IS AL MEER
DAN 40 JAAR SPRAKE VAN EEN HECHTE BAND MET HEINEKEN. SINDS 1975 HEEFT VISSER & SMIT

Goede samenwerking door onderling vertrouwen.

BOUW Z’N VASTE BOUWKEET OP HET BROUWERIJTERREIN.

EERLIJK, HELDER
SAMENWERKEN OP
GROOTSTE BROUWERIJ
VAN EUROPA
Langgerekte bottellijnen, een gigantische krattendorp en enorme windmolens voor de energievoorziening.
100 hectare, 650 medewerkers, bijna 11 miljoen hectoliter bier op jaarbasis… Alles is hier groot en veel. De
Heineken brouwerij bij het dorpje Zoeterwoude is de grootste brouwerij van Europa. Veiligheids- en
hygiëne-eisen zijn hier van het hoogst denkbare niveau.

Leo Vermeer (49) is Gebouwbeheerder en

mensen omdat zij weten hoe het hier werkt. Veiligheid

alleen wij mogen daarin boren!” Ron vertelt het

bedrag besteedt Heineken aan. Het kan dus voorkomen

verantwoordelijk voor het gebouwenbeheer op deze

staat bij ons op één.” Voorman Ron de Baat (52) van

met dubbele trots. Want hoewel hij nog steeds een

dat Visser & Smit Bouw een klus niet krijgt. Maar dat

locatie. Een stevige klus, want bouw, verbouw en

Visser & Smit Bouw is een van die vaste krachten. Een

‘Visser-en-Smit-Bouwer’ is, is hij ook een echte

leidt nooit tot scheve gezichten, verklaart Ron: “Dan

onderhoud in deze dichtbebouwde bier-stad gaan

kwart eeuw geleden begon hij als betonafwerker in

Heineken-man geworden.

hebben we een goed gesprek en komen we er altijd wel

onafgebroken door. Het permanente aannemers

Zoeterwoude. Hij ging er nooit meer weg. Inmiddels is

centrum biedt plek aan 14 aannemers, elk met hun

hij hét aanspreekpunt voor Visser & Smit Bouw op het

Ogen en oren

eigen portakabins. Schoonmaak, schilderwerk, infra,

Heineken-terrein.

Soms spreken ze elkaar elke dag, dan weer hooguit één

Hoe korter je op elkaar staat, hoe beter het werk!”

keer per week. Maar als het nodig is, weten Leo en Ron

Leo beaamt dat. “We richten ons op een langdurige

elektra, luchttechniek, bouw... voor elk specialisme

de bouw’, en zo is het nog steeds. Je hebt elkaar nodig.

heeft Heineken een preferred supplier. Leo: “We

Dubbel trots

elkaar te vinden. Zoals bij de oplevering van elk werk als

samenwerking. Niet op de goedkoopste oplossing of

werken zoveel mogelijk met vaste partijen en vaste

Kennis van de processen en veiligheidsvoorschriften,

ze gezamenlijk het eindresultaat bekijken. ‘Onderling

succesjes op de korte termijn. Dat lukt het beste als er

goede contacten met de andere leveranciers… Dat

vertrouwen’ is de rode draad in hun relatie. Ron weet

vertrouwen is en we elkaar kunnen vinden. En dat

zijn voor Heineken de grote voordelen van het werken

dat Heineken de lat voor kwaliteit hoog legt en daarom

iedereen hier nuchter is en met beide benen op de

met vaste partijen. Leo: “En onderlinge samenwerking

vaak duurdere materialen gebruikt. “Maar als ik een

grond staat, helpt ook mee!”

juichen wij van harte toe. Opdrachten voor regulier en

alternatief heb dat minstens zo goed én voordeliger is,

preventief onderhoud, en voor bouw en verbouw zetten

leg ik dat altijd voor. ” Leo op zijn beurt vertrouwt erop

wij door naar Ron. Hij heeft contact met de afdelingen

dat Ron altijd alert is: “Hij is onze ogen én oren in het

binnen de brouwerij en met de andere leveranciers en

veld. Als Ron een gat in het wegdek ziet, dan meldt

regelt veel zaken zelf. Dankzij deze soepele samen

hij dat, terwijl Visser & Smit Bouw hier niet

werking bestaat de afdeling Gebouwbeheer uit een

verantwoordelijk is voor infra.”

klein team van drie personen.” Naast veel onderhoud

Leo Vermeer, Heineken: “Het is belangrijk dat mensen weten hoe het hier werkt.”
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uit. Een oud-collega van mij zei ooit ‘samen maken we

werkte Visser & Smit Bouw ook aan de uitbreiding van

Nuchter

het complex. Kantoren, laboratoria en overkappingen.

Elkaar scherp houden is nooit een probleem, vindt Leo:

Fundaties, vloeren en keerwanden… “Productievloeren

‘We hebben goed overleg en opdrachten worden niet

en wanden zijn vanwege de hygiëne waterdicht. En

klakkeloos uitgevoerd.” Projecten boven een bepaald
Kantoor Heineken in de jaren '70.

17

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!

GASUNIE
VS ICC
Twee bijzondere verschijningen
gesitueerd in een gebied tussen
natuur en stad, twee gebouwen
met een uitgesproken architectuur
die veel verder gaat dan alleen de
buitenkant. Met een relatief klein
leeftijdsverschil van bijna 25 jaar
laten ook deze twee symbolen
overeenkomsten en verschillen
zien.

VROEGER: GASUNIEGEBOUW GRONINGEN

VANDAAG: ICC DEN HAAG

Het Gasuniegebouw staat aan de rand van Groningen en is een landmark voor degene die de stad vanuit het zuiden of westen

Wie weleens naar de boulevard van Scheveningen gaat, rijdt sinds kort via de Van Alkemadelaan in Den Haag. Op het kruispunt met

nadert. Je kunt er dan ook niet omheen: het gebouw heeft een oppervlakte van 45.000 m , heeft 18 verdiepingen en is tot 89

de Oude Waalsdorperweg is in de periode van eind 2012 tot en met half 2015 met man en macht gewerkt aan het Internationaal

meter hoog. Het kantoor is gebouwd volgens de uitgangspunten van de ‘organische architectuur’. Bij organische bouw is de

Strafhof. Het gebouw heeft een oppervlakte van 56.000 m2. Het 72.000 m2 gecreëerde duinlandschap eromheen zorgt niet

natuur inspiratiebron en worden geen rechte hoeken gebruikt. Anja Werkman was in de periode 1990 - 1994 als Werkvoorbereider

alleen voor een stukje beveiliging, maar ook voor een geleidelijke overgang van de stad naar het naast gelegen natura 2000-

betrokken bij dit omvangrijke project: “De organische architectuur is een van de dingen die me het meest is bijgebleven. Die is

gebied. Dennis van Poppel was van begin tot eind betrokken als Werkvoorbereider bij dit unieke project. “Wat mij het meest

werkelijk is alles doorgevoerd. Prachtig vind ik de afwerking van het gebouw: het timmerwerk, de houten trapleuningen, enzovoorts.”

is bijgebleven, zijn de mensen die ik heb leren kennen en met wie ik heb mogen samenwerken. Zo was er laatst nog een reünie

Er is een bouwtraject van enkele jaren doorlopen. Anja: “Eigenlijk bestond het project uit drie contracten: de kelder, de fundering

van Visser & Smit Bouw en Boele & Van Eesteren (samen bouwcombinatie Courtys), waar architectenbureau Schmidt Hammer

en de bovenbouw in bouwcombinatie met Nelissen van Egteren. De hoogbouw werd tegelijkertijd met de onderbouw gebouwd,

Lassen en ook projectmanager Brink Groep aanwezig waren.” De samenwerking was uniek en werd mede gestimuleerd vanuit het

vanaf de derde verdieping met behulp van een steigerconstructie buitenom de hoogbouw. Tegenwoordig zou dat door strengere

NEC3 contract, een Engelse contractvorm die nog nooit eerder in Nederland is toegepast. Het uitdagende ontwerp waarbij

regels ondenkbaar zijn…” De spectaculairste ruimte van het gebouw? “Dat is voor mij toch wel het hoofdtrappenhuis met het

transparantie hand in hand gaat met security, is goed zichtbaar. Dennis: “Veel glas - op sommige locaties vooral erg dik glas - met

16 verdiepingenhoge atrium ter plaatse van de inwendige hoek van de twee vleugels. De trappen en aansluitende vloerdelen rusten

soms lange levertijden. Wanneer je nu als publiek gaat kijken, is er veel te zien in en om het gebouw. Van werelddelen afgeleide

op een kolom die naar beneden toe eindigt in een omgekeerde stemvork. Die stemvork is beveiligd tegen uiteenspatten, doordat hij

binnentuinen naar de uitzonderlijke elementengevel tot diverse kunstobjecten binnen. Toch heeft het ICC het allermooiste

in de vloer in vorm gehouden wordt door een ingestorte voorgespannen stalen vakwerk constructie. Een zeer unieke constructieve

plekje daar voor zichzelf gehouden. Dat is zonder twijfel het uitzicht vanuit de Court Tower (hoogste onderdeel van het bouwwerk

oplossing.” Dat Anja enthousiast werd van dit project, blijkt wel uit het feit dat zij de gasten op haar bruiloft op een rondleiding door

waarin de rechtszalen zich bevinden). Op de bovenste verdieping kijk je uit over het omliggende natuurgebied en zie je de

het gebouw trakteerde. “Er was en is ontzettend veel te vertellen over dit werk. En de betrokkenheid blijft, op dit moment hebben we

Noordzee. Op een heldere zomerdag kun je zelfs in de verte het windmolenpark zien staan. Met tevredenheid en trots kan

bijvoorbeeld een gevelonderhoudswerk in uitvoering. Dat is afgelopen herfst gestart en loopt door tot het najaar van 2018.”

worden teruggekeken op dit project!”

2

18

1990 2015

19

ENERGIEK DOOR VROEGER EN VANDAAG
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? EEN
ONTMOETING TUSSEN ‘JONGE HONDEN’ EN ‘OUWE
ROTTEN’. DEZE KEER WANDELEN PROJECTEIDER TINY

tenslotte het best wat wel en niet kan en wat hij precies allemaal nodig
heeft. Dat scheelt buiten inderdaad heel veel tijd en faalkosten. Maar

VAN HALDEREN (80) EN BOUWPLAATSMANAGER MARC

onverwachte zaken en uitdagingen hou je altijd.” Een ander groot

VAN VELTHOVEN (53) DOOR HET GERECHTSGEBOUW

verschil is dat Tiny vroeger nog de ruimte had om ad hoc dingen te

BREDA

regelen: “Denk aan lieren, kranen, bekistingen… Als we iets nodig

EN

BESPREKEN

DE

OVEREENKOMSTEN

EN

VERSCHILLEN IN HET WERK VAN TOEN EN NU.

hadden, konden we het gewoon halen.” Dat is tegenwoordig wel
anders, schetst Marc: “De meeste procedures en processen
moeten we van tevoren in kaart brengen. Ik moet bijvoorbeeld
voor aanvang van het project een gedetailleerd kraanplan

Zijn ogen twinkelen als hij de ene na de andere anekdote opdiept uit een
rijk bouwverleden: Martinus - Tiny - van Halderen. Hoewel hij al twintig jaar
geleden afzwaaide, zingt zijn naam soms nóg rond op kantoor of in de keet. En

In 3D

wie samen met hem is, begrijpt dat: de man is één brok enthousiasme, energie

Wat niet verandert, is vakmanschap. Het motto ‘kwaliteit en op tijd’ geldt

en vriendelijkheid. Onlangs werd hij uitgenodigd door een oud-collega om bij te

nog steeds. Al is de manier waarop kwaliteit wordt gemeten en vastgelegd

praten. Dat Tiny hem 25 jaar geleden vertrouwen gaf op het moment dat hij het als

wel veranderd. Tiny: “We stonden erom bekend dat we kwaliteit leverden,

jonge jongen het hardste nodig had, herinnert die collega zich nu nog. “Een teken dat je

maar toen moesten we het ineens gaan bewijzen. Alles werd vastgelegd in

het niet slecht gedaan hebt, Tiny!, complimenteert Marc van Velthoven hem. Met een
knipoog: “Ik hoop dat ze over mij over dertig jaar ook nog zo positief zijn!”

‘Heer Olivier’
Tiny, die tegenwoordig als Martin door het leven gaat omdat zijn huidige vrouw
ook Tiny heet, begon zijn loopbaan in 1956 als timmerman. Na uitvoerder en
hoofduitvoerder werd hij in 1972 op een project bij Shell Moerdijk projectleider. Opvallend detail: hij volgde daarbij ‘meesteroplichter’ Ari Olivier
op. Lachend: “Heer Olivier vervangen, dat hebben niet veel mensen op
hun cv staan!” Marc begon in 2002 als uitvoerder bij Visser & Smit Bouw
en heeft dus nooit met Tiny samengewerkt. Toch komen de mannen

checklijsten en documenten.” Marc: “Ook dat is niet veranderd, al doen wij dat
tegenwoordig met deze tablets.” Met een jeugdig enthousiasme volgt Tiny alles
wat Marc hem laat zien. “Dit zijn dezelfde soort inspectieformulieren, maar dan
digitaal. Zijn de paalkoppen schoon? Check! Zijn de laslengtes goed? Check!
Foto erbij en je bent meteen klaar. En straks is BIM niet meer weg te denken.
We lopen nu al in 3D al door een heel project. En over een paar jaar ziet een
timmerman via zo’n bril waar een uitsparing moet komen in plaats van
op een tekening.” Tiny vindt het fantastisch en drukt Marc op het hart:
“Zorg dat je bijblijft! Ik liep in mijn laatste jaren met een grote boog
om de computer heen. Achteraf heb ik daar spijt van.”

er al snel achter dat Tiny veel projecten heeft bezocht waar Marc aan

‘Even bellen…’

werkte. Het gemeentehuis in Ridderkerk, ROC in Leiden, het theater

Met zijn hand boven zijn ogen tuurt Tiny omhoog naar het

in Heerlen… “En bij mijn eerste project, de Millennium Tower in

immense gerechtsgebouw. “Blijkbaar zijn er heel veel

Amsterdam, ben je toch ook geweest met de Seniorendag?”, vraagt

deugnieten in Nederland! Ik vond het kantoor van Heineken

Marc. Vele projecten en oud-collega’s passeren de revue.

al groot…” Bewonderend strijkt hij met zijn vingers langs het

‘Klein aannemertje’
Toch blijft het niet alleen bij herinneringen ophalen. Tiny is oprecht

beton. “Het staat er mooi en strak bij, jongen!” De enorme
slagvaste en kogelwerende ruiten in één van de rechts
zalen, de eikenhouten elementen, luchtbehandeling, het

geïnteresseerd in hoe het werk tegenwoordig wordt begeleid.

cellencomplex, de lichtgewicht aluminium stempels…

En Marc op zijn beurt wil graag weten hoe Tiny vroeger bepaalde

Marc neemt de tijd en vertelt Tiny alle ins en outs van

zaken aanpakte. “Ik was buiten maar een klein aannemertje”,
bekent Tiny. “Met een gigantische rugdekking en kennis op
kantoor natuurlijk. Maar ik heb het idee dat tegenwoordig alles
zó goed wordt voorbereid, dat je buiten nauwelijks meer voor
verrassingen staat.” Marc beaamt dit: “In het voortraject
wordt ook de uitvoerder intensief betrokken. Hij weet
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aanleveren.”

het bouwwerk: “Vanaf de vierde verdieping hebben
we de gevel volledig uit prefab-delen opgebouwd.
Betonnen elementen, met glas en al.” Tiny geniet
zichtbaar van alles wat Marc hem laat zien. Met
een knipoog: “Ik zal m’n vrouw maar even
bellen dat ik wat later kom!”
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Van goed naar nog beter

PROJECT

De bouwwerkzaamheden bestonden uit twee
afzonderlijke stromen, het turbinegebouw
(van ca. 25 x 18 m, 13 m hoog) en de leidingbrug. De
werkzaamheden voor het turbinegebouw bestonden
grotendeels uit het maken van een betonvloer en
turbinefundatie op drie verschillende paalsystemen,
twee kelders, een staalconstructie met tussenbordessen
en dak- en gevelbeplating. De E&W-installaties en de
brandbestrijdingsinstallatie behoorden ook tot onze
scoop. “De stalen leidingbrug van ongeveer 150 meter
is in vijf delen geplaatst om het proces van Twence zo

ENERGIE
GOED BESTEDEN

weinig mogelijk te verstoren. De brug is aan de ene kant

(af)bouwplanning. Door alle aan te brengen leidingen

aangesloten op de BEC en aan de andere kant op het

van de verschillende loten in de BIM systematiek te

warmte-afgiftepunt.”

verwerken, hebben al in het voortraject verschillende

Continuïteit borgen
Het BEC 2.0 project bestaat uit zes onderdelen,

conflicten kunnen ontdekken. Dat heeft zijn waarde dus
ruimschoots bewezen.”

zogenaamde loten. Herman: “Wij werkten aan lot 5.

Verdrievoudiging energieproductie

Om het gehele bouwproces goed te coördineren, ook

Als ons werk erop zit, zal Twence 300% meer

in combinatie met de andere loten, hebben we naast

energie gaan produceren. Daarmee realiseert Twence

een gedegen planning ook de lean en BIM systematiek

na 2018 bijna de helft van het door de overheid

succesvol toegepast. Met de lean planning hebben we

gewenste percentage duurzame energie voor de

met de verschillende loten duidelijkheid gekregen in de

aandeelhoudende Twentse gemeenten.

We zijn weer terug van weggeweest bij de energiecentrale van Twence in Hengelo. Negen jaar
geleden bouwden we daar de Biomassa Energie Centrale (BEC 1.0) en nu leggen we de laatste
hand aan de ombouw van diezelfde centrale met een nieuwe leidingbrug en een turbine-generator
gebouw. Daarmee kan de installatie met dezelfde hoeveelheid brandstof behalve elektriciteit ook
warmte gaan leveren.

Sinds 2007 wordt in de biomassa-energiecentrale niet-

bekende. Herman: “Tot aan de jaarwisseling hebben we

recyclebaar afvalhout en biomassa omgezet in duurzame

toen de ontwikkeling van het BIM-model gecoördineerd

elektriciteit. Het project ‘BEC 2.0 - Lot 5’ betreft de

en de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering

nieuwbouw van een turbinegebouw en leidingbrug. BEC

opgestart. In januari 2017 zijn we met de uitvoering

2.0 wordt naast BEC 1.0 gerealiseerd. Na afronding van

gestart. In december zetten we de puntjes op de i, we zijn

project BEC 2.0 wordt de energieproductie in Hengelo

zo goed als klaar.” En dan? “Als hoofdklant heeft Twence

bijna verdrievoudigd, in een combinatie van elektriciteit

‘buurman’ Akzo Nobel. De warmte wordt in de vorm van

en warmte.

stoom aan Akzo geleverd. Het chemiebedrijf gebruikt de

Op stoom

stoom voor de indamping van pekel als onderdeel van het
zoutwinningsproces. Daarnaast vloeit warmte naar het

In oktober 2016 tekenden Vestigingsdirecteur Bas Koman

warmtenetwerk van Ennatuurlijk die de energie gebruikt

en Projectleider Herman Kemper het contract met de oude

voor de stadsverwarming in Enschede.”
De gevelbeplating wordt aangebracht.
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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.

