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Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v.
bouwt mee aan de Brandweerkazerne Alphen en
Brandweerkazerne + gemeentewerf in Chaam

Artist impression van de brandweerkazerne
in Alphen

Design and built

Aan de Chaamseweg in Alphen en op het Industrieterrein van Chaam verrijzen op dit moment
twee nieuwe brandweerkazernes en de gemeentewerf voor de gehele gemeente AlphenChaam. Bouwbedrijf Maas-Jacobs is van beide
projecten de aannemer. Mede doordat zij veel
met lokale onderaannemers werken zijn deze
projecten hun gegund. Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. is één van die onderaannemers.
Beide projecten werden als ‘design and built’
in de markt gezet. Daarbij is slechts één enkele partij verantwoordelijk voor zowel het
ontwerp als de uitvoering van een project. De
opdrachtgever, in dit geval de gemeente, heeft
één aanspreekpunt en sluit één contract af met
een uitvoerende partij. Die laatste is het bouwbedrijf. Deze methode is betrekkelijk nieuw
in Nederland, maar in de Verenigde Staten en
Japan wordt al veel vaker op deze manier gewerkt. Iemand die een ontwerp instuurt, moet
het dus vanuit eigen organisatie kunnen realiseren. Hierdoor worden fouten eerder ontdekt
en kunnen de architect en aannemer niet openbaar in discussie gaan. Voor beide projecten
heeft Maas-Jacobs samengewerkt met LuijtenSmeulders architecten uit Tilburg.

Artist impression van de brandweerkazerne
met gemeentewerf in Chaam

Het gebruik van een eigen telescoopkraan heeft veel voordelen

Het aandeel van Reijns
Staalconstructie in combinatie
met Digimeet

Terwijl Jos mooie Foto’s en tekeningen toont,
vertelt hij enthousiast over het aandeel dat zijn
eigen bedrijf hierin had. ,,Het zijn voor ons alle
twee heel interessante projecten. Brandweerkazernes staan midden in de samenleving van
elke gemeente. Het moet goed zijn en functioneel, daar hebben de ontwerpers dan ook goed
rekening mee gehouden. Ons werk bestond
en bestaat uit 3-D tekenwerk van de staalconstructie en trappen, het volledig ondersteunen
van beide projecten met behulp van Digimeet;
de terreinen inmeten, graaflijnen uitzetten
voor het grondwerk, uitzetten van heipalen en
fundering, stellen van de ankers en natuurlijk
het produceren en monteren van de volledige
staalconstructie, hekwerken en trappen. Digimeet is een onderdeel van Reijns Staalconstructie dat ook weer bij deze projecten
zijn nut heeft bewezen. Dankzij het
toepassen van onze Digimeet service, kon de gehele bouw tot in
een uiterste precisie worden
uitgezet en waardoor uiteindelijk alles perfect
past!”

Eén van de vele fraai en veilig
afgewerkte trappen uit eigen
werkplaats

loopt. ,,Ja, dat zat er vanaf het
begin al in. Het juiste ontwerp
in combinatie met de juiste
partners, leidt altijd tot het gewenste resultaat. We hebben
met iedereen heel fijn kunnen samenwerken en nu nog
steeds. We hebben het voordeel dat we over een groot
scala aan materieel beschikken, zoals bijvoorbeeld onze
eigen telescoopkraan, vrachtwagen met kraan en hoogwerker die we op elk gewenst moment kunnen inzetten. Ideaal
gewoon, je verliest er absoluut
geen tijd mee. We zijn heel
blij dat we deze twee klussen
mogen doen en wie weet rolt
er wel weer een mooie nieuwe
opdracht uit. Wij staan er klaar
voor.”

Eigen
materieel biedt
voordelen

Grondwerk, boorpalen, fundering en ankers;
allemaal uitgezet met Digimeet (www.digimeet.nl)

De oplevering van beide
projecten laat nog even
op zich wachten, maar
Jos weet nu al zeker dat
het van begin tot eind
allemaal vlekkeloos verOok in Chaam past de staalconstructie perfect!
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