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Ingrijpende 
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hoofdkantoor Kwantum in Tilburg

Compleet gestript en weer opnieuw opgebouwd
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Tekst: Desiree Scheid

“Het 18 meter hoge kantoorgebouw kreeg 
een toren van 30 meter hoog met daarin 
een grote reclame-uitsparing.” Aan het 
woord is Jeroen Emonds, projectleider bij 
Bouwbedrijf Peter Peters. “We stripten 
het bestaande pand uit 1988 volledig en 
bouwden het met onder meer kantoor-
tuinen weer opnieuw op.”

In gebruik
“Het pand bleef de gehele tijd in ge-
bruik door het kantoorpersoneel. Per 
verdieping gingen we aan de slag, maar 
werken zonder geluid is natuurlijk niet 
echt mogelijk. Geen ideale situatie en 
verre van efficiënt voor ons als bouwers. 
Slopen terwijl er op de verdieping lager 
gewoon werd doorgewerkt. Vanzelfspre-
kend hielden we hier zo veel mogelijk 
rekening mee door af en toe wat flexibe-
ler en creatiever met de noodzakelijke 
werkzaamheden om te gaan.”

Stalen toren
Op de begane grond staat een compleet 
stalen toren van 8 bij 6 meter. Dertig 
meter de lucht in is deze inmiddels 8 
bij 12 meter geworden, waarmee hij 
het vernieuwde kantoor ‘overkraagt’. 
“Belangrijk daarbij was dat de toren los 
moest staan van het bestaande pand”, 
gaat Emonds verder. “Het hoofdkantoor 
staat er wel tegenaan, maar mocht niet 
gekoppeld worden aan de toren. Dit om 
te voorkomen dat aan het bestaande ge-
bouw getrokken zou kunnen worden. We 
bouwden dus een op zichzelf staande to-
ren die door die enorme hoogte ook echt 
op zichzelf staand beweegt. Het was nog 
een gepuzzel om de essentiële dilataties 
hier op de juiste manier uit te voeren.”

Peters Groep
Bouwbedrijf Peter Peters is onderdeel 
van een grotere combinatie, de Peters 
Groep bv. De aanbesteding is weliswaar 
door het aannemersbedrijf gewonnen, 
maar alle houten kozijnen die in het 
gerenoveerde pand verwerkt zijn, komen 

van Peters Machinale Timmerwerken bv 
af. Het interne Constructieburo Lan-
derd bv leverde bovendien de complete 
constructie van de toren. Bouwbedrijf 
Peter Peters nam na de eerste basisteke-
ningen het ontwerp van FD architecten 
over.  “Ons eigen constructiebureau en 
de tekenafdeling leverden alle bouwkun-
dige tekeningen en detailleringen aan. 
Verder is het gehele plan uitgewerkt in 
TECLA -3D.“

Opdrachtgever
DGS Projectmanagement, Assen
Homefashion Groep BV, Tilburg

Bouwkundige hoofdaannemer
Bouwbedrijf Peter Peters BV, Schaijk

E-Installatie
Hoppenbrouwers Techniek BV, Best

W-Installatie
Romijnders Installatietechniek, Wijchen

Gevelbeplating
Javalo Dak- en Gevelsystemen BV, 
Boxtel

Schilder
Coppens Schilderwerken BV, Gilze

Het hoofdkantoor en het distributiecentrum van Kwantum zijn weer klaar voor de toekomst. 
Bouwbedrijf Peter Peters nam het meer dan 30 jaar oude hoofdpand in Tilburg flink onder 
handen. Tegelijkertijd bouwde de aannemer een nieuwe stalen toren die te gebruiken is als 
entree én reclamezuil. Eindelijk is Kwantum echt in het zicht aan de zichtlocatie langs de A58.   

Het geheel gerenoveerde gebouw 
is een echte blikvanger aan de 
zichtlocatie langs de A58.

Bouwbedrijf Peter Peters bouwde 
een op zichzelf staande stalen 
toren van 30 meter hoog.
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https://www.petersgroep.nl/
https://www.petersgroep.nl/
https://www.petersmachinale.nl/
https://www.cblanderd.nl/
https://www.cblanderd.nl/
https://www.fdarchitecten.nl/
https://www.fdarchitecten.nl/
http://www.petersbouw.nl
http://www.hoppenbrouwers.nl
http://www.javalo.nl
http://www.coppensschilderwerken.nl
https://www.kwantum.nl/over-ons/hoofdkantoor-kwantum
https://www.petersbouw.nl/
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Een ijzersterke reputatie
Javalo Dak- en Gevelsystemen BV uit Boxtel, door aannemer Bouwgroep Peters persoonlijk benaderd, monteerde 

de stalen dakbeplating van de reclametoren van Kwantum. Algemeen directeur en projectleider Marwil Claassen 

was bijna dagelijks voor opname en begeleiding op locatie.

“Alles wat je aan de buitenkant aan witte panelen ziet, is door ons geleverd en gemonteerd”, verklaard Claas-

sen. Javalo Dak- en Gevelsystemen bracht namelijk ook alle buitenwanden aan. En zette daarbij meteen een 

bestaand aantal ramen dicht. “Door de hoogte en de bereikbaarheid was het een specifieke klus”, gaat Claassen 

verder. “De voorzijde en twee zijkanten zijn met twee grote hoogwerkers gemonteerd. We lieten vervolgens een 

grote torenkraan optoppen om boven het dak uit te komen. En we regelden een speciale hoogwerker van bijna 

50 meter hoog. Deze kon namelijk op een aantal plaatsen knikken. Zo kwamen we aan de achterzijde bovendaks 

bij de wand. Daar hadden we anders nooit kunnen staan. Tijdens deze fase werkten we bijna constant met vijf of 

zes monteurs tegelijk aan de toren.”

Revitaliseren

Het revitaliseren van bedrijfspanden behoort tot de hoofdactiviteiten.  Maar ook voor nieuwbouw is Javalo een 

goede partner voor stalen dak- en wandbeplating en panelen. Een partner met een ijzersterke reputatie.

http://www.javalo.nl/index.html
https://www.bouwgroep-peters.nl/


Een geheel nieuwe look
Coppens Schilderwerken BV uit Gilze verzorgde bij de renovatie van het hoofdkantoor en distributiecentrum van Kwantum 

de gevelreiniging en al het buiten- en binnenschilderwerk. Ook de bijna 30 meter hoge entreetoren namen ze onder handen.

“Kwantum bracht al vaker klussen bij ons onder en heeft ons ook nu weer benaderd”, vertelt Joost Coppens. “Voor de nieuwe 

look van het distributiecentrum voerden we het spuitwerk uit op 7.000 m2 aan damwand en gevelbeplating.” Iets wat het 

schildersbedrijf wel is toevertrouwd. “We zijn op heel veel terreinen actief, van kantoren en retail tot planmatig onderhoud. 

Projecten als deze blijven wel bijzonder. Niet alleen door de grote hoeveelheden. Het weer was in dit geval van grote invloed.”

Flexibiliteit

Het spuiten van damwandbeplating in de open lucht vraagt om flexibiliteit. Temperatuur, wind en droogte zijn zeer bepa-

lend. “Van juli tot september hadden we tijd ingeruimd”, gaat Coppens verder. “Bij gunstige omstandigheden moesten we 

zo snel mogelijk op locatie zijn om verder te gaan. Maar als bedrijf moet je dan heel flexibel zijn om het ook waar te kunnen 

maken. Je moet zelfstandig aan de slag, maar ondertussen ook meedraaien in de planning van andere partijen. Kwantum 

wist uit ervaring al dat dit wel goed zat.”

Kennis en ervaring in huis

Het gehele hoofdkantoor in Tilburg kreeg door Coppens Schilderwerken zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde een 

facelift. Het schilderwerk en de wandafwerking werden door een team ervaren vakmensen opgeleverd. Met persoonlijke 

betrokkenheid en met mensen die door hun kennis altijd blijven meedenken.

Gedurende de hele 
bouwperiode was het 
pand in gebruik door 
het kantoorpersoneel.

https://www.coppensschilderwerken.nl/

