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Culinair genieten
in prefabbeton

Afstemming op omgeving
Vierbannen was het eerste volledige horecaproject dat Hercuton realiseerde. Eerder al bouwde Hercuton panden met restaurants en bedrijfskantines, maar zo zegt
Drijver: “Het bouwproces van een solitair horecapand is anders. Je moet veel meer
rekening houden met de specifieke bestemming van het object, en wat daar allemaal bij komt kijken. Bijvoorbeeld de akoestiek, de leidingen, het hoogwaardige
afwerkingsniveau en de specifieke apparatuur die geïnstalleerd moet worden.” Op
de vraag of het project naar meer smaakt, antwoordt Drijver: “Ja, we zouden graag
nog meer horecagebouwen aan onze referentielijst toevoegen. Of we daar ook een
concept voor opzetten? Nee. Ons bouwsysteem leent zich al perfect voor de bouw
van bijvoorbeeld een restaurant of hotel. Natuurlijk vereist het maatwerk om het
perfect af te stemmen op het gebruik en de omgeving, maar door vanaf het begin
mee te denken met de architect en opdrachtgever kunnen we hier uitstekend invulling aan geven.” ❚

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Hercuton

Boven: Kreken van Ouwerkerk verwijzen naar Watersnoodramp 1953.
Onder: 'Robuust loftgebouw met speelse gevelindeling'.

In het Krekengebied van Ouwerkerk, naast de betonnen caissons van het Watersnoodmuseum, staat
Brasserie De Vierbannen. Een karakteristiek etablissement dat een robuust uiterlijk combineert met
een warme, ontspannen sfeer. En dat naadloos aansluit op de natuurlijke, historische omgeving in het
Zeeuwse landschap. Het prefabbetonnen bouwconcept van Hercuton uit Nieuwkuijk bleek bij uitstek
geschikt om dit smaakvolle gebouw te realiseren.

Brasserie De Vierbannen is een project van ’s Gravendelft II State. Het ontwerp
is afkomstig van Bogaerds Architecten en Ingenieurs. De vorm van het gebouw
laat zich het beste omschrijven als een dynamisch samenspel van uitsparingen,
inhammen en overstekken. De robuuste speelsheid van de buitengevel wordt aan
de binnenzijde van het gebouw sfeervol doorgevoerd. De indeling van de brasserie
is dan ook allesbehalve standaard. “De bouwlagen lopen op verschillende wijzen
in elkaar over”, vertelt Commercieel Adviseur Bouwprojecten Ron Drijver van Hercuton. “De eetgedeelten bevinden zich, net als de keuken, op de begane grond
en eerste verdieping. Op de verdiepingsvloer zijn tevens aparte ruimten voorzien
voor het terras, de lounge en het rookgedeelte.” De Vierbannen is met 966 m² een
compact, maar complex gebouw. Vooral de ronde dakopbouw boven de trap was
een mooie uitdaging.

Voorkeur voor beton
In eerste instantie was het ontwerp voorzien van metselwerk. Toch koos de opdrachtgever voor beton, omdat dit beter aansluit op de betonnen caissons van het
naastgelegen Watersnoodmuseum. Drijver: “Naast de voorkeur voor beton was de
opdrachtgever op zoek naar een snelle en kostenefficiënte manier om de brasserie
te realiseren. Dit alles bracht Triple Consultancy, de begeleidend bouwadviseur, er-
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te creëren. Zo zijn er bijvoorbeeld systeemplafonds toegepast. “Onze loftarchitectuur draagt eveneens bij aan de sfeer van het gebouw”, zegt Drijver. “De speelse
gevelindeling geeft het gebouw en zijn omgeving iets levendigs, passend bij de dynamiek van de nabijgelegen zee. De gevelpanelen verschillen onderling van elkaar
en er zijn bijna geen rechte lijnen te ontdekken. Niets is standaard en daar lag ook
juist onze uitdaging. Met gebruikmaking van ons prefabbetonnen bouwsysteem
hebben we een mooi stukje maatwerk geleverd.”
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toe om ons bij het project te betrekken. Wij werken met een systematisch bouwconcept in prefabbeton, waarmee je snel en efficiënt een gebouw neerzet met een geheel eigen uitstraling.” Daar komt bij dat beton een natuurlijke uitstraling heeft en
bijdraagt aan brand- en inbraakveiligheid. Bovendien is beton zeer duurzaam: het
gaat jaren mee, is onderhoudsvrij en heeft een zeer hoog accumulerend vermogen.

Voorwaartse integratie
“In zeer goed overleg met de opdrachtgever en de architect stemden we het unieke
ontwerp en onze systematische bouwwijze op elkaar af”, vervolgt Drijver. “We hebben de constructiewijzen op detailniveau aangepast en er tegelijkertijd voor gezorgd dat de vorm en uitstraling van het gebouw intact bleven. Denk hierbij aan de
kolomaansluitingen en de vloeraansluitingen op de gevel. Zo kwamen we tot een
eindresultaat waar iedereen zeer tevreden mee is. Het prachtige eindresultaat van
De Vierbannen is mede te danken aan de welwillendheid van alle betrokken partijen om vanaf het begin met elkaar mee te denken. Kortom: voorwaartse integratie.”

Semi-loft
De Vierbannen is uitgevoerd in semi-loft. Het heeft de robuustheid van een loftgebouw, met aan de binnenzijde een hoog afwerkingsniveau om een warme sfeer
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