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Duurzaamheid, esthetiek en
natuur staan centraal in project
Hart van de Waalsprong
Uniek en uitdagend project voor Janssen de Jong Bouw

Een uniek en uitdagend project waar aspecten van duurzaamheid, esthetiek en
natuur samenkomen. Aan het woord zijn projectleider Maarten Altena en
uitvoerder Tim Braakhuis van Janssen de Jong Bouw die de realisatie van in totaal
155 appartementen en grondgebonden woningen begeleiden. Eind dit jaar moet
het project zijn afgerond.
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AM die in dit kader een CV
hebben opgericht. Naast het
stedelijke karakter is er veel
aandacht voor duurzaamheid
en groen en water om de
woningen. Van een afstand
lijkt het misschien een massief
geheel maar als je er doorheen
loopt, kom je ogen tekort. Van
de deelplannen die wij bouwen
is geen gevel gelijk. Dat is mede
te danken aan het feit dat
maar liefst vier verschillende
architecten getekend hebben
aan het ontwerp. Je ziet het
vooral terug in het metselwerk,
met soms grillige vormen,
zoals bogen en schietgaten,
opvallende uitvoeringen en
verrassende overgangen. Het
is kenmerkend voor dit project
en maakt het in mijn ogen
uniek. Om al die diversiteit in
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Wat op het eerste oog niet
zo opvalt maar ook echt
kenmerkend is voor Hart van
de Waalsprong, is de bovengemiddelde aandacht voor
de natuur. Maarten Altena:
“De complexen krijgen een
ongekend aantal zwaluwkasten,
vogelnesten, vleermuisvoorzieningen en insectvriendelijke stenen en er is
gekozen voor groendaken. Het
dak van de parkeervoorziening,
die gerealiseerd wordt door ons
zusterbedrijf Hercuton, komt
helemaal vol te liggen met
zonnepanelen. Het parkeerhuis
krijgt een capaciteit van
306 auto’s. Al met al krijgt
Hart van de Waalsprong een
duurzaam en groen karakter.”

Intensief samenwerken
Het project in Lent mag gerekend
worden tot een van de meest

“Er zijn hier maar liefst een miljoen stenen
verwerkt die afkomstig zijn van tien fabrikanten.
Dat zijn cijfers die er niet om liegen.”

uitdagende die Tim Braakhuis
heeft meegemaakt. “Er komen
hier veel dingen samen.
Goede communicatie en
samenwerking is dan cruciaal.
We hebben met enige regelmaat
vijftien man van onszelf rondlopen en in piekperiodes kun je
daar wel 150 mensen van
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onderaannemers en leveranciers
bij optellen. Dan is het belangrijk dat iedereen weet wat er
verwacht wordt. De opslagruimte is beperkt en met zoveel
deelplannen die tegelijkertijd
in aanbouw zijn, is de aan- en
afvoer van bouwmaterieel een
logistieke puzzel die me soms
goed bezighoudt. Onze bouwkraan bijvoorbeeld, overlapt die
van de buren. Dat betekent dat
beide kraanmachinisten
nauwkeurig met elkaar moeten
afstemmen. Dat dit altijd in
goede harmonie gaat, maakt
me best wel trots. Net als in
ieder project pakt de praktijk
weleens anders uit dan
gepland. Maar het belangrijkste
is dat we er dan samen de
schouders onder zetten en op
een eerlijke manier op zoek
gaan naar oplossingen. En nu
de steigers weggehaald

Het
parkeerhuis
krijgt een
capaciteit van
306 auto’s.

kunnen worden en er steeds
mee zichtbaar wordt van het
eindresultaat vergoedt dat
veel, zo niet alles. We kunnen
trots op dit project zijn. Zowel
qua resultaat als over de
samenwerking.”
Maarten Altena: “Daar sluit ik
me volledig bij aan. Een project
met deze omvang is geen
sinecure. We hebben
bijvoorbeeld samengewerkt
met drie installateurs, twee
metselbedrijven en tal van
andere onderaannemers,
waaronder enkele voor ons
nieuwe partijen.
Na deze fase kent de Waalsprong,
zoals de hele gebiedsontwikkeling heet (red.) nog

“We kunnen trots op dit project zijn. Zowel qua
resultaat als over de samenwerking.”

vervolgfases. Als het aan ons
ligt zijn we dan weer van de
partij.

Bouwen in Gelderland

11

