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Bouwbedrijf Ponjé, een middengrote aannemer 
gevestigd van oorsprong in Handel, zoekt 
een nieuwe locatie en bedrijfshuisvesting. 
De locatie wordt gevonden in de tweede 
fase van het uitbreidingsplan Wolfsveld 
in Gemert. De opdracht vraagt om een 
efficiënt bedrijfsterrein met een modern, 
duurzaam en flexibel bedrijfsgebouw met 
kantoor en timmerwerkplaats binnen de visie 
Slimbouwen®. Het project is een pilot voor 
de procesbenadering van Ponjé m.b.v. Bouw 
Informatie Model (BIM). 

Analyse van de bestaande locatie levert een 
aantal conclusies op met als belangrijkste punten 
het probleem in verkeers- en productiestromen 
op de locatie en de harde scheiding tussen 
werkplaats- en kantoorpersoneel. Vanuit de 
analyse is een procesmodel voor de nieuwe 
locatie gemaakt met een onderscheid in routing 
van verschillende (productie)stromen.  

Het gebouw bestaat uit een vrij 
indeelbaar kantoor (met toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden) met daaronder 
het parkeren en de bedrijfshal. Daartussen 
zijn de gemeenschappelijke functie zoals 
entree, overleg, bedrijfkantine gesitueerd waar 
werknemers van kantoor, de werkplaats en 
bezoekers elkaar ontmoeten. 

Het gebouw wordt als een efficiënte hal 
ontworpen, met een metalen felsplaat. Zowel het  
kantoor als de werkplaat presenteren zich naar 
de straat met een houten kader. De tussenzone 
wordt als een houten meubel in een industriële 
omgeving uitgewerkt. Ponjé kan in deze houten 
accenten de eigen vakmanschap tonen en de 
duurzame ambities vormgeven. 

Visie: duurzaam waar mogelijk binnen financiële 
kaders. Energieconcept (boven zomer- en beneden 
wintersituatie
1. bodemwisselaar
2. warmtepomp
3. vloerverwarming / -koeling
4. plafondconvector koeling/verwarmen verse lucht
5. toe- en afvoerkanaal ventilatie
6. luchtbehandelingskast met WTW
7 sedum dagbedekking
8. photovoltage cellen / zonneboiler
9. gasketel HR107 (piekvermogen in winter)


