
Naar verwachting 
wordt het Albeda 
College in augustus 
2020 opgeleverd.

Buko Bouwsystemen bouwt 
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bijzonder schoolgebouw 
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Wie de naam BUKO Huisvesting hoort, denkt waarschijnlijk direct aan de tijdelijke huisvesting, keten en loodsen 

die het bedrijf levert en plaatst. Maar een van de werkmaatschappijen van de onlangs door Algeco overgenomen 

holding, BUKO Huisvesting uit Vuren, timmert ook aan de weg op het gebied van de permanente bouw, en dan 

voornamelijk die van scholen. Op Rotterdam The Hague Airport bouwt BUKO Bouwsystemen een in het oog 

springend pand voor de luchtvaartopleidingen van het Rotterdamse Albeda.

Albeda Rotterdam The Hague Airport • Rotterdam

Industriebouw • mei 2020 • 44

https://www.algeco.nl/nl
https://huisvesting.buko.nl
https://www.rotterdamthehagueairport.nl
https://www.albeda.nl


Wie het gebouw straks nadert, kan er 

niet omheen; hier draait het om 

luchtvaart. In de grote vide hangt dan 

namelijk een gigantisch model van een 

vliegtuig, van buitenaf zichtbaar door 

de 4 verdiepingen hoge vliesgevel. Het 

vormt de eyecatcher van de school, die is 

In de grote vide komt een gigantisch 
model van een vliegtuig te hangen, 
van buitenaf zichtbaar door de 4 
verdiepingen hoge vliesgevel.

opgebouwd uit een theoriedeel met 

restaurant en een praktijkdeel, dat 

toepasselijk ‘de hangar’ genoemd wordt. 

Het wordt een duurzaam, all-electric 

gebouw met onder meer zonnepanelen 

en een met naastgelegen panden 

gedeelde wko-installatie. 

Het praktijkgedeelte 
wordt toepasselijk 

‘de hanger’ genoemd
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Complete ruwbouw in 

3 weken klaar
 

130.000 kilo staal, prefab betontrappen en ruim 

4.000 m2 kanaalplaten construeerde en 

monteerde Akker Metaal in nauwelijks 3 weken 

tijd voor het nieuwe schoolgebouw op Rotterdam 

The Hague Airport. In verband met de brandwe-

rendheid werden de stalen kolommen gevuld met 

beton. 

“Voor ons zijn dit redelijk standaard klussen”, zegt 

directeur-eigenaar Arno van den Akker. “We 

hebben alle stappen gerealiseerd; van het maken 

van de productie-tekeningen tot het produceren, 

conserveren en uiteindelijk monteren van het 

geheel.” Deze combinatie komt vaker voor. “Onze 

relaties kennen onze kracht. Hier zijn we goed in.” 

BUKO is een van die vaste relaties. “Zo’n 3 à 4 keer 

per jaar werken we samen. Altijd een succes.” Akker 

Metaal is gespecialiseerd in de productie en 

montage van staalconstructies en daarnaast 

toeleverancier van zwaar plaatwerk. Het 

vooruitstrevende bedrijf beschikt over een modern 

machinepark en heeft veel stappen slim 

geautomatiseerd. “Onze lasrobot sturen we 

bijvoorbeeld direct aan vanuit ons Tekla 

tekenpakket. We zoeken altijd naar de meest 

innovatieve, slimme en snelle maatoplossingen.”

TGO trekt samen 

op met Buko 

Bouwsystemen
 

TGO Technische Installaties BV uit Hengelo 

verzorgt bij de bouw van het nieuwe 

schoolgebouw voor Albeda de werktuigbouw-

kundige installaties. Het is bepaald niet voor het 

eerst dat TGO samenwerkt met BUKO 

Bouwsystemen. In 2009 nam het Systall 

Technische Installaties over, destijds het 

installatiebedrijf van BUKO. Sindsdien voeren beide 

bedrijven jaarlijks meerdere projecten samen uit. 

TGO heeft vestigingen in Hengelo (TGO Oost) en 

Giessen (TGO West). Voor de luchtvaartschool op 

Rotterdam The Hague Airport moest TGO op 

detailniveau diverse oplossingen bedenken. 

Goede afstemming

“Het plaatsen van de installaties in het vliegtuig 

dat boven de entree komt te hangen, vergt de no-

dige aandacht, net als de Mock-Up”, vertelt project-

leider Sjoerd Jansen. “Vanwege de beperkte ruimte, 

met name boven de plafonds, hebben we alles heel 

goed af moeten stemmen met de overige partijen. 

Op technisch gebied is de luchtbehandelingskast 

met daarin een regeneratiesectie voor de WKO 

het vermelden waard.” Het gasloze gebouw krijgt 

verder 2 warmtepompen.
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Een trappenhuis verschaft toegang 
tot de verschillende verdiepingen.

Goede samenwerking
Voor projectleider Henk Oomen van 

BUKO Bouwsystemen is dit laatste een 

voorbeeld van de uitstekende samen-

werking bij de totstandkoming. De 

engineering van het gebouw kwam tot 

stand op basis van intensief overleg met 

de verschillende  disciplines binnen 

Albeda en de vormgeving is samen met 

de Rotterdamse architect BSA Wim de 

Bruijn in detail uitgewerkt. “Een 

architect die ontwerpt vanuit de klant 

en ook gedurende de bouw steeds 

openstaat voor overleg.”

‘Wie het gebouw straks 
nadert, kan er niet 

omheen; hier draait het 
om luchtvaart’

Strakke planning
“Een goede samenwerking tussen alle 

partijen is essentieel voor dit project. 

In augustus vindt de oplevering plaats, 

minder dan een jaar nadat we voor het 

eerst de bouwplaats op konden. Zo’n 

strakke planning vereist veel 

communicatie en afstemming, zeker in 

deze tijd waarin het corona-virus voor 

extra complicaties kan zorgen.” 

Oomen roemt behalve de samenwerking 

met wko-installateur Vink ook die met 

Arcadis en de diverse adviseurs. Ook de 

medewerking van de luchthaven en de 

proactieve inzet van de nutsbedrijven 

mag niet onvermeld blijven. 

Turn-key
Behalve het vliegtuig dat in de entreehal 

hangt, kent het ontwerp nog enkele 

bijzondere aspecten, die te maken 

hebben met de aard van de opleiding. 

Zo is er een Mock-Up opstelling, waarin 

bijvoorbeeld rookontwikkeling in een 

vliegtuig gesimuleerd kan worden, zijn 

er incheckbalies en een semi-

professioneel restaurant. “Al die dingen 

nemen we direct al in de ruwbouw mee. 

Aanvankelijk zou Albeda ze zelf 

verzorgen, maar er komt zoveel bij 

kijken, dat het een stuk efficiënter is 

om ze meteen mee te nemen. Zo leveren 

we de school straks in augustus turn-key 

op.”
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Fondo Steentapijt B.V. | Markt 43 | 4731 HM Oudenbosch 
Tel: 0165-321184 | E: info@fondosteentapijt.nl | www.fondosteentapijt.nl

Onderhoudsvriendelijke

mortelvloeren
 

Fondo Steentapijt BV uit het Brabantse Oudenbosch is 

een familiebedrijf, dat een uitgebreid scala aan 

kunststofvloeren levert en aanbrengt, waaronder 

grindvloeren, marmervloeren, mortelvloeren, 

gietvloeren en coatings. Alle vloeren kunnen in een 

breed gamma aan kleuren geleverd worden en zijn 

toepasbaar in diverse ruimten, van woonkamer tot 

toilet. 

Fondo is regelmatig partner van Buko Bouwsystemen 

bij de afbouw van scholen en andere gebouwen. Voor 

de luchtvaartschool van het Albeda College op 

Rotterdam The Hague Airport brengt Fondo een 

coatingvloer aan in een van de ruimtes. Deze coating 

is slijtvast, stofvrij, vloeistofdicht en bestand tegen 

diverse chemicaliën. 

Mortelvloeren

Daarnaast brengt Fondo in de sanitaire ruimtes 

mortelvloeren aan, een ijzersterke, 100 % waterdichte 

en zeer krasvaste vloerafwerking. Aangegoten 

sanitaire plinten met een ronde holling zorgen ervoor 

dat de vloer ook in de lastigste hoekjes goed te 

reinigen is. Zo vormen deze mortelvloeren niet alleen 

een esthetische, maar ook een onderhoudsvriendelijke 

vloerafwerking.

Bedrijvenweg 7 - 7161 AK Neede
T (0545) 29 13 29 E info@reith.nl

www.reith.nl

Duurzame 

elektrotechnische 

installaties
 

De gasloze nieuwbouw voor Albeda krijgt 

uiteraard duurzame elektrotechnische installaties. 

Reith Elektrotechniek uit Neede verzorgt die van A 

tot Z, op basis van het ontwerp van adviseur 

Nelissen Ingenieursbureau. 

Directeur-eigenaar Jeroen Reith is de vierde 

generatie die leiding geeft aan het familiebedrijf. 

Hij somt op wat er geleverd wordt: “Ledverlichting 

inclusief automatische schakelingen, de 

brandmeldinstallatie, de zonne-energie installatie 

en de laadpalen voor elektrisch vervoer buiten. 

Diverse onderdelen kunnen straks op afstand 

uitgelezen worden. We spelen bij het installeren 

ook in op de wensen van de klant en op veranderde 

inzichten, waardoor in het oorspronkelijke ont-

werp diverse aanpassingen nodig waren, zonder 

overigens de basis ervan aan te tasten. Wij werken 

al geruime tijd samen met BUKO Bouwsystemen. 

Onze kracht is het flexibel inspelen op de wensen 

van de klant. Meedenken, zodat we komen tot een 

optimaal eindresultaat dat voldoet aan alle 

wensen en eisen van de klant.”
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De ruwbouw was in 
slechts 3 weken klaar.
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Het hele gebouw 
ademt luchtvaart.

Albeda Rotterdam The Hague Airport • Rotterdam

De impressies zijn een 
artistieke weergave, de 
werkelijke uitvoering kan 
hier enigszins van afwijken.
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Wij staan voor u klaar, al 40 jaar lang!

De reputatie laat zich kenmerken door de woorden flexibel en 
professioneel maatwerk.

Bruningsstraat 17 | 4251 LA Werkendam | Tel. 0183-504204 | info@vanberchumzonwering.nl

Elektrische 

rolgordijnen in plaats 

van screens
 

Al sinds 1974 levert en monteert Van Berchum 

Zonwering uit Werkendam alle vormen van 

zonwering op maat. Tot het brede 

leveringsprogramma behoren screens, rolgordijnen, 

uitvalschermen en markiezen, maar bijvoorbeeld 

ook rolluiken en garagedeuren voor bedrijven en 

particulieren. Bij de nieuwbouw van Albeda op 

Rotterdam The Hague Airport verzorgde het 

familiebedrijf elektrisch bedienbare 

rolgordijnen van het merk Verosol. 

Uniek project

“Best wel uniek”, zegt directeur-eigenaar Dirk van 

Berchum. “Bij dergelijke projecten valt de keuze 

meestal op windvaste, zonwerende screens. 

Elektrische rolgordijnen komen niet zo vaak voor. 

Zeker gezien de omvang is het daarom wel een 

uniek project voor ons.” De keuze voor rolgordijnen 

is gemaakt door de architect, om esthetische 

redenen. 

“Met BUKO als opdrachtgever hebben we al jaren 

een prima relatie. Het is ook fijn dat we vroeg bij het 

project betrokken werden, om zo te komen tot de 

optimale oplossing.”

www.polybouw.nl
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Opdrachtgever

Albeda, Rotterdam

Projectmanagement

Arcadis, Rotterdam

Architect

BSA Wim de Bruijn BV, Rotterdam

Adviseur constructie

Peree Bouwadvies BV, Deventer

Hoofdaannemer

Buko Huisvesting, Vuren

Algeco, Moerdijk

Adviseur W- en E-installaties

Nelissen Ingenieursbureau BV, 

Eindhoven

Staalconstructie

v.d. Akker Metaal BV, Oss

W-Installateur

TGO Technische Installaties BV, Hengelo

Warmtepompen

Vink Installatie Groep BV, 

Roelofarendsveen
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Aluminium vliesgevels

Polybouw Aluminium, Rijssen

Kunststofvloeren

Fondo Steentapijt BV, Oudenbosch

Elektrotechnische installatie

Reith Elektrotechniek, Neede

Zonwering

Van Berchum Zonwering, Werkendam

Schoolgebouw met praktijk-en 

theorieopleidingen waaronder:

• Luchtvaartdienstverlener

• Facilitair leidinggevende 

         luchthaven

• Detentie inrichtingsbeveiliger / 

Complexbeveiliger

• Luchthavenbeveiliger

Bouwperiode

September 2019 - augustus 2020

Bruto vloeroppervlakte

3.250 m2 
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