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De brandweerwagens staan 
letterlijk in de spotlight dankzij 
de hoge glazen gevels.
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‘We moesten continu     
alert zijn’     
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Brandweerkazerne Waalwijk

‘Het is een zeer luxe en bijzonder gebouw, 

Brandweerkazerne Waalwijk • Waalwijk

De brandweer kan genieten van een 
zeer luxe en bijzonder gebouw met 
een hoog afwerkingsniveau.

dat zie je al aan de buitenkant’  
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Toen projectleider Marcel Addink het ontwerp voor de nieuwe 
brandweerkazerne in Waalwijk zag, wist hij meteen dat het geen 
standaard project zou worden. Het team van Kleijngeld Bouwbedrijf boog 
zich over de bouwtechnische puzzel.

‘Dit was voor ons geen standaard klus. Door de verspringende 
gevellijn en diverse materialen moesten we continu alert zijn’

Er is tevens aandacht besteed 
aan de akoestiek van de nieuwe 
brandweerkazerne.

Via een aanbesteding van de gemeente 
Waalwijk kwam Kleijngeld als winnaar 
uit de bus als hoofdaannemer van het 
nieuwbouwproject. “Het ontwerp werd 
door Van Pelt Architecten getekend”, 
vervolgt Addink. “Het is een zeer luxe en 
bijzonder gebouw met een hoog 
afwerkingsniveau, zeker voor een 
brandweerkazerne. Dat zie je al aan de 
buitenkant; er is gewerkt met een aantal 

niveauverschillen en er zijn diverse 
soorten gevelafwerking gebruikt. De 
brandweerwagens staan letterlijk in de 
spotlight dankzij de hoge glazen gevels. 
Dat zorgt voor een markante uitstraling.”  

Steni-beplating
Begin mei 2019 werd gestart met de 
werkzaamheden aan het gebouw, dat 
een duurzaam karakter heeft dankzij de 

water/warmtepompen en energiezuinige 
verlichting. Verder zijn voor het 
industriële gebouw veel verschillende 
materialen gebruikt. “Hierdoor was dit 
voor ons geen standaard klus. De 
verspringende gevellijn en diverse 
materialen zorgden ervoor dat we 
continu alert moesten zijn op de juiste 
volgorde van bouwen.” Zo bestaat de 
draagconstructie van de brandweer-
kazerne uit staal met betonvloeren, is 
het dak van gasbeton en zijn er veel 
vliesgevels verwerkt in het pand. Het 
vele glaswerk maakt het een open en 
transparant gebouw. Hierdoor is er zicht 
op de brandweerwagens én het 
interieur met als eyecatchers drie 
metershoge actiefoto’s. De gevelaf-
werking, gemaakt met steni-beplating, 
bestaat uit drie soorten kleuren én drie 
soorten glansgraden. “Als de zon op de 
gevel schijnt, geeft dat een wezenlijk 
ander beeld dan als het bewolkt is. Ook 
het tegelwerk binnen is uitgevoerd in 
drie verschillende glansgraden. Dat vroeg 
van ons in de uitvoering meer precisie 
dan normaal.” 

Een mooi visitekaartje
Het pand werd in april 2020 opgeleverd, 
middenin de coronacrisis. “Door de 
coronacrisis waren sommige leveranties 
wat vertraagd, zoals een 
luchtbehandelingskast uit Italië en een 
aantal materialen uit Duitsland. 
Gelukkig hebben we geen serieuze 
vertraging opgelopen.” De 
brandweerkazerne, die pal naast de A59 
verrees, werd gerealiseerd met behulp 
van diverse regionale onderaannemers. 
“Wij werken met vaste partijen voor 
het grondwerk, de straalconstructie, de 
gevelafwerking et cetera. Voor ons is een 
project pas geslaagd als we met al deze 
partijen goed samenwerken. Uiteindelijk 
is de brandweerkazerne een mooi 
visitekaartje voor ons allemaal en dus 
een geslaagd project.”
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Kozijnen uit FSC-hout
 

Maar liefst 46 kozijnen leverde Timmerbedrijf Ludo 
Aarts uit Etten-Leur voor de nieuwe brandweer-
kazerne in Waalwijk. Volledig CNC-gestuurd 
geproduceerd én vervaardigd uit FSC-gecertificeerd 
tropisch hardhout. 

Aan de hand van digitale tekeningen worden in de 
fabriek de kozijnen geproduceerd. Eigenaar Ludo 
Aarts: “We produceren volledig CNC-gestuurd, 
waardoor we een hoge én constante kwaliteit 
kunnen leveren. De afkortzaag zorgt ervoor dat het 
hout automatisch op lengte wordt afgekort, waarna 
het hout vlak, haaks en recht wordt geschaafd op 
onze vierzijdige schaafbank. Vervolgens worden alle 
kops- en langs-bewerkingen op het bewerkings-
centrum gemaakt. Daarna worden de kozijnen in 
elkaar gezet in de zuiver haakse opsluitbank; hier 
worden de verbindingen met de juiste druk in elkaar 
geperst.” 

Milieuvriendelijk
Het hout dat gebruikt is voor de kozijnen van de 
brandweerkazerne is FSC-gecertificeerd. Daarnaast is 
het spuitwerk uitgevoerd met watergedragen, 
milieuvriendelijke materialen. “Zeker bij een 
prachtig product als hout is het belangrijk dat we 
blijven kijken naar de toekomst door ervoor te zorgen 
dat er voldoende herplant is.” 
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De gevelafwerking, gemaakt met steni-
beplating, bestaat uit drie soorten 
kleuren én drie soorten glansgraden.
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jmvandelft.nl

Het vele glaswerk, ook binnen, 
geeft het gebouw een open en 
transparante uitstraling.

Lage U-waarde en 
speels effect in de 
gevel
 

De mooie, ronde ramen in de gevel van de 
brandweerkazerne in Waalwijk zijn echte 
eyecatchers. JM van Delft & zn uit Drunen wist deze 
- technisch lastige - ramen prachtig tot hun recht 
te laten komen en voorzag de hele buitengevel van 
een Schüco vliesgevelsysteem.

De buitengevel van de brandweerkazerne 
bestaat uit een Schüco FWS 50 vliesgevel-systeem 
met kleine vakverdelingen. Albert Emmers, 
projectleider bij JM van Delft & zn: “De duurzame 
gevel is voorzien van triple beglazing die zon- én 
geluidswerend is. Dat laatste was met het oog op 
de ligging pal naast de snelweg erg belangrijk. 
Daarnaast is de gevel duurzaam dankzij de triple 
beglazing. Met een ultra-lage U-waarde van 0,6 is 
het pand echt op de toekomst voorbereid.” 

Dieptewerking
De grote ronde ramen hebben verschillende 
formaten, met aan de buitenkant gewalste 
aluminium dagkantbekleding voor een mooie diep-
tewerking. “Dit soort details maakt de uitstraling 
van het pand heel speels.” 
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Normakoestiek, 
een begrip in 
plafonds en wanden
Geluidsreductie met 
slimme producten

www.normakoestiek.nl

Industrielaan 9, Oisterwijk
T 013 - 529 93 60
E project@normakoestiek.nl

Duurzaam product 
voorkomt galmen
 

Als er geen aandacht aan de akoestiek zou zijn 
besteed, zou de nieuwe brandweerkazerne in 
Waalwijk nu een echte ‘galmbak ’ zijn. Door de 
hoogte van het gebouw en de vele wanden van glas 
en gips, was het belangrijk om de juiste absorptie 
aan te brengen. Normakoestiek uit Oisterwijk koos 
voor een effectief en duurzaam product. 

Normakoestiek maakte in de nieuwe 
brandweerkazerne alle MSwanden, koven en 
systeemplafonds en trof de voorbereidingen voor 
de glaswanden. Om galmen te voorkomen, is 
‘absorptie’ het toverwoord. De architect heeft er in 
het ontwerp voor gekozen om hoogwaardige 
akoestische platen van het merk Ecophon toe te 
passen. “Deze Zweedse producent heeft 
akoestiek heel hoog in het vaandel heeft staan”, 
vertelt Stan van Rijn, eigenaar van Normakoestiek. 
“Het Matrix plafond van Ecophon, dat is toegepast 
in de gemeenschappelijke ruimte, is ook nog eens 
heel praktisch doordat de platen naar beneden zijn 
weg te klappen.” 

Wet Kwaliteitsborging 2022
In dit project heeft Normakoestiek de WKB-wet, die 
in 2022 ingaat, ingezet om aan de opdrachtgever te 
laten zien dat zij werken volgens de voorschriften 
van de fabrikant. “Na controlerondes tijdens het 
bouwproces wordt er een rapportage opgesteld 
die met aanbevelingen is gevuld om de kwaliteit te 
waarborgen.”
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Sinds 1934
sterk in industrieel

maatwerk

Innovatief

Maatwerk

Vakmanschap

Kwaliteit

Duurzaam

Luxe meubilair dat 
tegen een stootje kan
 

Het interieur van de nieuwe brandweerkazerne in 
Waalwijk kenmerkt zich door het hoge 
afwerkingsniveau. Geen standaard kantine, maar 
een luxe op maat gemaakte bar en pantry’s. 
Herman Thijs Interieurbouw zorgde dat het 
meubilair niet alleen mooi is om te zien, maar ook 
geschikt is voor intensief gebruik.

‘Maatwerk’ is het sleutelwoord bij Herman Thijs 
Interieurbouw. Eigenaar Herman Thijs: “We zijn 
soms een beetje eigenwijs. De architect van dit 
project had een bar en pantry van bamboe in 
gedachten. Door onze ervaring bij ziekenhuizen, 
waar je ook te maken hebt met zeer intensief 
24/7 gebruik, wisten we dat bamboe niet de juiste 
keuze zou zijn voor het interieur van de brand-
weerkazerne.” 

Formica
Na overleg werd gekozen om al het zichtwerk van 
de pantry’s, keuken, bar en scheidingswandjes uit 
te voeren in formica. “Dit is een slijt- en stootvast 
materiaal. Een mooie bijkomstigheid is dat we 
hiermee een besparing wisten te realiseren. De 
prijs ging omlaag en de kwaliteit omhoog!” 

- Interieur decoratie
- Akoestisch dempend
- Lichtwanden
- Signing
- Reclame belettering
- Naadloos behang

- Interieur decoratie
- Naadloos
- Akoestisch dempend
- Lichtwanden
- Signing
- XL Prints

Waalwijk | 0416 - 335368 | metroxl.nl     
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Het meubilair is niet alleen 
mooi om te zien, maar ook 
geschikt voor intensief gebruik.
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Beleving in beeld Brandweerkazerne Waalwijk
 

MetroXL plaatste, in opdracht van Bouwbedrijf Kleijngeld, 9 indrukwekkende actiefoto’s op grootformaat 
in de nieuwe Brandweerkazerne Waalwijk. “Vooral de snelle reactietijd van MetroXL is erg fijn. 
Aanpassingen, het op maat zetten, controleren van de kwaliteit van de aangeleverde beelden en/of 
bewerkingen worden supersnel doorgevoerd waardoor we steeds snel konden schakelen”, vertelt Marcel 
Addink van Bouwbedrijf Kleingeld. 

Meedenken en samenwerken
Meedenken en adviseren over de wanddecoratie tijdens de bouw is onze kracht. Wij bieden altijd 
maatwerkoplossingen die zowel mooi als functioneel zijn. Wanneer nodig sluiten we zelfs aan bij de 
bouwvergadering. Een goede samenwerking vooraf zorgt voor een perfect eindresultaat’, aldus Ron 
Labordus van MetroXL.

Akoestisch dempende oplossingen met print
MetroXL is gespecialiseerd in akoestisch dempende oplossingen voor kantoorpanden, zwembaden, 
scholen, ziekenhuizen, sportaccommodaties, bedrijfshallen en meer. Voor elke toepassing is er een systeem 
waarbij een mooie print perfect kan worden gecombineerd met geluiddemping. 

MetroXL brengt beleving in beeld.
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‘Voor ons is een project pas geslaagd als we met alle betrokken 
partijen goed samenwerken’
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Moderne bijpassende zonwering 
maakt het helemaal af.
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Opdrachtgever
Gemeente Waalwijk

Architect
Van Pelt Architecten, Cromvoirt

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Kleijngeld BV, Waalwijk

E-installateur
Van Dijnsen Installatiewerken BV, Breda

Gevelbouw
JM van Delft Zn, Drunen

Interieurbouw
Herman Thijs BV, Tilburg

Houten binnenkozijnen
Timmerfabriek Ludo Aarts, Etten-Leur

Afbouw wanden & plafonds
Normakoestiek, Oisterwijk

Staalconstructie
Van de Water Staal, Waalwijk

Hekwerken en poorten
B&G Hekwerken, Veldhoven

Tegelwerken
Tegelzettersbedrijf Gestel BV, 
Sint-Michielsgestel

Interieur graphics
MetroXL, Waalwijk

Bouwprogramma
Brandweerkazerne voor gemeente 
Waalwijk 

Bouwperiode
Mei 2019 – april 2020

‘Uiteindelijk is de brandweerkazerne een mooi visitekaartje voor ons 
allemaal en dus een geslaagd project’

Ook buiten is het heerlijk 
toeven voor het personeel van 
de brandweerkazerne.
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