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Dankzij de metamorfose 
blijft De Struytse Hoeck 
ook in de toekomst 
aantrekkelijk.

Facelift voor 
Winkelcentrum 
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“Ons aandeel in de metamorfose van De 
Struytse Hoeck is het opnieuw bekleden 
van de kolommen en balkdelen in de 
gevels van de winkels. Vorig jaar 
hebben we ook bij een andere klant het 
gevelkader bekleed in samenwerking 
met ontwerper KuiperCompagnons en 
Plastica. De goede ervaringen bij dat 
project zorgden ervoor dat we ook voor 
deze opdracht in beeld kwamen.” 

Prettige samenwerking
Over de samenwerking met de diverse 
partijen is Van Vught zeer te spreken. 
“Opdrachtgever Aannemersbedrijf 
De Bruijne heeft alle achterconstructies 
uitgetimmerd, waarna wij iedere situatie 
afzonderlijk ingemeten hebben. Aan de 
hand daarvan hebben we de platen stuk 
voor stuk uitgetekend, die vervolgens 
door Plastica werden geproduceerd en 

Tijdens de bouw doet iedereen 
z’n best om de overlast voor het 
winkelend publiek te beperken.

Winkelcentrum De Struytse Hoeck in Hellevoetsluis krijgt momenteel een grondige metamorfose. In acht fases worden 
zowel de bestrating als de gevels aangepakt, met als doel het goedbezochte centrum aantrekkelijk te houden voor het 
winkelend publiek. Bij het opknappen van de gevels speelt pvvT een belangrijke rol. Directeur Pieter van Vught vertelt over 
de bijdrage van deze afbouw- en gevelspecialist.
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netjes in pakketten afgeleverd.” Voor de 
bovenzijde van de puien is gekozen voor 
Plastica NT. De kolommen zijn bekleed 
met de robuuste Colorstone platen. Een 
mooi detail zijn de hoeken die in verstek 
zijn gezaagd, hierdoor krijgt het geheel 
nog meer allure.  

Overlast beperken
Tijdens de renovatie blijven de winkels 
gewoon open. Het is voor pvvT daarom 
van belang om de overlast voor het 
winkelend publiek tot het minimum te 
beperken. “Daarom brengen we telkens 
de dagproductie naar de plek waar die 
moet zijn en hebben we buiten het 
winkelgebied een kleine werkplaats 
ingericht. Hier kunnen we eventueel 
platen nog op maat zagen, mocht dat 
nodig zijn.”

Cluster bedrijfshuisvesting
pvvT maakt deel uit van het cluster 
bedrijfshuisvesting van de Janssen de 
Jong Groep, samen met de zuster-
bedrijven Hercuton, Remco Ruimtebouw, 
Woody Building Concepts, Hafkon 
International, ServicebouwPlus en 
Ocmer. Gezamenlijk bieden deze 
bedrijven hun klanten totaal-
oplossingen voor hun bouw- of 
verbouwwensen. De renovatie van 
Winkelcentrum De Struytse Hoeck past 
mooi in het portfolio van pvvT, vindt Van 
Vught: “Het is een flinke klus, waarmee 
we goed kunnen laten zien waartoe we 
in staat zijn. En het is ook fijn om mee te 
mogen werken aan een project met deze 
allure.”
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Bestuurlijke lef
 

KuiperCompagnons verzorgde het ontwerp voor de 
facelift van winkelcentrum De Struytse Hoeck. 
Martijn Niehof en Silvian van Tuyl, respectievelijk 
stedenbouwkundige en architect bij het 
Rotterdamse bureau, roemen de rol van de 
opdrachtgevers.  

Niehof: “Uitgaande van de vraag om eens te kijken 
naar de gevels, die wel een opfrisbeurt konden 
gebruiken, kwamen we met elkaar tot de 
conclusie dat ook de bestrating en de inrichting van 
de openbare ruimte een upgrade verdienden.
Zo blijft De Struytse Hoeck ook in de toekomst 
aantrekkelijk, niet alleen als winkelcentrum, maar 
ook als verblijfsgebied en ontmoetingsplek. 
De gemeente, de winkeliers en de VvE – onze 
opdrachtgevers – konden zich vinden in die visie.” 
Van Tuyl vult aan: “Dat is best bijzonder, want 
waarom zou je zoveel geld investeren in een goed 
lopend winkelcentrum? Hun vooruitziende blik en 
bestuurlijke lef verdienen een groot compliment.” 
Hellevoetsluis krijgt nu een centrum waar niet 
alleen gewinkeld wordt, maar waar mensen elkaar 
ook ontmoeten, waar evenementen plaatsvinden, 
waar toeristen afmeren om hun boodschappen te 
doen. Met open gevels, fraaie en comfortabele 
bestrating veel groen en bijzondere pleinen. 
Kortom: Een aangenaam verblijfsgebied. Kersen op 
de taart worden een drijvende tuin met terras en de 
levendige kades, waar het goed toeven zal zijn.

www.vdmijle.nl 078-6134697

Natuurstenen sokkels 
voor kolommen
 

Natuursteenbedrijf Van der Mijle BV uit Dordrecht is 
gespecialiseerd in het produceren van 
bouwelementen in Belgisch hardsteen of andere 
natuursteensoorten. Elementen voor een simpel 
trapje, maar ook voor complete gevels, zowel voor 
nieuwbouw-, renovatie- als restauratieprojecten. 

Voor de renovatie van winkelcentrum De Struytse 
Hoeck leverde Van der Mijle de bekleding voor de 
sokkel van de kolommen. Een mooie opdracht, 
volgens directeur-eigenaar Rein van der Mijle: 
“Aannemer De Bruijne heeft de achterconstructie 
uitgetimmerd, waarna wij de kolommen stuk voor 
stuk hebben ingemeten, uitgetekend en 
geproduceerd op onze productielocatie in 
Dordrecht.” De platen zijn uitgevoerd in 3 cm dik 
Belgisch hardsteen, lichtblauw gezoet. De hoeken 
zijn in verstek, terwijl de bovenzijde een facetrand 
kreeg. 

Ook de montage werd door het bedrijf zelf verzorgd. 
“Dat is onze kracht”, besluit Van der Mijle, “Onze 
dienstverlening is compleet, van de engineering 
en productie tot en met de montage en de service 
achteraf.”
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Een open karakter 

Plastica Groep leverde met haar producten een belangrijke bijdrage aan de luxueuze uitstraling van het 
gerenoveerde winkelcentrum De Struytse Hoeck. Voor de gevelkolommen leverde het Waalwijkse bedrijf Colorstone 
beplating in de uitvoering glad SB en voor de balkdelen tussen deze kolommen 6 mm dikke Massief NT platen. 

De beplating werd door pvvT op een houten achterconstructie verlijmd met het Plastiflex-NT lijmsysteem van 
Plastica. De beplating aan de voorkant en de zijkanten van de kolommen sluit in verstek op elkaar aan, waardoor 
ze optisch een geheel vormen. Commercieel technisch adviseur Richard van den Hout van Plastica is trots op het 
resultaat. 

Renovatieproject
“Bij een renovatieproject als dit komt veel meer kijken dan bij nieuwbouw. Alles moet goed ingemeten en op maat 
gemaakt worden. Daarnaast was er in dit geval ook een uitgekiende logistiek nodig, omdat de winkels tijdens de 
renovatie gewoon open bleven. Als je ziet wat in korte tijd door aannemer De Bruijne en pvvT is gerealiseerd, dan 
is het prachtig dat wij daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren. Het is een winkelcentrum geworden met een 
open karakter. Chic, maar toch warm, huislijk en gezellig. Onze gevelbekleding past daar bij.”

Plastica maakt het plaatje compleet
Plastica levert hout, steen, metaal en kunststof plaatmateriaal voor in- en exterieur. 

Onze producten zijn uitermate duurzaam en in talloze uitvoeringen en dessins 

verkrijgbaar. Welke uitstraling u ook wilt creëren, Plastica maakt het mogelijk.

 Waalwijk | Tel. +31(0)416 67 24 00 

 w w w. p l a s t i c a . n l
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Een uitgekiende logistiek 

Aannemersbedrijf De Bruijne BV nam bij de renovatie van winkelcentrum De Struytse Hoeck het bouwkundige deel 
voor haar rekening. Bestaande gevelbekleding en luifels werden verwijderd, nieuwe bekleding en luifels werden 
aangebracht, waarbij voor het verlijmen van de gevelbekleding pvvT als onderaannemer werd ingeschakeld. 

Grote klus
Directeur Wim de Bruijne legt uit waarom: “Het was voor ons bouwtechnisch geen ingewikkelde klus, maar wel een 
grote. Bovendien moest alles in korte tijd gerealiseerd worden, om de overlast voor het winkelende publiek zoveel 
mogelijk te beperken.” De Bruijne BV is gevestigd in Hellevoetsluis en speelde dus in De Struytse Hoeck een 
thuiswedstrijd. “Dat maakt dit project wel speciaal voor ons, evenals het feit dat de winkels tijdens de renovatie 
gewoon open bleven. Dat vergt een uitgekiende logistiek en vereist de nodige aandacht voor de veiligheid. Maar we 
zijn blij dat we dit werk mochten doen in ons eigen dorpje. Het is wel een typisch renovatieproject. Je komt de ene 
na de andere verrassing tegen als je de constructie blootlegt. Gelukkig hebben we steeds een oplossing weten te 
vinden en is de vertraging die we daardoor opgelopen hebben binnen de perken gebleven.”

De prachtige gevels geven de 
Struytse Hoeck nieuwe allure.
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Opdrachtgever
Aannemersbedrijf De Bruijne BV, 
Hellevoetsluis

Ontwerp
KuiperCompagnons, Rotterdam 

Gevelbekleding
pvvT, Nieuwkuijk
 

Leverancier gevelbekleding
Plastica Plaat BV, Waalwijk

Natuursteen
Natuursteenbedrijf Van der Mijle BV, 
Dordrecht

 

Bouwprogramma
Winkelcentrum d.m.v. aanpassen 
gevelbekleding en buitenruimte

Bouwperiode
Oktober 2019 - maart 2020 

Ook de bestrating en de inrichting 
van de openbare ruimte krijgen 
een upgrate.

Een totaaloverzicht van De 
Struytse Hoeck, die in acht fases 
wordt aangepakt.
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Art impression van het 
winkelcentrum De Struytse Hoeck.

Tijdens de renovatie blijven 
de winkels gewoon open.
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