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De centrale ligging vormt 
een van de grootste 
uitdagingen in het project.
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Binnenstedelijke herontwikkeling    

De Bankier in hartje Tilburg komend voorjaar gereed
op minimale bouwplaats    
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Bouwen in binnenstedelijk gebied brengt 
een geheel eigen dynamiek met zich mee, 
volgens Cas Janssen, projectleider namens 
Huybregts Relou. “Het is bouwen op een 
postzegel”, zegt hij. “En dat in een hele 
drukke omgeving. Daarom is gekozen voor 
een volledig geprefabriceerd casco, met 
prefab betonnen wanden, vloeren en 
sandwich gevelelementen. Die laatste 
worden in de fabriek al voorzien van 
kozijnen en hekwerken, zodat ze kant-
en-klaar op de bouw aankomen. Op die 
manier hebben we de logistieke 
bewegingen kunnen beperken en het casco 
in amper een half jaar kunnen voltooien.” 
Ook bij het aanbrengen van de installaties 
en de verdere afbouw moest terdege 
rekening gehouden worden met de krapte 
van de bouwplaats en de drukte in de stad.

Bouwhub
“Op de bouwplaats is geen ruimte om 
allerlei materialen op te slaan”, zegt
 Janssen. “Bovendien konden we amper 
twee personen/goederenliften plaatsen, 
die overdag broodnodig waren om het 
personeel van A naar B te brengen. Daarom 

In het centrum van Tilburg bouwt de Sonse aannemer Huybregts Relou woontoren De Bankier, een gebouw met 
24 verdiepingen, 75 meter hoog, dat ruimte biedt aan 120 luxe koop- en huurappartementen. Op de begane grond 
komen commerciële ruimten, die het straatbeeld op de plek waar eens de bank Van Mierlo & Zoon gevestigd was 
weer gaan verlevendigen. Het iconische oudste deel van het bankgebouw blijft behouden.

‘Dankzij de bouwhub konden de bouwvakkers zich 
focussen op datgene waar ze goed in zijn, bouwen’

De Bankier • Tilburg
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‘Dankzij de bouwhub konden de bouwvakkers zich 
focussen op datgene waar ze goed in zijn, bouwen’

Samen bouwen 
aan een duurzame 
toekomst

0499 - 483 483
info@hrson.nl
huybregts-relou.nl

is ervoor gekozen om te werken met een 
hub. Alle onderaannemers en leveranciers 
brengen daar hun spullen naar toe, die 
vervolgens door Raab Karcher Leanworks, 
dat de logistiek verzorgde, gebundeld naar 
de bouwplaats werden vervoerd en 
afgeleverd werden op de plek waar ze 
nodig waren.” Het werken met deze 
bouwhub had diverse voordelen. Er kon 
worden volstaan met slechts enkele ritten 
per week. Die vonden plaats in de 
rustige avonduren, omdat dan de 
overlast minimaal was en omdat dan de 
liften beschikbaar waren om alle 
materialen naar de juiste plek te brengen. 
De volgende dag kon het personeel er 
vervolgens direct mee aan de slag. Een 
ideale oplossing, volgens Janssen. “De 
bouwvakkers kunnen meteen beginnen 
met waar ze goed in zijn: bouwen. Ze 
hoefden niet eerst een paar uur in de weer 
te zijn om al hun spullen te verzamelen en 
te verslepen. Dat werkt prettig en ook nog 
eens snel.”

Scepsis weggenomen
Bij de deelnemende partijen bestond 

vooraf de nodige scepsis. Men vroeg zich af 
of het wel zou werken en er moest vooraf 
veel energie in gestoken worden om alles 
op rolletjes te laten verlopen. “Maar nu 
is iedereen enthousiast”, besluit Janssen. 
“Het is zo goed bevallen dat we het op 

andere, soortgelijke projecten ook gaan 
toepassen voor de afbouw. Het voordeel is 
dubbel: je creëert rust op de bouwplaats 
en de bouwvakkers zijn extra gemoti-
veerd omdat ze kunnen doen wat ze leuk 
vinden.”

De woontoren is 75 meter hoog en telt 24 verdiepingen.
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De afbouwpartner 
die begrijpt wat u 
bedoelt
De Haas Heesterbeek
Meerheide 120
5521 DX  EERSEL
0497 - 51 47 91
info@dehaasheesterbeek.nl
www.dehaasheesterbeek.nl

Uitgekiende logistiek voor afbouw   

De Haas & Heesterbeek BV uit Eersel is een bedrijf dat zich richt op het leveren en monteren van wanden en 

plafonds en op andere afbouwwerkzaamheden. De bijdrage van het bedrijf aan de bouw van De Bankier is volgens 

projectleider Sjef Jansen weliswaar omvangrijk, maar technisch niet uitzonderlijk ingewikkeld.  

“We hebben een kleine 1.000 m² houtwolcement beplating aangebracht, 1.300 m² woningscheidende metal stud 

wanden en 250 m² Rockfon Sonar B plafondtegels in de lifthallen. Daarnaast hebben we onder meer de loggia’s 

bekleed en voorzien van plafondisolatie en gaan we nog het plafond van de entree maken.” 

Goede voorbereiding
Wat volgens Jansen wel uniek was aan het project, was de logistiek. “Daar hebben we met name vooraf veel energie 

in gestoken. Vanwege de kleine bouwplaats konden we niet zelf onze materialen lossen op de bouw. Die brachten 

we naar een hub, vanwaar alles samen met de materialen van andere onderaannemers en leveranciers op afroep 

naar de bouw werd gebracht. Dat had als voordeel dat onze monteurs direct aan de slag konden, maar in de 

voorbereiding koste dat extra werk: aangeven waar we onze pallets neer wilden zetten, de hoeveelheden per 

verdieping uittellen. Vooraf waren we daar wat huiverig voor maar het liep als een trein.”

De Bankier • Tilburg
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Stucwerk als 
luxueuze finishing 

touch    

De uitstraling van appartementen staat of valt met 

de afwerking ervan. Aannemer Huybregts Relou 

nam voor het stucwerk van de appartementen en 

loggia’s van De Bankier stukadoorsbedrijf De 

Grootmeesters in de hand, dat regelmatig 

opdrachten voor hen uitvoert. 

De Grootmeesters is de nieuwe naam voor 

Stukadoorsbedrijf De Groot BV uit Erp. Sander de 

Groot, een van de drie zoons die het bedrijf van hun 

vader voortzetten, vertelt over het project. 

Koperswensen
“We hebben het stucwerk van alle 

appartementen gedaan”, zegt hij. “In totaal zo’n 

30.000 m2 wanden en 15.000 m2 plafonds. Voor de 

koopappartementen hebben we daarbij direct de 

koperswensen mee kunnen nemen.”

Gevels
“Daarnaast hebben we de gevels van de loggia’s 

gestuukt. Daarvoor is het STO Armat Classic 

systeem toegepast, waarbij eerst isolatie wordt 

aangebracht, die vervolgens gestuukt wordt. 

Als bedrijf zijn we prima in staat om projecten als 

De Bankier te begeleiden en uit te voeren en 

ook dit project verliep weer prima in 

samenwerking met het uitvoerdersteam van 

Huybregts Relou.”
I N  S T U C W E R K ,
G E V E L I S O L A T I E
E N  A K O E S T I E K

DEGROOTMEESTERS.NL
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E-installateur toont 
zijn kwaliteiten bij 

nieuwbouw op kleine 
ruimte    

Van Aalst Elektro Breda BV is verantwoordelijk 

voor de volledige E-installatie voor De Bankier in 

Tilburg. Volgens projectleider Rob Deijkers kwam er 

heel wat kijken bij het project, een modern 

appartementencomplex, op de locatie van het 

voormalig bankgebouw.

Het complete plaatje
Wie de 76 meter hoge woontoren met in totaal 120 

appartementen ziet, kan bijna niet geloven dat hier 

aan de Spoorlaan in Tilburg ooit een statig 

bankgebouw heeft gestaan. De bouw nadert zijn 

voltooiing en dus kijkt Rob graag even terug op al 

het werk dat door Van Aalst Elektro de afgelopen 

maanden is verzet. “Wij zijn door hoofdaannemer 

Huybregts Relou al in een vroegtijdig stadium bij 

dit project betrokken. Onze kracht zit hem dan 

ook met name in een projectmatige aanpak, van 

ontwerp tot en met de uitvoering. Dat is ook hier 

gebeurd.”

Duurzaam en energiezuinig wonen
Bij de realisatie van De Bankier verzorgde Van Aalst 

Elektro de complete E-installatie voor de 70 

huur- en 50 koopappartementen, inclusief de

 gezamenlijke ruimtes, waaronder de 

parkeergarage. “Naast alle elektrische 

voorzieningen voor de appartementen hebben wij 

ook 233 PV-panelen op het dak van het complex 

gemonteerd en de brandmeldinstallatie verzorgd. 

Het is hier in hartje Tilburg straks duurzaam, 

energiezuinig en comfortabel wonen.“ 
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Resisto 
staat voor 
betrouwbaarheid 
en flexibiliteit

Fraai tegelwerk maakt 
appartementencomplex 

helemaal af    

Resisto Tegelprojecten BV uit Someren is 

gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van 

wand- en vloertegels voor grootschalige projecten. 

Het bedrijf van directeur-eigenaar Peter van Brussel 

werd door hoofdaannemer Huybregts Relou en 

Novaform Ontwikkeling in de arm genomen voor 

advies, levering en aanbrengen van het tegelwerk in 

het nieuwe appartementencomplex De Bankier in 

Tilburg. 

Resisto Tegelprojecten werkt veelal in opdracht van 

aannemers en projectontwikkelaars. “De 

hoofdaannemer en ontwikkelaar van dit project zijn 

goede relaties van ons bedrijf. Wij werken al jarenlang 

samen en zij weten dus wat wij op het gebied van 

wand- en vloertegels in huis hebben. Dat stuk 

tegeladvies dat wij vanuit onze jarenlange ervaring 

kunnen geven is echt een meerwaarde. Je ziet dat in 

dit project bijvoorbeeld goed terug in de keramische 

tegels die wij als strakke en onderhoudsvriendelijke 

wand- en vloerafwerking in de centrale hal hebben 

aangebracht. Daar is echt op advies van ons voor 

gekozen.”

Eigen keuze
Voor de toiletten en badkamers van alle 120 

appartementen leverden en monteerden Resisto 

Tegelprojecten de wand- en vloertegels. “De eigenaren 

van de koopappartementen hebben de gelegenheid 

gehad om zelf de tegels in onze showroom uit komen 

kiezen. Het is dus echt volledig op hun eigen smaak 

afgestemd.” 
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De Plank 91 
5504 EE Veldhoven

info@sankomij.nl

040-2531327

W-installaties voor hoogbouw net even anders   
Sankomij Installatietechniek BV uit Veldhoven verzorgt de werktuigbouwkundige installaties voor De Bankier. Een 

flinke klus volgens Werner Tiggeloven, die voor het eerst zo’n omvangrijk project op zijn bord kreeg. “Vergeleken 

met traditionele woningbouw komen er wat extra zaken bij kijken”, zegt hij, “zoals hydroforen, drukverhogers en 

een brandblusinstallatie. Het hemelwater wordt verzameld in grote bassins, van waaruit het water geleidelijk in de 

bodem infiltreert. Dan is er ook nog het bouwsysteem, waarbij we de leidingen en kanalen aanbrengen op prefab 

betonnen vloerelementen, waarna ze worden afgestort met schuimbeton. Daar komt dan weer isolatie op en daarop 

een smeerlaag met de slangen voor de vloerverwarming.”

Met name de voorbereiding vergde de nodige inspanning. “We zijn zeker anderhalf jaar aan het calculeren, rekenen 

en tekenen geweest. Daar komen dan de koperswensen voor de zeventig koopappartementen nog bij. De kopers 

konden hun eigen badkamers inrichten met het systeem van UHUW, Uw Huis, Uw Wensen.”

Ook logistiek vergde het project de nodige aandacht. Tiggeloven: “Alle materialen werden vanuit een hub naar de 

juiste verdieping op de bouw vervoerd. Dat werkte goed, maar we moesten wel de garantietermijnen voor eventuele 

transportschade goed in de gaten houden. Het is een mooi project, waar we met een club hele fijne vaklui perfect 

samenwerken met de aannemer.”
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Ontwikkelaars
CRA Vastgoed BV, Eindhoven

Ontwikkelaars
Novaform Vastgoedontwikkelaars BV, 
Eindhoven

Architect
Diederendirrix architectuur & stedenbouw BV, 
Eindhoven

Constructeur
Sneijders Ingenieursgroep BV, Veldhoven

Technisch ontwerp en bouwadvies
BureauEAU BV, Einhoven

Hoofdaannemer
Huybregts Relou BV, Son

E-installaties
Van Aalst Elektro BV, Breda

W-installaties
Sankomij Installatietechniek BV, Veldhoven

Prefab sandwichelementen
Hibex BV, Groningen

Prefab binnenwanden en vloeren
Bestcon BV, Best

Metal stud wanden, afbouw
De Haas & Heesterbeek BV, Eersel

Tegelwerk
Resisto Tegelprojecten BV, Someren

Stucwerkzaamheden
Stukadoorsbedrijf De Grootmeesters, Erp

Bouwprogramma
Bouwen woontoren met 120 appartementen 
inclusief commerciële ruimte & parkeergarage

Bouwperiode
Juli 2021 – mei 2023

Bruto vloeroppervlakte
19.680 m2

Er komen o.a. 120 luxe koop- en huurappartementen.

Tilburg • De Bankier
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