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Een render van het nieuwe kantoorgebouw van het EMA.

MEGAPRESTATIE VAN BOUWPARTNERS:

NIEUW KANTOORGEBOUW VOOR 
EUROPESE ORGANISATIE BINNEN 
DEADLINE OPGELEVERD

Tekst | Johan Debaere    Beeld | Rijksvastgoedbedrijf/Bouwcombinatie EMA/Rob Acket
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Het nieuwe gebouw van het EMA omvat ruime werkplekken voor alle medewerkers.

Op 15 november laatstleden werd het nieuwe hoofdkwartier van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) in 
Amsterdam opgeleverd. Bouwcombinatie EMA, een samenwerking tussen de bouwbedrijven Dura Vermeer en Heijmans, 
was verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het kantoorgebouw, waarvan het Rijksvastgoedbedrijf eige-
naar is. Zij zullen ook nog 20 jaar instaan voor het onderhoud van het gebouw. Samen met de vele onderaannemers en 
leveranciers realiseerden ze een huzarenstukje, dat in Nederland nog nooit eerder vertoond is.

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (Eu-
ropean Medicines Agency – EMA), opgericht in 
1995, is verantwoordelijk voor de wetenschappe-
lijke beoordeling van geneesmiddelen voor mens 
en dier en bewaakt ook de kwaliteit ervan. De or-
ganisatie was tot voor kort gevestigd in Londen, 
maar door het vertrek van het Verenigd Konink-
rijk uit de Europese Unie moest de organisatie op 
zoek naar een nieuwe locatie. In de marge van een 
bijeenkomst van de Raad van de Europese Unie 
in november 2017 werd besloten dat het EMA in 
2019 naar Amsterdam zou verhuizen. Daarvoor 
had de Rijksoverheid wel de belofte gedaan dat 
het nieuwe kantoor op 15 november 2019 klaar 
zou zijn. Sinds maart 2019 is de organisatie ge-
huisvest in het Sparkgebouw in Sloterdijk en tij-
dens de kerstperiode staat de verhuizing naar het 
nieuwe gebouw op de planning. Vanaf januari 
2020 wordt de organisatie dan volledig operatio-
neel op de nieuwe locatie.
 
HOOGBOUW LANGS DE A10
Het nieuwe kantoor van het EMA op de Zuidas, 
eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, is meer 
dan 80 meter hoog en heeft een oppervlakte van 
ongeveer 40.000 m² met ruimte voor 1.300 werk-
plekken en 7 grote vergaderzalen, verspreid over 
19 verdiepingen. “Het voorontwerp is van de hand 
van architect Fokke van Dijk van het Rijksvast-
goedbedrijf en steunt op een relatief strakke en 
zakelijke vormgeving. Dit ontwerp was al vooraf 
uitgewerkt als onderdeel van het bid book naar 
de EU toe om te tonen hoe EMA gehuisvest zou 
worden, wanneer Nederland als nieuwe thuisbasis 
zou worden gekozen”, stelt Petra Lutke Schipholt 
van het Rijksvastgoedbedrijf. “In maart 2018 on-
dertekenden we een contract met Dura Vermeer, 
dat samen met Heijmans onder de naam Bouw-
combinatie EMA verantwoordelijk werd voor de 
bouwkundige realisatie en installatietechnische 
voorzieningen én voor een onderhoudsperiode 
van 20 jaar.”
 
KWALITEIT, VEILIGHEID  
ÉN BOUWTIJD CRUCIAAL
Bouwcombinatie EMA werkte onder meer samen 
met MVSA Architects, OKRA Landschapsarchitec-
ten, Fokkema & Partners Architecten, Van Rossum 
Raadgevende Ingenieurs BV, DWA, DGMR, SDR 
Elektrotechniek en Van Dorp. In mei 2018 werd de 
eerste paal geslagen en vanaf dat moment moest 
alles in een razendsnel tempo gerealiseerd worden. 
Het gebouw moest immers 1,5 jaar later al opgele-

verd worden, terwijl dergelijke projecten in de regel 
3 tot 3,5 jaar in beslag nemen. Het team zette dan 
ook alles op alles om die belofte waar te maken. 
 
“Om snel te kunnen starten met de realisatie 
hebben we het voorlopige ontwerp in logische 
bouwonderdelen, zoals kern, gevel en afwer-
king/inrichting opgesplitst. Zo liep het verdere 
ontwerp van de verschillende delen door elkaar 
en konden de palen al geboord worden, terwijl 
andere onderdelen nog definitief ontworpen 
moesten worden. Ook hebben we gebruik ge-
maakt van bouwkundige technieken waarmee 
we veel tijd konden besparen, zoals glijbekisting 
voor de realisatie van de betonkern en geprefa-
briceerde elementen, zoals leidingen, verhoogde 

vloeren en gevelpanelen”, licht Frans Rombouts 
van Bouwcombinatie EMA toe. “Dankzij de glij-
bekisting kon in ruim 5 weken de betonkern van 
het kantoor gebouwd worden en zo werd medio 
september 2018 het hoogste punt bereikt. Vanaf 
oktober werd gestart met de integratie van de 
staalconstructie, waarna begin 2019 de gevelpa-
nelen gemonteerd werden. Zodra een verdieping 
dicht was, werd gestart met de afbouw ervan.” 
Lutke Schipholt vult aan “Misschien wel even 
belangrijk voor het succesvolle verloop van dit 
project waren het teamgevoel, het vertrouwen 
tussen de partners en de scherpe focus van alle 
betrokken partijen op dat ene doel: de oplevering 
op 15 november 2019. Onze goede samenwer-
king heeft bijgedragen aan de vlotte bouw.”    ›

 

'De aannemers en leveranciers 
realiseerden een huzarenstukje, dat in 
Nederland nog nooit eerder vertoond is'
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Bouwinfo
Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf, Den Haag
Voorontwerp
Architect Fokke van Dijk  
(Rijksvastgoedbedrijf), Den Haag
Hoofdaannemer
Bouwcombinatie EMA  
(Dura Vermeer en Heijmans)

OKRA Landschapsarchitecten ontwierp een weelderig landschappelijk lint met organische vormen 
vanaf het straatniveau tot bovenin het gebouw.

DUURZAAMHEID 
De nieuwe hoofdzetel van het EMA is niet alleen 
een functioneel gebouw, maar wordt ook geken-
merkt door milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. 
Terwijl het ontwerp van het gebouw zelf relatief 
strak en zakelijk is, ontwierp OKRA Landschapsar-
chitecten een weelderig landschappelijk lint met 
organische vormen vanaf het straatniveau tot bo-
venin het gebouw. Het begint bij het entreeplein 
en gaat verder via de daktuin en koffielounge, om 
zo via een 60 meter hoge groenwand in het atrium 
de top van het gebouw te bereiken. Dit kantoor 
krijgt ook een BREEAM ‘Excellent’ certificaat. Ver-
der werd onder meer gekozen voor verschillende 
duurzame materialen, stadswarmte, lichtsensoren, 
individuele warmte- en kouderegeling en een ton 
van 200 kubiek voor regenwaterrecuperatie.    ❚

De lounge biedt een rustige plaats voor een informele babbel tussen medewerkers en bezoekers.

  
 

EMA   Amsterdam

Wat is
uw stijl?

Ontdek alle mogelijkheden op: www.otis.com

DE NIEUWE OTIS   
LIFT MET MEER DAN 400.000  
DESIGN VARIATIES!

576oti 230x297 adv NextGen2.indd   3 05/12/2019   14:11



38 | STEDENBOUW.NL

De bezoeker ziet op de display van het keypad naar welke lift hij moet gaan.

HOOGBOUWLIFTEN MET BESTEMMINGSBESTURING:

EENVOUDIGER EN 
SNELLER DAN OOIT  
Nog even en het nieuwe kantoorgebouw van EMA (European Medicines Agency) draait op volle toeren. Dan telt het 
gebouw zo’n 36.000 bezoekers per jaar, die allemaal hun weg moeten vinden naar de congreszalen, laboratoria, 
restaurants of werkplekken. Zes hoogbouwliften met Otis CompassPlus-besturing staan hierbij tot hun beschikking, de 
meest efficiënte toepassing op het gebied van bestemmingsbesturing.

Tekst | Liliane Verwoolde    Beeld | Otis

Met negentien verdiepingen en de grote aantallen bezoekers was het item 
‘belifting’ een mooi vraagstuk. Meerdere overleggen en liftsimulaties waren 
nodig om de mogelijkheden te inventariseren voor de gekozen liftconfiguraties. 
In het totaal zijn er nu tien Gen2-liften in het gebouw, negen stuks met een 
hefvermogen van 2.000 kg en één lift met een hefvermogen van 2.500 kg. 
Gezien de diversiteit van het gebouw – met vergaderruimtes, laboratoria, etc. 
– variëren de liftsnelheden tussen de 1,0 en 2,5 m/sec.

COMPASSPLUS-BESTURING
De CompassPlus-bestemmingsbesturing zorgt ervoor dat de gebruiker zich 
snel door het gebouw kan verplaatsen. Hij voert zijn gewenste bestemming 

in op het keypad in de lifthal, waarna op de display van het keypad wordt 
aangeven naar welke lift hij moet gaan om op de gewenste verdieping te 
komen. Gebruikers met een overeenkomstige bestemming krijgen dezelfde 
lift toebedeeld. Bij weinig vraag zet CompassPlus automatisch enkele liften 
in stand-by; efficiënt en duurzaam.

LEAN-PLAN VOOR GEVORDERDEN
De liften zijn ontworpen, geproduceerd en geïnstalleerd door Otis. “De 
overleggen met het projecttteam volgden elkaar in rap tempo op”, vertelt 
André Wouters, projectleider Nieuwbouw Amsterdam bij Otis. "Onmiddellijk 
daarna ging een hele strakke planning van start. Geen gemiddelde LEAN-
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‘Als ik nu de entree van het congrescentrum binnenkom en de liften bekijk, ben ik trots.’ 

'De liften verplaatsen zich 
met een snelheid van  
1,0 tot 2,5 meter per seconde'

planning, maar noem het gerust een LEAN-plan voor gevorderden. De zaken 
waren niet achter elkaar ingepland, maar – waar dat ook maar enigszins 
mogelijk was – gelijktijdig. Dat vroeg om samenwerking met nagenoeg 
alle disciplines en veelvuldig overleg om de neuzen steeds dezelfde kant 
op te houden.”

CENTRAAL IN HET GEBOUW
De betonnen liftschachten werden gemaakt door de aannemer. Otis voorzag 
deze van 16 ton hulpstaal – in horizontale en verticale richting – onder 
andere ten behoeve van de deurbevestiging. “We waren werkzaam in het 
hart van het gebouw”, vertelt Wouters hierover. “Er was grote behoefte aan 
goederenliften, dus die hebben we eerst gebouwd. Maar we zaten ook nog 
eens middenin de bebouwde kom, met nagenoeg geen ruimte voor opslag. 
Dat hield in dat alle onderdelen just-in-time moesten worden aangeleverd. Zo 
hebben we de schacht stap-voor-stap opgebouwd.”

GROTE NAUWKEURIGHEID
In verband met de hoge hefsnelheden van de liften was uiterste nauwkeu-
righeid voor de geleider-opstelling een vereiste. “De omringende constructie 
mocht geen fractie uit het lood staan”, licht Wouters toe. “Onze monteurs heb-
ben een topprestatie neergezet met deze geleider-opstelling. Dit was mogelijk 
dankzij de keurig loodrechte schachten die Dura Vermeer heeft geplaatst.” 

INTENSIEVE SAMENWERKING
Als liftbouwer is Otis op vele projecten de spin in het web. Maar bij de bouw 
van het EMA-kantoorgebouw was dit meer dan ooit het geval. Alle disciplines 
waren gelijktijdig actief: elektriciens, monteurs die scheidingswanden plaats-
ten en meer. “Normaal bezoek ik de lopende projecten één tot twee keer per 
week. Op dit project was ik elke dag aanwezig. Planningen en bestellingen 
werden veelvuldig gewijzigd of aangepast, waarbij wij ons einddoel – onze lif-
ten kwalitatief en tijdig opleveren – te allen tijde voor ogen moesten houden. 
Een gedegen samenwerking met alle partijen was hierbij een must. Terugkij-
kend zijn we daarin geslaagd. De samenwerking was zo nu en dan uitdagend, 
maar zeker succesvol.”

De deadline werd gehaald, op 15 november kon EMA gebruikmaken van 
de liften in haar nieuwe pand. “Als ik nu de entree van het congrescentrum 
binnen kom en de liften bekijk, ben ik trots op ons gezamenlijke resultaat. Het 
was één van de meest uitdagende klussen van de afgelopen periode, maar 
absoluut één met een fantastisch eindresultaat.”   ❚

EMA   Amsterdam
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Fotobijschrift 3. (Beeld: xxxxx)

Fotobijschrift 2. (Beeld: xxxxx)

UITGEBREID PAKKET ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
WORDT IN MINDER DAN EEN JAAR GEREALISEERD
Het Amsterdamse SDR is een eigentijds elektrotechnisch installatiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar bestaat en op 
vandaag 180 medewerkers telt. “We ontwerpen, installeren en onderhouden elektrotechnische installaties en alles 
wat daarbij komt kijken. We werken voor o.a. hotels, mediabedrijven en musea, maar ook in ziekenhuizen, kantoren, 
scholen en nieuwbouwprojecten”, zegt projectmanager Bob Hogervorst. “Als partner in het bouwteam kunnen we veel 
betekenen. We vinden altijd wel een oplossing, of de uitdaging nu in de techniek, het proces of de toekomstige exploitatie 
van installaties zit. Daarin zijn we een beetje eigenzinnig, maar wel eerlijk en transparant en dat waarderen onze 
opdrachtgevers. Zo hebben we veel langetermijnrelaties opgebouwd en dat vertrouwen zie je terug in de verschillende 
projecten waar onze mensen trots op zijn.”

Tekst | Johan Debaere 

De Bouwcombinatie EMA kende SDR Elektro-
techniek van andere projecten en van het onder-
houd dat de firma uitvoert in het kantoorgebouw 
Atrium Amsterdam, ook aan de Zuidas. “We kre-
gen de opdracht om alle sterkstroominstallaties, 
inclusief alle hoofd- en onderverdeelkasten in de 
volledige nieuwbouw van het EMA te ontwerpen 
en aan te leggen. We leverden en plaatsten ook 
een 800 kW noodstroomaggregaat en een 60 mi-
nuten 300 kW UPS als noodstroomvoorziening. 
Verder legden onze medewerkers kilometers 

kabelgoten en railkokers aan en monteerden ze 
meer dan 6.000 armaturen”, licht Hogervorst 
het project toe. “Aan de uitvoering ging bijna 
een jaar voorbereiding vooraf, waarin we met 
diverse bouwpartners in BIM samenwerkten. Al 
deze installaties zijn in minder dan een jaar tijd 
gerealiseerd, een unieke prestatie van het gehele 
SDR projectteam.”
 
Bij SDR zijn ze trots om het EMA aan de mooie 
projecten van de laatste jaren te kunnen toe-

voegen. Andere projecten zijn onder meer de 
vernieuwing van het Anne Frank Museum en de 
diverse projecten voor Luchtverkeersleiding Ne-
derland, zoals de uitbreiding van Toren Centrum. 
Verder is de firma zeer actief in de hotelsector 
met installaties in het nieuwe Leonardo Royal 
Hotel Amsterdam, het masterplan van Pulitzer 
Amsterdam en diverse projecten bij Hotel Okura 
Amsterdam. Tot slot is SDR betrokken bij heel wat 
projecten voor NOS en NPO en voor zorginstel-
lingen zoals Arkin.    ❚

Al meer dan 100 jaar 
kwaliteit en  vakmanschap

Kiest u voor kwaliteit, dan kiest u SDR Elektrotechniek. Met meer
dan 100 jaar ervaring in de installatiebranche zijn wij de juiste
partner voor uw projecten en voor het beheer en onderhoud
van uw elektrotechnische- en beveiligingsinstallaties. Betrokken,
betrouwbaar, flexibel en snel. Wij bieden u de best passende
oplossingen met het oog op de toekomst. U kunt op ons
rekenen, 24 uur per dag, zeven dagen in de week!

Elektrotechniek – Telematica – Beveiligingsinstallaties – Inspecties – Beheer en onderhoud

Duurzame en innovatieve oplossingen 
voor zowel nieuwbouw als renovatie

U kunt bij ons terecht voor het ontwerp, realisatie, inspectie en 
beheer & onderhoud van uw elektrotechnische installaties

Propellerstraat 1-5 | 1059 CB Amsterdam | Postbus 9050 | 1006 AB Amsterdam | 020-5110880 | info@sdr.nl | www.sdr.nl  
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FERROCEMENT EEN HOOGWAARDIG BETON 
MET CONSTRUCTIEVE EN MATERIAALTECHNISCH SLIMME OPLOSSINGEN 

Wij zijn Microbeton 

Gespecialiseerd in lichtgewicht en 
dunschalige betonelementen. Onze 
producten lenen zich uitstekend voor 
zowel nieuwbouwprojecten als het 
renoveren van bestaande gebouwen. 

UITERST DUN & LICHT 
tot 70% lichter 
en 50% dunner

HOGE STERKTE &
STAAL GEWAPEND

WEINIG ONDERHOUD

Microbeton,
a Concrete Valley company 

Lelyweg 23, 4612 PS Bergen op Zoom 
www.microbeton.nl
info@microbeton.nl 

0164-274275
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LICHTGEWICHT KOLOMMEN  
ZETTEN GEVEL EMA STEVIG  
OP DE GROND
Het nieuwe hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is op 15 november officieel opgeleverd. 
Het gebouw, naar een ontwerp van Fokke van Dijk, architect bij het Rijksvastgoedbedrijf, is 81 meter hoog, telt 19 ver-
diepingen en is omkleed met zo’n 10.500 m² elementgevels, bijna 4.800 m² vliesgevels en ongeveer 6.750 meter zetwerk 
voor de zonwerende vinnen. Op de begane grond zijn ruim 100 (sier)kolommen van Microbeton voorzien, in een opval-
lend zwarte kleur. Tussen deze kolommen zijn afwisselend 60 schuine elementen, banken en zitelementen van Micro-
beton aangebracht. Ook de randelementen van de daktuin zijn in een onderscheidende betonsamenstelling uitgevoerd.

Tekst | Lieke van Zuilekom    Beeld | Microbeton

In opdracht van Bouwcombinatie EMA (Dura 
Vermeer en Heijmans) heeft Microbeton de 
engineering, productie en levering van de licht-
gewicht betonelementen op de begane grond 
verzorgd. “Onze (sier)kolommen zetten het ge-
bouw niet alleen stevig op de grond, maar zijn 
ook hufterproof”, vertelt Leon Kolster, directeur 
van Microbeton. “In vergelijking met traditi-
oneel beton zijn de kolommen bovendien 60 

'In vergelijking met traditioneel beton 
zijn de kolommen 60 tot 70 procent 
lichter, waardoor de constructie ook 
lichter uitgevoerd kon worden'

De (sier)kolommen lopen over in de aluminium vinnen daarboven.
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tot 70 procent lichter, waardoor de constructie 
ook lichter uitgevoerd kon worden.” De licht
gewicht EPS kolommen staan tussen de stalen 
kolommen, die de hoofddraagconstructie vor
men. “Om een eenduidige uitstraling te borgen, 
zijn deze stalen kolommen omkleed met dun
schalige Microbetonelementen.”
 
SPECIALE INKASSING
De (sier)kolommen lopen over in de aluminium 
vinnen daarboven. “Om aan te sluiten bij de bij
zondere esthetiek van de vinnen, hebben wij een 
speciale inkassing in onze kolommen gemaakt”, 
vertelt Kolster. “Deze inkassing verloopt van 5 
naar 0 cm diepte. Bovendien zijn drie ankers in de 
inkassing geïntegreerd, voor de bevestiging van 
een speciale, esthetische strip.” Om de gewenste 
zwarte kleur te verkrijgen, zijn in het betonproces 
zwarte marmersteentjes meegestort. “Vervolgens 
zijn alle elementen gestraald, waardoor de glin
stering van de zwarte steentjes goed naar voren 
komt. Alle elementen zijn vanaf onze locatie in 
Bergen op Zoom met vrachtwagens naar Amster
dam gevoerd. Toen het drukker werd op de bouw, 
is deze levering verplaatst naar een hub net buiten 
de stad. Vanaf daar zijn de elementen in dagpro
ductiehoeveelheden doorgeleverd.”
 
RANDPANELEN MET EEN  
UNIEKE PLANTSTRUCTUUR
Voor de weelderige daktuin heeft Microbeton 
lichte en slanke betonnen randpanelen gemaakt, 
van slechts 4 cm dik. De panelen zijn voorzien van 
een unieke plantstructuur, in drie variaties. “We 
hebben de plantontwerpen van de architecten 

cementhuid, het gewenste patroon duidelijk naar 
voren kwam. De randpanelen zijn afwisselend 
gemonteerd, met een spannende look & feel als 
resultaat.” Alle panelen zijn gemonteerd op een 
ankerconstructie van Jordahl Benelux.
 
TOT 70 PROCENT MATERIAAL-  
EN GEWICHTSBESPARING
Microbeton maakt deel uit van Concrete Valley 
en is gespecialiseerd in de ontwikkeling, produc
tie en levering van onderscheidende lichtgewicht 
betonelementen. Deze elementen worden stee
vast vervaardigd uit ferrocement, dat wordt sa
mengesteld uit cement en één of meerdere lagen 
relatief fijnmazige wapening. De dunschalige ele
menten van Microbeton kenmerken zich door een 
slanke en lichte constructie en een materiaal en 
gewichtsbesparing tot 70 procent. De duurzame 
producten worden toegepast bij architectonisch 
hoogwaardige nieuwbouwprojecten, renovatie 
en herontwikkeling. Naast het EMAgebouw in 
Amsterdam was Microbeton recent betrokken bij 
Het Gelders Huis in Arnhem en het Amphia zie
kenhuis in Breda. Op dit moment is Microbeton 
betrokken bij de nieuwbouw voor de Radboud 
Universiteit in Nijmegen en diverse nieuwbouw
blokken op eiland Oostenburg.   ❚

'Om aan te sluiten bij de bijzondere 
esthetiek van de vinnen, hebben 
wij een speciale inkassing in onze 
kolommen gemaakt'

De panelen voor de daktuin zijn voorzien van een unieke plantstructuur, in drie variaties.

Op de begane grond zijn ruim 100 (sier)kolommen van Microbeton voorzien,  
in een opvallend zwarte kleur.

afgedrukt op een speciaal papier en ingekleurd 
met een cementvertrager”, vertelt Kolster. “Zo
dat de volgende dag, na het uitwassen van de 

EMA   Amsterdam
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Van Pommeren produceerde en installeerde 4 grote zwevende trappen en een vide in de laagbouw.

VIER GROTE ZWEVENDE TRAPPEN ALS 
EYECATCHER IN DE LAAGBOUW
Las- en montagebedrijf Van Pommeren (Veenendaal) werd meer dan veertien jaar geleden opgericht door Leendert van 
Pommeren en is uitgegroeid tot een allround staalbedrijf met ruim dertig vaste medewerkers. “We zijn gespecialiseerd 
in stalen trappen, balustrades en staalconstructies. Hoe ingewikkelder, hoe leuker”, vertelt de zaakvoerder. “We voeren 
alles in eigen beheer uit: van tekenen en engineeren tot ontwikkelen, produceren en monteren. We zijn een betrouwbare 
partner voor aannemers en kleine en grotere bouwbedrijven uit de regio en uit de rest van Nederland.”

Tekst | Johan Debaere    Beeld | Van Pommeren

ZWEVENDE TRAPPEN, VIDES,  
HEKWERKEN EN VLAGGENMASTEN
Bouwcombinatie EMA benaderde Van Pommeren om een offerte te maken 
voor hun project, omdat de firma in het verleden al vaker bij andere projecten 
van Dura Vermeer betrokken was en daarbij een goede indruk had achterge-

laten door de kwaliteit, flexibiliteit en korte lijnen. “De echte eyecatchers van 
onze bijdrage waren de vier grote zwevende trappen in de laagbouw, die met-
een in het zicht springen als je het kantoorgebouw binnenstapt. Die trappen 
zijn compleet uit staal vervaardigd, met een vlakke plaat aan de binnen- en 
buitenzijde en mooie rondingen op de hoeken. In hetzelfde ontwerp lopen   
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Voor de hoogbouw produceerde de firma 8 trappen met bovenop een vide 
van glas en in het atrium monteerde ze op 18 verdiepingen hekwerken in 
staalplaat met daarop een glazen hekwerkje van 30 cm hoog.

daar ook videhekwerken door”, licht Leendert van Pommeren het project toe. 
“Voor de hoogbouw produceerden we acht trappen met bovenop een vide 
van glas en in het atrium monteerden we op achttien verdiepingen hekwerken 
in staalplaat met daarop een glazen hekwerkje van dertig centimeter hoog. 
Verder omvatte onze opdracht de drieëndertig inpandige vlaggenmasten, 
waar de verschillende vlaggen van de landen opgehangen worden, de diverse 
hekwerken en de videhekwerken langs de betontrappenhuizen, inclusief de 
twee noodtrappenhuizen. Buiten werd een videhekwerk in staal in combinatie 
met een geïntegreerd gespannen gaas geplaatst.”
 
TOCH NIET ALLEDAAGS
Een bedrijf als Van Pommeren is dagelijks bezig met het produceren en monte-
ren van metaalconstructies, maar toch was dit geen alledaags project. Vooral 
de zwevende trappen en vide in de laagbouw en vides in het hoge atrium in 
combinatie met de grote groenwand vormden een grote uitdaging. “Buiten 
onze productietijd in het atelier waren we acht maanden met gemiddeld twee 
mensen op de bouwplaats actief om de verschillende metaalconstructies te 

'We hadden een goede 
indruk achtergelaten door 
onze kwaliteit, flexibiliteit en 
korte lijnen'
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monteren”, sluit Van Pommeren af. “Ondanks de extreem strakke planning 
zijn we er samen met de andere bouwpartners toch mooi in geslaagd om het 
gebouw op tijd op te leveren. Ook bij ons was een goede opvolging van het 
project met een duidelijke communicatie tussen het atelier en montageteam 
primordiaal om dit project tot een goed einde te brengen.”    ❚

W W W . VA N - P O M M E R E N . N L
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Speciale dakafwerking voor nieuwbouw EMA

Verantwoordelijk voor de dakafwerking van het nieuwbouwkantoor van EMA is Winans Dakwerken (Blokzijl). 

“Het ging niet zomaar om het waterdicht afwerken van de daken. De waterhuishouding op de Zuidas is immers ingewikkeld en bij dit 
uitzonderlijk project wordt voor het eerst een buffer van 65 mm water continu op het dak gehouden voor koeling en gebruik in sanitaire 
voorzieningen. We hebben hiervoor diverse dakopbouwen zonder afschotten moeten realiseren”, vertelt operationeel manager Peter 
Dibbets. “We werden door de aannemer vanaf de ontwerpfase bij dit project betrokken en waren met gemiddeld 6 mensen op de bouwplaats 
actief. Op 3 maanden tijd was de totale dakbedekking afgewerkt, mede dankzij een vlotte samenwerking met Bouwcombinatie EMA en de 
andere partners.” 

Winans Dakwerken is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van bitumineuze en kunststof dakbedekkingen, isolatiematerialen, 
onderconstructies en alle soorten dakdoorvoeren en daglichtconstructies. De firma bestaat sinds 1993 en telt ongeveer 50 gespecialiseerde 
vakmensen, waardoor het ook mogelijk is om in te spelen op de stijgende vraag naar speciale, complexere toepassingen, bijvoorbeeld door 
de klimaatverandering. “Groendaken, waterretentiedaken, energiedaken en leefdaken zijn ideaal om de problematiek van de groeiende 
verstedelijking op te lossen. Mossedumdaken en tuindaken kunnen perfect ingezet worden als waterbuffering, waardoor bij extreme 
neerslag de riolering wordt ontzien”, zegt Dibbets. “Verder bestaan er bitumineuze dakbanen die voor CO2-reductie kunnen zorgen en 
dakbanen met slimme energie-opwekkers.”

Winans Dakwerken is gespecialiseerd in het leveren 

en aanbrengen van bitumineuze en kunststof 

daksystemen.

En uw betrouwbare partner voor het realiseren 

van ondermeer groendaken, parkeer- en leefdaken, 

energiedaken en dakveiligheid.

Winans beheert, inspecteert en onderhoudt de top 

van gebouwen.

Scheepsdiep 12 - 8356 VJ Blokzijl   Tel: 0521 - 37 15 55
E-mail: info@winans.nl www.winans.nl

WINANS DAKWERKEN
ON TOP OF IT
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Fotobijschrift 3. (Beeld: xxxxx)

Fotobijschrift 2. (Beeld: xxxxx)

EEN CORRECTE VERLIJMING VAN DE 
TEGELS DRAAGT BIJ AAN EEN PERFECTE  
AFWERKING VAN EEN GEBOUW
Familiebedrijf Omnicol, opgericht in 1956, is gespecialiseerd in het aanbieden van oplossingen voor het professioneel 
verlijmen van bouwmaterialen. “We staan bekend als een betrouwbare partner die oplossingsgericht te werk gaat. Dat 
wordt gedaan vanuit het hoofdkantoor in Weelde (België), waar ook de productie en R&D huist. Vanuit de verkoopkan-
toren in Ham (België), Hedel (Nederland) en Marokko vinden de producten hun weg naar de klant. Een platte organisa-
tiestructuur staat garant voor korte communicatielijnen en snelle antwoorden”, vertelt accountmanager Fred Bezemer. 

Tekst | Johan Debaere   

“Onder andere badkamers, zwembaden en ziekenhuizen worden vakkundig 
afgewerkt met onze producten, als verbindende schakel tussen de kale onder-
grond en esthetische afwerking. Daarnaast bieden we krachtige oplossingen 
voor het verlijmen van bakstenen voor buitengevels. Een continue innovatie 
is de basis. Zo vinden onze producten ook hun weg naar de prefab industrie.” 
De professionals van Omnicol hebben ervaring in de bouw en gebruiken die 
om klanten optimaal te adviseren en te begeleiden om steeds tot het beste 
resultaat te bekomen. Naast de persoonlijke adviseursrol ondersteunen ze 
klanten met projectmanagement, waardoor ze samen de uitdaging aangaan.
 
Tegelzetbedrijf Kolen Keramiek bv kreeg de opdracht om het tegelwerk in de 
nieuwe thuishaven van het EMA te realiseren. Zoals bij veel andere projecten, 

ging het tegelzetbedrijf samen met de specialisten van Omnicol op zoek naar 
de beste oplossing om het tegelwerk te verlijmen. “We starten steeds met een 
meeting met alle partijen en bestuderen verschillende aspecten, waaronder 
de ondergrond, de mogelijke materialen, …. Zo verwerkten we hier, met het 
oog op het streven naar een BREEAM ‘Excellent’ score, enkel producten met 
het Emicode EC1 PLUS-certificaat”, licht Bezemer toe. “We adviseren onze 
partners tijdens het volledige traject. Zo voeren we vooraf testen uit en gaan 
we ook tijdens de werken op controlebezoek om te zien of de producten op 
een goede manier verwerkt worden. Ook bij tegelproblemen kunnen onze 
partners op ons rekenen voor de nodige technische ondersteuning. Net als 
Kolen Keramiek zijn we bij Omnicol trots dat we ons steentje mochten bijdra-
gen aan de perfecte afwerking van dit prestigieuse en duurzame project.”    ❚

WIJ HECHTEN 
WAARDE AAN 
EEN STRAK 
RESULTAAT

EMA   Amsterdam
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EEN INTERIEUR MET HOOGSTAAND MAATWERK

‘HET ADEMT RUST EN STIJL’
Ruim 2.000 m² wandbetimmeringen, tientallen pantry’s, loungebanken en meerdere conferentiezalen met podia en 
publieksbanken. Een enorme klus met bijzondere maatwerkelementen, te realiseren in een hele korte tijd. Toch maken 
juist die elementen het interieur van EMA rustiek, ingetogen en stijlvol.

Tekst | Liliane Verwoolde    Beeld | Rob Acket

In een Programma van Eisen gaf het Rijksvast-
goedbedrijf aan waar het interieur in grote lijnen 
aan moest voldoen. Interieurarchitect Fokkema 
maakte de vertaalslag naar een ontwerp; Gielissen 
Interiors zorgde voor de engineering en voerde het 
uit. Het totale maatwerkinterieur – van de wand-
betimmeringen en pantry’s tot de ontvangstbalie 
en het unieke meubilair voor de conferentiecentra 
– komt van haar hand.

MOCK-UPS
“We hadden hierover veel overleg met het team 
van interieurarchitect Fokkema en partners”, ver-
telt Dennis Brassel, accountmanager bij Gielissen 
Interiors. “Maar we wilden ook zeker weten dat 
we bij de opdrachtgever en de gebruikers goed 
zaten. Daarom hebben we in meerdere sessies 
mock-ups gepresenteerd. We toonden bijvoor-
beeld conferentiemeubels, uitgewerkt op ware 
grootte en compleet met positionering, bekleding, 
klaptafeltjes, naambordjes, usb-aansluiting en 
microfoons. Mensen van het Rijksvastgoedbedrijf 
en European Medicines Agency konden deze dan 
beoordelen op praktisch, esthetisch en comfortge-
bied. Soms leidde dat tot nuttige aanpassingen.”

'We maakten mock-ups met alles  
erop en eraan'

DRUKKE WERKOMGEVING
Voor een maatwerkinterieur over achttien verdie-
pingen was de planning een minstens zo grote 
uitdaging als de interieurelementen zelf. “Het is 
de grootste opdracht die we in zo’n korte door-
looptijd hebben gerealiseerd”, vertelt Frank van 
der Pasch, Commercieel Manager bij Gielissen 
Interiors. “Het leeuwendeel is gemonteerd in de 
periode dat de logistiek een uitdaging was. Daar-
naast krioelde het zeker richting de oplevering 
van de vakmensen; op het hoogtepunt zo’n 700 
medewerkers per dag. Dat maakte het voor ons 
best lastig om grote interieurstukken als nieuw op 
te leveren.”

GROTE HOEVEELHEDEN
Daarbij ging het voortdurend om grote 
hoeveelheden. Brassel geeft een voorbeeld: “Voor 
een optimale akoestiek zijn alle kernwanden 

Het totale maatwerkinterieur – van de wandbetimmeringen en pantry’s tot de ontvangstbalie en het 
unieke meubilair voor de conferentiecentra – komt van de hand van Gielissen Interiors.

Het maatwerkinterieur van EMA is rustiek, ingetogen en stijlvol.
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van het gebouw bekleed met een akoestische 
materiaal, aangebracht achter een raamwerk 
van eiken latjes. Het vroeg 10 km latjes om alle 
wanden te bekleden.”

In totaal leverde Gielissen Interiors heel veel 
unieke elementen, die het EMA-interieur bijzonder 
maken. Van der Pasch: “8 engineers hebben de 
vertaalslag gemaakt; 40 meubelmakers hebben het 
uitgevoerd en op de top waren ruim 30 monteurs 
actief voor de montage. Het heeft diepe indruk op 
me gemaakt dat zoveel partijen in één gebouw 
zo vloeiend konden samenwerken.” En over het 
resultaat: “Het is een interieur met veel kwalitatief 
hoogwaardig maatwerk. Dat hoort bij ons. Daarbij 
ademt het rust en stijl. We zijn hier trots op.”  ❚

Fotografie: Corné Bastiaansen & Rob Acket 

'Op het 
hoogtepunt 
waren zo’n 750 
mensen actief'

Voor een maatwerkinterieur over achttien verdiepingen was de planning een minstens zo grote 
uitdaging als de interieurelementen zelf.

EMA   Amsterdam
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Ontwerp, berekening en 3D tekening van constructies
 
Constructieadviseur Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bestaat 
sinds 1953 en telt vandaag bijna 150 medewerkers in vier vestigingen: 
Almere, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het bedrijf staat in voor het 
ontwerp en de dimensionering, berekeningen, BIM-modellen en teke-
ningen van allerlei constructies.
 
 “We zijn een constructieadviseur die weet dat veel integrale oplossin-
gen alleen mogelijk zijn met kennis van de overige bouwdisciplines. Als 
onderdeel van het ontwerpteam kunnen we een beslissende invloed 
hebben op de efficiëntie binnen het ontwerpproces. We streven er steeds 
naar om de ambities van onze opdrachtgevers binnen het vooropge-
stelde budget te realiseren”, zegt directeur Dirk-Jan Kluft. “Voor het 
nieuwe hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap 
werden we gecontacteerd door Bouwcombinatie EMA om de constructie, 
zoals de funderingen, palen, betonkern en staalprofielen te ontwerpen, 
berekenen en in 3D te tekenen. We hadden in het verleden al samenge-
werkt met MVSA Architects en Fokkema & Partners Architecten voor het 
NCIA-project en werden al in een vroeg stadium bij dit project betrokken. 
Ik nam zelf de leiding van dit prestigieuze project in handen en we waren 
continu met een kernteam van 10 à 12 mensen met dit dossier bezig. 
Op piekmomenten kon dat aantal oplopen tot 30 man. Deze nieuwbouw 
moest immers in een razendsnel tempo gerealiseerd worden, waardoor 
het totaalproject in verschillende delen opgesplitst werd.”
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Verhoogde vloeren kunnen direct afgewerkt worden

Kingspan Access Floors (Oudsbergen), onderdeel van Kingspan Groep 
Plc, leverde 26.000 m² vloertegels voor het nieuwe kantoor van het EMA, 
die door de firma Maasdam in een periode van 3,5 maand geplaatst 
werden. De bouwpartners verkozen deze verhoogde vloeren vanwege 
de kwaliteit, maar vooral ook vanwege de snelle montage. In tegenstel-
ling tot andere vloeren is voor deze systemen geen droogtijd nodig. Ze 
kunnen dan ook direct na de montage afgewerkt worden met bijvoor-
beeld tapijt.
 
Kingspan Access Floors is ’s werelds grootste leverancier van verhoogde 
vloeren. “Onze vloertegels worden gebruikt in kantoren, datacentra, 
callcenters en grote retailgebouwen. Zo hebben we producten geleverd 
voor heel wat prestigieuze projecten in heel Europa. We blijven continu 
investeren in de ontwikkeling van innovatieve producten en adviseren 
onze klanten bij de installatie. We willen de klant immers steeds de 
correcte oplossing voor zijn toepassing leveren. Zo hebben we systemen 
voor elke klasse van belasting binnen de norm EN12825”, vertelt Wiljo 
Mackus, sales manager Nederland & België. “Flexibiliteit, toegankelijk-
heid en lage exploitatiekosten zijn belangrijke aspecten voor commer-
cieel vastgoed en daarvoor bieden we met onze verhoogde vloeren een 
ideale oplossing. Zo kunnen de vloeren tijdens onderhoud en technolo-
gische aanpassingen weggenomen en teruggeplaatst worden. Ook een 
aanpassing van de kantoorindeling kan eenvoudig uitgevoerd worden.” 


