Hoofdgebouw Qurios Resort • Gulpen

Ten Brinke verbindt
behoefte en mogelijkheden
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Het hoofdgebouw bestaande
uit twee verdiepingen heeft
een vloeroppervlak van in
totaal 1.516 m2.
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Hoofdgebouw Qurios Resort • Gulpen
Kenmerkend is de overhangende en vrijdragende constructie.

Wie de bedrijfsnaam hoort, denkt meteen aan een traditioneel bouwbedrijf, maar bij Ten Brinke uit Helmond ligt

dat iets anders. De onderneming houdt zich primair bezig met het aankopen van grondposities om daar vervolgens
binnen de bestemmingsplannen een bouwkundige invulling voor te ontwikkelen. Dat kan variëren van complete
woonwijken tot appartementencomplexen. Het bouwen van het hoofdgebouw op het Qurios Resort in Gulpen was
voor projectleider Adrie Bergmans en zijn collega’s een uitzonderlijk project.
“Deze aanvraag kwam via onze goede
relatie Peter Peters BV uit Schaik en wij
hebben er met veel voldoening vanuit onze
expertise invulling aan kunnen geven”,
stelt Bergmans.

Ontwikkeling en realisatie
Normaliter ontwikkelt en realiseert Ten
Brinke volledig haar eigen projecten.
Hierbij werkt het bedrijf uit Helmond
samen met vaste partners, zoals
architecten en constructeurs. “De grond
kopen wij vaak aan van gemeenten,
agrariërs of private grondeigenaren. Er
wordt uiteraard eerst goed gekeken naar
wat er binnen het bestemmingsplan is
toegestaan en waar op die locatie de
specifieke woonbehoeften liggen. Op basis
van die gegevens ontwikkelen wij een
compleet bouwplan en als de benodigde
vergunningen rond zijn gaat ons eigen
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bouwteam aan de slag met de
uiteindelijke realisatie van het
bouwproject. Ook daarbij werken wij
uiteraard weer samen met externe
specialistische bedrijven.” De verkoop van
de woningen laat het bouwconcern
voornamelijk over aan projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen, beleggers, makelaars of
banken.

Passend project
Voor het team van Ten Brinke uit
Helmond was het in opdracht bouwen van
het hoofdgebouw van het Qurios Resort in
Gulpen een uitzonderlijk project en volgens
Adrie toch eigenlijk ook weer niet. “De
realisatie van het multifunctionele gebouw
heeft immers aardig wat kenmerken van
de bouwplannen die wij doorgaans
ontwikkelen. Het ziet er qua architectuur

vanwege de overhangende en vrijdragende
constructie bijzonder uit. Dat geldt ook
voor het gedeelte van het gebouw dat als
het ware in een dijk is gebouwd. Van het
groene dakterras op de bovenverdieping
loop je als het ware zonder trap of
drempels de natuurlijke omgeving in. Dat
zijn natuurlijk wel aspecten die ons als
planontwikkelaars extra aanspreken.”

Het kloppend hart
Het hoofdgebouw bestaande uit twee
verdiepingen heeft een vloeroppervlak van
in totaal 1.516 m2. Bij de geplande
oplevering in mei 2021 zal het hoofdgebouw het kloppend hart vormen van het
landelijk gelegen vakantiepark in Gulpen.
Naast een entree met receptie biedt het
hoofdgebouw plaats aan onder meer
winkels, fietsverhuur, wasserette en
horeca.

Bitumen voor
worteldoorgroei
Sinds de oprichting in 1964 is HD Daksystemen uit
Someren gespecialiseerd in het maken, repareren en
onderhouden van platte daken voor met name
utiliteitsbouw en industriële projecten. Denk
hierbij aan het aanbrengen van bitumen, PVC, FPO/
TPO dakbedekking, het realiseren van groene daken,
daken met zonnepanelen en het maken en plaatsen
van zetwerk.
Bij de realisatie van het nieuwe hoofdgebouw van het
Qurios Resort in Gulpen werd HD Daksystemen
ingeschakeld voor de complete dakopbouw. “In totaal
hebben wij verdeeld over drie dakvlakken zo’n 1.200
m2 bitumineuze Derbigum dakbedekking
aangebracht”, aldus calculator Frank Jennekens.
EPS-isolatie
“Dat gaat minimaal 40 jaar mee. Op de plaats waar
het dakterras met groenaanplant is gesitueerd,
hebben wij doorgroeibestendig Derbigum toegepast.
Dat is noodzakelijk voor de worteldoorgroei op het
groene dak. In verband met de dakbestrating (terras)
en hoge belastbaarheid van het dak is er gekozen voor
een zeer drukvaste EPS-isolatie (EPS200).”

Zaanstraat 2 - 5712 SN Someren
Tel. +31(0) 495 663 422
info@hd-daksystemen.nl
www.hd-daksystemen.nl
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GEVENTILEERDE
GEVELBEKLEDING
SOLID SURFACE
COMPOSIET
GLAS
KERAMIEK
ALUMINIUM
STAAL
VEZELCEMENT
CORTENSTAAL
ALUZINC
HPL
ZINK
INOX
TERRACOTTA

Genk
Oosterring 21
B-3600 Genk
T +32 (0)89 62 09 11
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In mei 2021 wordt het
hoofdgebouw opgeleverd.
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Balen
Ambachtsstraat 11
B-2490 Balen
T +32 (0)14 82 90 10

www.limeparts-drooghmans.be
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Geventileerd gevelsysteem als ademende
buitenschil
Talloze gebouwen in
Nederland en België zijn voorzien
van geventileerde gevelsystemen
die geproduceerd en gemonteerd
zijn door Limeparts-Drooghmans.
Het bedrijf met vestigingen in de
Belgische plaatsen Genk en Balen
voorziet ook de gevelaanzichten
van het nieuwe hoofdgebouw van
het Qurios Resort in Gulpen van
fraaie geventileerde
gevelpanelen.
De medewerkers van de Belgische onderneming richten zich op de productie en montage van duurzame en
hyper geventileerde gevelsystemen voor zowel particuliere woningbouw als utiliteitsbouw. “Er worden steeds
hogere eisen gesteld aan een goed ventilerende bouwconstructie”, vertelt directeur Sven Drooghmans. “De
gevelaanzichten moeten er dus niet alleen mooi uitzien, maar ze moeten constructief ook kunnen ademen, een
goede isolatiewaarde hebben, lang meegaan en passen binnen het bouwbudget.”
Passend geheel
De gevelaanzichten van het
hoofdgebouw van het Qurios
Resort in Gulpen vormen als het
ware een driehoek. Alle
aanzichten worden door
Limeparts-Droogmans voorzien
van gepoedercoate gevelpanelen
die op aluminium draagstructuren van 3mm worden
gemonteerd. “Het onderste
gedeelte is uitgevoerd in een
betonlook kleur en het bovenste
deel in bruine kleur. Die
combinatie geeft het gebouw
een stoere uitstraling en het past
ook perfect bij de natuurlijke
omgeving.”
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De alleskunner
Bij het horen van de bedrijfsnaam zou je denken dat
het hier om een schoonmaakbedrijf gaat. Niets is
echter minder waar. G-Cleaning uit Veldhoven noemt
zich de allesreiniger onder de schoonmaak- en
industriële reinigingsbedrijven. “Maar in plaats van
allesreiniger zou de term alleskunner feitelijk beter
passen. Wij pakken vrijwel elke klus aan en bieden als
dienstverlener brede ondersteuning aan onze
opdrachtgevers”, vertelt directeur Rob Gielissen.
Door de brede dienstverlening is G-Cleaning een
handige partij om mee samen te werken. Naast het
compleet pakket aan schoonmaakwerkzaamheden
richt het Noord-Brabantse bedrijf zich ook op onder
meer gevelonderhoud en tuinonderhoud.
Alle disciplines
“Wij hebben ook een eigen klusteam dat overal waar
dat nodig is bijspringt. Alle disciplines komen nu ook
van pas bij de realisatie van het hoofdgebouw op het
Qurios Resort in Gulpen. Noem ons maar de vliegende
keep op de bouwplaats”, lacht Gielissen.
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Ontwikkeling en realisatie in eigen hand
Projectontwikkelaar
Qurios Gulpen Exploitatie, Gulpen

W-installateur
Theo Boons bvba, Arendonk (B)

Architect
2by4-Architects, Rotterdam

Opleveringsschoonmaak
G-Cleaning, Veldhoven

Hoofdaannemer
Ten Brinke Groep, Varsseveld

Geventileerde gevelsystemen
Limeparts-Drooghmans, Genk &
Balen (B)

E-installateur
Van Keulen Elektro-Technisch Buro
BV, Nuenen

Bouwprogramma
Bouwen hoofdgebouw ca. 2500 m2 &
vakantiewoonigen aan de Euverem
Bouwperiode
September 2020 – mei 2021
Bruto vloeroppervlakte
11.000 m2

Complete dakopbouw
HD Daksystemen, Veldhoven
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