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Elektrotechnisch installatie buro 

 
Gespecialiseerd in het aanleggen van: 

 Inbraakbeveiliging 
 Aanleg en onderhoud van elektrische installaties 
 Brandmeldinstallaties 
 Data netwerken 
 Intercom installaties 
 Mechanische ventilatie systemen 
 Zonnepanelen installaties 

 
Voor meer informatie zie onze 
website: www.etibbouwmeester.nl 
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Bouwen met vertrouwen
Bouwonderneming Veeneman b.v. is van oorsprong een familiebedrijf, dat
al meer dan 75 jaar een vertrouwd gezicht is in Apeldoorn. De werken die
uitgevoerd worden, liggen verspreid over de regio.
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Provincie Noord-
Holland scoort met 
duurzaam kantoor
Het betonnen geraamte van het kantoor van de provincie Noord-Holland op het Houtplein in Haarlem, maakt duidelijk dat het 
gebouw momenteel een ingrijpende renovatie ondergaat. Vanwege het duurzame karakter van deze renovatie heeft het voormalige 
ministerie van VROM het project al beloond met de NESK-prijs (Naar Energie neutrale Scholen en Kantoren). Dankzij de renovatie 
schiet de gpr-score omhoog van ongeveer 5 naar ruim 9.2 (op een schaal van 10).

“Het eerste onderzoek naar de renovatie ging nog uit van het behoud van de 
gevels”, memoreert projectleider Bert van Griensven. “Dat onderzoek ging ge-
lijk op met de discussie over duurzaamheid, waarbij door het provinciebestuur 
hoge ambities werden geformuleerd. Toen werd al snel duidelijk dat als je het 
echt goed wilde aanpakken, je ook de gevels moest meenemen. Het ging om 
een typisch jarentachtigpand, de gevels waren niet goed genoeg geïsoleerd 
en hadden horizontale raampartijen. Het gebouw was ook gewoon op, bij-
voorbeeld als het ging om de installaties. De indeling was ook tijds-bepaald, 
de verdiepingen waren nog verdeeld in kamers.”
In de fase van het voorlopig ontwerp werd derhalve besloten ook de betonnen 
geveldelen te vervangen. Van Griensven: “Eigenlijk krijg je strafpunten voor 
sloop, maar soms moet je strafpunten halen om een paar stappen voorwaarts 
te kunnen maken. Wij hebben wel duurzaam gesloopt, door de sloopmateri-

alen te scheiden en zo mogelijk te hergebruiken.” Het betonnen geraamte 
bleef wel overeind staan, onder meer vanwege de parkeergarage die onder 
het gebouw zit. “De sloop van het geraamte was ook niet nodig, want het was 
een echt projectontwikkelaarskantoor, gebouwd met een stramien van 1,80 
meter. Dat was nog heel bruikbaar.”

FlExiBEl
Het Rotterdamse bureau Kraaijvanger.Urbis werd uitverkoren een ontwerp 
voor de nieuwbouw te maken. Dat ontwerp voorziet in een gebouw met bak-
stenen gevels en verdieping-hoge, verticale ramen. “Het gebouw past zo beter 
in de historische binnenstad van Haarlem”, meent Van Griensven. “Door de 
hoge ramen – met drie lagen glas - komt het daglicht ook dieper in het ge-
bouw, dat is al een vorm van energiebesparing. In het hele gebouw wordt 
ledverlichting toegepast, bewegingssensoren zorgen ervoor dat het licht au-
tomatisch aan of uit gaat.”
Het nieuwe kantoor, gelegen op loopafstand van het provinciehuis met het 
bestuurscentrum, moet flexibel werken voor de ongeveer 1.400 provincie-
ambtenaren mogelijk maken. “Alle ambtenaren worden straks onder één dak 
gebracht”, zegt programmamanager Ronald Visser. “Wij gaan het gebouw in-
tensiever gebruiken, dat kan door flexibel werken te introduceren.” Er komen 
ongeveer 960 bekabelde werkplekken op ruime, vrij indeelbare werkvloeren. 
Door het hele gebouw is draadloos internetten mogelijk waardoor werkne-
mers ook op andere plekken, zoals in het restaurant of de vergaderzalen, met 
hun laptop aan de slag kunnen.
Binnenkort worden naast het gebouw twee putten geboord om een systeem 
van warmte-koude-opslag mogelijk te maken. Visser: “Er komt geen gasaan-
sluiting meer. Wij gebruiken het water uit de bodem voor verwarming en koe-
ling, dat systeem zit in de plafonds verwerkt. Het platte dak wordt bedekt met 
sedum-mos. Alleen de zonnecollectoren zitten nog niet in het programma. Wij 
wachten op een nieuwe generatie collectoren met efficiëntere zonnecellen. 
Zodra die er zijn gaan wij ze plaatsen.”  ❚

Het betonnen geraamte werd gehandhaafd.
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Bouwen tussen 
heden en verleden

Een beetje Rotterdammer is het niet ontgaan. Al enige jaren is de 
grijze grauwsluier verdwenen, die de gevels van het monumentale 
Stadhuis aan de Coolsingel ontsierde. Tegenwoordig straalt het 
gele zandsteen van het hoofdgebouw en het helderbruine tuf-
steen van de hoge klokkentoren weer. Het schoonmaken van de 
natuurstenen buitenkant was slechts de eerste stap in een lang-
jarig renovatie- en restauratietraject. Fase B van het project is nog 
in volle gang.

Projectleider Wibo van der Jagt van hoofdaannemer Koninklijke Woudenberg en ver-
antwoordelijk ambtenaar Léon Wielaard van Stadsontwikkeling zijn er nog tot het 
voorjaar van 2012 druk mee. Sinds een jaar of acht ondergaat het Stadhuis van Rot-
terdam een restauratie van het exterieur en het interieur. Projectleider Wibo van der 
Jagt van aannemer Koninklijke Woudenberg (Ameide) beleefde in 2007 zijn eerste 
werkdag aan de Coolsingel. Vier jaar en één bouwfase verder is hij nog regelmatig op 
het project te vinden. “Verschillende hoofdaannemers droegen achtereenvolgens de 
verantwoording voor de verschillende bouwfasen. Ikzelf kwam het project binnen tij-
dens de uitvoering van de zolderverdieping en de aanleg van de nieuwe liftengroep. In 
die tijd werkte ik nog voor een andere aannemer. Later heeft Koninklijke Woudenberg 
mij aangesteld als projectleider voor de eerste verdieping. Koninklijke Woudenberg zelf 
was al in 2003 als hoofdaannemer actief bij de aanpak van de gebouwschil.” 

STaTUSvErSTErkiNg
Van der Jagt werkt samen met Léon Wielaard van de dienst Stadsontwikkeling. Naast 
het 'trekken' van de restauratie van het Stadhuis houdt Wielaard zich bezig met de 
bouw van het nieuwe Stadskantoor aan het Rodezand (de straat achter het Stadhuis) 
en formuleert hij het architectuurbeleid van de gemeente. “Het Stadhuis is de zetel 
van het gemeentebestuur. Je vindt er de representatieve en de werkruimten van het 
College van B&W en de gemeenteraad. Daaronder de raadszaal, de vertrekken voor de 
politieke fracties, meerdere commissiekamers en de grote Burgerzaal. Daarnaast huist 
er de Bestuursdienst en de afdeling Publiekszaken. Doel van het project is alle ruimten 
op hedendaags gebruiksniveau te brengen. En tegelijkertijd versterken we de status 
van het stadhuis als rijksmonument. Mijn dienst Stadsontwikkeling is als eigenaar de 
opdrachtgever van de ingreep.”

'BEaUx-arTS-BEaUTy'
Wielaard wijst op de architecturale waarde van het gebouw. ”Het Stadhuis is net na de 
eerste Wereldoorlog in 1920 opgeleverd en daarmee maar een paar jaar ouder dan de 
Van Nelle-fabriek. Op het eerste gezicht zou je dat niet zeggen. Toch heeft het Stadhuis 
zelfs - net als de Van Nelle - een betonskelet als draagconstructie. Alleen is het betons-
kelet van het Stadhuis niet bekleed met veel glas in dunne stalen raamstijlen maar met 
natuursteen gevelbeplating en stalen raamkozijnen met forse natuurstenen dorpels. 
Het Stadhuis is één van de weinige Nederlandse gebouwen in de Beaux-arts-stijl. Daar-
mee is het van een heel andere orde dan Van Nelle.” Installatietechnisch gezien liep 
het Stadhuis in zijn tijd voorop. In de afgelopen negentig jaar zijn die installaties stukje 
bij beetje aan de eisen van de tijd aangepast. Tijdens de huidige verbouwing is alle 
E- en W-installatietechniek radicaal vernieuwd. Van der Jagt: “Bij de huidige ingreep is 
er veel aandacht voor energiebesparing naast een verhoging van het comfort. Zo bren-
gen we in alle kantoorvertrekken nieuwe plafonds met ingebouwde koelleidingen aan. 
Vanzelfsprekend behouden de plafonds hun fraaie toogvormige beëindiging tegen 

de wanden. Bij de verwarmingsinstallatie krijgen de nieuwe ledenradiatoren weer het 
oude ‘gietijzeren’ uiterlijk.”

SjaBlONEN
De belangrijkste veranderingen en verbeteringen in het Stadhuis onttrekken zich aan 
het oog van de gewone Rotterdammer. Zo speelt de huidige derde fase van de restau-
ratie zich af in de vertrekken van het College en de gemeentesecretaris op de eerste 
verdieping. Van der Jagt zet uiteen: “Op het moment ontmantelen we de vleugel   ►
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Zinvol restaureren aan de Coolsingel.


