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RDM: groots project  
op hoog niveau
Een klusje op 26 meter hoogte geeft je werk letterlijk en figuurlijk een andere 
dimensie. Als je daarmee dan ook nog een enorme loods waar onderzeeërs wer-
den gebouwd kunt omtoveren tot innovatieve evenementen, heb je helemaal 
eer van je werk. Dat deed Verweij in de Onderzeebootloods op RDM in Rotterdam.

De Onderzeebootloods op RDM is een bijzondere locatie met veel potentie voor evenementen.

Je ziet altijd maar een klein stukje van een onderzeeër, het grootste deel ligt onder 
water. Maar als je bedenkt dat er tientallen mensen aan boord leven en dat er voldoende 
ruimte moet zijn voor alle machines, apparatuur en wapens, is het wel logisch dat 
de loods waar onderzeeërs gebouwd worden echt enorm is. “De grootste ruimte is 
120 meter lang en 26 meter breed, en dat is dan nog maar één van de drie ruimtes”, 
vertelt Rosa Schol van RDM Rotterdam. In slechts een klein deel van de locatie is nu de 
tentoonstelling ‘De Aanval’  ingericht, over het bombardement in Rotterdam met als 
hoogtepunt een compleet vliegtuig.

25 man op zaterdag
“Geen wonder dat we hier met zoveel mensen hebben rondgelopen”, concludeert  
Roel van Stokkum, directeur van Verweij. “Om alles op tijd af te krijgen voor die 
tentoonstelling zijn we de laatste weken elk weekend met 25 man tegelijk aan het 
werk geweest.” Projectleider André Bouwman vult aan: “Allemaal mensen die geen 
last mochten hebben van hoogtevrees. De leidingen zitten bovenin de hallen, in het 
zicht. Ze moesten dus netjes kunnen werken op zo’n twintig meter hoogte, vanuit een 
bakje aan een hoogwerker. En alle techniek zat ook nog eens in de zolder.” Behalve veel 

mensen waren er daarom ook 
heel wat kilometers kabel nodig. 
Bouwman: “Het werk was op zich 
niet heel ingewikkeld, maar door 
de locatie wel bijzonder.”
Het monumentale pand dat 
begin vorige eeuw gebouwd is 
door de Rotterdamse Droogdok 
Maatschappij (RDM) is zo 
bijzonder, dat het Havenbedrijf 
Rotterdam er een tijdelijke 
evenementenlocatie van heeft 
laten maken. Het moet laten  
zien waar het hele omliggende 
terrein de afgelopen jaren sterk  
in is geworden: innovatie.  
Schol: “RDM ging failliet en sinds 

1996 worden hier geen onderzeeërs meer gebouwd. Om verdere verloedering te voor-
komen heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de gebouwen werden opgekocht door 
het Havenbedrijf en er een sterke visie werd ontwikkeld.” Met als uitgangspunt ‘innovatie’ 
kwam er een RDM Campus, met opleidingen van Hogeschool Rotterdam, Albeda en 
Zadkine. “En een hal even verderop is in kavels verdeeld, waar diverse startups zitten. 
Beginnende creatieve bedrijven 
die elkaar inspireren”, zegt Schol. 

Lees verder op pagina 4

Actuele monumentale projecten

E l e k t r o t e c h n i e k      B e v e i l i g i n g      Te l e m a t i c a      S e r v i c e  &  O n d e r h o u d

Studiemateriaal Bijlhouwerstraat
Het eeuwenoude pand aan de 
Bijlhouwerstraat in Utrecht ge-
schikt maken, én houden, voor 
een moderne studie Bestuurs-  
en Organisatiewetenschap. 
Verweij mag hier al jarenlang 
een steentje aan bijdragen.

Lees verder op pagina 2-3

Havenbedrijf Rotterdam heeft de Onderzeebootloods  
van de voormalige RDM opgekocht en laten ombouwen 
tot een tijdelijke evenementenlocatie.
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Een nieuwe editie van de VIP en ook de zomer is  
gelukkig weer in het land. Van goed weer krijg ik 
altijd weer nieuwe energie. 

In deze VIP bijzondere aandacht voor een van  
onze specialiteiten, namelijk monumenten.  
Deze gebouwen hebben al vele zomers doorstaan. 
Verweij heeft in haar 58-jarig bestaan al heel veel 
monumenten voorzien van de nieuwste technieken. 
Voor onze monteurs is het steeds een uitdaging om 
een installatie aan te leggen in deze vaak moeilijke 
gebouwen. Dit is meestal niet zo gemakkelijk, aan 
een monument mag je namelijk niet zomaar iets wijzigen.

Op dat mooie gestuukte plafond met ornamenten wil je geen leidingen voor de  
verlichting zien… Het schuifraam met die kleine ruitjes moet wél voorzien worden  
van een magneetcontact voor de beveiliging, maar de leidingweg ernaartoe wil je 
ook niet zien… Dat is zo’n beetje de rode draad bij het werken aan monumenten; 
niemand wil onze installaties na afloop zien, maar het gebouw moet wel met de 
nieuwste technieken zijn uitgerust. 

Het is altijd een heel proces om tot een juist ontwerp te komen. Bij de projecten in 
deze VIP proberen we u een kijkje in de keuken te geven bij het werken aan monu-
menten. In deze editie leest u ook over twee van onze eigen ‘monumenten’:  
Meino en Bob zijn 25 jaar in dienst bij Verweij. In een tijd waarin veel werknemers 
met regelmaat van werkgever wisselen, vinden we dit een unieke gebeurtenis waar 
we graag even bij stilstaan.

Ik wens u een heerlijke zomer en veel leesplezier.

Roel van Stokkum, Directeur Verweij

De Spinoza Hall in Utrecht is  
een rijksmonument dat met 
respect voor het verleden wordt 
omgetoverd tot het ideale studie-
landschap. Een mooi voorbeeld 
hoe duurzaamheid en functio-
naliteit samen kunnen gaan.

Lees verder op pagina 3

Spinoza Hall kiest voor duurzaam

Luxe logeren in Kasteel Broekhuizen
Een kasteel voorzien van  
luxe en comfort passend  
bij een 5-sterrenhotel.  
Deze zomer gaat Verweij 
in Leersum aan de slag om 
dit op onzichtbare manier  
voor elkaar te krijgen. 

Lees verder op pagina 2
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Licht en kleurrijk studeren in een monument
Op de plek waar in de middeleeuwen ‘bijlhouwers’ (van oorsprong  
timmerlieden) de stad Utrecht bewaakten, lopen nu 550 studenten  
en 100 personeelsleden van de Utrechtse School 
voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap rond.  
De mensen van Verweij zorgen ervoor dat die  
van alle technische gemakken zijn voorzien.  
Binnenkort leggen ze ook een gloednieuwe  
brandmeldinstallatie aan.

“We willen studenten de mogelijkheid bieden op vrijwel 
elke plek in ons gebouw hun laptop te gebruiken. 
Zodat ze samen kunnen studeren, een corporate 
community kunnen vormen. Daar zijn dus heel veel 
stroompunten voor nodig, soms op ongebruikelijke 
plaatsen. In werktafels, overal op de wanden, tot in het 
restaurant aan toe. Verweij heeft ons daarbij geholpen”, 
vertelt Marcel Tebbens. Hij is al sinds de oprichting 
in 2000 zakelijk directeur van de opleiding Bestuurs- 
en Organisatiewetenschap in Utrecht. De USBO, 
internationaal de School of Governance genoemd, huist 
in een monumentaal pand aan de Bijlhouwerstraat. “In 
de middeleeuwen stond hier een Bijlhouwerstoren, daar is in 1670 een windmolen op 
gebouwd.” Wetenschapper Buys Ballot, onder meer bekend van zijn wet die het verband 
tussen wind en luchtdruk bewijst, liet er in 1870 een universitair gebouw neerzetten, een 
‘physisch laboratorium’, zoals nog altijd boven de ingang staat.

Transparant werken
“We hebben sinds de USBO hier in 2000 kwam heel wat werk gehad om het gebouw aan 
te laten sluiten op de eisen van deze tijd”, herinnert Bob Scherpenzeel zich, projectleider 

van Verweij. De afgelopen jaren doet Verweij vooral het onderhoud en aanpassingen van 
de aanwezige installaties, maar de eerste jaren was het bedrijf ook druk met de grondige 

verbouwing. “Wij wilden er vooral een open en transparant 
gebouw van maken, met veel licht en kleur”, vult Tebbens 
aan. “Transparantie past ook bij onze uitgangspunten als 
opleiding; openheid en zo min mogelijk gesloten deuren. 
Dat geven we graag mee aan onze studenten, die we 
opleiden tot bestuurders in publieke en maatschappelijke 
functies, zoals bij ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.”
Om licht te creëren werden wanden opengemaakt, 
gestanst en als het ware voorzien van enorme gekleurde 
glazen schuifdeuren. “Zo maakt het zonlicht, dat van 
zuid naar noord door ons gebouw schijnt, er een mooi 
schouwspel van”, zegt Tebbens. De systeemplafonds uit 
de jaren ’60 en ’70 zijn weggehaald 
voor meer hoogtewerking. Voor 
Verweij betekende dat veel in 
het zicht liggende installaties. 
“Dan moeten we dus extra 
netjes werken, maar dat is geen 
probleem”, zegt Scherpenzeel. 

“Het is eigenlijk alleen maar fijner werken. Je hoeft niet telkens het 
plafond weg te halen als we iets moeten aanpassen of toevoegen.”
Binnenkort moet er heel wat worden toegevoegd als Verweij 
de complete brandmeldinstallatie gaat vervangen, terwijl de 
studenten gewoon door moeten kunnen leren. “Dat is een hele 
organisatie en moet goed worden afgestemd”, vinden beide heren. 
“Daarbij zijn jullie altijd leidend”, stelt Scherpenzeel Tebbens gerust. 
“En ik weet zeker dat het nu ook weer prima voor elkaar komt.”
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Deze zomer gaat Verweij aan de slag op Kasteel Broekhuizen in Leersum.  
Volgens installatie-adviseur Ewout Berkhof (rechts) is ‘de beleving van de gast  

die in luxe wil verblijven’ daarbij het vertrekpunt. Directeur van Verweij, Roel van 
Stokkum (links), heeft in zijn vorige functie veel domoticakennis opgedaan.

Luxe en comfort verstopt in super-de-luxe hotelkamers
Alle luxe die past bij een modern vijfsterrenhotel creëren in een prachtig oud 
kasteel. Zonder dat je daarbij de historische sfeer aantast, natuurlijk. Dat is een 
uitdaging die Verweij maar wát graag aangaat. Deze zomer gaan de monteurs  
aan de slag op Kasteel Broekhuizen, bekend van Heel Holland Bakt.

Je loopt je hotelkamer binnen, stopt de keycard in het slot en alles in de kamer springt 
meteen in jouw voorkeursinstellingen: het licht is ietsje gedempt, de temperatuur 
is jouw ideale 20,5 graden en de tv heet je 
persoonlijk welkom en toont 
je favoriete gerechten van de 
roomservice die je via je tablet 
kunt bestellen. 
“We zijn echt uitgegaan van  
de beleving van de gast die  
in alle luxe wil verblijven”, 
vertelt installatie-adviseur 
Ewout Berkhof. Hij heeft  
het plan ontworpen voor de 
elektrotechnische installatie die 
Kasteel Broekhuizen in Leersum 
transformeert tot de luxe van een 
5-sterrenhotel. Samen met de 
deskundigen van Verweij wordt 
dit plan nu verder uitgewerkt.  
“Wij zijn daarbij verantwoordelijk
voor ‘alles waar een draadje aan 
zit’”, stelt directeur van Verweij, Roel van Stokkum, vast. “Of het nu gaat om de brandmeld-
installatie, de lichtschakelaars of om de draadloze wifi.” In dit geval bestond een groot deel 
uit domotica: ‘de integratie van technologie en diensten voor een betere kwaliteit van 
wonen en leven’. “In mijn vorige functie heb ik daar veelvuldig mee gewerkt en heb ik heel 
wat domoticakennis opgedaan”, vertelt Van Stokkum. “Dat konden we nu goed toepassen.”

Kennis en kunde
“De kunst van het renoveren en verduurzamen van een monument is het respecteren 
van elkaars kennis en kunde”, weet Berkhof. “In dit geval zijn zowel architect, aannemer 
als installateur Verweij gespecialiseerd in restauratie. Dat werkt erg prettig, dan spreek je 
dezelfde taal.”
De adviseur weet dat transformeren van monumenten altijd lastig is. “Zeker in dit kasteel 
met 15 unieke kamers. Normaal zouden we in een loods een modelkamer maken met alle 
apparatuur, zodat we die alleen maar na hoeven bouwen in de echte hotelkamers. Dat 
kan hier niet. Je moet voor elke kamer een andere oplossing vinden om de apparatuur 
weg te kunnen stoppen zonder te breken. Daar hebben we met zijn allen buiten het 
normale denkpatroon oplossingen voor gezocht en gevonden. Zo konden we in een vorig 
monumentenproject geen kanalen aanleggen voor de luchttoe- en afvoer en hebben we 
daarvoor oude schouwen gebruikt.”

“Je kunt in een monument niet simpelweg de bedrading achter een kunststof plafonnetje 
verstoppen. De sfeer moet immers historisch blijven”, besluit Van Stokkum. “Dus als wij ons 
werk goed doen zie je daar eigenlijk niks van. Maar je voelt wél het effect; het comfort en 
de luxe.”

Kasteel Broekhuizen Leersum
  Kasteel Broekhuizen is een ridderhofstad, landhuis en landgoed in Leersum,  

Utrechtse Heuvelrug.
  Het kasteel is gebouwd in 1794, in 1810 vergroot en na een brand in 1906  

in oude stijl herbouwd.
  Het is de locatie van het tv-programma Heel Holland Bakt.
  De nieuwe eigenaar wil er een hotel van maken, minimaal 4 en wellicht 5 sterren.
  Het kasteel krijgt 15 kamers en een restaurant.
  In het koetshuis zijn 8 kamers gepland.
  De boerderij met lattenschuur wordt het tweede restaurant.
  Architect: Braaksma & Roos / Restauratie Advies en Begeleiding, Den Haag.
  Installatieadviseur W en E: BerkhofBoerboom, Leusden.
  Aannemer: Koninklijke Woudenberg, restauratiespecialist.

Marcel Tebbens (rechts), zakelijk directeur van USBO en Bob Scherpenzeel 
(links), projectleider van Verweij, werken al sinds 2000 samen om het 
gebouw zo open en transparant als mogelijk te maken.
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l ‘Soldatenslaapkamers’  
worden duurzaam, licht en 
luchtig studielandschap

Luxe en comfort verstopt in super-de-luxe hotelkamers

Win een PRIJS met een  
foto van Verweij  
Weet jij een leuke foto te maken van Verweij of heb je nog ergens een leuke  
(historische) foto van Verweij? Bijvoorbeeld van een bedrijfsauto, een monteur 
aan het werk of een Verweij sticker op een verdeelkast... Stuur je foto op en 
maak kans op een prijs uit de Grand Départ le Tour de France collectie.

De Start van de Tour de France 2015 is in de Domstad 
De Tour de France is een monument in de sportgeschiedenis. Het is alweer  

de zesde keer dat Le Grand Départ in Nederland is. Op 4 juli start de Tour  
de France in Utrecht, dé fietsstad bij uitstek. Omdat het eindelijk gelukt  

is de Grand Départ binnen te halen, heeft Verweij deze unieke actie 
opgezet met prijzen uit de Grand Départ le Tour de France collectie. 

 
Stuur je foto vóór 26 juni naar: granddepart@veu.nl 

t.a.v. Patricia Klunder. Kijk op www.veu.nl/granddepart 
voor deelname en de voorwaarden. Medewerkers 

van Verweij Elektrotechniek b.v. zijn uitgesloten 
van deelname.  

Dat een architect en een installateur van elkaar kunnen leren blijkt uit de grondige verbouwing 
van de Spinoza Hall in Utrecht. Het rijksmonument wordt geschikt gemaakt voor studenten 
van de Universiteit. Het wordt duurzaam en tegelijk met respect voor het monument hersteld.

‘Ieder heeft zoveel recht als hij macht heeft’
Die uitspraak van filosoof Baruch Spinoza zou binnenkort zomaar eens op een glazen wand in de 
Spinoza Hall in Utrecht kunnen komen te staan. Het gebouw wordt momenteel geschikt gemaakt voor 
de faculteiten REBO (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie) en Geesteswetenschappen. “We willen 
er het ideale studielandschap creëren”, zegt Ewoud Netten (studio RTM, architectuur & onderzoek), die 
samen met Maria Haag (Maria Haag architectuur) verantwoordelijk is voor het architectonisch ontwerp.

Beeld van vroeger
Het pand is in 1912 gebouwd als onderdeel van een kazerne, de plek waar soldaten sliepen. Het is 
in de loop der tijd meermaals verbouwd, maar daar werd het niet beter op. Netten: “Het voldeed op 
geen enkele manier aan de eisen van deze tijd. Van buiten en van binnen was het verrommeld, met 

architectuurvreemde kozijnen en 
systeemplafonds. Om het beeld 
van vroeger terug te krijgen moest 
dat allemaal worden aangepast.” 
“Installatietechnisch is het ook 
volledig gestript en zijn we vanaf 
nul opnieuw begonnen”, vult Paul 
Volgering aan, projectleider van 
Verweij. 
De architecten hebben het 
donkere gebouw met te kleine 
onderwijsruimten licht en luchtig 
gemaakt. “Door de centrale 
middengang net iets op te 
schuiven, kregen vier te kleine 
lokalen aan de achterkant een 
optimale grootte. De vier lokalen 
aan de voorkant hebben we op de 
begane grond en eerste verdieping 

samengevoegd tot grotere collegezalen en op de tweede verdieping tot één groot studielandschap. 
Vrijwel alle ontmoetingsruimten, zoals loungeplekken met tafeltjes of werkgroepruimten, krijgen een 
open gevoel door directe verbinding met de gang of door glazen wanden. Om toch privacy te creëren 
komen op het glas prints met quotes van Spinoza.” 

Ewoud Netten (rechts) van studio RTM, architectuur & onderzoek  
in overleg met Projectleider Paul Volgering (links) over de duurzame 
verbouwing van de Spinoza Hall in Utrecht.

Duurzaamheid
De verbouwing moet het monument duurzaamheidspredicaat ‘Very Good’ 
opleveren, luidde de opdracht van Universiteit Utrecht. “Dat hebben we 
deels gedaan door zo veel mogelijk oude elementen te behouden en door 
het gebouw zo flexibel mogelijk te maken. Het kan in de toekomst ook voor 
andere doeleinden gebruikt worden”, zegt Netten. Hoe het zo duurzaam 
mogelijk gebruikt kan worden, is een andere zaak. “Met name op dat vlak 
ben ik erg blij met de samenwerking met Verweij. Duurzaamheid is zo’n 
breed begrip, er is zoveel mogelijk en de ontwikkelingen gaan zo snel.  
Dan is het fijn een installateur te hebben die weet van de hoed en de rand.”
“We gaan heel wat technieken toepassen”, weet Volgering. “Bijvoorbeeld 
daglichtregeling en bewegingsmelders op de verlichting, zodat die niet 
onnodig brandt. Het meeste werk hadden wij aan het wegwerken van 
alle installaties, dat is vaak lastig in een monument.” Ook daaruit bleek het 
succes van de samenwerking. Netten: “We hebben onder meer verlaagde 
plafondeilanden gemaakt, waar de techniek, zowel werktuigbouwkundig 
als elektrotechnisch, volledig in is geïntegreerd. Het is fijn om samen met  
de installateur zo tot oplossingen te komen die geen afbreuk doen aan  
het ontwerp.”

Bij de grondige verbouwing zijn er heel wat technieken toegepast. In de verlaagde  
plafondeilanden is veel van de techniek volledig geïntegreerd weggewerkt. 



Verweij Elektrotechniek b.v.

Veldwade 8
3439 LE  Nieuwegein
www.veu.nl

 Twitter @VeuNieuwegein

 www.linkedin.com/company/verweij-elektrotechniek

Verweij Elektrotechniek b.v. is onderdeel van de D.G.t.C. Groep.

Telefoon 030 288 65 13
Fax 030 288 96 50
E-mail info@veu.nl

www.veu.nl
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De zilveren monumenten van Verweij
Verweij realiseert vaak installaties in prachtige monumenten. Maar de eigen 
rijkdommen worden ook gekoesterd. Zo lopen er twee levende monumenten 
rond, waardevol en onmisbaar: Bob Scherpenzeel en Meino Schreurs vierden  
6 maart hun zilveren jubileum.

Jubilarissen moeten natuurlijk in stijl worden vervoerd, dus 
werden Bob en Meino thuis opgehaald in een glanzend 
witte limousine. Bij de zaak werden ze opgewacht door 
familie, collega’s, oud-collega’s en warme relaties. Zelfs 
oud-directeuren Herman Verweij, Hans van der Meij en 
Arjen van Boeijen waren aanwezig om beide heren een 
warm hart toe te dragen.

Bob Scherpenzeel
Als leerling monteur kwam Bob Scherpenzeel bij Verweij 
binnen. Onder leiding van de toenmalige bedrijfsleider Jan 
van Kuik werd één van Bobs eerste projecten de vliegbasis 
Soesterberg. Daar beleefde hij samen met oudgedienden 
van Verweij Robbie Harskamp en Frans Uppelschoten 
de grootste lol. Met zijn rijbewijs op zak werd Bob 
monteur en kreeg hij zelfstandige klussen bij het RIVM 
en de Rijksmunt. Al snel ging Bob zelf klussen opnemen, 
uitgerekend door Jan van Kuik, en kon hij doorgroeien 
tot Projectleider van met name de projecten van de Universiteit Utrecht. Naast het werk 
aan de universiteitsgebouwen heeft Bob ook gewerkt aan grote projecten zoals Ampco 
Flashlight, Gemeentehuis Houten, Interchicken Bodegraven, VSO ZMLK te Rosmalen 
en het Leeuwenbergh theater te Utrecht. En dat zijn dan nog maar een paar van de 

25   jaar

vele mooie projecten waar hij bij betrokken was. Bob houdt ook van gezelligheid en zit 
daarom al jaren, samen met Patricia Klunder, in de organisatie van de personeelsuitjes van 
Verweij. Van voetbaltoernooien tot de Toppers in Concert: het is gegarandeerd een goed 

georganiseerd en gezellig evenement!

Meino Schreurs
Als 33-jarige kwam Meino Schreurs in 1990 via de 
Bataafsche Aanneming Maatschappij (nu BAM) bij 
Verweij in dienst als chef-monteur. Bij de BAM was 
Meino vooral betrokken bij de nieuwbouw van het 
Academisch Ziekenhuis Utrecht (nu het Universitair 
Medisch Centrum). Bij Verweij werd hij direct in het 
diepe gegooid en mocht hij ervoor zorgen dat een 
ploeg van 20 monteurs in anderhalf jaar tijd het 
enorme kantoorpand van Coopers & Lybrand (ruim 
25.000m2!) volledig geïnstalleerd werd. Een project 
van gigantische omvang. Daarna volgden voor Meino 
vele andere projecten. Een paar voorbeelden: Ampco 
Flashlight, Gemeentehuis Houten, Roland Holst 
College, Wereld Natuur Fonds, Kromhoutkazerne, de 
Raad voor de Kinderbescherming en op dit moment 
de renovatie van de Stadsschouwburg in Utrecht. 
Meino is ook één van de medewerkers die binnen 

Verweij de leerling-monteurs opleidt. Mede door zijn inspanningen is Verweij al jaren 
een erkend leerbedrijf. Inmiddels zijn er al heel wat volleerde monteurs bij Verweij maar 
ook bij andere bedrijven. Zij spreken Meino nog regelmatig aan en halen dan goede 
herinneringen op aan wat ze allemaal van deze echte vakman hebben geleerd. 

Meino en Bob  werden samen met hun partners thuis opgehaald  
in een witte limousine om hun zilveren jubileum te gaan vieren 
(normaal arriveren de heren iets minder uitbundig op de zaak).

Innovatieve visie
Van Stokkum kent het verhaal van de buurman van de 
RDM Onderzeebootloods: “Ampelmann is een bedrijf dat is 
opgericht door iemand die voor zijn afstudeerproject aan 
de TU Delft regelmatig op boorplatforms moest springen. 
Hij vond dat daar een simpeler oplossing voor moest zijn 
en bedacht een soort loopbrug die zichzelf stabiliseert en 
recht blijft liggen, zelfs op stormachtige zee.” Schol vertelt 
verder: “Ze begonnen hiernaast in een kleine loods, de 
eerste uitbreiding is al een feit. Het product gaat de hele 
wereld over. Het is kenmerkend voor de innovatieve visie 
achter dit gebied.”
Die visie moet ook worden uitgedragen in de vers 
verbouwde Onderzeebootloods. Schol: “Door er een 
evenementenlocatie van te maken wil het Havenbedrijf 
mensen naar dit gebied trekken om te laten zien wat 
er allemaal gebeurt in de haven. De evenementen 
combineren we met rondleidingen over het terrein. De 
evenementen zelf zijn bewust heel anders dan wat er al 
in Rotterdam is, zo zijn ze een mooie aanvulling.” Behalve 
de huidige expositie zijn de rauwe industriële ruimtes al 
eens gebruikt voor een bijzondere dansvoorstelling en een 
concert. En er staat nog veel meer op de planning. “Veel 
van de binnenwanden zijn flexibel en verplaatsbaar, zodat 
er van alles mogelijk is.” Maximaal 5.000 bezoekers kunnen 
in de Onderzeebootloods terecht. 

Grote galmende ruimtes
De brandmeld- en ontruimingssystemen die Verweij  
heeft aangelegd zijn dan ook geen overbodige luxe. 
Bouwman: “Het zijn ook nog speciale versies.  

Het branddetectiesysteem, dat ‘ruikt’ of er brand is, moet 
ook tot in de hoge nok werken. Als omgeroepen wordt  
dat de bezoekers het pand moeten verlaten, moet dat 
goed verstaanbaar zijn in de grote galmende ruimtes.”  
“En de nooduitgangbordjes zijn extra groot”, constateert 
Van Stokkum. “Zo kun je ze ook vanaf 120 meter afstand 
nog goed zien.”

Al met al zijn zowel Schol als Van Stokkum en Bouwman 
uitermate tevreden met het eindresultaat. “De samen-
werking met Verweij was erg prettig. Als gebruiker van het 
pand waren we blij met jullie kennis en kunde”, vindt Schol. 
Van Stokkum concludeert: “Het is echt een project om trots 
op te zijn.” 
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