Residence Rusthoff • Sassenheim

De details van de oude bollenvilla
werden teruggebracht in de
nieuwe gevels, met veel rollagen,
natuursteen sluitstenen en
talloze togen.
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Klassieke details in een
architectonisch jasje
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De naam van het appartementencomplex
Residence Rusthoff zegt het al:
Optimaal ontspannen
Met een buurt die in eerste instantie niet zat te wachten op de
nieuwbouw had H&B Bouw een lastige start bij Residence Rusthoff. Hoe
anders kijkt men nu aan tegen het exclusieve pand in hartje Sassenheim!
Harry Bakker, mede-eigenaar van H&B Bouw, vertelt over de hordes die
genomen moesten worden om tot het succesvolle resultaat te komen.

Eén belangrijke horde die H&B Bouw al
direct bij het leggen van de fundering
moest nemen, was omgaan met het feit
dat de bouwlocatie zich middenin het
centrum bevond. “Er was weinig
werkruimte én opslag waardoor de
logistieke aanvoer van materialen niet
eenvoudig was. Al in de voorbereidende
fase hebben we dit proberen te
ondervangen door goed te plannen en
veel gebruik te maken van prefab en een
vaste torenkraan achter op het terrein.”

Oude bollenvilla
Op de bouwlocatie stond voorheen een
villa. “Het was officieel geen monument,
maar zo voelde het voor de
omwonenden wel. We kregen weliswaar
een sloopvergunning van de gemeente,
maar dat zette veel kwaad bloed in
Sassenheim. Daardoor begonnen we al

met twintig nul achter. Daar hebben we
zeker last van gehad, totdat mensen
zagen hoe zorgvuldig wij de bouw
aanpakten. De details van de oude
bollenvilla werden door ons
teruggebracht in de nieuwe gevels, met
veel rollagen, natuursteen sluitstenen
en talloze togen. Er zijn verschillende
kleuren en steenformaten door elkaar
heen gebruikt. Ook verwerkten we veel
natuur- en hardsteen in het metselwerk,
zoals voor de sluitstenen, waterslagen,
afdekplaten en trappen. Alle klassieke
details zijn in een nieuw architectonisch
jasje gestoken. Nu is het een pareltje
voor de gemeente en is de buurt er zelfs
trots op.”

Hoge GPR-score
Eén jaar na de startdatum werd de bouw
opgeleverd. Het pand is niet alleen heel

‘De entree doet
denken aan een
vijf-sterren hotel’
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Het appartementencomplex
is hoogwaardig en duurzaam
gebouwd.

hoogwaardig gebouwd, maar ook
duurzaam. “De gemeente had als doel
om de GPR-score voor alle onderdelen zoals energie, gezondheid,
gebruikerskwaliteit en toekomstwaarde zo hoog mogelijk te krijgen. Waar een 6,5
gemiddeld is, scoort dit pand een 8. Alle
appartementen zijn uitgerust met een
warmtepomp voor cv en koeling, er is
een terugwininstallatie voor de

luchtcirculatie en er liggen
zonnepanelen op het dak.”

Trots
Tot slot is het appartementencomplex
uitgerust met de nieuwste
domotica-technieken en openen de
bewoners hun deuren met een druppel
toegangssysteem; handig én veilig. Voor
H&B Bouw was ook dit project een

uitdaging, maar uiteindelijk is het
prachtig uitgepakt, stelt Bakker. “De
entree, geheel uitgevoerd in marmer,
doet denken aan een vijf-sterren hotel.
Dat gevoel heb je als je door het pand
loopt, maar ook als je het ziet van
buitenaf. Het is een project waar we met
recht trots op zijn.”
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Samen met u zorgen wij
ervoor dat uw droomproject
werkelijkheid wordt

H&B Bouw BV
Rijksstraatweg 50
2171 AM Sassenheim
info@hbbouw.nl

Samen bouw?

www.hbbouw.nl

LUXE VILLABOUW | PROJECTONTWIKKELING
RENOVATIES | VERBOUWINGEN

Authentieke details hebben
een plek gekregen in het
appartementencomplex.
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Van fundering tot
sedumdak
Residence Rusthoff is in alle opzichten een exclusief
pand. De Jong & Haasnoot loodgietersbedrijf uit

Katwijk was vanaf de fundering tot de laatste pan
op het dak bij dit project betrokken.

Het appartementencomplex in Sassenheim is

hoogwaardig en duurzaam gebouwd. Zo heeft ieder
van de twaalf appartementen een eigen

warmtepomp. “Wij troffen met grondboringen

voorbereidingen voor dit systeem, waarmee de

warmte uit de grond wordt gebruikt”, vertelt Kees
de Jong. “Het aanbrengen van de warmtepompen

verzorgden we samen met één van onze partners.
Ook zorgden we voor de warmte-terugwin-

behandeling, waterinstallaties, binnenriolering en

het zinkwerk van de goten en hemelwaters. Tot slot
deden we het dakwerk. Kortom: Het hele pakket!”
Dikkere laag isolatie

Voor het project leverde de specialist blank zink 0.8.
“Dit is standaard, maar de dakisolatie was dat weer
niet; hiervoor werd voor een dikkere laag

dakisolatie gekozen dan normaal. Ook hebben we

op één appartement een sedum dak aangebracht.
Voor ons was het de eerste keer dat we een groen
dak plaatsten, erg leuk om te doen.”

Natuurlijk zijn
loodgieters er om
problemen te
verhelpen.

De Jong & Haasnoot
Loodgieters B.V.
Scheepmakerstraat 3N
2222 AB Katwijk
Tel: 071-14034152
info@jhloodgieters.nl
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Dankzij het fijnlasproces
zijn de lasnaden van de
roestvrijstalen hekwerken
van de balkons slechts
subtiel zichtbaar.
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Fijnlasproces
draagt bij aan hoog
afwerkingsniveau
De luxe uitstraling van Residence Rusthoff komt tot

in de kleinste details tot uiting. Neem het laswerk van
de roestvrijstalen hekwerken van de balkons. Door
het fijnlasproces dat Metal Art toepaste, zijn de
lasnaden slechts subtiel zichtbaar.

“Het constructiewerk, de roestvrijstalen leuningen en
de hekwerken van de balkons werden allemaal door
Metal Art uit Hazerswoude-dorp gemaakt én

geplaatst. Eigenaar Arther van Dijke: “Wij tekenen
al dit soort werk nauwkeurig zelf uit. Ik zeg altijd:
‘Architecten moeten kunnen denken zonder rem’.

Wij vertalen het ontwerp naar de praktijk. Door alles

zelf te tekenen, hebben we in de hand dat wat we op
papier beloven, ook praktisch goed uitvoerbaar is.”
TIG-lassen

De staalconstructie die Metal Art voor Residence

Rusthoff maakte en plaatste, betreft geen zichtwerk.
De hekwerken van de balkons zijn in een later

stadium geplaatst en springen natuurlijk wél in het
oog. “Al het roestvrij staal voor deze hekken hebben

we middels een fijnlasproces gemaakt. Warmte heeft
veel invloed op roestvrij staal; het materiaal is heel

gevoelig voor krimp en trek. Tijdens het lassen moet
de warmte daarom evenredig worden verdeeld.

TIG-lassen is een speciale lastechniek waarbij je zelf

kunt bepalen hoeveel draad je toevoegt. Zo ontstaat
een fijne lasnaad, die perfect bij Residence Rusthoff
past vanwege het hoge afwerkingsniveau.”
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Een Next Step trap
in uw kantoorpand
• Unieke Next Step Toplaag slijtvastheid klasse AC5
• Voor intensief gebruik in drukke verkeersruimtes
• Duurzaam gekozen grondstoffen en productieproces
• Onderhoudsarm, krasbestendig, veilig en bestand
tegen vlekken
• Maatwerkproducten voor de zakelijke markt
• Antislip R10
Meer weten? Neem vandaag nog contact op!
Next Step BV
Productiestraat 2
8263 BR Kampen

038 201 99 63
info@next-step.nl
www.next-step.nl/zakelijk/

De trappenhuizen zijn slijtvast,
kleurvast, antislip en ook nog
eens mooi om te zien.
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CNC uitgefreesde z-profielen maken
trappenhuis exclusief
Slijtvast, kleurvast, antislip en ook nog eens mooi om te zien; de twee trappenhuizen van Residence Rusthoff
werden door de professionals van Next Step Traprenovatie uit Kampen onder handen genomen.

“We hebben één trede in de ruwbouw geplaatst om te laten zien dat het materiaal zeer slijtvast is”, begint

Esmée Wagelaar van Next Step Traprenovatie. “Op een later moment in de bouw hebben we vervolgens alle
treden gerenoveerd met z-profielen.”
HPL-toplaag

In het ene trappenhuis werd de kleur Noce Romantica gebruikt, het andere trappenhuis kreeg de kleur
Sunday Oak. “De binnenplaat van de overzettreden is gemaakt van HDF. Hier overheen kwam een

HPL-toplaag. High Pressured Laminate bestaat uit drie verschillende lagen; een basis die bestaat uit

verschillende lagen kraftpapier, een decoratielaag en de bovenplaat. De slijtvaste toplaag (AC5) is uitermate
geschikt voor intensief gebruik in drukke en veel belopen verkeerruimtes.”
Speciale bomen

Ook de zijkanten van de trap kregen een speciale behandeling: “We hebben speciale bomen gemaakt in

hetzelfde materiaal, die met de CNC zijn uitgefreesd en over de z-profielen zijn geplaatst. Deze bomen zijn
uitgevoerd in zwart, wat bijdraagt aan de chique uitstraling.” Middels CNC de hoek uitfrezen voor de

z-profielen is voor Next Step Traprenovatie geen standaardprocedure. “Voor de utiliteitsbouw en de zakelijke
markt bieden we steeds vaker speciale maatwerkproducten. Zo ook voor Residence Rusthoff, waarvoor we
weer samenwerkten met H&B Bouw.”
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Van de verbouwing van een slaapkamer tot aan de totale
begeleiding van een nieuwbouwhuis of bedrijfspand.
ITG Bouw B.V. doet het allemaal. Nieuwbouw, afbouw,
verbouw, opbouw, aanbouw of bouwbegeleiding.
Wij zijn de afbouwspecialisten!

Kanaalstraat 10 | 1975 BE IJmuiden | 0255-527744
info@itgijmuiden.nl | www.itgijmuiden.nl

Thermische isolatie in
parkeergarage
De droge afbouw - wanden, plafonds en

timmerwerk - van Residence Rusthoff was in handen
van ITG Bouw. “Om tegemoet te komen aan de
gestelde wensen en eisen van de architect en
hoofdaannemer H&B Bouw zijn we al in het

voortraject betrokken bij deze mooie opdracht”,
aldus eigenaar Steven van der Stroom.

In de gangen van Residence Rusthoff plaatste ITG

Bouw afgewerkte plafonds, waarbij rekening werd
gehouden met zowel de akoestiek, esthetiek én

praktische aspecten. “Zo hebben we ervoor gezorgd
dat het plafond uitneembaar is, waardoor de
techniek eronder toegankelijk blijft.”
Cradle to cradle

In de parkeergarage onder het gebouw koos ITG

Bouw voor een brandwerende, akoestische maar

vooral ook thermische isolatie tegen het betondek
aan. Tot slot stelde het team cradle to cradle

materialen voor, wat het duurzame karakter van het
pand onderstreept. “Door alle technische aspecten
begint ons werk al bij de calculatie en
werkvoorbereiding.”
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Designkleuren benadrukken hotelsfeer
Geen standaard RAL 9010 op de kozijnen, geen budgetbehang op de muren. “Als je de entree van Residence
Rusthoff binnenstapt, denk je dat je in een hotel bent”, aldus Michael van Beelen van De Schilders uit
Katwijk.

“Voor de buitenkant van de kozijnen werd gekozen voor een klassieke basis in een romige kleur,

gecombineerd met een wat lichtere kleur. Het andere schilderwerk binnen benadrukt de hotelsfeer, dankzij
talloze designkleuren van een Engels merk. Zo zijn in de algemene ruimtes de deuren en plinten Ral 7021
(zwartgrijs). In combinatie met de warme grijskleur op de wanden geeft dat een mooi effect. Ook de

schilderijpanelen in de hal met behang erin vallen op”, aldus Van Beelen, die samen met André Hazenoot het
bedrijf runt.
Renovlies

Voor de wanden werd renovlies gebruikt; een hoogwaardig glad glasvliesbehang dat naadloos op de wanden
komt en scheur-overbruggend werkt. “Het is een duurzaam en sterk materiaal, dat voor een mooie

uitstraling zorgt. Deze wanden zijn daarna afgewerkt met een hoogwaardige afneembare latex. Dit project
is ook voor ons een mooi stukje werk.”

MICHAEL VAN BEELEN
06 51 40 23 22
ANDRE HAZENOOT
06 10 29 87 66

Rolklaver 11
2224 GS Katwijk
info@deschildersuitkatwijk.nl
www.deschildersuitkatwijk.nl
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Waterjet snijdt tegels entree CNC op maat
De entree van Residence Rusthoff is het eerste dat mensen zien als ze binnenstappen. De gigantische tegels

met marmerprint geven bezoekers het luxueuze gevoel dat bij dit project past. “We leverden slechts een kleine
bijdrage aan Residence Rusthoff”, begint Eddie Donkers bescheiden. Zijn bedrijf, Eddie Donkers Tegelwerken uit
Someren, richt zich op exclusief high-end tegelwerk.

Zo ook voor de entree van dit project. “De vloertegel is 60 bij 60 en in die zin niet zo bijzonder, maar de wandtegels zijn dat wel. Het gaat om een book-matched patroon; een marmerprint die over alle tegels doorloopt.
Hierdoor lijkt het alsof de wand uit één stuk marmer bestaat.”
Digitaal inmeten

De tegels zijn maar liefst één bij drie meter. Alle voorbereidingen voor de klus werden in de eigen werkplaats
getroffen. “Alles wordt digitaal ingemeten. Onze waterjet-machine snijdt vervolgens alles CNC op maat.

Compleet met alle benodigde uitsparingen en de uitwendige hoeken in verstek gezet. Dat scheelt een hoop
meetwerk en voorkomt onnodige fouten.”

Bij binnenkomst geven de
gigantische tegels met marmerprint
geven bezoekers het luxueuze gevoel
dat bij dit project hoort.
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GRENSVERLEGGENDE PERFECTIE OP MAAT.
EDDIE DONKERS TEGELWERKEN BV • KANAALSTRAAT 103B • 5711 EG SOMEREN • T 085 - 902 18 52 • WWW.EDDIEDONKERS.NL

Door het hoge afwerkingsniveau doet het
gebouw denken aan een vijf-sterren hotel.

Opdrachtgever
Rusthoff ontwikkeling b.v., Voorhout

Tegelwerken
Eddie Donkers Tegelwerken, Someren

Afbouw
ITG Bouw, IJmuiden

Architect
Van Egmond architecten, Noordwijk

Staalconstructie
Metal Art BV, Hazerswoude-Dorp

Hoofdaannemer
H&B Bouw, Sassenheim

Trappenhuizen
Next Step Traprenovatie, Kampen

Bouwprogramma
Modern appartementencomplex
Residence Rusthoff

Fundering
De Jong & Haasnoot loodgietersbedrijf,
Katwijk

Schilderwerk
De Schilders uit Katwijk, Katwijk

Bouwperiode
Juli 2019 - augustus 2020

Industriebouw • november 2020 • 17

