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INGEWIKKELDE 
VERNIEUWBOUW 
door bluskelder, laboratorium en 
vreemde staalconstructie  
Als je het niet weet, zie je aan de voorzijde niet dat het kantoorpand van chemiebedrijf BYK-Cera in Deventer, 
BREAAM In-Use gecertificeerd, bestaat uit oud en nieuw. Aan twee zijden zijn delen aan het bestaande pand ge-
bouwd en dankzij de volledig vernieuwde gevel lijkt het één geheel. 

Ebbens Architecten uit Epe heeft het met veel oog voor detail en 
symmetrie ontworpen. De grijze kleur (RAL 9006) van de gevel 
komt terug in het interieur, zoals in het sluitwerk. Zelfs het kozijn 
voor de lichtstraat werd in dezelfde kleur afgewerkt. Het vele 
glas, afgewisseld met eiken deuren en wandelementen geven het 
pand een luxe uitstraling. Op de vloeren vormen trijs (transpa-
rant grijs) en wengé een symmetrisch geheel.

LABORATORIUM GING DOOR
Tijdens alle sloop- en bouwwerkzaamheden werd in het oor-
spronkelijke hart van het gebouw gewoon doorgewerkt: het 
laboratorium bleef volledig operationeel. Dat was ook één van 
de opdrachten die de bouwer, PHB Deventer, meekreeg van 
de opdrachtgever. Aan projectleider Bart van der Most – 'Ik 
zie mezelf  meer als projectcoach' – de taak om iedereen mee te 
krijgen, rekening te houden met al die verschillende belangen en 
een gebouw neer te zetten waar de opdrachtgever – 'net als wij' 
– trots op is. Het uitvoerende projectteam heeft daarom vanaf 
het begin nauw overlegd met behalve de opdrachtgever ook de 
brandweer, gemeente en laboranten. Bij de kick-off  hielden Van 
der Most en uitvoerder Julian Visser even hun hart vast, toen een 
hele delegatie in witte laboratoriumjassen aanschoof, maar uit-
eindelijk bleken de partijen elkaars belangen goed te begrijpen en 

kon constructief  worden samengewerkt. Voor de laboranten op 
de eerste verdieping kwam een tijdelijke opgang aan de buiten-
kant van het gebouw, zodat de overige delen gestript en opnieuw 
opgebouwd konden worden.

CREATIEVE OPLOSSINGEN
Alle verschillende kleine kantoren in de oudbouw van BYK-
Cera moesten plaatsmaken voor ruimere kantoren en een 
grote presentatieruimte. Dat bleek niet eenvoudig, want actu-
ele tekeningen van het gebouw ontbraken en toen tijdens een 
vorige verbouwing een verdieping op het pand kwam, is voor 
een ongebruikelijke constructie gekozen: de staalconstructie is 
door de vloeren heen opgebouwd en de bestaande vloeren zijn 
met koppelstaven afgestort. Een kolom weghalen zou het gehele 
pand instabiel maken. De bestaande dakconstructie vervangen 
was niet de bedoeling, dus moest tijdens de uitvoering gezocht 
worden naar creatieve oplossingen, die tijdrovend en kostenver-
hogend waren. Voordat alles uitgeboord kon worden, werd er een 
ondersteuningsconstructie van schoren en stalen buizen aange-
bracht. “De nieuwbouw viel als een puzzel in elkaar, maar het 
staal van de bestaande bouw was de crux”, aldus Van der Most. 
Toch wist het team de uitloop te beperken tot drie weken; 25 in 
plaats van 22 weken bouwtijd. 
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BIJ ÉÉN PARTIJ
Het interieur van BYK-Cera in Deventer heeft een heel eigen karakter ge-
kregen. Dit mede dankzij de werkzaamheden van Rensink Vastgoed On-
derhoud. Rensink heeft de afwerking van de kantoren voor haar rekening 
genomen, bracht in de natte ruimtes twee componenten-coatings aan en 
leverde en verwerkte het fotobehang. 

Reguliere werkzaamheden, noemt projectleider Wim Hondeveld het, 
die prima zijn verlopen dankzij een goede voorbereiding. “Er was bij 
dit project sprake van een lean-planning; van tevoren zijn we met alle 
partijen om tafel gegaan om het verloop van de werkzaamheden goed af 
te stemmen. Alles was strak georganiseerd. We werken vaker samen met 
PHB en kennen elkaars werkwijze; dat heeft zijn vruchten afgeworpen.”

Het aanbrengen van grote wandafwerking door fotobehang of foto’s 
of afbeeldingen op folie komt steeds vaker aan bod bij Rensink. Deze 
manier van wandafwerking biedt de opdrachtgever de kans zijn bedrijfs-
activiteiten of logo binnen het bedrijf te laten zien. Hondeveld maakt 
duidelijk dat Rensink het fotobehang bij BYK-Cera pas vlak voor de ople-
vering heeft aangebracht. “Dat was om eventuele schade als gevolg van 
andere werkzaamheden te voorkomen.” Hij merkt tot besluit op dat het 
steeds vaker voorkomt dat opdrachten uit meerdere elementen bestaan. 
“Opdrachtgevers leggen het liefst meerdere werkzaamheden bij één 
partij neer. Dat biedt voordelen in de planning en communicatie. Wij 
hebben de kennis en flexibiliteit om daaraan te voldoen.”

      Projectinfo

BLUSKELDER
Een ander bijzonder aspect aan de bouw was het nieuwe, onder-
kelderde parkeerterrein. Hieronder bevindt zich een enorm bassin 
met bluswater. Het dak hiervan kan een puntbelasting tot circa 
driehonderd kilo dragen, dus een auto kan er wel geparkeerd 
worden maar zwaar materieel van de bouwers is uit den boze. 
“Daar heb ik wel een paar nachten van wakker gelegen”, aldus een 
bezorgde Van der Most, die in samenspraak met de partijen een 
werkbare fase heeft gecreëerd en het risico dat er iemand door het 
kelderdak zou zakken zoveel mogelijk weten uit te sluiten.   ❚

Het interieur is luxe afgewerkt, met onder meer chique lichtstraten, strak eikenhout…

 … en veel glas.

BYK-Cera is BREEAM In-Use gecertificeerd. De zonnepanelen op het dak dragen 
daaraan bij.
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Nieuwbouw
Renovatie
Restauratie
Service & Onderhoud
Facility

Maagdenburgstraat 20a, 7421 ZC Deventer

Postbus 2038, 7420 AA Deventer

0570 - 63 44 55

info@phbdeventer.nl
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Alleen de isolatie op de plekken waar de gevel nog niet is afgewerkt, kun je nog de oudbouw van de nieuwbouw onderscheiden. 

Bouwinfo
AANNEMER PHB Deventer
OPDRACHTGEVER BYK- Cera
ONTWERP Ebbens Architecten Epe
ADVIES  JVZ Deventer constructieve onderdelen / 

DENK energie & installatie advies
UITVOERING INSTALLATIES Van Dalen installatie
BOUWKOSTEN  1.4 milj. bouwkundig / installaties 

€600.000,- vallen onder nevenaannemer.
BOUWPERIODE week 33 2016 t/m week 7 2017




