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Opdrachtgever
Airforce, Zandvoort

Aannemer design & build
Hercuton BV, Nieuwkuijk

Architect
Pact3D Ontwerp & Ontwikkeling, 
Hoogmade

Aluminium Kozijnen en 
 Vliesgevels
J.M. van Delft & Zn, Drunen

E- en W- Installatie
Kandelaar Electrotechniek B.V., 
De  Kwakel

Vloeren en Druklaag
Van Berlo Bedrijfsvloeren B.V., Veghel

Installatietechniek
Burg Installatietechniek, Lisse

Bouwprogramma
Kantoren, magazijnen, showrooms en 
dakterras

Bouwperiode
Oktober 2018 – juni 2019

Bruto vloeroppervlakte
3.824 m2

Tekst: Ton van de Laar

In Zandvoort verrijst momenteel 
een markant zwart-wit gebouw. Het 
nieuwe hoofdkantoor met showrooms 
en magazijnen voor Airforce, het 
Nederlandse kledingmerk dat vooral 
bekend is vanwege haar winterjassen. 
Markant vanwege het tot in detail 
doorgevoerde kleurgebruik, maar 
ook vanwege de uitzonderlijk goede 
verhoudingen tussen de bouwpartners.

Goede klik
Soms kan het zomaar opmerkelijk goed 
klikken tussen de verschillende partijen 
bij het opstarten van een bouwproject. 
Dat was ook het geval bij de bespre-
kingen over de bouw van het nieuwe 
onderkomen voor Airforce. De gesprek-
ken en ook de verdere samenwerking 
tussen Airforce-eigenaar Dennis van der 
Horn en Jack van den Broek, commer-
cieel adviseur bouwprojecten bij bouw-
bedrijf Hercuton verliepen dan ook in 
een uitstekende sfeer. Van den Broek is 
er enthousiast over: “Ik hoop dat ik nog 
heel veel van dit soort opdrachtgevers 
tot me mag krijgen.”

Van der Horn was enthousiast over het 
bouwen in prefab beton, over het robuus-

te karakter ervan en over het accumule-
rend vermogen. En Hercuton is specialist 
in het bouwen in prefab beton, ook wel 
LEGOlisering genoemd. Niet vreemd dus 
dat het klikte en die klik werd nog ver-
sterkt door de volledige ontzorging die 
Hercuton als design & build-aannemer 
biedt, van ontwerp tot aan een turn-
key oplevering.

Niet wit, niet zwart, maar zwart-wit
Voor het ontwerp nam Hercuton het 
bureau Pact3D Ontwerp & Ontwikkeling 
in de arm. Naar wens van de opdracht-
gever ontwierp het bureau uit Hoogmade 
een strak uitziend gebouw in zwart en 
wit. De dichte gevels zijn uitgewerkt in 
zwart natuursteen granulaat, de puien 
worden omlijst met een kader in wit 

Alucobond. Dat kader komt ook terug bij 
het half overdekte dakterras, dat bij goed 
weer dienst kan doen als catwalk voor 
het presenteren van nieuwe collecties. 
Binnenin heeft het gebouw het karak-
ter van een loft. Waar mogelijk zijn de 
hoge plafonds onafgewerkt en blijven de 
leidingen in het zicht. Ook binnen is de 
kleurstelling zwart-wit. “Tot in het ex-
treme”, zegt Van den Broek hierover. “De 
wanden worden wit, de stopcontacten 
en deuren zwart. Daarbij gaan we zelfs 
zover, dat ook de pinnetjes in de schar-
nieren in het zwart worden uitgevoerd.”

Klaar voor de toekomst
Duurzaam bouwen is allang geen uit-
zondering meer, eerder een regel. Het 
onderkomen van Airforce, waarvan ook 

Zwart-wit onderkomen voor

Airforce

De dichte gevels zijn uitgewerkt in zwart 
natuursteen granulaat, de puien worden 
omlijst met een kader in wit Alucobond.
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https://www.air-force.nl/
https://www.hercuton.nl/
https://www.pact.nl/
http://www.jmvandelft.nl/
http://www.kandelaar.com/home.php
https://vanberlo.com/
http://www.burginstallatietechniek.nl
https://www.air-force.nl/
https://www.hercuton.nl/
https://www.pact.nl/
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WIJ KOMEN GRAAG 
BIJ U OVER DE VLOER

Maatoplossingen 
voor alle specifi eke 
toepassingen

 Engineering

 Mini Vibropalen

 Systeemfunderingen 

 Laaddocks

 Voegloze vloeren

 Supervlakke vloeren
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collega-modemerk Reinders een gedeelte 
gaat huren, is volledig gasloos ontwor-
pen. Mocht in de toekomst een van de 
bedrijven uit zijn jasje groeien, dan is 
rekening gehouden met het splitsen van 
het pand in twee volledig onafhankelijke 
delen. Die flexibiliteit biedt ook voor 
de toekomst voldoende mogelijkheden 
om het pand (gedeeltelijk) te verhuren 
of te verkopen. Een toekomstbestendig 
gebouw dus, dat staat. Zwart op wit.

Ook voor de toekomst zijn er voldoende mogelijkheden 
om het pand (gedeeltelijk) te verhuren of te verkopen.

Vennestraat 11
2161 LE Lisse

T 0252 – 21 24 28

E info@burginstallatietechniek.nl

www.burginstallatietechniek.nl

Dubbele installatie 
voor hoofdkantoor 
Airforce
Burg Installatietechniek BV uit Lisse richt zich steeds meer 

op duurzame en milieuvriendelijke installaties met state-

of-the-art technologie. Warmtepompen, zonne-energie, VRF 

systemen, ze kennen geen geheimen voor dit ruim 60-jarige 

bedrijf. De werktuigbouwkundige installaties voor het nieuwe 

hoofdkantoor van Airforce waren dan ook een kolfje naar hun 

hand. Directeur David van den Burg vertelt erover.

“Het moest een gasloos bedrijfspand zijn”, begint hij. “De 

bedrijfsruimte wordt daarom verwarmd middels een Carrier 

warmtepomp installatie. Er wordt lage temperatuur verwar-

ming toegepast, door middel van vloerverwarming. Ook zit er 

een VRF koel- en verwarmingsinstallatie in het pand, waar-

mee gelijktijdig gekoeld en verwarmd kan worden. Behalve 

deze installaties hebben we ook het loodgieterswerk ge-

leverd”. Bijzonder was de eis, dat het gebouw in verband met 

toekomstige verhuur in twee gelijke delen opsplitsbaar moest 

zijn. “We hebben dus alle installaties dubbel uitgevoerd, een 

in het linkerdeel en een in het rechter. Dankzij een efficiënte 

planning is ons dat gelukt”.
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