
     Renovatie en 
uitbreiding restaurant via een

BedrijfsrestaurantVandelande • Veghel

Op de campus van Vanderlande Industries in Veghel 
vindt naast de bouw van een nieuw hoofdkantoor 
ook de grootscheepse renovatie en uitbreiding plaats 
van het bedrijfsrestaurant. Het wordt vergroot van 
1.000 naar 1.700 vierkante meter. De aannemer 
presenteerde de bouwopties via een menukaart.

Opdrachtgever
Vanderlande, Veghel

Architect 
Molenaar&Bol&VanDillenarchitecten, 
Vught 

Bouwmanagement
Altavilla, Eindhoven

Installatieadvies
LTC&C Installatiemanagement, Waalre

Aannemer
Van der Horst Aannemers, Mill

E&W installaties
Hoppenbrouwers Techniek, Udenhout

Sprinklerinstallatie
Kijpers Beveiligingstechniek, Den Bosch

Betonnen systeemvloeren
Olbecon, Lochem

Bouwprogramma
Volledige renovatie van 
 bedrijfsrestaurant

Bouwperiode
januari 2016 – juni 2016

Bruto vloeroppervlakte
1.700 m2 (was 1.000 m2)

Tekst: Mirjam Oomens

Meer beleving 
en contact met 
buiten

Interieurimpressie
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menukaart
Wereldmarktleider 
Vanderlande Industries maakt 
systemen voor de bagageaf-
handeling op luchthavens, de 
afhandeling van goederen in 
magazijnen en distributiecen-
tra en sorteersystemen voor 
pakketten. Het bedrijf is in 
deze markt wereldleider en is 
een van de grootste industriële 
werkgevers van Noord-Brabant. 
De snel groeiende onderne-
ming telt ruim 3.000 medewer-
kers en haalde vorig jaar een 
omzet van bijna 1 miljard euro.

Vanderlande deed de uitvraag op basis 
van een definitief ontwerp, waarbij de 
geselecteerde aannemers alternatieven 
mochten aanreiken. Van der Horst aan-
nemers nam een heuse menukaart mee 
naar de presentatie. De opdrachtgever 
kon à la carte bouwopties samenstellen 
op een wijze die binnen het budget pas-
te. ‘Een schot in de roos, want wij kre-
gen de opdracht gegund’, zegt project-
leider Bart Koenen. ‘Dat daarnaast onze 
alternatieven de esthetische aspecten 
van het restaurant respecteerden, werd 
ook zeer gewaardeerd.’ Het restaurant 
heeft een uitgebreide keuken, ruimtes 
en mogelijkheden voor presentaties 
en vergaderingen en beschikt over een 
groot buitenterras.

Lean planning
De opdracht kent een korte doorlooptijd. 
‘Direct na de opdracht eind november 
zijn we gestart met de engineering van 
het bouwkundig en installatietechnisch 
ontwerp’, aldus Koenen. ‘Toen dit gereed 
was, is de bouw begin januari gestart, 
tegelijk met het bouwkundig en instal-
latietechnisch uitvoeringsontwerp. De 
engineering en uitvoering liggen dicht bij 
elkaar. Dit vraagt extra aandacht voor de 
coördinatie van het project met de on-
der- en nevenaannemers. Daarom heeft 
het bouwteam aan het begin een lean 
planning gemaakt voor de engineering 
en ruwbouw. Tien weken later volgde een 
lean planning voor de afbouw, gezamen-
lijk met de andere betrokken partijen. 
Alles om de planning strak in de hand 
te houden. Koenen: ‘We liggen prima op 
koers en zullen zeker tijdig opleveren.’ 

Technische uitwerking
Renovatie brengt altijd extra uitdagingen 
met zich mee. De aansluitingen op de be-
staande situatie zijn daar een goed voor-
beeld van. ‘De nieuwe keukens komen op 
andere posities dan de vorige’, vertelt Koe-
nen. ‘Het is dus nodig de installaties onder 
de bestaande vloeren te verplaatsen.’ In 
verband met de grootte van de oppervlak-
te is ook extra aandacht gegeven aan de 
akoestiek. ‘Er is gekozen voor plafondei-
landen, op basis van de berekeningen die 
we in de aanloopfase al gemaakt hebben. 
Dit type plafond heeft in combinatie met 
de geperforeerde stalendakplaten een 
betere akoestiek dan het bestaande sys-
teemplafond’, besluit Koenen. 

  

 TECHNISCHE ADVISERING 
 PROJECTMANAGEMENT 
 DIRECTIEVOERING 
 PROJECTENGINEERING 
 AANBESTEDINGSPROCEDURES 
 CONTRACTVORMING 

 .     www.ltcc.nl 

Een paviljoen met veel 
glas en overstekken

Groot 
buitenterras
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jaar

Verantwoord slim 
in huisvesting
10 jaar inspirerende projecten realiseren 
met opdrachtgevers uit heel Nederland.  
Onze integrale werkwijze zorgt ervoor 
dat elke fase van het bouwproces, van 
voorbereiding tot en met realisatie slim 
op elkaar is afgestemd. Daarin denken 
we niet alleen aan vandaag maar ook 
aan uw toekomst. 

www.altavilla.nl

LTC&C is een fris, hedendaags no-nonsens bureau met veel 
ervaring op het gebied van advies en management binnen het 
bouwproces. Wij kunnen de opdrachtgever op een heldere en 
zakelijke wijze adviseren en bijstaan voor alle voorkomende 
installatie-onderdelen. Niet alleen voor nieuwbouw maar ook 
voor verbouwingen, revitalisering, kleine en grote aanpassingen 
in zowel utiliteit, industrie, educatie, zorg en grote woningbouw.

Voor Vanderlande Industries hebben wij het technische advies 
en management verzorgd voor de nieuwbouw van kantoren, 
kantine, sanitaire voorzieningen, rookruimtes, en de algemene- 
en technische ruimten. Dit alles is opgeleverd in het voorjaar van 
2015. Hierna is de samenwerking voortgezet met onder meer het 
Company restaurant. Voor de verbouwing en uitbreiding van het 
1.700 m2 grote restaurant verzorgen wij alle technische advies- en 
begeleidingswerkzaamheden. Op naar een volgend project voor 
deze mooie opdrachtgever.

Vervolgwerk 
installatieadviseur

De combinatievloer in het bedrijfsrestaurant is geleverd door 
Olbecon, specialist in prefab betonnen vloeren en wanden. Deze 
zorgde voor snelle levering. Gezien de druk op de planning was 
dit van groot belang.

Voor het bedrijfsrestaurant werd gekozen voor een ‘traditioneel 
product’, stelt directeur Johan Oltvoort. De combinatievloer met 
balken en broodjes is niet het snelst in montage, maar de levering 
kon wel razendsnel plaatsvinden. En dat was in dit project nu net 
cruciaal. Olbecon is gespecialiseerd in vloeren en wanden. ‘Ons 
motto is: Wij tekenen ervoor’, aldus Oltvoort. ‘Dat houdt in dat we 
een partner zijn voor de Nederlandse bouwmarkt met meerwaar-
de voor de partijen met wie wij zakendoen.’

Brug tussen fabrikant en aannemer
Die meerwaarde ligt volgens Johan Oltvoort in de brugfunctie 
tussen fabrikanten en aannemers in het MKB. ‘Voor de kleine en 
middelgrote aannemers kunnen wij veel toegevoegde waarde le-
veren door onze onafhankelijkheid, eigen tekenwerk en logistiek’, 
aldus Oltvoort. ‘Wij ontzorgen deze bedrijven door productonaf-
hankelijk advies, snelle offertes en scherpe prijzen.  Omdat wij de 
projecten productie gereed aanbieden, zijn we ook voor fabrikan-
ten een aantrekkelijke partij. Wij koppelen de vraag naar prefab 
betonnen systeemvloeren en wanden aan het aanbod van deze 
producten. Onze medewerkers hebben de ervaring en kennis om 
de juiste producten te herkennen. Daarbij houden wij advisering, 
prijsvorming, engineering en logistiek in eigen hand. Ook houden 
we een voorraad aan, waardoor bijvoorbeeld kanaalplaatvloeren 
van 60 centimeter breed, zeer snel leverbaar zijn. Wij zijn pas 
tevreden als onze klanten dat zijn.’

Razendsnelle levering van 
combinatievloer

De combinatievloer met balken en broodjes kon razendsnel 
geleverd worden, cruciaal voor dit project

BedrijfsrestaurantVandelande • Veghel
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Postbus 28, 7240 AA Lochem   Tel. 0573 - 222 300   info@olbecon.nl www.olbecon.nl

• Kanaalplaatvloer
• Breedplaatvloer
• Combinatievloer
• Ribcassettevloer
• Holle wand
• Prefab wand
  beton/keramiek

Voor Vanderlande in Veghel is voorjaar 
2014 gestart met de eerste ideeën voor de 
bedrijfscampus waarin het werken optimaal 
gefaciliteerd kon worden. Gevraagd; ruim 
1.000 nieuwe kantoorwerkplekken, een par-
keervoorziening, een groene werktuin en een 
bedrijfsrestaurant als paviljoen. 

Het bestaande restaurant had een vrij ge-
sloten karakter en bood plaats aan circa 300 
gasten. Met het groeiend aantal werknemers 
op de hoofdlocatie was een uitbreiding 
gewenst. Niet alleen een groei in vierkante 
meters stond in het Programma van Eisen, 

ook de beleving en het contact met buiten 
vroegen om aanpassing. De eerste schetsen 
toonden direct een paviljoen met veel glas 
en overstekken.

Prachtige opgave
In het ontwerpteam is in enkele maanden 
met architect, constructeur en adviseurs voor 
Vanderlande en Hutten Catering een plan 
gemaakt passend bij de campusvisie. De 
aannemers zijn betrokken en geselecteerd 
op basis van vertrouwen in het maken van 
de vertaalslag naar uitvoering. De opdracht: 
kunnen we met elkaar alle ideeën passend 

krijgen binnen het budget? Een prachtige 
opgave die door Van der Horst bouw en on-
derhoud BV tezamen met Hoppenbrouwers 
techniek en Kuijpers Beveiligingssystemen 
BV in uitvoering is genomen. Ook de groot-
keuken en de complete inventaris worden 
vernieuwd. Het buitenterras gaat worden 
ingepast in de structuur van de werktuin die 
aan de kantoren grenst. Zoals het momen-
teel gaat verwacht Altavilla het nieuwe res-
taurant in juni weer open te kunnen stellen 
voor de medewerkers.

Altavilla bouwt met vertrouwen
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