
Door: Jolanda Groothuis  

 “Een complex 
 binnenstedelijk project 
 in een klein werkgebied”

Kondor Hair

Bouwbedrijf Wilmink-Oosterveld uit Borne is als bouwkundig aannemer  
verantwoordelijk voor de revitalisering van Kondor Hair Nederland B.V. en 
Confident Haarzorg en zal tevens de vier hoogwaardige appartementen 
realiseren. Het project werd ontworpen door Studio Kees Marcelis uit 
Oosterbeek. In aanloop naar de aanbesteding bleek volgens projectleider 
Bert Damink al gauw dat het geen opdracht betrof waarbij het een kwestie 
van stenen stapelen zou zijn: “Dit binnenstedelijk project heeft een behoorlijke 

moeilijkheidsgraad en verdient zowel van onze 
werkvoorbereiders als van de uitvoerenden 
alle aandacht.”Bert Damink:  

“De bestaande en nieuwe 

constructie lopen als een rode 

draad door het gebouw en 

vergen een hoge mate van 

aandacht.”
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Naast Bouwbedrijf Wilmink-

Oosterveld schreven nog twee 

partijen in op de uitvraag van 

BBD Bouwmanagement. 

“De prijs speelde hierbij een 

belangrijke rol, maar onze 

presentatie gaf mede de door-

slag”, aldus Bert Damink. 

“We hadden ons zorgvuldig 

ingelezen, temeer omdat de 

onderneming tijdens de bouw-

werkzaamheden operationeel 

zou blijven en derhalve 

gefaseerd uitgevoerd diende 

te worden. Om goed beslagen 

ten ijs te komen stelden we een  

Plan van Aanpak op waarin we 

in 45 stappen het hele project 

tot in detail hebben belicht. 

Daarnaast realiseerden we, voor 

de visuele beeldvorming, een 

virtuele, digitale tour waardoor 

het hele traject tastbaar werd. 

Deze zorgvuldige voorbereiding 

werd door de opdrachtgever 

gewaardeerd.” 

Constructief ingewikkeld
Volgens de projectleider komt 

er constructief gezien veel bij 

dit project kijken: “We bouwen 

feitelijk een nieuw pand over 

en op het bestaande pand. 

Dit bestaande pand wordt 

(deels) verdiept wat inhoudt 

dat nieuwe constructies -ten 

Voor de beeldvorming:

• Behandelkamers, winkelpand en groothandel 

 bevinden zich op de begane grond. Deze  

 hebben in 2015 een volledige upgrading 

 ondergaan waarbij BBD Bouwmanagement 

 eveneens de regie voerde en Bouwbedrijf 

 Wilmink-Oosterveld de uitvoerende partij 

 was.

• Op de eerste verdieping wordt kantoor 

 gehouden, daarnaast bevindt zich een 

 woning welke door opzegging van de 

 huurder vrij kwam. De bestaande kantoor

 ruimtes blijven gehandhaafd, maar onder

 gaan momenteel een volledige transitie. 

 Op de plek van de woning zullen twee 

 appartementen worden gerealiseerd; één 

 op de eerste verdieping, één op de tweede 

 verdieping. 

• De kantine bevindt zich eveneens op de 

 begane grond. Er bleken mogelijkheden 

 om daarbovenop nog twee appartementen 

 te realiseren, die er als het ware overheen 

 gebouwd worden. 

De werkzaamheden zullen in drie fases 

uitgevoerd worden:

• Eerste fase: upgrading kantoren en 

 trainingsruimte

• Tweede fase: realisatie twee appartementen 

 boven de kantine

• Derde fase: transformatie huurwoning 

 naar twee appartementen
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Bert Damink:  
“Omdat bij dit werk feitelijk niets 

haaks en recht is, is de totaalscan 

en het IFC-model van BIM4ALL 

een absolute uitkomst.”

behoeve van de appartementen- 

op de bestaande constructies 

komen. We zijn daardoor 

gebonden aan de constructieve 

contouren van de bestaande 

constructie op de begane 

grond. Hierdoor kan slechts 

op een aantal gefundeerde 

punten afgesteund worden. 

Dit loopt als een rode draad 

door het hele gebouw en vergt 

een hoge mate van aandacht, 

met name voor onze werk-

voorbereiders. 

Bovendien moet vermeden 

worden dat er tijdens de 

bouwwerkzaamheden 

lekkages ontstaan. Om dit 

te voorkomen zullen er 

nooddakbedekkingen 

worden aangebracht. Bij een 

ver- en nieuwbouw van deze 

omvang is het van belang 

dat het hele werk zo snel 

mogelijk wind- en water-

dicht is.”

Voordelen IFC-model
De kick-off van het project 

vond in december vorig jaar 

plaats. De oplevering staat in 

november gepland. Volgens 

Bert Damink verlopen de 

werkzaamheden tot nu toe 

volledig op schema. Dit heeft 

volgens hem mede te maken 

met de 3D totaalscan van het 

project die Wilmink Oosterveld 

liet maken door BIM4ALL uit 

Rijssen: “Deze 3D-laserscan 

maakt dat het volledige werk 

tot in de puntjes nauwkeurig 

inzichtelijk wordt. BIM4ALL 

genereert hiermee een IFC-

Kondor Hair

Bouwen in het Oosten 41



model (Industry Foundation 

Classes); een specificatie die 

bedoeld is om bouwkundige 

en constructieve data digitaal 

op te kunnen slaan in een 

uitwisselbaar formaat. De 

scans (pointclouds) worden 

vervolgens uitgewerkt tot 

bruikbare 3D BIM-modellen 

en zijn uitermate geschikt voor 

projecten als deze. Omdat bij 

dit werk feitelijk niets haaks en 

recht is, is deze methode een 

absolute uitkomst. Het vormde 

de basis voor onze werk-

voorbereiders, maar het is 

tevens een handleiding voor 

de uitvoerende vaklieden. 

Door te starten op basis van 

de juiste en nauwkeurige 

uitgangspunten worden 

eventuele risico’s duidelijker 

inzichtelijk en faalkosten 

vermeden. Het ontbreken van 

deze scan zou het werk een 

stuk arbeidsintensiever maken. 

Deze manier van werken maakt 

dat het niet meer noodzakelijk 

is om op de bouwplaats alle 

elementen in te meten. Dit scheelt 

enorm veel tijd. De benodigde 

bouwmaterialen kunnen nu 

reeds vooraf geproduceerd 

worden. Voor ons was het in 

beginsel een investering, maar 

het is beslist de moeite waard; 

werkbaar en bruikbaar.” 

Blijvend interessant
Het project in hartje Enschede 

is er volgens Bert Damink één 

met een uitdaging van formaat: 

“Niet vanwege de omvang, 

meer vanwege de complexiteit. 

Het houdt je scherp. Dat 

moet natuurlijk te allen tijde, 

maar, om een voorbeeld te 

noemen; we zijn momenteel 

tevens werkzaam op een 

bouw in Nijverdal waar we elf 

appartementen realiseren voor 

EBD Vastgoed. Qua grootte is 

het niet vergelijkbaar met dit 

project, andersom brengt het 

op bouwkundig vlak een stuk 

minder maatwerk met zich 

mee. Deze diversiteit maakt 

ons werk blijvend interessant. 

Alle dagen!”   

Wilmink-Oosterveld bouwt 
wat wordt beloofd

In 1978 legden Gerrit Wilmink en Henk 

Oosterveld de eerste bouwstenen van 

Bouwbedrijf Wilmink-Oosterveld. Door de 

jaren maakte het bedrijf een gestage groei 

door. In 2007 droeg Gerrit Wilmink het stokje 

over aan zoon Jarno. Binnen de organisatie 

zijn ruim dertig mensen werkzaam. Volgens 

Bert Damink heeft Wilmink-Oosterveld alles 

in huis wat een grote bouwer biedt, maar 

met de voordelen van een kleine, platte 

organisatie: “Ons team is jong en dynamisch 

wat ons een vooruitstrevende bouwer 

maakt. We realiseren veel werken voor vaste 

opdrachtgevers die erop mogen rekenen 

dat alle aspecten (advies, vergunning, bouw 

en onderhoud) van A tot Z worden verzorgd. 

Daarnaast houden we er een sterke service- 

en onderhoudstak op na voor diverse 

gerenommeerde bedrijven in de omgeving. 

Onze bedrijfsvoering is open, eerlijk en 

transparant. Er wordt duidelijk overlegd 

waar we daadwerkelijk voor gaan. Sprookjes 

verkopen doen we niet, ‘gewoon bouwen’, 

           dat is ons motto.” 
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