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De naam van het gebouw 
verwijst naar de componist 
Rachmaninov.
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Chris van Reeden was voor Heembouw 

projectleider van de transformatie. Hij 

legt uit wat er allemaal kwam kijken bij 

deze opmerkelijke metamorfose. “Het 

bestaande casco hebben we 

gehandhaafd en uitgebreid met een 

stramien en drie extra woonlagen 

Het is een transformatie die met recht een metamorfose mag worden genoemd; de ombouw van het voormalige 

Utrechtse stadskantoor in de wijk Welgelegen tot het duurzame wooncomplex Rachmaninoff met 132 

huurappartementen. In net iets meer dan een jaar realiseerde aannemer Heembouw het project in opdracht van 

ontwikkelaar Egeria Real Estate Development en investeerder Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund 

NV. In april vond de oplevering plaats van het door Klunder Architecten BV ontworpen gebouw.

Het bestaande casco is 
gehandhaafd en uitgebreid 
met een stramien en drie 
extra woonlagen bovenop.

Rachmaninoff • Utrecht

bovenop. De bestaande parkeerkelder is 

bij het woongebouw getrokken en achter 

het pand is een nieuwe stallingsgarage 

gebouwd.”

Behoedzaam verbouwen

“Door het ontbreken van constructiedata 

van het bestaande pand, hebben we in 

samenwerking met constructeur IMd 

onderzoek gedaan naar de beton-

kwaliteit en de betonwapening. De zware 

betonnen dakvloer is verwijderd en de 

opbouw en de aanbouw zijn uitgevoerd 

in lichte stalen constructies. Ook de 
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balkons zijn licht geconstrueerd en uniek 

in hun opbouw. Onder de bestaande 

fundering zijn waar nodig extra poeren 

en palen aangebracht, via een vijzelcon-

structie is de belasting daarheen over-

gebracht.” De nieuwe gevels bestaan uit 

HSB-elementen en stalen gevelbeplating. 

Om te voldoen aan de geluidseisen is 

gekozen voor een traditionele zwevende, 

maar lichte dekvloer. 

3D-model zorgt voor tijdwinst

Bouwen vanuit een bestaand casco 

betekent dat uitgegaan moet worden van 

de maatvoering van dat casco. 

Heembouw heeft daarom de gehele 

constructie 3d-gescand en die maat-

voering ingevoerd in het 3D-model van 

het gebouw. “We wisten van alle hoekjes 

wat de hoogtes, de dieptes, de 

uitbuikingen en de peilmaten waren. 

We hebben de tijd genomen om al die 

gegevens zorgvuldig in het model in te 

voeren. Dat heeft in de uitvoering weer 

tijdwinst opgeleverd, omdat vooraf het 

ontwerp nog aangepast kon worden.” 

Van Reeden is trots op het eindresultaat. 

“Het was een prettig project om aan te 

werken, met Bouwinvest als een zeer 

deskundige en betrouwbare, vooruitstre-

vende klant. Ze weten wat ze willen en 

daarbij worden besluiten op het juiste 

moment en weloverwogen genomen, 

zodat ze niet storend zijn in het proces. 

Dat werkt erg prettig. Het pand is verder 

zeer duurzaam en opgeleverd 

inclusief de gehele terreininrichting van 

het plantsoen, dat doet ook wel wat met 

de beleving.”
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Tel. 06 53 33 41 17  •  beelen.hazenoot@gmail.com  •  www.beelenhazenoot.nl
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Een gigantisch pianoklavier tegen de wand
 

Schildersbedrijf Van Beelen & Hazenoot is een middelgroot schildersbedrijf, gevestigd in het Zuid-Hollandse 

Katwijk. Bij Rachmaninoff verrichte de onderneming schilder- en behangwerkzaamheden. Mede-eigenaar en -

oprichter Leen Hazenoot vertelt erover.

“We hebben de wanden van de 132 appartementen gesaust”, zegt Hazenoot. “Bovendien hebben we de algemene 

ruimtes, zoals de gangen en de entree, voorzien van scanbehang en gesaust. Ook hebben we de houten kozijnen 

van de entree geschilderd. Het meest opmerkelijke aan dit project is voor ons het gigantische pianoklavier dat een 

wand van de entreehal beslaat, verwijzend naar de componist Rachmaninov aan wie het gebouw zijn naam dankt. 

Daarvoor hebben we een Vesqom print laten maken en die vervolgens aangebracht.” Hazenoot is tevreden over het 

verloop van de werkzaamheden. “Het ging allemaal heel soepel. We waren er gemiddeld met drie man aanwezig 

en konden goed doorwerken. Rachmaninoff is een markant gebouw geworden en het is mooi om mee te kunnen 

werken aan de realisatie van zo’n project.”

Van Beelen & Hazenoot richt zich op grootschalige schilderwerken bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw. 

Opdrachtgevers zijn vaak projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Sinds de oprichting in 1995 werd er voornamelijk 

gewerkt aan scholen, hotels, zorgcentra, grote woningbouwprojecten en luxe nieuwbouwwoningen.
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De balkons zijn licht 
geconstrueerd en uniek 
in hun opbouw.
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Safe Beveiliging | Zwolseweg 40 Barendrecht | www.safe-beveiliging.nl

Complexe toegangbeveiliging
vraagt om een sterke speler

Safe Beveiliging installeert elektronische 

toegangsbeveiling in heel Nederland. Maar we 

doen veel meer dan dat. Want een elektronisch 

toegangssysteem vraagt ook om engineering, om 

een doordachte technische infrastructuur, om 

technisch en functioneel beheer en kennis van 
managed hosting en cloud computing.

Die expertise hebben we. En die delen we graag 
met u. Bel ons voor een afspraak. 088 40 88 800
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Optimaal proces voor optimale beveiliging
 

Safe Beveiliging uit Barendrecht levert al meer dan 40 jaar maatwerk op het gebied van vergrendeling en 

ontgrendeling van deuren. Voor Rachmaninoff verzorgde het bedrijf de toegangscontrole van de algemene 

ruimtes, de bergingen, de technische ruimtes en de parkeerplaatsen. Safe Beveiliging verzorgt tevens de 

monitoring van de installaties. 

Volgens projectmanager Mark van Lieshout was het een project zoals een project moet zijn. Daarmee bedoelt hij 

dat Safe Beveiliging al vanaf het begin betrokken werd in de uitwerking van het ontwerp, iets wat grote voordelen 

bood. “Aannemer Heembouw verdient hier echt een compliment. Door vanaf het begin oog te hebben voor alle 

aspecten zijn veel problemen voorkomen. Zo hebben we alles goed kunnen afstemmen met de leverancier van de 

puien en de deuren en zijn er de nodige aanpassingen aan het ontwerp doorgevoerd, ook om te voldoen aan de 

eisen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Zeker als je te maken hebt met een bestaand casco is het belangrijk 

om in een vroeg stadium alles in beeld te hebben. Door deze aanpak hebben we samen de optimale oplossing voor 

de toegangscontrole kunnen vinden.” Die werd gevonden in een toegangscontrolesysteem van het merk Salto 

Systems.
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Opdrachtgever

Egeria Real Estate Development, 

Amsterdam

Investeerder

Bouwinvest Dutch Institutional 

Residential Fund NV, Amsterdam

Architect

Klunder Architecten BV, Rotterdam

 

Ontwerp buitenterrein

Lodewijk Baljon Tuin- en 

Landschaparchitecten BV, Amsterdam

Hoofdaannemer

Heembouw Wonen, Roelofarendsveen

Constructeur

IMd Raadgevende Ingenieurs BV, 

Rotterdam

Balkons

Normteq, Hengelo

E-installateur

Van den Pol Elektrotechniek BV, 

Montfoort

HSB-elementen

K&A Groep, Groot-Ammers

Schilderwerk

Schildersbedrijf Van Beelen & 

Hazenoot BV, Katwijk aan Zee

Toegangscontrole

Safe Beveiliging, Barendrecht

Bouwprogramma

Transformatie voormalig stadskantoor 

tot 132 wooneenheden

Bouwperiode

Oktober 2018 - april 2020

Bruto vloeroppervlakte

ca. 9.600 m2 

Om het bouwproces soepel 
te laten verlopen, is alles van 
tevoren uitgewerkt in 3D.
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