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De kernen Maarn en Maarsbergen (Utrechtse Heuvelrug) 
hadden elk een eigen brandweercorps. Hiervoor waren 
ze eigenlijk te klein. Daarom gaan ze fuseren op een 
terrein langs de hoofdweg tussen de twee kernen. 
Brandweerkazerne ‘MaMa’ zul je niet snel over het hoofd 
zien wanneer je deze passeert. ‘De basis is een reguliere 
bedrijfshal, maar daar zie je straks niets meer van.’

De hal zelf bestaat uit een fundering met 
een vloer op zand gestort, een staal-
constructie, dak- en wandbeplating en 
aluminium vliesgevels. Dat klinkt niet 
heel bijzonder. Toch krijgt het pand een 
geheel eigen uitstraling. Dat is te danken 
aan een aantal speciale toepassingen en 
materialen die Mies Architectuur in het 
ontwerp verwerkte. Als eerste de zonwe-
ring: de kazerne krijgt een zonwerende 
luifel in de vorm van een begroeide 
stalen thermisch verzinkte pergola, 
voorzien van PV-panelen voor energie-
opwekking. Voor koeling en verwarming 

De kazerne staat als het ware op een eiland (beeld: Mies Architectuur)

De verzinkte pergola krijgt 
nog groene aankleding
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https://dti-bv.nl/
https://www.elektro16.nl/
http://www.berkhofbv.nl/
http://www.hwvanduinkerken-wandenplafond.nl/
https://www.interiorglassolutions.com/
https://www.mies.nl/projecten/brandweer-mama/


Zeer energiezuinig 
betaalbaar gemaakt 
DTI BV realiseert de W-installaties in de kazerne. Eigenaar Piet 

Duinkerke: ‘De oorspronkelijk geplande duurzame installatie 

kon budget-technisch niet worden gemaakt, dus kregen wij 

de mogelijkheid om zelf een duurzame oplossing te verzin-

nen. Die bestaat nu uit warmte-koude-opslag in ondergrond-

se bronnen, gecombineerd met een water-waterwarmtepomp 

in het pand. Dit is een van onze specialismen. De laagtempe-

ratuur verwarming loopt via de vloer en voor de koeling zijn 

fancoilunits tussen de systeemplafonds geplaatst. Daarbij zit 

er ook een WTW-installatie in voor een goede balans. 

Ook de rookgasafvoer van de brandweerauto’s valt onder 

onze verantwoordelijkheid. Vanwege de douches voor de 

brandweerlieden zit er relatief veel sanitair in het pand. 

Kenmerkend voor dit project is dat er veel techniek wordt 

gebruikt in een relatief kleine ruimte. Wij hebben de op-

drachtgever gewezen op de mogelijkheden voor subsidies en 

hier is ook gebruik van gemaakt, zodat deze kazerne nu bijna 

budgetneutraal een zeer energiezuinig gebouw is.’

‘Alles is doordacht’
De E-installaties in het gebouw worden gerealiseerd door een 

relatief jong bedrijf: Elektro 16. Het gaat om de verlichting, 

brandmeld-, alarm- en data-installaties en het PV-systeem. 

‘Elektro 16 is een volle dochter van Kromwijk Elektrotechniek’, 

aldus Adriaan van der Neut, eigenaar van beide bedrijven. 

‘Door de beperkte omvang zijn de lijnen heel kort.’ 

Gemak van techniek

Duurzaamheid is een speerpunt voor de brandweerkazerne 

en dat komt ook naar voren in de elektrotechnische instal-

laties. De ledverlichting is waar mogelijk sensorgestuurd en 

wordt per zone geregeld door bewegingsmelders. Verder is 

er een KNX-systeem om de domotica te sturen. ‘Als er een 

brandmelding is, gaan overal de lichten branden in verband 

met de uitruk. De verlichting is optimaal gelijkmatig gemaakt 

door het type armaturen en de positionering ervan. Met de 

zonnepanelen op de pergola wordt energie opgewekt. Alles is 

doordacht, zodat het gemak dat techniek kan geven volledig 

wordt benut.’

Praktisch en 
oplossings
gericht 
afbouwen
Wanden- en plafondexpert H.W. van Duinkerken BV heeft 

met aannemer Osnabrugge een jarenlange zakelijke relatie. 

Het bedrijf uit Renswoude levert en monteert de metal stud 

voorzet- en scheidingswanden, inclusief de afmessing ervan. 

‘Dat betekent dat wij de schroefgaten en naden afsmeren op 

niveau B; na afwerking door bijvoorbeeld schilderwerk mon-

teren wij aansluitend Rockfon en Knauf Danovinyl systeem-

plafonds in een T-15 ophangsysteem’, zegt projectleider René 

Berkulo. ‘Dit geeft een wat ranker profiel dan de gebruikelijke 

24 mm T-profielen.’ 

Het bedrijf is volgens hem sterk in combiprojecten, waarin 

metal stud wanden worden gecombineerd met hoogwaardi-

ge systeemplafonds en/of systeemvolglaswanden. ‘De kracht 

van onze organisatie is dat we praktisch en oplossingsgericht 

denken’, aldus Berkulo. ‘Ook zijn we op de werkvloer nadruk-

kelijk aanwezig, waarmee ik bedoel dat we mensen niet laten 

zwemmen. Onze projectbegeleiding is redelijk strak. Verder 

hebben wij goede samenwerking hoog in het vaandel.’ Bij de 

keuze van leveranciers is duurzaamheid en het gebruik van 

duurzame materialen de standaard. ‘Zo doen wij het al jaren’, 

besluit Berkulo. 

zijn WKO-bronnen geboord, waaruit de 
koude en warmte met warmtepompen 
naar binnen wordt gebracht. Energiezui-
nig, dus. Ook is er extra aandacht voor 
de verlichting en zit er veel domotica in 
het pand. Dit alles omdat het pand de 
‘duurzaamste brandweerkazerne van de 
provincie’ wordt, in de woorden van de 
burgemeester. 

Japanse techniek
Het meest in het oog springende onder-
deel echter is het hout op de gevel. ‘Het 
hoofdmateriaal op de gevel is zwart-
hout’, vertelt projectleider Henk ten 

Broek van Bouwbedrijf Osnabrugge. ‘Dit 
is Douglashout, in basis een goedkope 
houtsoort is, dat wordt verduurzaamd 
met een speciale Japanse techniek.’ 
Shou-sugi-ban heet de techniek waar-
bij vuur wordt gebruikt om het hout 
de levensduur te geven van hardhout 
zonder dat er tropisch hardhout nodig is. 
‘Het verkoolde hout wordt geborsteld en 
gebeitst’, aldus Ten Broek. 

Op een ‘eiland’
De kazerne stelt de remise van twee 
verdiepingen hoog centraal, met daar-
omheen de overige ruimtes. Kantoren, 
uitrukruimtes, de kantine/keuken en de 
opslagruimte bijvoorbeeld. Er is ook een 
grote instructieruimte die grenst aan 
de kantine die kan worden afgeschei-
den. Door gebruik van glas binnen is de 
remise vanuit de kantoren te zien; daar-
naast is het mogelijk om van buitenaf 
de wagens te zien tegen de achtergrond 
van een vlammenzee die op de muur is 
aangebracht. Het terrein ligt verhoogd 
ten opzichte van de omliggende terrei-
nen; de brandweerkazerne staat als het 
ware op een eiland. ‘Door de bekleding 
van de gevel en het vele glas springt het 
gebouw in het oog. De basis voor het 
gebouw is niet bijzonder, een reguliere 
bedrijfshal eigenlijk, maar door de uit-
werking, het interieur en de bijzondere 
materialen zie je daar straks niets meer 
van’, besluit Ten Broek. 

Shou-sugi-ban heet de techniek waarbij 
vuur wordt gebruikt om het hout de 
levensduur te geven van hardhout
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Zwarthout: 
verduurzaamd 
door branden
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Elkaar zien, 
maar niet horen
‘Transparantie’ is een (te) veelgebruikte term als het om 

gebouwen gaat, maar bij de brandweerkazerne kun je niet 

om dat woord heen. Niet alleen kun je vanaf buiten naar de 

achterkant van het gebouw kijken, ook aan de binnenkant 

speelt glas een hoofdrol. 

Interior Glassolutions levert en monteerde de glazen bin-

nenwanden voor het interieur. ‘De wanden zijn geluidwerend 

tot 38 dB’, vertelt projectleider Geurt Roelofsen. ‘Dit was een 

specifieke eis. Beneden staan de brandweerauto’s die vanuit 

de vide boven de kantoren door het glas zichtbaar zijn. Maar 

die wil je liever niet horen als je probeert te rusten of gecon-

centreerd zit te werken. Dat is overigens ook onze specialiteit: 

brand- en geluidwerend glaswerk, waarbij wij systemen 

bieden die tot en met 60 dB weren.’ De glazen wanden zijn 

volledig demontabel omdat er geen lijm of kit wordt toege-

past. ‘Wij frezen een groefje in het glas en klikken de delen 

aan elkaar, aldus Roelofsen.

Geluidwerend glas past niet alleen in de ‘transparant’-trend, 

het sluit ook aan bij de well-being-wens. Roelofsen: ‘Comfort 

in gebouwen is belangrijk voor het welzijn van de mens. Bij 

het tegengaan van ziekteverzuim spelen klimaat, licht en 

geluid daarom een rol. Aan licht werkt glas uiteraard mee 

en ook aan geluid kun je van alles doen. Het resultaat is een 

lager ziekteverzuim en hogere productiviteit.’

Van graven tot 
vlaggenmast
Berkhof BV is het GWW bedrijf dat verantwoordelijk is voor 

de ontwikkeling van het terrein voor de brandweerkazerne in 

de breedste zin van het woord. ‘Het begon met een aanvraag 

voor het grondwerk en de bestrating van de nieuwbouw’, 

vertelt uitvoerder Paul Wagener. ‘Daar kwam later de vraag bij 

of wij de inrichting van het terrein ook op ons wilden nemen. 

Dus nu doen we het hele terrein, van het bouwrijp maken 

tot het plaatsen van automatische attentieportalen langs de 

openbare weg en een vlaggenmast. Ook de plaatsing van het 

hekwerk van dubbelstaafmatten met bijbehorende auto-

matische schuifpoort valt onder onze verantwoordelijkheid. 

Daaromheen wordt groenvoorziening aangebracht om het 

terrein te laten opgaan in de omgeving.’

Keerwand

Op het terrein komt een BKK betonklinker. ‘Normaal ge-

sproken adviseren wij een klinker met H-profiel voor zwaar 

verkeer, maar de wens van de opdrachtgever is een BKK, aldus 

Wagener. Verder diende er een olieafscheider te komen op het 

oefenterrein, zodat hemelwater dat vrijkomt uit de lekgoten 

in de kazerne en het oefenterrein via de afscheider in het vuil-

waterriool komt. Redelijk bijzonder is dat het terrein omringd 

is door een keerwand van 130 meter lengte. Hierdoor ligt het 

hoger dan de omliggende terreinen. ‘Dat draagt bij aan de 

uitstraling’, besluit Wagener.

MAAK KENNIS MET 
ONZE INNOVATIES.

INTERIOR GLASSOLUTIONS

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over ons, kijk op 
www.interiorglassolutions.com of bel 0318-246 000 
voor een afspraak met een van onze adviseurs.

•  SYSTEMS CLIP-IN (SILENCE)
•  SYSTEMS STRUCTURE
•  SYSTEMS PROTECT
• SYSTEMS SPECIALS

Glashorst 106
3925 BV Scherpenzeel

T  033 277 1111
F  033 277 2422
W www.dti-bv.nl

info@elektro16.nl
       www.elektro16.nl

Oosteinde 96a
3925 LG Scherpenzeel

Sloopwerken
Grondwerken
Straatwerken
Rioolwerken
Beschoeiing

BERKHOF BV  |  STATIONSWEG 454  |  3925 CH SCHERPENZEEL
TELEFOON: 033 277 1480   |   FAX: 033 277 4705

E-MAIL: INFO@BERKHOFBV.NL   |  
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Een “gewone” 
bedijfshal 
die bijzonder 
gemaakt is
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