Punt West Hotel Beach resort • Ouddorp

Iedere villa is

Tekst: Marije Klein

uniek

Het Punt-West Hotel en Beach Resort ligt in Ouddorp aan
het Grevelingenmeer. In een nieuw aangelegd landschap
staan 72 vakantievilla’s, een dienstgebouw, een restaurant
en vijf blokken met vier appartementen elk. De villa’s zijn in
particulier bezit en zijn alle verschillend. Aannemersbedrijf
Van den Nieuwendijk was hoofdaannemer van het project.

Villa’s kunnen volledig ingericht
worden opgeleverd

Vakantievilla
aan het water

Opdrachtgever/ontwikkelaar
EcoIIProjects (Zeelenberg Architectuur
en DPP vastgoed Zierikzee)
Architect
Zeelenberg Architectuur, Ouddorp
Bouwbegeleiding
jb bouwkundig advies, Etten-Leur
Civiele engineering
ZEC Civiel, Heinkenszand
Aannemer
Aannemingsbedrijf van den
Nieuwendijk BV, Stellendam
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Houtskeletbouw
Topcasco, Heinkenszand

Buitendouches
Prins Lifestyle, Heerhugowaard

Grondwerk
Jaro grondwerken, Ouddorp

Houtafwerking gevels
Leegwater Houtbereiding,
Heerhugowaard

Interieur
Interior Consult, Haarlem
E-installatie
Barendrecht elektra, Hellevoetsluis
W-installateur
Delta Techniek, Sint Philipsland

Bouwperiode
3e kwartaal 2014 - 1e kwartaal 2016
Bouwprogramma
72 villa’s, 5 blokken met elk 4 hotel
suites, restaurant, technische dienst
met 13 garageboxen

Projectleider Gerwin van den Nieuwendijk is buitengewoon tevreden over het
verloop van het complex: ‘Het is natuurlijk prachtig om te zien dat we iets compleet nieuws creëren. En daar komt de
variatie in het werk nog bij.’ Kopers van
de villa’s konden kiezen voor verschillende opties in en buiten de woningen.

Van bedden tot kandelaars
‘Er is niet één woning hetzelfde’, vertelt
Van den Nieuwendijk. ‘En we hebben het
turn key opgeleverd. Mensen konden er
bij wijze van spreken gaan wonen op
het moment dat ze de sleutel in handen
kregen. Van bedden tot aan bestek en
kandelaars; werkelijk alles was geregeld

als de koper dat wilde. We hebben dat
mooi bekrachtigd met een unieke foto
van ieder huisje, als schilderij gedrukt op
houten panelen.’
Maar niet alleen het complete karakter
maakte het voor Van den Nieuwendijk
een mooi project. ‘Je ziet niet vaak dat
er op deze schaal gebouwd wordt met
houtskeletbouw. Deze huizen zijn allemaal opgetrokken uit FSC gekeurd
hout. Daarboven op ligt een groen dak
met sedum. Ook een zeldzaamheid. Opdrachtgever Eco2 Projects heeft gevraagd
om een milieu-vriendelijk complex en
dat hebben we afgeleverd.’

Met steigerplaats!
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Prins Lifestyle
Lien Gisolfland 51
1705 LJ
Heerhugowaard
The Netherlands

JARO
Grondwerken & Kraanverhuur bv

Tel. : +31 (0)6 19 19 0121
Fax : +31 (0)72 850 26 58

Achtpersoons
torenvilla

Houtskeletbouw.
Egaal grijs
verkleurend,
kleuronderhoud
niet nodig

E-mail: p.prins@prinslifestyle.nl
website: www.prinslifestyle.nl
twitter: @prinslifestyle.nl

Bezoekadres
Daniëlsweg 1 - 4451 HP Heinkenszand
T +31 (0)113 70 02 50

Elektrotechnische Installaties
Beveiligingsinstallaties
Uw partner op het gebied van civiele
en constructieve vraagstukken.

Communicatiesystemen
Mechanische Ventilatiesystemen

ZEC is een onafhankelijk ingenieursbureau met kennis op
het gebied van grond-, weg-, water- en betonbouw. Bij
het verzorgen van onze diensten en producten staan de
kernwaarden; integraliteit, pro-actief en perfectie centraal.

Systeemplafonds

De combinatie van ZEC Civiel en ZEC Construct maakt een
integrale projectaanpak mogelijk. Op deze manier kunnen
raakvlakken op elkaar worden afgestemd, waardoor er
efficiënter kan worden gewerkt en faalkosten tot een minimum
worden beperkt.
Wij denken graag met u mee over duurzame en innovatieve
oplossingen!

Meer weten?
ZEC Civiel
Tel: (0113) 56 71 00
Email: info@zecciviel.nl
www.zecciviel.nl

ZEC Construct
Tel: (0113) 56 71 00
Email: info@zecconstruct.nl
www.zecconstruct.nl

DISTELSTRAAT 19A - TEL (0181) 31 34 88 - HELLEVOETSLUIS
E-MAIL: INFO@BARENDRECHTELEKTRA.NL
WEBSITE: WWW.BARENDRECHTELEKTRA.NL

Twee houtskeletten
per week
De houtskeletbouw werd geleverd door Topcasco uit Heinkenszand. ‘Het was een fantastisch project’, vertelt Douwe Leerstra, directeur/eigenaar van Topcasco. ‘ Je merkt dat midden in de natuur
werken de sfeer direct ten goede komt.’ Topcasco leverde in bijna
een jaar tijd de houtskeletbouw voor 76 woningen. ‘We kunnen
razendsnel bouwen’, aldus Leerstra. ‘Uit onze fabrieken komen
complete wanden, inclusief kozijn en beglazing en de daken. Die
bouwen we op locatie in een dag in elkaar. Dan worden ze afgezeild, zodat de dakdekker op een droog dak verder kan.’
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Egale vergrijzing van
het hout door olie

Leegwater Houtbereiding is
uitgeroepen tot Houtwereld
Topleverancier 2015 - 2016
'Beste (loon)bewerker'

Leegwater Houtbereiding uit Heerhugowaard behandelde de
houten gevelbekleding van de woningen in het Beach Resort.
‘We hebben het hout zodanig behandeld, dat het egaal grijs gaat
verkleuren en geen kleuronderhoud meer nodig heeft’, vertelt
directeur Dennis Leegwater van het bedrijf. ‘Er zit nu een lichte
grijze kleur op en de zon, of eigenlijk het UV-licht, doet de rest.’
De behandeling van het hout voorkomt dat het hout zwart wordt
of watervlekken gaat krijgen. ‘Wij gebruiken Sansin woodsealer,
wat bestaat uit natuureigen oliën met een lichte grijze kleurstof’,
aldus Leegwater. ‘Dat brengen we in twee lagen aan. De lagen
moeten binnen anderhalf uur aangebracht worden, bijna nat op
nat. Op die manier sealen we het hout met een vettige opperlaag
die ervoor zorgt dat water er afdruppelt en de UV-stralen verder
hun werk kunnen doen.’

Communicatie
Ook Leegwater roemt de communicatie binnen het project:
‘Iedere partij heeft zich zeer flexibel opgesteld. En door de open
en snelle communicatie bleven mogelijke problemen of obstakels
niet liggen, maar werden ze direct uit de wereld geholpen. Dat
heeft er onder andere voor gezorgd dat er nagenoeg geen vertraging is ontstaan. En iedereen werkt gewoon prettiger natuurlijk.

Hoogteverschillen
vragen om bijzondere
aansluitingen
Natuurlijke Duurzame Gevelbekleding

Het gemak van alles onder een dak

Ontwikkelaars, architecten en vanzelfsprekend ook huizenbezitters
kiezen zeer bewust voor hout. De natuurlijke uitstraling en de
warmte die houtafwerking een pand meegeeft, is doorslaggevend in
de keuze. De beslissing om met hout te werken loopt parallel met de
hang naar ecologisch verantwoord bouwen.

•
•
•
•
•
•

Impregneren
Drogen
Bewerken
Coaten
Brandwerend behandelen
Proefmonsters

Leegwater staat al zo’n 70 jaar aan top in houtverduurzaming en
houten gevelbekleding.
Leegwater voldoet aan keur- en kwaliteitsmerken zoals ISO 9001,
KOMO, FSC® en PEFC met betrekking tot kwaliteit, brandveiligheid
en duurzaam bouwen.

Leegwater garandeert u samenwerking en service van idee tot
realisatie. Vanaf uw eerste schets tot aan het transport op de bouwplaats. Of nog verder. Want ook totale begeleiding van het project
tot aan het plaatsen van de laatste schroef of spijker is mogelijk.

Het creëren van een compleet nieuw landschap was voor alle
betrokken partijen een mooie uitdaging. Maar zeker ook voor de
engineering consultants van ZEC Civiel uit Heinkenszand: ‘Doordat wij te maken hadden met veel hoogteverschillen, moesten
we creatieve oplossingen vinden voor de aansluitingen op het
riool’, vertelt projectleider Jasper Net van ZEC Civiel. ‘Vrij verval
van het rioolwater was door de grote verschillen bijvoorbeeld niet
echt mogelijk.’
De riolering mag niet te diep liggen. En dat zou opgelost kunnen
worden met sprongetjes in het stelsel, maar dat is niet ideaal legt
Net uit: ‘Dan hadden we echt heel veel sprongetjes aan moeten
leggen. Bovendien hadden we onder allerlei particuliere kavels
aan de gang moeten gaan en dat is ook niet gewenst. We hebben
gekozen voor een groene, mechanische riolering. Een aantal kleinere pomp pompt het water naar een centraal gelegen persleiding. Dat voorkomt dure overcapaciteit.’

De ultieme tuinbeleving
met een buitendouche
De kopers van de woningen konden voor allerlei opties kiezen.
Niet alleen opties in of aan de woningen zelf, maar net zo goed
opties voor in de tuin. Een aantal van de kopers kozen voor het
plaatsen van een buitendouche. Die zijn geleverd door Prins Lifestyle uit Heerhugowaard.
‘Wij richten huizen en tuinen in met binnen- en buitenmeubelen’,
vertelt Paul Prins, eigenaar van Prins Lifestyle. ‘Voor dit project
hebben we drie buitendouches mogen leveren. Allemaal volledig
uitgerust met warm- en koudwater. Steeds meer mensen kiezen
voor een douche in hun tuin. Het geeft een ultieme tuinbeleving.
En dat is voor een project zo midden in de duinen natuurlijk helemaal fantastisch. Niets weerhoudt je zo meer van buiten leven.’

120.000 kuub zand voor
een nieuw landschap
Voor Jaro Grondwerken& Kraanverhuur uit Ouddorp was dit
Beach Resort de eerste klus met zo’n grote aanneemsom:
€ 3,2 miljoen. ‘We hebben eerst gesloopt wat er stond en vervolgens een heel nieuw landschap gecreëerd’, aldus Rinus Bruggeman, projectleider bij Jaro. ‘We groeven 120duizend kuub zand
af om de nieuwe haven te laten ontstaan. En met datzelfde zand
hebben we een duinlandschap laten ontstaan langs de baai van
het Grevelingenmeer.’
Jaro deed naast de grondwerken, ook de aansluitingen van de
woningen op stroom, water, riool en afvoer, maakte de zandcement paden in de duinen en verzorgde de ondergrondse infrastructuur. Uiteindelijk plaatsten het bedrijf houten steigers met
paviljoens en bouwde het een verkeersbrug van 40 meter van de
vaste wal naar het eiland. ‘Prettig voor ons en voor de opdrachtgever dat één aannemer alles uitvoert. Korte lijnen voor beide
partijen’, vertelt Rinus Bruggeman.

Secuur met GPS
Toch was het volgens de projectleider niet alleen gemakkelijk. ‘We
werken natuurlijk altijd met GPS om een landmeetkundig plan te
kunnen volgen. Maar dit keer was het landschap zó grillig dat we
geen seconde zonder die tekening konden werken. We werkten
heel precies. En wat een fantastisch resultaat!’

www.leegwater.nl/gevelbekleding
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