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Speelstede Maarssen

Tekst | Patricia van der Beek

Beeld | BLR-Bimon

‘Installeren in een winkelcentrum
vereist overleg en afstemming’
In opdracht van WeBuild Work realiseerde BLR-Bimon de W-installaties voor kinderdagverblijf Speelstede in Maarssen.
De vakmensen van BLR-Bimon installeerden het ventilatiesysteem en voerden diverse loodgieterswerkzaamheden uit.
Om kinderdagverblijf Speelstede te realiseren, zijn
drie winkelruimtes samengevoegd. De waterleiding,
riolering en ventilatie moesten op de nieuwe situatie worden aangepast. De Kock: “Een aandachtspunt hierbij was dat voor de riolering nog niet alle
faciliteiten aanwezig waren. En voor de aansluiting
van het ventilatiesysteem misten we informatie. Na
veel uitzoekwerk op locatie en in goed overleg met
de technisch manager van het winkelcentrum verkregen we de benodigde gegevens.”

BLR-Bimon | Klimaatoplossingen

VÓÓR 8.00 UUR LEVEREN

nieuwste klimaatoplossingen sinds 1969.

Overleg en afstemming liepen als rode draad door
de realisatie van het kinderdagverblijf. “Dat is
inherent aan installeren in een winkelcentrum”,
aldus De Kock. “Je moet onder meer rekening houden met de openingstijden en huisregels van het
winkelcentrum, maar ook met de belangen van
andere winkeliers. Onze materialen moesten bijvoorbeeld vóór 8.00 uur ’s ochtends geleverd worden. Dit werd afgestemd met de facilitair manager
van het winkelcentrum. WeBuild Work had hierin
een sleutelrol. Dit gold ook voor onze afstemming
met aannemer To Build en E-installateur Mazurel.”

Een gezond binnenklimaat is

ALLESBEHALVE STANDAARD

belangrijker dan ooit. Maatwerk zorgt

“De bevlogenheid en nauwe betrokkenheid van
WeBuild Work heeft zeker bijgedragen aan het
eindresultaat”, vervolgt De Kock. “Dit was een
allesbehalve standaard project, waarin veel factoren samenkwamen. Naast de locatiespecifieke
aandachtspunten hadden we te maken met een
korte uitvoeringsperiode en een strakke deadline.
Corona liep daar nog eens doorheen. Aan kwaliteit
is echter nooit ingeboet. Onder de bezielende begeleiding van WeBuild Work is een veilig, gezond
en hoogwaardig kinderdagverblijf gerealiseerd.
Mooi dat we daaraan hebben bijgedragen.” ❚

Er is gewerkt met een strakke deadline, maar dit is niet ten koste gegaan van de kwaliteit.

Blr-Bimon ontwerpt en installeert de

voor een optimaal klimaat en helpt mee
in de ontwikkeling van de kinderen.
techniek die we leveren, een halve eeuw
expertise en pioniersschap schuilgaat.
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'De uitvoering vroeg
om expertise in zowel
onderwijs als retail'
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