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FIRE STOP Holland houdt  

Nieuw bedrijfspand als visitekaartje

brandbeveiliging in eigen hand  
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De nieuwbouw vervangt het 
huidige (huur)pand, dat te 
klein werd om de groei van 
het bedrijf bij te benen.
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Maar da’s logisch, legt Maikel Diepeveen 
van FIRE STOP Holland uit. “Wij zijn 
gespecialiseerd in de installatie, service en 
onderhoud van sprinklersystemen en 
elektronische brandbeveiliging. In ons 
nieuwe pand hebben we de sprinklers, 
brandmelders en blusgassystemen 
vanzelfsprekend in eigen beheer 
aangelegd. Net zoals een deel van de 
overige bekabeling trouwens.”

Groeistuipen 
Het huidige (huur)pand werd te klein om 
de groei van het bedrijf, dat binnenkort 
vijftien jaar bestaat, bij te benen. Extra 
ruimte erbij huren bood slechts tijdelijk 
soelaas: nieuwbouw op een stuk eigen 
grond vlakbij was een betere optie, met het 
oog op een toekomst waarin verdere groei 
wordt verwacht. “In overleg met Henk 

Tijdens hun lunchpauze gingen de medewerkers van FIRE STOP Holland 
regelmatig even buurten bij de nieuwbouw van hún nieuwe bedrijfspand, 
400 meter verderop gelegen aan de Nieuwe Daarlerveenseweg in 
Vriezenveen. Een deel van het technisch installatiewerk deden ze er zelf.

‘Nieuwbouw op een stuk eigen grond vlakbij was
de beste optie, ook met het oog op de toekomst’

Veldhoff van het gelijknamige bouwbedrijf 
is het gebouw flexibel ingericht en hebben 
we gaande de rit dingen aangepast. Zo zou 
de verdiepingsvloer van de hal achter onze 
kantoorruimte eerst in hout 
uitgevoerd worden en dienen als 
opslagruimte. Door er een betonnen vloer 
van te maken – inclusief vloerverwarming – 
kunnen we die ruimte eenvoudig inruimen 
voor extra meters kantoor als dat eens 
nodig blijkt.”

Eigen expertises 
Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan het pand, Diepeveen en zijn 
mannen kunnen niet wachten tot ze erin 
kunnen. “Omdat er zoveel van onze eigen 
expertises in verwerkt zijn zal het ook gaan 
dienen als een levensecht visitekaartje 
voor FIRE STOP Holland.”
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Tijd en ruimte in Vriezenveen

Henk Veldhoff van het gelijknamige 
bouwbedrijf uit Vriezenveen werd 
gevraagd de inkoop van alle disciplines en 
bouwbegeleiding van de nieuwbouw van 
FIRE STOP Holland te verzorgen. “Eén van 
hun eerste sprinklerprojecten deden ze 
ooit in een bouwproject van ons. We 
kennen elkaar dus al een tijdje, hebben een 
goede band.”

Dat was de reden waarom Veldhoff geen 
nee kon zeggen tegen de klus, hoewel hij 
eigenlijk druk genoeg was met waar zijn 
bedrijf zich tegenwoordig op richt: bouw 
en onderhoud voor de zorgsector. “Ons 
motto is Geruisloos Bouwen: ervoor zorgen 
dat cliënten en medewerkers zo min 
mogelijk hinder en onrust 
ondervinden als onze jongens daar bezig 
zijn. Dat varieert van wat kleinschalig 
onderhoud of het inbouwen van een 
keuken- of toiletunit tot wat meer 
ingrijpende verbouwingen of renovaties.”

Specialisme: sprinklers
Het FIRE STOP Holland-project was om 
andere redenen bijzonder, schetst Veldhoff. 
“Omdat de grond al van FIRE STOP was 
kon de bodem zo’n jaar lang op natuur-
lijke wijze inklinken voordat we met het 
grondwerk en de strokenfundering op staal 
begonnen. Die tijd krijg je niet vaak. Verder 
was één van de wensen van FIRE STOP: 
laat onze klanten via het gebouw zien dat 
wij een bedrijf zijn dat gespecialiseerd is in 
sprinklers. 

In eerste instantie werd gedacht aan een 
kleine demonstratieruimte met een 
eveneens kleine pompkelder. Maar al snel 
ontstond het idee om het héle pand van 
actieve sprinklers te voorzien! Wat als 

gevolg had dat er dan ook geen (dure!) 
brandwerende scheidingen meer nodig 
waren. Aan de andere kant was er dan wel 
een grotere waterbuffer van zo’n honderd 
kuub nodig onder het pand. Normaal 
gesproken praat je dan over een diepkelder 
in het grondwater en zit je vast aan zo’n 
twee maanden bronbemaling. Maar omdat 
we in dit geval de beschikking hadden 
over een heel groot vloeroppervlak konden 
we kiezen voor een brede maar ondiepe 
waterbuffer.”

Energieneutraal
Door de goede onderlinge wisselwerking 

en flexibiliteit was er dus veel mogelijk. 
Zo werd er bijvoorbeeld in overleg met de 
installateur op een gegeven moment ook 
besloten om te gaan voor energieneutraal 
en het gebouw te verwarmen met 
grondwater via zes grondbronnen. Tevens 
is het hele gebouw voorzien van 
vloerverwarming. Waardoor niet alleen de 
medewerkers op kantoor warme voetjes 
hebben, maar iedereen die elders in het 
gebouw druk is. “Of er op bezoek komt 
om met eigen ogen te zien wat FIRE STOP 
Holland allemaal doet op het gebied van 
sprinklers en elektronische
 brandbeveiliging”, besluit Veldhoff.

Dankzij diverse installaties is er 
sprake van een energieneutraal 
gebouw.
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Het gebouw wordt verwarmd met grondwater via zes grondbronnen.

Nieuwbouw FIRE STOP Holland • Vriezenveen

IndustrieBouw juli 2022 • 114



Scan me! 

Denkt u ook aan nieuw-
bouw, renovatie of 
restyling? 
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Bedrijvenpark Twente Noord 37, 7641KR Almelo 0546 811 498info@catsburgbv.nl @CatsburgBV /company/catsburgbv

Wij feliciteren Fire Stop met het nieuwe 
bedrijfspand en bedanken hen voor de 

prettige samenwerking.

Beeldbepalende gevelbeplating 

Ook Catsburg Dak- en Gevelbekleding BV droeg haar steentje bij om het nieuwe FIRE STOP-pand zo duurzaam

mogelijk te krijgen. Een letterlijk steentje in de vorm van de fraaie composietgevelbeplating aan de kantoorzijde. “Die 

zijn echt beeldbepalend voor het hele gebouw”, zegt directeur Willem Catsburg geen woord te veel. “Onze 

beplatingsmonteurs zijn er zo’n zes weken mee bezig geweest.”

Wie er namens Catsburg BV ook druk zijn op het duurzaamheidsvlak: de dakdekkers. Zij voorzagen het 1.150 m2 grote 

dak van het gebouw van een 160 millimeter dikke laag PIR-dakisolatie. “Dat is uitzonderlijk dik. Wat trouwens ook 

geldt voor de gevels, die eveneens zwaar zijn geïsoleerd met 120 millimeter dikke sandwichpanelen. Het was voor ons 

een mooie klus, waarbij we – op een paar hele hete werkdagen na – niet tegen onverwachte problemen zijn 

aangelopen.”

Door heel Nederland
Catsburg, wiens BV vanuit Almelo al 30 jaar een begrip is in de metaalbouw en dakdekkerswereld bij zowel 

nieuwbouw- als renovatieprojecten. “We zijn te vinden door heel Nederland.” Én omstreken, volgens de website van 

Catsburg Dak-en Gevelbekleding B.V.
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Wichers tekent voor 
staalconstructie  

Wichers Metaal is gespecialiseerd in het op maat 

ontwerpen, produceren en monteren van 

staalconstructies voor de utiliteitsbouw. 

Het bedrijf is net zoals opdrachtgever FIRE STOP 

Holland (en diverse andere projectpartijen) 

gevestigd in Vriezenveen, waar ons-kent-ons en 

onderling vertrouwen belangrijk zijn. En dus werd 

Wichers gevraagd om op basis van een statische 

berekening de engineering op te pakken en de 

staalconstructie voor het nieuwe FIRE STOP-

gebouw uit te werken. 

Constructietekeningen
Er waren geen constructietekeningen beschikbaar 

toen Wichers de klus oppakte, vertelt project-

manager Dinand Hospers. Gevraagd naar andere 

uitdagingen wijst hij op het goed afstemmen van 

de staalconstructie op de verschillende betonnen 

onderdelen. 

Uitkraging
“En dan was er nog de uitkragende luifel van 7,3 

meter. Deze uitkraging is bovendaks opgevangen 

met een schoorconstructie, die afsteunt op 

kolommen die door het dak steken. Maar toen het 

tekenwerk eenmaal definitief was, is het gehele 

project uitvoeringstechnisch al met al 

voorspoedig verlopen. 

De samenwerking met de diverse bouwkundige 

partijen hebben wij als zeer prettig ervaren.” Want: 

ons-kent-ons in Vriezenveen.

Vinger aan de W-pols  

Voor het E-gedeelte van de technische installaties 

in hun nieuwe pand droeg FIRE STOP Holland zelf 

zorg, voor het W-gedeelte deden ze een beroep op 

de kennis en vakmanschap van Installatiebedrijf FH 

Loohuis Daarle BV. 

Een bedrijf met de roots (anno 1959) in 

Saasveld en de agrarische sector, maar met 

inmiddels meerdere vestigingen en specialismen 

all over Oost en Noord Nederland. Omdat FIRE 

STOP Holland ging voor een zo energiezuinig 

mogelijk pand koos FH Loohuis voor een Alpha 

Innotec warmtepomp om de warmte uit de grond te 

halen, vertelt hun projectmanager Nick Wesselink. 

Het idee om te kiezen voor vloerverwarming door 

het hele nieuwe bedrijfspand deed FIRE STOP 

Holland overigens op tijdens een bezoek aan het 

eveneens nieuwe kantoor van FH Loohuis Daarle 

BV. ‘Dat willen wij ook zeiden ze. Waardoor het er 

niet alleen ’s winters behaaglijk is, maar tijdens 

warme zomers ook lekker koel’. 

Constructietekeningen
Daarnaast realiseerde FH Loohuis ook het 

energiezuinige Warmte-terugwinsysteem 

waarover de FIRE STOP-nieuwbouw beschikt. 

Wesselink: ‘Daarbij wordt de lucht in het pand als 

het ware gerecycled en in de winter weer 

opgewarmd en vervolgens weer teruggeblazen het 

gebouw in. Allemaal hypermodern, uitstralend dat 

ze bij FIRE STOP Holland al een voorschot nemen 

op een mooie, duurzame toekomst!’ 
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Opdrachtgever
FIRE STOP Holland BV, Vriezenveen

Constructeur
B&Z bouwtechniek BV, Westerhaar

Architect
Paarhuis Bouw en Advies, Vriezenveen

Technisch adviseur
Instaplan, Gramsbergen

Werkvoorbereiding
Buro Jos Bloemendaal, Wierden

Bouwkundige aannemer
Bouwbedrijf Veldhoff, Vriezenveen

Staalconstructie
Wichers Metaal BV, Vriezenveen

Dak-en gevelbeplating
Catsburg BV, Almelo

Binnenkozijnen
Meijerink, Wierden

Installatie
Installatiebedrijf FHLoohuis BV, Daarle

Metselwerk
Wesschoe Metselwerken, Westerhaar

Straatwerk
HJZ bestrating, Vriezenveen

Het gebouw is flexibel ingericht zodat het 
eenvoudig aangepast kan worden.

IndustrieBouw juli 2022 • 119

https://www.firestopholland.nl
https://www.bz-bouwtechniek.nl
https://bouwenadviestwente.nl
http://www.instaplan.nl
https://www.bouwburojosbloemendal.nl
http://bouwbedrijfveldhoff.nl
https://wichersmetaal.nl
https://catsburgbv.nl
https://www.fhloohuis.nl
http://www.wesschoemetselwerken.nl
http://hjzbestrating.nl

