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WEER BIJZONDER PROJECT IN HAVENSTAD

Markthal Rotterdam nieuw foodwalhalla
In heel Europa kun je ze vinden, van het Spaanse platteland tot in Stockholm: markthallen waar alleen
voedingsmiddelen worden verkocht. Alleen in Nederland was er nog geen een. Rotterdam brengt
daar verandering in met de Markthal, op een van de oudste plekjes van de stad aan de Blaak.
En Rotterdam zou Rotterdam niet zijn als dat niet iets heel bijzonder zou worden. Een boog van ruim
40 meter hoog met daarin 228 appartementen overspant een markt ter grootte van een voetbalveld.

D

e Markthal nadert inmiddels zijn voltooiing.
Er wordt nog druk gebouwd door TBIonderneming J.P. van Eesteren, maar het is al goed
te zien hoe beeldbepalend het gebouw naast de
bestaande buitenmarkt wordt. Het hoogste punt
werd bereikt in september 2013, komend najaar
wordt de Markthal opgeleverd. Deze hoek van
Rotterdam was al bijzonder met de kubuswoningen
van Piet Blom. De Markthal van architectenbureau
MVRDV biedt straks nog meer visueel spektakel en
is bovendien bedoeld als een nieuwe impuls voor het
omliggende Laurenskwartier. De eerste ideeën voor
de Markthal waren er al meer dan tien jaar geleden.
Het Rotterdamse bestuur voegde de daad bij het
woord en schreef in 2004 een prijsvraag uit voor
het ontwerp van de Markthal. Deze werd gewonnen
door MVRDV. De uitkomst is een project met alle
functies onder een dak. Wonen, markt, winkels en
onder de grond een supermarkt, parkeergarage en
expeditiecentrum voor de markt.
Maar het gaat eigenlijk om twee projecten. Onder
de grond zit nog een gebouw (garage), vijftien meter

diep, grotendeels onder grondwaterniveau. Een deel
van het funderingswerk is onder water uitgevoerd,
door duikers. Om het geheel te dragen zijn 2.500
heipalen geslagen. De bouw van het eerste deel is
uitgevoerd door een consortium van TBI-onderneming Mobilis en Martens en Van Oord. De hal
zelf wordt gebouwd door J.P. van Eesteren. ,,Wij
begonnen in 2012’’, vertelt Michel Hoogendoorn,
projectdirecteur bij J.P. van Eesteren. ,,We sloten direct aan op de onderbouw. Mede daardoor slagen we
er hoogstwaarschijnlijk in de bouw volgens schema
af te ronden.’’
Ook de hal is innovatief. Hoogendoorn: ,,De betonnen boogconstructie met daarin appartementen is op
deze schaal nooit eerder gedaan. Bij de bouw,
waarbij Coenen Afdichtingsbedrijf verantwoordelijk
is voor de beplating van de gevels en het kitwerk, is
veel aandacht besteed aan duurzaamheid met kwalitatief hoogstaande materialen en uitstekende isolatie.
Flexibele glazen kopgevels zorgen ervoor dat de hal
geen tochtgat wordt en regen buiten blijft.’’
Kenmerkend voor de Markthal is dat er uitsluitend

verse waar zal worden verkocht. Het karakter van de
winkels en horeca rond de markt sluit daar op aan.
De Markthal wordt gezien als een aanvulling en een
stimulans voor de traditionele buitenmarkt.

12.000 m2 kunstwerk van Coenen
De nieuwe markthal in Rotterdam krijgt een enorme wand- en
plafondschildering van Arno Coenen, geen familie van het
bedrijf dat gespecialiseerd is in geveltechniek en afdichtingen.
Het kunstwerk beslaat de gehele binnenkant van de hal:
van de grond tot aan het 35 meter hoge plafond, in één moeite
door naar de grond aan de andere kant. Bij elkaar is het bijna
12.000 vierkante meter.
Op de schildering zijn enorm kleurrijke afbeeldingen van
bijvoorbeeld fruit, bloemen, vissen en brood te zien; producten
die binnenkort, als de markthal open gaat, te koop zullen zijn.
In het midden van het gebouw aan het plafond komt een grote
lamp, die de zon symboliseert.
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Schilrenovatie van 187 huizen in Voorschoten
Formabouw voert in opdracht van woningcorporatie Woonzorg Nederland een heel omvangrijke
renovatie uit van 187 woningen in Voorschoten.

I

n samenwerking met onder meer Coenen
Geveltechniek worden de huurhuizen van
Woonzorg Nederland voorzien van nieuwe goten,
dakpannen, schoorstenen, renopur dakplaten,
isolatiebeglazing, schilderwerk buitenkant en isolatie
van spouwmuren en ventilatie van kruipruimte.
Het gaat om een schilrenovatie van de woningen
die dateren van net voor de Tweede Wereldoorlog.
Ook het kitwerk wordt vervangen en de muren
worden waar nodig opnieuw gevoegd en verankerd.
De werkzaamheden moeten aan het einde van dit
jaar zijn voltooid. Tijdens de renovatie blijven de
woningen bewoond. Formabouw en Coenen
proberen de overlast voor de bewoners zoveel
mogelijk te beperken, daarom wordt de renovatie
per woningblok verricht.
Voor Formabouw is dit de eerste kennismaking met
Coenen Geveltechniek. ,,En tot nu toe gaat die
samenwerking heel goed’’, vertelt projectleider Wim
Wesselink. ,,Dit werk is ons na aanbesteding gegund.
Dit betekent dat wij heel scherp hebben geoffreerd.
De partijen waarmee wij samenwerken moeten goed
zijn tegen een aantrekkelijke prijs. Daar zijn we met
Coenen op een goede manier uitgekomen en ook op

het werk loopt het allemaal uitstekend. Wij hebben
er in Jan Hoogenboom een goede uitvoerder op
zitten. We hebben nauwelijks tegenvallers.
Dat is prettig voor ons, maar uiteraard ook voor de
bewoners. Die krijgen na de renovatie een beter
huis.’’ De woningen hadden bijvoorbeeld nog enkel
glas en de isolatiewaarde voldeed ook niet aan de
eisen van deze tijd. ,,Ik schat dat de woningen uit de
jaren dertig dateren. Toen werd er volgens andere
eisen gebouwd dan nu het geval is. Alle woningen
krijgen dubbelglas, maar ook de spouwmuren
worden opnieuw geïsoleerd. Dat geldt ook voor het
dak. We hebben zelfs alle pannen eraf gehaald om
nieuwe dakplaten te plaatsen. Ook de schoorstenen
waren over het algemeen niet goed meer. Dus die
hebben we ook vervangen.’’

MEE

PROFITEREN

Het project bestaat echter niet alleen uit
huurwoningen. ,,Er staan ook huizen tussen van
particulieren’’, legt Wim Wesselink uit. Die mensen
hebben het in de loop der jaren gekocht en kunnen
nu overigens wel mee profiteren van de renovatie.

Ze moeten dat uiteraard wel zelf betalen, maar wij
kunnen dit tegen een gereduceerd tarief aanbieden.
Veel mensen maken hier gebruik van. Een enkeling
niet en dit betekent dat we ook wel eens een woning
moeten overslaan. Jammer, maar dat is de
keuzevrijheid van de eigenaar.’’
Het Voorschotense Formabouw is een middelgroot
aannemingsbedrijf dat regelmatig actief is in
renovaties. ,,Wij hebben een team met bezielde
vakmensen die alle facetten van het bouwen in hun
vingers hebben. Die mensen hebben liefde voor het
vak. Het zijn geen rouwdouwers, daarom kunnen zij
ook prima in een bewoonde omgeving aan de slag en
dat geldt gelukkig ook voor de mensen van
Coenen.’’

De Malietoren: een icoon in Den Haag

D

e Malietoren is eigenlijk niet meer weg te
denken uit Den Haag. Er zullen maar weinig
mensen zijn die het stijlvolle gebouw niet kennen.
Duizenden automobilisten op de Utrechtsebaan
rijden er dagelijks onderdoor. De A12 is de
belangrijkste invalsweg voor Den Haag, maar
De Malietoren is ook de plek waar VNO-NCW
resideert en om die reden veel in het nieuws is.
Ook MKB-Nederland en vele andere organisaties
zetelen in het pand dat door architectenbureau
Benthem Crouwel is ontworpen. De Malietoren
wordt door EPOC, een Nederlandse
vastgoedorganisatie, beheerd, maar een Duits
beleggingsfonds is eigenaar van het 22 etages
tellende gebouw, dat er binnen bijna even mooi
uitziet als aan de buitenkant.
Jos Janssen is namens EPOC verantwoordelijk voor
het beheer en het onderhoud van het pand, dat aan
de buitenzijde door aluminium, roestvrij staal en
veel glaspartijen wordt gekenmerkt.
,,Het gebouw straalt transparantie, kwaliteit,
betrouwbaarheid en degelijkheid uit. En dat
wil de eigenaar van dit pand ook graag. Als
EPOC zijn wij verantwoordelijk voor beheer en
projectmanagement. Onze missie is het continue
verbeteren van de performance van vastgoed, voor
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zowel de eigenaar (in de vorm van waardegroei en
rendement), als voor de huurder (in de vorm van
transparante en beheersbare servicekosten). Onze
visie is dat een tevreden huurder en een goede
gebouwkwaliteit de basis vormen voor een optimale
performance van vastgoed op lange termijn.’’
Als Head of Technical Management, projects &
development heeft Jos Janssen liefst 25 projecten
in zijn portefeuille. Bijvoorbeeld Euro Gate In
Rotterdam (langs de A20), waar Coca Cola is
gevestigd, valt ook onder zijn verantwoordelijk.

,,Wij hebben bij de panden waar wij het beheer
over voeren weinig leegstand. Dat heeft ook te
maken met onze opdrachtgever. Dat is een Duits
beleggingsfonds. De Duitse kwaliteitseisen zijn dus
van kracht. In de panden die wij voor deze partij
beheren zie je ook geen achterstallig onderhoud. Er
worden genoeg financiën vrijgemaakt om ervoor te
zorgen dat het vastgoed er uitstekend uitziet. Dat is
in een concurrentiemarkt, waar wij mee te maken
hebben, ook noodzakelijk om huurders te behouden
of te krijgen.’’

VEEL

CO M P L I M E N T E N

Ook het onderhoud van De Malietoren wordt
uitstekend verzorgd. ,,Mede door Coenen
Geveltechniek’’, vertelt Jos Jansen. ,,Het bedrijf
Coenen is verantwoordelijk voor het onderhoud
en het reinigen van de buitengevels. Dat is best
een specialistische klus, want het is een hoog
gebouw. Bovendien vragen ook de materialen
aan de buitengevel een aparte behandeling. Maar
die kennis en kunde is bij Coenen aanwezig. Dat
resultaat kunnen dagelijks duizenden mensen zien.
We krijgen als EPOC ook veel complimenten over
dit gebouw.’’
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Fort bij ’t Hemeltje
krijgt nieuwe functie

Fort bij ‘t Hemeltje in Houten wordt omgetoverd
tot een bedrijvencomplex. Het Belgische
aannemingsbedrijf Goedleven heeft in
samenwerking met Coenen Geveltechniek
het fort gerestaureerd.
Het monument is in eigendom van
Staatsbosbeheer, dat samen met gemeente
Houten en provincie Utrecht de handen ineen
heeft geslagen om Fort bij ’t Hemeltje als
cultureel erfgoed te behouden.
Her fort werd gebouwd tussen 1877 en 1881 en
verdedigde de toegang van een terreinstrook
naast de Wulvenbroekse Wetering, en de
spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Utrecht. Het fort was
voorzien van een bastionet-caponnière in de
gracht, met kazematten en lage flanken voor de grachtflankering.
Deze waren door middel van poternes bereikbaar.
In 1914-1919 werden op de ringkade luisterposten gebouwd; deze zijn
inmiddels weer verdwenen. Het fort bestaat uit een aarden wal met
oorspronkelijk bomvrij gebouw, een flinke gracht en een
fortwachterswoning. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen.
Het fort had een bezetting van ruim 250 manschappen en ongeveer
34 stuks geschut. Deze kanonnen zijn er nooit neergezet.

In de Eerste Wereldoorlog werden
gemobiliseerde soldaten ondergebracht in het
fort. Ook werden er toen verbeteringen
aangebracht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is
het fort gebruikt door Nederlanders en door
Duitsers. Beide legers hadden er luchtafweer
geplaatst. Veel granaten van het luchtafweer
kwamen in de wijde omgeving neer. Deze zijn
niet altijd ontploft. Eenmaal werd boerderij De
Klomp vlakbij geraakt. Vanaf 1956 gebruikte
Defensie het als munitiedepot. Vanaf 1959 werd
het fort gebruikt als munitierenovatiewerkplaats. In 1992 vertrok Defensie en
kreeg een vuurwerk evenementenbedrijf uit
Culemborg onderpand in Fort bij ‘t Hemeltje.
Sinds 1995 is het fort in handen van Staatsbosbeheer. In 2000 vertrok het
vuurwerkbedrijf.
Aannemingsbedrijf Goedleven en Coenen Geveltechniek hebben het fort
van de Waterlinie gedeeltelijk gerestaureerd. Ook de gebouwen op het
terrein hebben een opknapbeurt ondergaan. De kazerne heeft een
kantoorfunctie gekregen. Het is niet de bedoeling dat het fort een grote
publiekstrekker wordt. Het biedt namelijk onderdak aan (broed)vogels en
vleermuizen.

COENEN GEVELTECHNIEK RENOVEERT DE LOPER

‘Geen gemakkelijke klus’
Het project De Loper aan de kop van het Mathenesserkwartier (hoek Mathenesserweg/Grote
Visserijstraat) in Rotterdam is door Coenen Geveltechniek eerder deze maand opgeleverd. De gevels
van de woningen van corporatie Havensteder zijn gerenoveerd. De bewoners werden geconfronteerd
met los rakend metselwerk en slecht voegwerk.

O

mdat er een gevaarlijke situatie dreigde te
ontstaan is het project aan de voorzijde
preventief in de steigers gezet. ,,In februari 2013
werden wij door Havensteder benaderd vanwege
de problemen bij De Loper’’, vertelt Rob Kandel,
bedrijfsleider bij Coenen Geveltechniek. ,,In eerste
instantie leek het om enkele losse stenen en voegen
te gaan, maar wij constateerden dat er meer aan de
hand was. Het vervangen van enkele voegen en het
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vastzetten van een paar stenen zou alleen een cosmetische ingreep zijn, maar zou geen oplossing bieden
voor het daadwerkelijke probleem.’’
Na een uitgebreid onderzoek bleek dat erbij een
gevelrenovatie tien jaar geleden fouten waren
gemaakt bij het plaatsen van kunststofkozijnen. Toen
had men verzuimd om lateien te plaatsen. Hierdoor
werd het bovenliggende metselwerk niet voldoende opgevangen, omdat de dragende constructie
ontbrak. De muur
ging hierdoor werken
waardoor er scheuren in
de gevel ontstonden.
,,Toen wij door Havensteder bij dit project
betrokken raakten, hebben we geadviseerd om
zo snel mogelijk steigers
te plaatsen. De scheuren
in de gevel waren zo
groot dat je makkelijk je
hand erin kon stoppen.
Ook lieten veel stenen
los. Het is best een druk

gedeelte in het Mathenesserkwartier, daarom wilden
wij dat dit afgeschermd zou worden en dat deze renovatie goed zou worden aangepakt om nog grotere
problemen te voorkomen’’, aldus Rob Kandel.

S TA L E N

L AT E I E N

Coenen Geveltechniek heeft de afgelopen maanden boven alle kozijnen en deuren stalen lateien
geplaatst. Stenen zijn vervangen of weer vastgezet en
het voegwerk is ook compleet vervangen. Voor de
bewoners was het even vervelend om hun voorgevel in de steigers te hebben. ,,Maar wij hebben
getracht om de overlast bij onze werkzaamheden
tot een minimum te beperken. Bij enkele bewoners
moesten de erkers opnieuw worden opgemetseld.
Bij die mensen hebben we stofschotten geplaatst om
ervoor te zorgen dat ze toch in hun woning konden
blijven. Ook woningcorporatie Havensteder heeft er
alles aan gedaan om het ongerief voor de huurders
zo klein mogelijk te houden. Het resultaat van de
gezamenlijke inspanning mag er zijn, want De Loper
is weer een project waar Havensteder en de bewoners
trots op kunnen zijn.’’
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RENÉ WESTERVELD OVER NIEUWE ACTIVITEIT VAN COENEN:

‘Tot 360 minuten brandwerend’
Brandveilig bouwen is een zaak van details. Kleine details kunnen grote investeringen te niet doen;
vooral als men verzuimt de doorvoeringen van technische installaties brandveilig af te dichten.
De hoeveelheid elektrische branden zal in de komende jaren verder toenemen. Meer dan 20% van de
branden is te wijten aan een apparaat dat defect was of verkeerd werd gebruikt.

U kent Coenen van het afdichten van kitvoegen en
luchtdicht bouwen. Projectleider René Westerveld
kreeg echter steeds vaker de vraag voorgelegd of
Coenen op een project ook de brandwerende
doorvoeringen kon meenemen. De technische
installaties stoppen immers niet bij de wanden en
plafonds van een brandcompartiment. Deze worden
doorboord met vele technische installaties zoals
leidingen en buizen van sanitair en verwarming,
kanalen van het ventilatiesysteem, elektra- en
datakabels. Doorvoeringen en hun sparingen zijn
een bedreiging voor de brandwerendheid en moeten
worden beveiligd tegen branddoorslag.
In het algemeen worden kabelmantels gebruikt
van PVC. Deze PVC-mantels bevatten een hoog
percentage weekmaker, die ervoor zorgt dat de
mantels makkelijk branden. Hierdoor kunnen
branden die in kabelbundels ontstaan, vaak

door overbelasting en dus oververhitting van de
kabelgoot, zich als een lont door het gebouw
verplaatsen. Bovendien ontstaat bij verbranding
van conventionele PVC-kabels per kilogram PVC
ongeveer 1,2 liter zoutzuurgas. Dit gas is zeer
giftig en heeft nog lang na de brand een corrosieve
werking op installaties en metalen delen. Zelfs het
wapeningsijzer in betonnen wanden en constructies
kan er door aangetast worden.
,,In samenwerking met Promat kunnen we nu
brandwerend afdichten volgens de kwaliteit die de
klant van ons is gewend. Doorvoeringen van kabels
kunnen zelfs tot 360 minuten brandwerend gemaakt
worden door toepassing van Fireline-producten van
Promat. Inmiddels hebben vijf werknemers van
Afdichtingsbedrijf Coenen een speciale opleiding
gevolgd, zodat zij deze werkzaamheden volgens
de strengste eisen kunnen verrichten’’, aldus René

Westerveld van Coenen. Om een brand beheersbaar
te houden stelt het Bouwbesluit eisen aan de
weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
(wbdbo) tussen brandcompartimenten. Een pand
wordt opgedeeld in brandcompartimenten, (subbrandcompartimenten) en rookcompartimenten.
Dit verhindert dat een brand zich ongelimiteerd kan
verspreiden. Het Bouwbesluit dicteert de maximale
grootte; 500 m2 voor logiesfuncties en 1000 m2
voor overige gebruiksfuncties. Goede brandwerende
scheidingen houden de brand beheersbaar, stellen de
gebruikers van het gebouw in staat veilig te vluchten
en geven de brandweer de mogelijkheid te blussen
en reddingswerk te doen.
,,Kortgeleden hebben wij de doorvoeringen van
leidingen en buizen in een studentenhotel aan
de Admiraliteitskade in Rotterdam brandwerend
gemaakt. Dat gebeurde tijdens een renovatie.
Deze werkzaamheden verrichten wij niet alleen
bij utiliteitsbouw, maar ook in woningbouw.
Het is verstandig dat afdichtingen periodiek
worden geïnventariseerd en gecontroleerd.
Zeker bij bedrijfspanden, maar ook in hotels en
studentenhuizen wordt er nog wat veranderd aan de
technische installaties.’’
Nadat een afdichting is voltooid wordt deze door een
sticker van Afdichtingbedrijf Coenen geïdentificeerd
en genoteerd. Coenen houdt hiervan een dossier bij
voor latere inspecties en onderhoud.

Onderhanden (onder meer):

Nieuwbouw Markthal in Rotterdam i.o.v. J.P. van Eesteren B.V.
Nieuwbouw ’t Buitenrijk in Maassluis i.o.v. ERA Contour B.V.
Herbestemming Mariënbosch in Nijmegen i.o.v. B.V. Bouwbedrijf Hazenberg
Nieuwbouw 14 woningen in Molenaarsgraaf i.o.v. Bouwonderneming Stout B.V.
Spouwmuur Isolatie en gevelherstel in Berkel & Rodenrijs i.o.v. Van den Berg en Lopik B.V.
Spouwmuur verankering Woonzorg in Voorschoten i.o.v. Formabouw B.V.
Gevelherstel / Isolatie Bomenwijk in Waddinxveen i.o.v. Bouw- Aann.bedr. Arend P. van der Knaap B.V.

Opgeleverd:

Gevelherstel Grote Visserijstraat in Rotterdam i.o.v. Havensteder
Brandwerende doorvoeringen Studentenhotel in Rotterdam i.o.v. van Omme & de Groot B.V.
Nieuwbouw Woontoren “de Reigers” in Rotterdam i.o.v. Stebru Bouw B.V.
Nieuwbouw “de Gilden” in Leidschendam i.o.v. Bouw & Aann.Mij.Schouten B.V.
Gevelonderhoud Kantoorgebouw UWV in Rotterdam i.o.v. J.P. van Eesteren B.V.
Spouwmuur verankering in Zierikzee i.o.v. Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
Spouwmuur Isolatie 1e fase Croonenburg in Oud-Beijerland i.o.v. HW Wonen
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