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Door puien rondom te plaatsen, 
gevat in bruin stalen gevelwerk, 
ontstaat een transparant geheel.
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Berghege bouwt duurzaam 
wij(k)centrum voor wijk 

Ruwaard in Oss 
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De 14.000 inwoners van de wijk Ruwaard in Oss hebben binnenkort een duurzaam wijkcentrum: De Haard. De 
bouwplannen ontstonden uit overleg tussen de gemeente Oss, BrabantWonen, stichting wijkcentrum Ruwaard, 
wijkraad Ruwaard en wijkstichting Rucrea. De realisatie ligt in handen van Bouwbedrijf Berghege uit Oss. 

Na jaren van planning en voorbereiding 
kreeg Berghege opdracht voor de 
realisatie van het duurzame 
wijkcentrum. In maart 2020 startte de 
uitvoering. Het werk bestaat uit 
renovatie en aanpassing van de 
constructie van een bestaand gebouw 
met seniorenappartementen en de 
realisatie van het wijkcentrum in de uit 
te breiden begane grondverdieping. “Het 
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nieuwe wijkcentrum wordt echt het hart 
van de wijk”, vertelt projectleider Ronnie 
Tiemissen van Bouwbedrijf Berghege. 
“Naast de bewoners van de 
Sterrebosflat – bijvoorbeeld in het 
restaurant of de dagbestedingsruimte 
- kunnen alle bewoners van Ruwaard 
er terecht bij diverse ondersteunende, 
hulpverlenende en wijkgerichte 
organisaties en bedrijven.” 

Transparant 
Door de bestaande begane g
rondverdieping 60 centimeter uit te 
graven, creëerde Berghege meer 
verdiepingshoogte. Door puien rondom 
te plaatsen, gevat in bruin stalen 
gevelwerk, ontstond een transparant 
geheel dat mede dankzij de nieuwe 
entree en het sedumdak op de 
nieuwbouw mooi geïntegreerd is in de 
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Een close-up van het bruin stalen gevelwerk.

Wij zijn uw partner voor de montage van wanden en plafonds. Service, 
korte doorlooptijden en vakbekwaamheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Runstraat 5 | 5384 VH Heesch | T: 0412 - 456502 | www.verhoeven-montage.nl

‘Ons werk hier omvat 
veel verschillende 

disciplines’
 

Verhoeven Montage uit Heesch is betrokken bij de 
afbouw in wijkcentrum De Haard. “Dit is een mooi 

project met onze vaste relatie Berghege”, vertelt Rob 
Verhoeven. “Ons werk in De Haard omvat redelijk veel 

verschillende disciplines.” 

“Natuurlijk monteren we metalstud binnenwanden 
en systeemplafonds, maar we bouwen hier 

bijvoorbeeld ook koven en akoestische panelen in de 
vorm van plafondeilanden. We verzorgen bovendien 

de afwerking van de wanden en de plafonds.” 

Dertig jaar
Verhoeven Montage bestaat dit jaar 30 jaar, heeft 38 
medewerkers in dienst en maakt daarnaast gebruik 

van een flexibele schil. Het bedrijf werkt veel voor 
lokale en regionale opdrachtgevers, veelal aannemers, 

maar: ”We komen overal waar de klant ons nodig 
heeft. Normaliter werken we binnen een uur reizen 

van Heesch, maar op verzoek van de klant maken we 
daarop graag een uitzondering.“ Veel projecten van 
Verhoeven Montage worden uitgevoerd binnen de 

zorg-, utiliteits- en woningbouwsector.

groene omgeving. “In het bestaande gebouw erboven hebben 
we bouwkundige aanpassingen gedaan; het maken van die 
uitsparingen had constructief gezien nogal wat voeten in de 
aarde, maar het resultaat benadrukt het open karakter van 
het gebouw en zorgt voor volop contact tussen binnen en 
buiten.”

Goed geluisterd
Niet alleen de gemeente en de opdrachtgever praatten mee 
over de plannen om – met een beperkt budget – een nieuw 
wijkcentrum te realiseren. “Ook de wijk zelf was goed 
vertegenwoordigd en hun wensen en ideeën hebben 
significant bijgedragen aan het resultaat; dé plek waar de 
14.000 inwoners van Ruwaard en de bewoners van de 
Sterrebosflat elkaar kunnen ontmoeten.”
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Dakdekker voor al uw 
PLATTE DAKEN
• CIRCULAIRE-DAKEN
• Nieuwbouw
• Renovatie
• Isoleren
• Zinkwerken

Van den Wijngaard dakbedekkingen
Vaarzenhof 106, 5403TT UDEN
Telefoon 06-53 45 69 89
info@wijngaard-dakbedekkingen.nl

Ook dakbedekking kan 
circulair

 

De dakbedekking van het nieuwe wijkcentrum is 
aangebracht door Van den Wijngaard 

Dakbedekkingen uit Uden. Eigenaar-directeur 
MarJohn van den Wijngaard werd door Bouwbedrijf 

Berghege gevraagd voor dit werk.  

“We zijn begonnen met advies over materialen en 
werkwijze. Vervolgens hebben we een EPDM-laag 

met kunststof tegels aangebracht op de 
balkonvloeren van het bestaande gebouw. De daken 
van de aanbouwen kregen een passende isolatie en 
een wortelwerende dakbedekking voor de daktuin.” 

Het contact met uitvoerder Verstegen en 
projectleider Tiemessen van Berghege verliep soepel, 
evenals de uitvoering van het werk. “Snel beginnen 

en snel klaar, zonder problemen.” 
  

Lange levensduur 
“Tegenwoordig focussen wij ons op circulaire 

bouwprojecten. Hier passen wij dan onze circulaire 
daksystemen toe. De huidige bitumineuze 

dakbedekking wordt verlijmd of gebrand. Circulaire 
dakbedekking verwerk je met een inductie-apparaat 

en een föhnapparaat. Deze werkwijze zorgt ervoor 
dat bij sloop in de toekomst alle materialen 

hergebruikt kunnen worden. Wij gebruiken daarom 
duurzame kunststof met een lange levensduur, zoals 

EPDM-, PVC- of TPO-folie.” 

Overal
Van den Wijngaard Dakbedekkingen bestaat sinds 
2002. “Ons werkgebied is vooral Zuid-Nederland, 

maar wij volgen de klant overal.” Van die 
opdrachtgevers zijn ongeveer 70 procent aannemers 
en 30 procent particulieren en zelfstandige bedrijven. 
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Bedrijfsgegevens
Adres: Wagenaarstraat 172
Tel: 0412-622220
Email: info@greenartsolutions.nl
Website: www.greenartsolutions.nl

Groen in de leefomgeving heeft een positieve werking op ons welzijn. Ook 
zorgt groen voor een betere en gezondere stedelijke leefomgeving.

Een greep uit de vele toepassingen van groen:
- Groen op daken
- Water op daken
- Groen tegen gevels (zowel binnen als buiten):
o De luchtzuiverende groene gevel
o De groene helofyten gevel

Nieuwsgierig?  Wij kunnen u er veel over vertellen en u goed adviseren. 
Wij zijn een expertiseorganisatie op het gebied van stedelijke innovatieve 
groenvoorzieningen.  Daarnaast ontwerpen  wij daktuinen,  daklandschappen  
en groene gevels.  Ontwerpen  op letterlijk en figuurlijk ´hoog niveau´ . Dit 
alles vanuit onze passie voor een duurzame leegomgeving, waarin de mens 
centraal staat.

Green art Solutions zorgt voor de juiste groene oplossing.                                                                                                                  
Duurzaam groen daar krijg je energie van.

Betrokkenheid 
wijkbewoners 

belangrijk, ook bij 
groenoplossingen

 

Green Art Solutions ontwerpt daklandschappen en 
waterdoorstroombare groene gevels, al of niet 

inpandig. Eigenaar/directeur Eduard van Vliet laat 
zich inspireren door de natuur in de directe omgeving. 
“Hoe vertalen we dat in het ontwerp? Hoe dragen we 
bij aan voedselvoorziening voor vogels en insecten – 

bijvoorbeeld wilde bijen – in de buurt?” 
 

Bij de bouw van De Haard was de extra uitdaging om 
hemelwater op te vangen en te gebruiken voor 

bewatering van de lagergelegen tuin. “We hebben 
een buffervat gecreëerd dat op een natuurlijke 

manier helpt om de hele zomer de tuin te 
besproeien.” Van Vliet ontwierp het plan samen met 
onder meer bewoners van de wijk en de woningen 

boven het wijkcentrum. “Hun betrokkenheid en 
enthousiasme is belangrijk, ook omdat we straks 
gedeeltelijk afhankelijk zijn van vrijwilligers bij a

anleg en onderhoud van het groen.” Het parkje, met 
diverse faciliteiten waaronder een jeu de 

boules-baan, vormt onderdeel van een groter 
wijkplan. 

  
Sedumdak 

Het sedumdak op het wijkcentrum heeft een 
bijzondere ondergrond. “We wilden duurzaam en 

waar mogelijk circulair werken. Vaak ligt er een 
kunststof drainageplaat onder het sedum. Ik heb voor 

dat doel een nieuw product ontwikkeld van 
perziksteen; dat houdt ook nog eens 26 kilo CO2 per 

m2 vast voor 30 á 40 jaar!”
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Hergebruik van deel bestaande elektronische 
installaties
 

Een paar weken na de bouwvak startte H. van Zandvoort Electrotechniek uit Geffen met het aanleggen van de 
elektronische installaties in het nieuwe wijkcentrum. Henri van Zandvoort richtte het bedrijf op in 1997 en heeft 
inmiddels 45 vaste medewerkers in dienst. “We leggen nu de laatste hand aan het werk. Als we klaar zijn, hebben 
we de complete elektro-installatie  verzorgd.” 

In verband met de wens van de opdrachtgever om waar mogelijk duurzaam en circulair te werken, werd veel 
gebruik gemaakt van de bestaande materialen en installaties. Het wijkcentrum krijgt ledverlichting werkend op 
aanwezigheidssensoren. 

Specialisten
Naast de 45 medewerkers heeft Van Zandvoort dagelijks vijf tot tien ingehuurde specialisten aan het werk. “Waar 
we dat werk uitvoeren, hangt af van wat onze opdrachtgevers willen. Veel doen we in Brabant en Gelderland, 
maar op dit moment zijn we bijvoorbeeld ook actief in Amsterdam en Maastricht. Ons bedrijf verzorgt ook 
datasystemen, inbraak- en brandbeveiliging, domotica en inspecties.”

www.burokade.nl

post@burokade.nl
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Brede expertise  
Bouwbedrijf Berghege is een echt 
Brabants bedrijf, sinds de oprichting 
in 1924 gevestigd in het Osse centrum. 
Berghege heeft een nauwe band met de 
stad, maar is door heel Nederland actief.
Een familiebedrijf met krachtige 
waarden die onveranderd voelbaar zijn. 
Met een hecht team van zo’n 200 

Opdrachtgever
BrabantWonen, Oss

Architect
Buro Kade, ‘s-Hertogenbosch

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Berghege BV, Oss

E-installateur
H. van Zandvoort Electrotechniek BV, 
Geffen

S- en W-installateur
Kemkens Installatieburo BV, Oss

Dakbedekking
Van den Wijngaard Dakbedekkingen, 
Uden

Daktuin
Green Art Solutions, Oss

Afbouw
Verhoeven Montage, Heesch

Bouwprogramma
Bouwen duurzaam wijkcentrum

Bouwperiode
Maart 2020 - januari 2021

medewerkers. Betrokken, 
verantwoordelijk en loyaal. Creatief en 
flexibel. Met korte lijnen en 
beslissingskracht. “Afspraak is afspraak. 
Dat kenmerkt Berghege, want we gaan 
voor langlopende relaties.” Berghege 
bouwt een diversiteit aan projecten, het 
bewijs van een brede expertise. Van grote 
utiliteitsbouw tot kleinere 

woonprojecten. Van design & build tot 
service en onderhoud. Een bedrijf met 
oog voor innovatie, waar jonge 
talenten de ruimte krijgen. “Wij werken 
met duurzame technieken en volgens 
efficiënte werkmethodes. Zo blijven we 
goed in wat we doen en doen we waar 
we goed in zijn.”
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