Walburg College • Zwijndrecht

Snelle uitbreiding Walburg
College dankzij
efficiënte bouwmethode

Met deze uitbreiding
kan het Walburg
College de komende
jaren weer vooruit.
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Walburg College • Zwijndrecht
De uitbreiding is gebouwd op palen.
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Zwijndrecht • Walburg College
De mooie voorgevel bezien van dichtbij.

‘Wij kiezen voor projecten
met een zekere bouwkundige
of logistieke uitdaging, dat
is onze kracht’

Het Walburg College in Zwijndrecht, onderdeel van de Onderwijsgroep

Zuid-Hollandse Waarden, moest het aantal leslokalen uitbreiden. Na een
lang vergunningentraject kwam het groene licht, en kon hoofdaannemer
Breda Bouw van start met de bouw. “De afgelopen vier jaar is de
onderwijsgroep bezig geweest met de processen om de uitbreiding op
papier rond te krijgen. Nu was het aan ons om de plannen daadwerkelijk
snel ten uitvoer te brengen”, begint projectleider Stefan Schets van Breda
Bouw.
Concreet zorgde Breda Bouw voor in totaal
600 m² extra ruimte op de eerste en
tweede verdieping. “De uitdaging was
de locatie van de bouwplek: ingeklemd
tussen de gemeentelijke gymzaal en het
bestaande schoolgebouw. Een ander, beter
bereikbaar, grondoppervlak mocht niet
bebouwd worden. De opdrachtgever koos,
in verband met de eisen van de gemeente,
voor een bouw op palen. Op de begane
grond blijft zo de fietsenstalling
gehandhaafd.”

Obstakels
In mei 2021 werd gestart met de
werkzaamheden. “Op dat moment gingen
de tegels uit het schoolplein. Daarna
moesten we echter wachten op de
kapvergunning voor een aantal bomen die

in de weg stonden. Omdat we te maken
hadden met het broedseizoen, konden
pas half juli de bomen worden gekapt om
daarna verder te gaan met de bouw.” Nog
een obstakel vormde de hoofdgasleiding
die aan de voorzijde van de school loopt.
Schets legt uit: “Er is vanuit de nutsleverancier verboden om op die plek
grote druk op de grond uit te oefenen.
Tegelijk was dit de enige plek waar geen
bebouwing stond, waardoor het ook de
enige aanvoerroute voor ons bleek te zijn.
Daarom maakten we in de grond een brug
om over een breedte van acht meter de
grond niet te belasten.” Dit soort
uitdagingen is voor Breda Bouw geen groot
probleem. “De projecten die wij uitvoeren,
zijn altijd heel divers. We richten ons niet
op seriematig werk, maar kiezen juist voor

projecten met een zekere bouwkundige
of logistieke uitdaging. Dat is echt onze
kracht.”

Staal- en houtskelet
Eind december was de oplevering van het
project. Projectleider Schets spreekt van
een zeer snelle bouwtijd. “Eén van de
redenen dat we de aanbesteding
wonnen, was dat we de snelste
bouwmethode konden bieden. We hebben
net voor de bouwvak een staalskelet
neergezet, en de ruwbouw in een maand
tijd afgerond door houtskeletbouw
gevels te gebruiken. De kozijnen zitten
geïntegreerd in de HSB-elementen, wat
tijdswinst oplevert ten opzichte van een
traditionele bouwwijze.”

Overlast beperken
Het schoolgebouw was tijdens de bouw in
gebruik. “Sterker nog: we hebben zelfs ook
de toiletten en een aantal lokalen van de
bestaande gebouwen mee gerenoveerd.
Tijdens alle werkzaamheden was het belangrijk om de overlast voor de scholieren
tot een minimum te beperken. We hadden
heel fijn contact met het hoofd facilitaire
dienst van de school, waardoor de lijnen
kort waren en de werkzaamheden in goed
overleg plaatsvonden.”
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Lange levensduur met
slijtvaste Marmoleum
De zeer slijtvaste vloer in het nieuwe deel van het
Walburg College te Zwijndrecht werd verzorgd door
JM Stoffering uit Breda. “Voor dit project is gekozen
voor Forbo Marmoleum in de uitvoering Fresco en
Flash. In totaal hebben wij 820 m² vloeroppervlak
verzorgd”, aldus projectleider/calculator Joost
Leijten van JM Stoffering.
Het voorbehandelen en het verwerken van het
Marmoleum is uitgevoerd met producten van Uzin
Utz, vertelt Leijten. “Het gaat dan om de lijm,
egaline en primer. Wat bij dit project vooral
aandacht vroeg, is de logistiek rondom de
vloerwerkzaamheden. De hele bouw loopt immers
over ons werkoppervlak.
Wij denken altijd met de aannemer mee hoe we
het project in goede banen kunnen leiden, zodat de
vloer gelegd kan worden met zo weinig
mogelijk overlast voor de andere partijen op de
bouw.” Het resultaat is een zeer slijtvaste
vloerbedekking. “Deze Marmoleum vloer staat
garant voor een lange levensduur: een goede keuze
voor het intensieve gebruik in de school.”

Nikkelstraat 24 Breda
T: 076 572 0045
E: info@jm-w.nl
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UTILITEIT & INDUSTRIE
WONINGBOUW
ONDERHOUD & SERVICE
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je werkt aan bijzondere en
unieke projecten? Dan maken wij graag kennis met je.
Calculator
Voorman timmerman
Projectleider
(Onderhouds)timmerman
Uitvoerder
Voor meer informatie over de vacatures: www.bredabouw.nl
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Opdrachtgever
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden,
BTW nr:NL004508415B01
KVK nr: 20037000
Barendrecht

IBAN: NL79
G-rek: NL1

Architect
Architectenburo Frans van Roy, Berkel Enschot
Hoofdaannemer
Breda Bouw, Teteringen
Vloeren
JM Stoffering, Breda
Grondverzet
G.M. Damsteegt, Oud-Alblas
Bouwprogramma
Bouwen/verbouwen 600 m2 extra ruimte op
de eerste en tweede verdieping
Bouwperiode
Mei 2021 – december 2021

www.gmdamsteegt.nl

Bruto vloeroppervlakte
600 m2
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