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Het nieuwe kantoor laat 
zich omschrijven als 
een luchtig en zwevend 
gebouw met drie lagen.
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Bouwonderneming Stout BV

Een meer dan waardig visitekaartje

bouwt eigen kantoor 
in Sliedrecht
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‘Je bouwt als bouwonderneming  

niet vaak een pand voor eigen gebruik’

Het was volgens projectvoorbereider Peter 
van Houwelingen en uitvoerder Jan 
Hesselberth best bijzonder om aan dit 
project mee te mogen werken. “Je bouwt 
als bouwonderneming immers niet vaak 
een pand voor eigen gebruik”, aldus 
Hesselberth. “Normaal bouwen we voor 
een externe opdrachtgever. Nu zijn wij 
met onze collega’s na de verhuizing zelf 
de gebruikers. Iedereen is erg enthousiast 
over het nieuwe kantoor maar er wordt 
natuurlijk ook kritisch naar het uiteindelijke 
resultaat gekeken”, vertelt Van 
Houwelingen.  

De Van Herk Groep (Stout en Herkon) is de afgelopen jaren uitgegroeid van een lokale aannemer tot een 
ontwikkelde bouwer met eigen signatuur en bekendheid in Midden Nederland. Deze groei heeft ervoor 
gezorgd dat de onderneming toe is aan een volgende stap op een nieuwe locatie. Eind januari 2022 verhuizen 
de medewerkers van het huidige bedrijfspand in Hardinxveld-Giessendam naar het modern vormgegeven en 
duurzaam gebouwde kantoor op het Stationspark langs de A15 in Sliedrecht.  

Gedetailleerde binnen- en buiten-
afwerking 
Hesselberth noemt de uitvoering van het 
nieuwe kantoor voor zijn werkgever een 
erebaan. Hij spreekt dan ook vol passie 
over het verloop van de bouw. “Net voor 
de bouwvak waren de gevels en het dak 
wind- en waterdicht. Ook de dekvloeren 
waren aangebracht. Er werd daarna hard 
gewerkt aan diverse installatie-
onderdelen zoals de luchtkanalen, 
verwarming en elektriciteit. De complete 
betonnen buitenvloer is in drie fases 
aangebracht. Dit is gedaan om de werk-

zaamheden in en aan het kantoorpand 
gewoon door te kunnen laten gaan. Want 
ook de afwerking aan de binnen- en de 
buitenzijde vergde veel tijd en aandacht. 
De architect heeft veel opvallende 
bouwkundige details in de gevelafwerking 
verwerkt. De inrichting en het interieur 
dragen bij aan de warme en huiselijke 
uitstraling.”

Teamwork in optima forma
Voordat Hesselberth met het uitvoerend 
team aan de slag kon gaan had project-
voorbereider Peter al menig uur aan alle 
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Projectvoorbereider Peter van Houwelingen en uitvoerder Jan Hesselberth.

voorbereidingen besteed. “Ik was 
verantwoordelijk voor de voorbereiding, de 
inkoop en afstemming van diverse 
bouwmaterialen en de planning van het 
complete project. Door alles tijdig te 
bestellen hadden wij ondanks de 
coronaperikelen geen vertraging bij de 
leveringen. Een voordeel is ook dat we in 
het bouwteam werkten met partijen waar 
wij veel mee samenwerken. Je voelt elkaar 
daardoor goed aan en dat is voor de 
onderlinge afstemming en het efficiënt 
inplannen van alle werkzaamheden 
bijzonder prettig.”

Een meer dan waardig visitekaartje
Over de vraag wat Van Houwelingen en 
Hesselberth zelf het meest aanspreekt in 
het nieuwe kantoor van Stout & Herkon 
hoeven zij niet lang na te denken. “Dat is 
de grote centrale trap waaromheen alles 
verdeeld over twee verdiepingen gebouwd 
is. Het plaatje klopt ook gewoon helemaal 

van A tot Z. Het is zowel architectonisch als 
bouwkundig een meer dan waardig visite-
kaartje voor ons bedrijf.” 

Het ontwerp
Architectenbureau RoosRos architecten is 
verantwoordelijk voor het ontwerp van de 
nieuwe huisvesting. Het nieuwe kantoor 
laat zich omschrijven als een luchtig en 
zwevend gebouw met drie lagen. De 

onderlaag is terugliggend. Hierdoor 
ontstaan grote overstekken, wat de 
architectuur van het gebouw versterkt en 
karakteriseert. Het pand ademt een pavil-
joenachtige sfeer, is lekker licht en heeft 
een transparante uitstraling. Grote vides 
en glasgevels laten het daglicht doordrin-
gen tot diep in het gebouw. Het wordt een 
duurzaam kantoor met energiebesparende 
en -opwekkende maatregelen. 

Een grote centrale trap vormt het verbindende element.
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Architect ontwerpt 
kantoor dat aan alle 

kanten klopt  
RoosRos Architecten werkt al jarenlang prettig 

samen met Bouwonderneming Stout & Herkon. 

Toch was het geen vanzelfsprekendheid dat het 

architectenbureau uit Oud-Beijerland het nieuwe 

kantoor voor de bouwonderneming en project-

ontwikkelaar in Sliedrecht mocht ontwerpen. “Uit 

een groep architecten werd uiteindelijk onze visie 

als beste geselecteerd”, vertelt directeur-architect 

Sander Ros.

Binnen hun visie stonden volgens de architect voor 

dit project vijf uitgangspunten centraal. “Het is een 

gebouw geworden waar je vanuit elke ruimte dwars 

doorheen kunt kijken, een soort van grote etalage. 

Daarnaast moest het flexibel indeelbaar zijn, zodat 

alle ruimtes optimaal benut kunnen worden. 

Een ander uitgangspunt was dat het gebouw een 

gezonde ontmoetingsplaats voor medewerkers en 

bezoekers moet zijn. Daar is door ons qua inrichting 

en faciliteiten nadrukkelijk rekening mee gehouden. 

Dat het nieuwe kantoor parallel ligt met de aan-

grenzende snelweg A15 maakt het strakke hori-

zontale lijnenspel dat wij voor ogen hadden nog 

sterker.”  

’Knap staaltje vakwerk’

De architect heeft veel opvallende bouwkundige 
details in de gevelafwerking verwerkt.

IndustrieBouw • februari 2022 • 124

https://www.roosros.nl


Sliedrecht • Nieuwbouw kantoor Stout & Herkon

Esthetische 
gevelafwerking geeft 
elk pand meer allure   

Een onderneming die met trots de slogan ‘Dressed 

by Cladding’ gebruikt, steekt niet onder stoelen of 

banken waarin men gespecialiseerd is. “Dat klopt”, 

lacht projectleider Gilbert Romme. “Cladding 

Partners BV uit Oosterhout is hét adres voor 

esthetische dak- en gevelbekleding. Wij maken van 

ieder gebouw een pand met cachet. Het nieuwe 

kantoor van Stout & Herkon in Sliedrecht is daar 

een mooi voorbeeld van.”

Voor de gevelafwerking van het moderne nieuwe 

kantoorpand aan Stationspark II in Sliedrecht zijn 

stijlvolle gevelbanden, uitgevoerd in 

composietpanelen van 40 bij 70 cm, gebruikt. Deze 

even esthetische als duurzame panelen zijn door 

ons op een aluminium frame bevestigd. De 

antracietzwarte kleur RAL 702 zorgt voor extra 

uitstraling van de gevelaanzichten. In totaal ging 

het bij dit project om circa 480 strekkende meter 

gevelafwerking. Het zorgt ervoor dat dit 

kantoorpand er echt uitspringt”, aldus de 

projectleider. 
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Aluminium geveloplossingen zijn mooi én 
duurzaam 

In een tijd waarbij het bij nieuwbouw, verbouw en renovatie steeds meer draait om duurzaamheid, is het 

steeds vanzelfsprekender om voor aluminium geveloplossingen te kiezen. Dat merken ze ook bij Aluverre 

Gevelbouw en toeleverancier Schüco. “De aluminium kozijnen en vliesgevels die wij maken en monteren 

worden met name in de utiliteitsbouw en luxe villabouw steeds vaker toegepast. Het resultaat van ons 

werk is bijvoorbeeld terug te zien in het prachtige nieuwe kantoor van Stout & Herkon in Sliedrecht. Dat 

project is ook voor ons een heel mooi visitekaartje”, aldus werkvoorbereider Sebastiaan van der Pijl.

“De aluminium kozijnen en vliesgevels die wij

maken en monteren worden met name in de

utiliteitsbouw steeds vaker toegepast”

Een nieuw clubhuis
Aluverre Gevelbouw biedt geveloplossingen in aluminium en glas. “Bij de productie maken wij gebruik 

van de hoogwaardige aluminium systemen van Schüco. De profielen krijgen wij op lengten van 6 meter 

en in de gewenste RAL-kleur aangeleverd en wij assembleren en monteren de gevels exact op maat. 

Aluminium is strak, sterk isolerend, onderhoudsvriendelijk en het gaat heel lang mee. Onze aluminium 

geveloplossingen worden daarom ook veel toegepast bij het verduurzamen van bestaande woningen en 

bedrijfspanden. Door de toenemende opwarming van de aarde neemt de vraag naar duurzame gebouwen 

enorm toe. Het feit dat aluminium eindeloos kan worden hergebruikt, verklaart de populariteit van dit 

milieuvriendelijke product.”

Zon- en geluidwerend
Bouwonderneming Stout BV werkt al jarenlang samen met Aluverre Gevelbouw. Voor de bouw van hun 

nieuwe kantoor in Sliedrecht is de gevelfabrikant uit Hardinxveld-Giessendam ingeschakeld voor het 

realiseren van de aluminium vliesgevels. “Daarbij hebben wij in de gevel aan de voorzijde (langs de 

A15) niet alleen zonwerend, maar ook geluidwerend glas geplaatst. Daarnaast hebben we voorzieningen 

getroffen om de montage van de gevelbanden ter hoogte van het vloerniveau gemakkelijk mogelijk te 

maken.”
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Aluverre Gevelbouw werkt al jarenlang samen 
met Bouwonderneming Stout en Herkon.

Op uitnodiging van directeur/eigenaar, de 
heer Ad van Herk, mocht Aluverre Gevelbouw 

meedenken bij de bouw van het nieuwe 
hoofdkantoor in Sliedrecht én toetreden tot 

het bouwteam. 

Aluverre Gevelbouw heeft zowel de 
aluminium vliesgeveldelen als de aluminium 

kozijnen van het nieuwe hoofdkantoor 
geproduceerd én gemonteerd. Hierbij is er 

gekozen voor de profielsystemen van Schüco. 
Een gerenommeerde partner waar Aluverre 
Gevelbouw al vele jaren mee samenwerkt 
en die ook gericht is op het leveren van de 

hoogst haalbare kwaliteit. 

Door deze fijne samenwerking is 
Bouwonderneming Stout en Herkon 
recent verhuisd naar dit prachtige 

nieuwe pand. Wij wensen hen veel succes toe 
op deze nieuwe thuisbasis en kijken uit naar 

een mooie voortzetting van onze 
samenwerking! 

Aluverre Gevelbouw B.V.
Kade 48   

3371 EP Hardinxveld-Giessendam

www.aluverre.nl
www.schueco.nl

Schüco Nederland BV
Clarissenhof 3A   
4133 AB Vianen

Het nieuwe kantoor ligt parallel met de aangrenzende snelweg 
A15, wat het strakke horizontale lijnenspel versterkt.
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AL 60 JAAR DÉ 
BETONSPECIALIST 
IN DE REGIO

Wij kunnen elke klus aan!  
Met eigen truckmixers, betonpompen  
en vakkundige chauffeurs leveren wij  
betonmortel in de hele regio.  
 
Betonmortelcentrale Gorkum heeft de  
capaciteit, de kennis, het materieel én  
de mensen in huis om elk project aan  
te kunnen. We halen onze neus niet op  
voor een kleine klus maar schrikken  
ook niet van een grote klus.

Zuiderlingedijk 15, Gorinchem    
0183 – 623322  |  www.bcgorkum.nl 

Probeer ons eens uit!

Betonmortel is hét 
versproduct onder de 

bouwmaterialen

Betonmortelcentrale Gorkum is sinds 1960 actief in 

verkoop, productie en transport van kant en klare 

betonmortel voor bedrijven en particulieren. “Onze 

klanten binnen de betonmarkt zijn aannemers, 

vloerenbedrijven en wegenbouwers, maar ook 

doe-het-zelvers”, vertelt directeur Jos van der 

Velden. 

Een van de vele opdrachtgevers van 

Betonmortelcentrale Gorkum is Bouwonderneming 

Stout en zusterbedrijf Herkon. Voor de bouw van 

hun eigen nieuwe kantoor in Sliedrecht nam Stout 

& Herkon het bedrijf van Jos in de arm voor de 

levering van de verschillende kwaliteiten 

betonmortel. In totaal voor funderingen en vloeren 

circa 2000 kuub. 

Korte lijnen, snel schakelen
Betonmortelcentrale Gorkum heeft de beschikking 

over een eigen loswal aan de rivier de Linge. 

Binnenvaartschepen meren daar aan om zand, grind 

en cement af te leveren. “Wij hebben twee eigen 

centrales waarmee we zo’n 150 kuub betonmortel 

per uur kunnen produceren. Voor het transport van 

de betonmortel hebben wij 15 betonmixers, 

waarvan 3 pompwagens. Wij hebben als 

zelfstandige onderneming alles in eigen hand en 

dat is zeker voor een levering op maat en precies 

op tijd essentieel”, aldus Van der Velden.

De inrichting en het interieur dragen bij 
aan de warme en huiselijke uitstraling.
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Graphorn Groen en 
Infraprojekten is van 

A tot Z betrokken

Bij veel bouwprojecten in de regio Rotterdam kom 

je de medewerkers van Graphorn Groen en 

Infraprojekten uit Ridderkerk tegen. “Wij zijn vaak 

vanaf het bouwrijp maken tot en met de 

terreinafwerking en groenvoorziening bij projecten 

betrokken. Dat is ook bij de bouw van het nieuwe 

kantoor voor Stout & Herkon in Sliedrecht het 

geval”, aldus mede-eigenaar Addy Boer.

“Ons bedrijf werkt veelal in opdracht van 

aannemingsbedrijven, gemeenten, wegbeheerders 

en projectontwikkelaars”, vertelt Addy. “Wij werken 

regelmatig in opdracht van Bouwonderneming 

Stout en dan is het natuurlijk leuk dat wij ook voor 

de bouw van hun eigen nieuwe kantoor gevraagd 

worden.”

Onder- en bovengronds vakwerk
Bij dit bouwproject verzorgde Graphorn het 

bouwrijp maken van het bouwperceel, het 

ontgraven en aanvullen van de fundering en het 

aanleggen van de riolering. “Tevens nemen wij het 

grondwerk voor het onderheide parkeerterrein voor 

onze rekening. Het project wordt door ons afgerond 

met de terreininrichting, incl. bestrating. Als extra 

opdracht is daar het aanleggen van een 20 meter 

brede  watergang (met beschoeiing) rondom het 

nieuwe kantoor bijgekomen. Het is net alsof het 

moderne kantoor uit het water omhoog komt. Dat 

past perfect in het hele plaatje.”

 

 
 
 
 

Graphorn Groen- en Infraprojekten BV 
 

Mandenmakerstraat 20 
2984 AS RIDDERKERK 

078-6772522 
www.graphorn.nl 
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Ook de afwerking aan de binnen-en de 
buitenzijde vergde veel tijd en aandacht
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Maatwerk interieur 
maakt kantoor Stout 
& Herkon helemaal af

Van Eijk Interieurmakers uit Nieuw-Lekkerland is 

gespecialiseerd in het maken van maatwerk 

interieurs voor zakelijke en particuliere 

opdrachtgevers. “Wij werken veelal voor 

projectinrichters, binnenhuisarchitecten en 

villabouwers. Het interieur dat wij voor het nieuwe 

kantoor van Stout & Herkon hebben mogen maken 

is ontworpen door RoosRos Architecten uit 

Oud-Beijreland”, vertelt directeur-eigenaar Egbert 

van Eijk.

Bij een modern nieuw kantoor waar door de 

architect zoveel aandacht is besteed aan het 

ontwerp hoort volgens Egbert geen standaard 

interieur. “Daarmee zou zo’n in het oog springend 

pand echt tekort doen. Gelukkig hoef je dat de 

mensen van Stout & Herkon niet uit te leggen. Van 

de pantry’s tot de receptiebalie en van de 

wandbetimmering tot de kantoorkasten, alles is 

door ons op maat gemaakt. In het hele interieur zie 

je veel mat zwart structuur HPL met massief eiken 

latwerk terugkomen. Het maakt dit kantoorpand 

echt helemaal af.” 

Oude bekenden
Zo’n 20 jaar geleden liet Van Eijk Interieurmakers 

haar bedrijfspand door Bouwbedrijf Stout bouwen. 

“Het is wel leuk dat directeur Ad van Herk nu voor 

het maatwerk interieur van hun nieuwe kantoor bij 

ons aanklopte. De samenwerking is wat mij betreft 

wederom prima bevallen.”
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I N T ER I EURMAKERS

Ruim 30 jaar
uw partner in 
maatmeubilair

VANEIJKINTERIEURMAKERS.NL
Veenweideweg 1, Nieuw-Lekkerland

Meer weten?

Kantoormeubilair dat 
past bij de identiteit 

van de klant   
“Wij kennen Bouwbedrijf Stout al heel lang. Zij 

hebben ons bedrijfspand in Oosterhout gebouwd. 

Het is een no-nonsense organisatie. Toen wij de 

opdracht kregen voor het leveren van al het 

meubilair voor hun nieuwe kantoor in Sliedrecht 

was het dus meteen duidelijk waar dat aan moest 

voldoen. Functioneel, degelijk en tijdloos”, vertelt 

Martin Brokx, mede-eigenaar van Brokx 

projectinrichting.

Passend geheel
De projectinrichter uit Oosterhout heeft langs de 

A59 een grote moderne showroom waar klanten 

volop inspiratie op kunnen doen. Martin: “De 

disciplines waar wij sterk in zijn hebben 

betrekking op interieurontwerp, meubilair voor 

werken, ontmoeten en vergaderen, 

vloerbedekking en raambekleding. Voor het kantoor 

van Stout & Herkon leverden wij al het meubilair 

voor de kantoren, vergaderruimtes en de ruimtes 

waar medewerkers en bezoekers elkaar kunnen 

ontmoeten en kunnen ontspannen. Comfortabel, 

maar zonder opsmuk, precies zoals dit bedrijf zich 

graag profileert.”  
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Vrijwel al het bouwmateriaal via één 
leverancier, handig!   

Bouwpartner Büller Bouwmaterialen is gespecialiseerd in het leveren van alle denkbare ruwbouw-

materialen. Het bedrijf uit Arkel levert voornamelijk aan de professionele markt. “Van ZZP-ers tot grote 

bouwconcerns zijn bij ons klant. Eén van onze trouwe klanten is bouwonderneming Stout BV. Het is dus 

niet zo vreemd dat wij ook voor hun nieuwe kantoor in Sliedrecht al het bouwmateriaal mochten leveren”, 

vertelt directeur-eigenaar Danny Hofman.

Bij de bouw van het nieuwe kantoor voor Stout & Herkon leverde het bedrijf een lange lijst met materiaal 

voor de complete ruwbouw. Danny: “Dat gaat van wijze van spreken van het plaatsen van de cementsilo 

tot en met de houten balken en plaatmateriaal voor de dakconstructie. Dus bijvoorbeeld ook de 

kalkzandsteen voor de binnenmuren etc. Hoe handig en overzichtelijk is het dat je dit qua prijsstelling en 

planning allemaal bij één partij onder kunt brengen?” 

HOUT
SANITAIR 

DAKPANNEN 
GEREEDSCHAP 

PREFAB VLOEREN
GEVELBEKLEDING

BOUWMATERIALEN

0183– 563044 • info@bullerarkel.nl • Vlietskade 4002 Arkel

Bordenweg 8  •  Meerkerk  •  0183-352747 
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Opdrachtgever
De Van Herk Groep, Rotterdam

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Hoofdaannemer
Bouwonderneming Stout BV, 
Sliedrecht

Terreinafwerking & groenvoor-
zieining
Graphorn Groen en Infraprojekten, 
Ridderkerk

Gevelbeplating
Cladding Partners BV, Oosterhout

Leverancier betonmortel
Betonmortelcentrale Gorkum, 
Gorinchem

Leverancier ruwbouwmaterialen
Buller Bouwmaterialen, Arkel

Hijs- en heiwerken
Boer BV, Meerkerk

Interieur
Van Eijk Interieurmakers, Nieuw-
Lekkerland

Leverancier meubiliar
Brockx Projectinrichting, Oosterhout

Aluminium vliesgevels
Aluverre Gevelbouw, Hardinxveld-
Giessendam

Toeleverancier aluminium 
vliesgevels
Schüco, Vianen

Bouwprogramma
Bouwen nieuw kantoor tbv 
Stout & Herkon

Bouwperiode
Januari 2021 – januari 2022

Bruto vloeroppervlakte
2.400 m2

Grote vides en glasgevels laten het daglicht 
doordringen tot diep in het gebouw.
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