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In januari 2014 werd begonnen met de grondwerkzaamheden en de 
sloop van panden. Na de zomervakantie van 2015 is het wijkgebouw 
gebruiksklaar opgeleverd. In het pand hebben twee basisscholen 
hun intrek genomen, maar ook een kindercentrum, de GGD Twente 
met onder meer een consultatiebureau, kinderfysiotherapeut en een 
logopediecentrum. 

Arie Zoontjes (projectmanager) van Winkels Techniek blikt terug 
op mooi bouwproject: “Winkels Techniek heeft de complete E- en 
W-installatie voor dit project uitgevoerd. De luchtbehandeling, 
koeling, CV-regelinstallatie, GBS, data-installatie, BMI en ontrui-
mingsinstallatie, inbraakbeveiligingsinstallatie, toegangscontrole 
en complete verlichting waren onder andere de werkzaamheden die 
hiertoe behoorden. Tegelijk met de gunning van dit project heb-
ben wij opdracht gekregen voor het 25-jarig onderhoud van deze 
installaties.”

Arie was als projectmanager verantwoordelijk voor de algemene 
inkoop, de uitvoering, de financiën en de totale overview op de E- 
en W-installaties.

Specifieke	technieken	

Arie vertelt enthousiast hoe ‘groen’ Winkels Techniek heeft meege-
dacht over de bouw van deze accommodatie. “Een belangrijk streven 
van ons was om een kwalitatief hoog niveau neer te zetten.” En dat 
is volgens Arie zeker gelukt. “Het pand is voorzien van een warmte-
terugwin-installatie en een warmtepomp-installatie, waarmee 
zowel gekoeld als verwarmd kan worden. Ook is nagenoeg het hele 
pand voorzien van LED-verlichting. Door de aanleg van vloerverwar-
ming is er sprake van een lagere temperatuurverwarming, hetgeen 
genereert in een hoog rendement van de CV-ketel en warmtepomp.”

DGC-leveranciers

Winkels Techniek heeft diverse materialen ingekocht bij DGC-
leveranciers. Grotere materialen zoals luchtbehandelingskasten 
en luchtroosters (Solid-Air), ventilatie-
kanalen (Nijburg), warmtepomp (Ciat), 
verlichtingsinstallatie (Unired) en de 
vloerverwarming (Renza). Maar ook de 
kleinere materialen zijn ingekocht bij 
DGC-leden: Technische Unie, Solar en 
Rexel. Mede dankzij hun correcte en tij-
dige levering is het project tot een suc-
ces afgerond. 

Leermomenten

Zijn er leermomenten bij dit project 
geweest? Arie lacht en vertelt dat er bij 
ieder project leermomenten zijn, zo ook 
bij project Lumen. “In dit gebouw komen 
twee basisscholen, dus een eis was het 
bouwen volgens het ‘frisse scholen-prin-
cipe’. Een frisse school is een school met 
een laag energiegebruik en een gezond 
binnenmilieu als het gaat om luchtkwa-
liteit, temperatuur en comfort, licht en 
geluid.” 

Winkels bouwt mee aan de multifunctionele 
accommodatie Lumen

Het	Latijnse	woord	Lumen	(licht)	is	de	naam	van	de	multifunctionele	
accommodatie	die	in	het	hart	van	de	Enschedese	wijk	Velve-Lindenhof	
verrijst.	Lumen	wordt	een	plek	voor	jong	en	oud.	Men	kan	er	zowel	
binnen	als	buiten	schooltijden	terecht	om	zich	te	ontwikkelen,	te	leren,	
sporten,	spelen,	ontspannen	en	elkaar	te	ontmoeten.	Samen	met	het	
omliggende	groen,	het	Velveplantsoen,	wordt	Lumen	het	kloppend	
hart	van	de	wijk.	Winkels	Techniek	BV	heeft	een	belangrijke	bijdrage	
aan	dit	project	geleverd.

Een ander leermoment voor Arie en zijn team was de communica-
tie. “Aangezien we moesten werken met een VO- en DO-bestek was 
er veel communicatie nodig om het project groen te krijgen. We 
hebben te maken gehad met zeven verschillende gebruikers, wat 
de communicatie onderling bemoeilijkt. Wat hun wensen waren, 
wat zij graag wilden.” 
En een heel andere uitdaging in dit project was dat het definitief ont-
werp niet afgestemd was op de esthetica van het gebouw. Winkels 
heeft er samen met enkele DGC-leden veel energie in gestoken om 
het tot een goed plan te krijgen. “We hebben er een prachtig pand 
neergezet,” zegt Arie trots.
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