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Er is bewust gekozen voor 
een warme look.
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Het oog wil ook wat

Meer dan alleen een degelijk pand voor Floret Trading

in Heinenoord
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“Van daaruit doen we regelmatig 
projecten in heel Europa, ook voor Duits-
Turkse opdrachtgevers. Zo kwam Floret, 
net als Staalmeesters een echt 
familiebedrijf, bij ons uit”, legt senior 
projectmanager Rick de Bruijn de connectie 
uit. Over het resultaat heerst tevredenheid, 
met name over de warme look die het 
pand heeft meegekregen. “In overleg met 
Floret besloten we om de gevelbeplating, 
naast het standaard-grijs, vooral ook wat 
kléur mee te geven. Naast grijs is er 
houtlook toegepast met zwarte details op 
de scheiding hout/grijs. Langs de gevels 
komt op een aantal plaatsen klimmend 
groen van maaiveld tot dakrand. En bij het 
interieur architectuur ontwerp van het 
kantoor hebben we textieltinten
toegepast.” Voor wie het wil, is er dus zelfs 
een connectie met Rembrandt’s 
wereldberoemde schilderij De 
Staalmeesters, dat de (kleur)keurmeesters 
van het Amsterdamse lakengilde 
weergeeft.

Geïsoleerde schil
Naast de warme look is het nieuwe 
bedrijfspand van Floret Trading ook 
letterlijk warm, want: uitstekend 
geïsoleerd. “Het gebouw is rondom 
voorzien van een geïsoleerde schil en 
de kantoor/opslag scheiding binnen is 

Op bedrijvenpark Hoeksche Waard bij Heinenoord herrijst binnenkort het splinternieuwe bedrijfspand van 
Floret Trading BV, een internationale distributeur met Turkse roots. Een gebouw – 300 m² kantoor, een kleine 
2.000 m² bedrijfsruimte – dat net even anders ‘smoelt’ dan de gemiddelde distributiefaciliteit. Verantwoordelijk als 
hoofdaannemer: turn-key bouwer Staalmeesters Projects BV uit Losser, aan de oostkant van ons land. 

‘We hebben er alle vertrouwen in dat we over een 

paar maanden in ons prachtige nieuwe pand zitten’

Over het resultaat is veel tevredenheid
en dan vooral over de look
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voorzien van sandwichbeplating, evenals 
het plafond van het deel van de onder het 

kantoor gerealiseerde laadruimte onder 
het gebouw. Bovenop het pand komen 
zonnepanelen te liggen, maar dat is 
vandaag de dag haast vanzelfsprekend”, 
aldus De Bruijn, de duurzame onder-
delen van het pand duidend. Eveneens 
tegenwoordig-haast-vanzelfsprekend, 
jammer genoeg: ervoor zorgen dat je over 
voldoende materialen en stroomcapaciteit 
kunt beschikken om een project draaiende 
te houden. “Ja, met die stroomvoorziening 
hadden we ook in Heinenoord, toch een 
beetje midden in de polder, te maken. 
Maar aan beschikbare materialen hadden 
we geen gebrek. Kwestie van op het juiste 
moment de juiste afspraken maken met 
de juiste leveranciers. Maar ik durf best 
te stellen dat we daar, op basis van onze 
jarenlange ervaring en netwerken, 
“meesters” in zijn. What you get is what 
you see! Staalmeesters Group BV heeft 
vestigingen in Nederland, Duitsland en 
Slowakije. Sinds 2000 beschikt de 
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Langs de gevels komt op een aantal plaatsen klimmend groen van maaiveld tot dakrand.
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onderneming over 11.000 m2 productie-
faciliteit in Kosice, Slowakije. Tevens is er 
een dochter engineeringtak in Zilina. Een 
ander belangrijk punt tenslotte volgens De 
Bruijn: in Heinenoord werkte 
Staalmeesters weer samen met partners 
met wie meestal al een langdurige band 
bestaat. 

Opdrachtgever content
IJs en weder dienende wordt het nieuwe 
bedrijfspand van Floret Trading BV in het 
eerste kwartaal van volgend jaar 
opgeleverd. Business Development 
Manager Mazlum Floret is er klaar voor. 
“We zijn nog steeds blij met het besluit 
dat we anderhalf jaar geleden de handen 
ineen hebben geslagen met Staalmeesters. 
Ze waren goed betrokken tijdens het hele 
project en we hebben er alle vertrouwen 
in dat we over een paar maanden in ons 
prachtige nieuwe pand zitten. Alles loopt 
volgens plan en naar wens en dat is mede 
mogelijk gemaakt door Staalmeesters als 
hoofdaannemer.”

Interieurontwerp van Studio Didi Jansen.

HOE WIJ 
MEESTERS IN 
STAALBOUW 
ZIJN 
GEWORDEN
Staalmeesters Group BV
Nijverheidstraat 39
7581 PV  Losser

+31 (53) 4781970
info@staalmeesters.com
www.staalmeesters.com
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Aluminium maatwerk    
Voor Peters Constructie BV was de nieuwbouw van 

Floret Trading de eerste keer dat het bedrijf samen-

werkte met Staalmeesters. Misschien opvallend, want 

in de wereld van de distributiecentra is Peters 

Constructiebedrijf geen onbekende als het gaat om 

het maken en monteren van aluminium kozijnen, 

vliesgevels en beglazing. 

“Ook beschikken we over een eigen plaatwerkerij voor  

het vervaardigen van het benodigde aluminium 

plaatwerk”, vertelt directeur Frank de Rijk. “Daardoor 

zijn we als het erop aankomt niet afhankelijk van 

anderen en kunnen we snel anticiperen. Maar in 

Heinenoord was dat nauwelijks nodig omdat het 

project uitstekend was voorbereid.” 

Peters Constructiebedrijf vervaardigt haar kozijnen uit 

hoogwaardig geïsoleerde aluminium profielen. “We 

hebben daarbij de keuze uit het hele assortiment van 

Hydro Building Systems met de series van SAPA en 

Wicona. Op het gebied van profilering zijn de 

mogelijkheden dan breed.” Bij Floret Trading, waar het 

toch vooral ook ging om een wat chique look, werd 

gekozen voor SAPA. Laatste nieuws: Staalmeesters 

heeft Peters Constructiebedrijf BV wederom gevraagd 

voor een nieuw project in Duitsland. Floret Trading 

smaakte blijkbaar naar meer.

www.petersconstructie.nl  |  T.  +31(0)485 - 51 61 61  |  E.  info@petersconstructie.nl
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Naast grijs is er houtlook toegepast met zwarte details op de scheiding hout/grijs.
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Gebr. Buyk breed 
inzetbaar voor 
betontechniek    

Vroeger sierde het vaker een bedrijfsnaam dan vandaag 

de dag, maar in Hardinxveld-Giessendam gaat het nog 

steeds op: voor allround betonwerk in al zijn facetten 

moet je bij de gebroéders Buyk zijn. Wim en Emil, al 

sinds hun vader in 1982 overleed aan het roer bij dit 

kleine familiebedrijf. 

Emil, door Wim benoemd tot woordvoerder, geeft aan 

dat hun bedrijf inderdaad breed inzetbaar is: van 

betonreparatie, wapeningswerk, injecteren en bekis-

tingswerk tot I.H.W.-gestort beton (al dan niet monoliet 

afgewerkt). “Ook in Heinenoord deden we al het beton- 

en vlechtwerk, op het inpandig storten van de vloer van 

de bedrijfshal na. Dat was net een maatje te groot voor 

ons.

Verder wist Staalmeesters ons zoals altijd te vinden als 

er ergens onverwacht een hand- en spandienst verwacht 

werd. Was er ergens bijvoorbeeld iets niet helemaal 

optimaal uitgegraven of was er wat wateroverlast, 

dan zijn wij in staat om snel te schakelen”, aldus Emil, 

toevoegend dat de gebroeders ook in de markt zijn voor 

het verhuren van materieel als systeembekistingen, 

vlindermachines, trilnaalden enzovoorts.

Een degelijk dak    

Hendrikx Daksystemen uit Someren is gespecialiseerd 

in het maken van daken voor de industrie en 

utiliteitsbouw. Voor wie veel langs de weg zit: ze deden 

dat bijvoorbeeld bij het opvallende, 40 meter hoge 

vrieshuis van transporteur Coenen (A73 Boxmeer) en 

bij Miele (A27 Vianen). Bij Floret Trading viel het qua 

complexiteit van het werk wel mee, zegt derde 

generatie directeur Nick Hendrikx bescheiden.  

Al doet zijn opsomming wat er in Heinenoord allemaal 

is aangebracht anders vermoeden. “We hebben op het 

nieuwe pand over de volle 2.150 m² zowel dakisolatie 

(PE folie, Utherm Roof LE Pro 142 mm PIR) als 

dakbedekking (PVC, Sikaplan G, 1,5 mm) geleverd en 

aangebracht.

Daarnaast hebben we het gebouw voorzien van een 

permanent valbeveiligingssysteem van SFS. Dat voldoet 

aan alle normen, waardoor al het onderhoudswerk er in 

de toekomst veilig aangelijnd kan worden uitgevoerd”, 

aldus Hendrikx, aangevend dat ook wat 

Hendrikx Daksystemen betreft de samenwerking met 

Staalmeesters weer prima was. “Vakmanschap koppelen 

aan kwaliteit, bijvoorbeeld van materialen: daar draait 

het om!”
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Efficiënt én chique     
Als het gaat om duurzame dak- en geveltechniek kan Reno Systems BV eigenlijk álles, zeggen directeuren 

Sander van der Waal en Renger Starke. “Vanaf de basis tot en met de montage van elke soort dak- en 

gevelbeplating. Van A tot Z.” Bij de nieuwbouw van Floret Trading lag het voortraject in handen van 

Staalmeesters als hoofdopdrachtgever, Reno Systems moest ‘slechts’ de mannen & materialen leveren voor het 

monteren van de gevelplaten. 

Dat was echter geen probleem, zeggen beide heren: “Op basis van onze inmiddels al kwart eeuw samenwerking 

met Staalmeesters weten we immers wat we aan elkaar hebben en dat we allebei staan voor dezelfde 

basisprincipes. Te weten: een goede voorbereiding is het halve werk, leg de lat hoog en stel hoge eisen aan 

jezelf om de opdrachtgever een dito hoge kwaliteit te kunnen bieden.”

Proactief denken
“En probeer tenslotte waar mogelijk lef-vol en vooruitstrevend te denken en te doen. In Heinenoord leidde dat 

tot een strak vormgegeven gebouw van waaruit Floret efficiënt haar distributiefunctie kan vervullen. En dankzij 

de bijzondere houtlook die de stalen beplating is meegegeven en de finesse waarmee het is gemonteerd is het 

ook een gebouw geworden waarvan je kunt zeggen: ‘Dát is chique!’”
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Optimale E en W uit 
Klaaswaal    

Alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige 

installaties in het nieuwe pand van Floret Trading 

worden aangelegd door Installatiebedrijf Van Rennes 

uit het vlakbij Heinenoord gelegen Klaaswaal. Het 

ging om relatief gebruikelijke installaties, vertelt 

technisch projectleider Mischa Hoogenboom. 

“Voor het geringe aantal mensen dat er gaat werken 

is het een vrij groot pand, inherent aan de logistiek 

functie die het moet gaan vervullen. Maar inherent 

aan het huidige tijdsbeeld wordt het 

vanzelfsprekend wel degelijk ook een energiezuinig 

en duurzaam gebouw.” 

Vaste kaders
Het basisontwerp lag al behoorlijk vast. 

Hoogenboom: “Het is door ons verder uitgewerkt en 

daarbij zijn relatief weinig wijzigingen naar voren 

gekomen. We hebben zorggedragen voor de 

uitvoering volgens de kwaliteitseisen die passen bij 

het project, de verwachtingen van gebruiker Floret 

Trading en natuurlijk onze bedrijfsvisie.”

Betrokken, betrouwbaar en kwaliteit
Een visie die al sinds 1956 stoelt op de pijlers 

betrokken, betrouwbaar en kwaliteit. Voor het 

continue nastreven van verbeteringen beschikt 

Installatiebedrijf Van Rennes over een geïntegreerd 

kwaliteitssysteem waar zo’n beetje alle op hun 

vakgebied te behalen certificeringen deel van 

uitmaken. 

op uw bedrijfsmodel
Wij sluiten aan
www.vanrennes.nl Betrokken Betrouwbaar Installeren.

Het kantoorgedeelte is ook van binnen 
voorzien van sandwichbeplating.
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Het pand herbergt een kleine 2.000 m² bedrijfsruimte.
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Opdrachtgever
Floret Trading BV, Heinenoord

Architect
Staalmeesters Projects BV, Losser

Interieurontwerp
Studio Didi Jansen, Losser

Hoofdaannemer
Staalmeesters Projects BV, Losser

Gevelvullende elementen en deuren
Peters Constructie BV, Heijen

Staalconstructie
Staalmeesters Projects BV, Losser

Montage wand-en dakbeplating
Reno Systems BV, Stadskanaal

Dakbedekking
HD Daksystemen BV, Son

Betonwerken inclusief wapening
Gebr. Buyk Betontechnieken BV, Hardinxveld-
Giessendam

Installateur
Van Rennes Installatietechniek BV, Klaaswaal

Hekwerken
B&G Hekwerken, Veldhoven

Heiwerkzaamheden
Boer Heiwerken BV, Meerkerk
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