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REALISEERT EN BEHEERT
Barten Groep realiseert en beheert kantoor- en bedrijfsgebouwen, winkelpanden, zorg- en overheidsgebouwen,
scholen, sportgebouwen en woningen. Wij ontwerpen, plannen, bouwen, renoveren en onderhouden vastgoed.

Barten Groep  |  Odijkerweg 11  |  Postbus 190  |  3970 AD Driebergen  |  T: 0343-521944  |  E: info@barten.nl
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Barten Groep realiseert en beheert kantoor- en bedrijfsgebouwen, winkelpanden, zorg- en overheidsgebouwen, scholen, sportgebouwen 
en woningen. Wij ontwerpen, plannen, bouwen, renoveren en onderhouden vastgoed. Ons bedrijf is er op ingericht gedurende het 
gehele bouwtraject het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen te zijn en binnen deze ketensamenwerking als regisseur op te 
treden. Naast vele vormen van nieuw- en verbouw heeft Barten grote ervaring met en kennis van herbestemmen bestaand vastgoed, 
het verbeteren van toegankelijkheid van woningen, duurzaam bouwen en outsourcing van beheer en onderhoud.

Renovatie C&A Rijswijk

Goede samenwerking staat 
centraal bij renovatie van 
C&A Rijswijk
Eerder dit najaar heropende C&A in Rijswijk na een grondige renovatie haar deuren. Een renovatie 
die – inclusief uitbreiding – gefaseerd verliep. Een noodzakelijke aanpak omdat de winkelactiviteiten 
natuurlijk door bleven gaan.   ›

Tekst: Rob Buchholz  |  Fotografie: C&A
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Onderdeel van de renovatie was onder andere de aanleg van 
een nieuw lichtplan in de bestaande winkel. Een lichtplan dat 
aansloot bij het nieuwe concept van C&A en daardoor zorgt voor 
zowel meer beleving in de zaak als voor een betere prestatie op 
de werkvloer. 

Deze en andere technische werkzaamheden waren in handen van 
Van den Pol Elektrotechniek uit Montfoort. De verantwoordelijk-
heid voor de complete bouwtechnische coördinatie lag bij de 
Barten Groep uit Driebergen. Beide partijen werkten in het ver-
leden al eerder voor het kledingwarenhuis; zoals de nieuwbouw 
van het filiaal in Utrecht, maar ook recentelijk bij de bouw van een 
nieuw hotel met 240 kamers in Amsterdam. 

Gefaseerde aanpak
De opdracht voor alle betrokkenen was simpel: het restylen van 
het bestaande filiaal in Rijswijk. Tevens vond er een uitbreiding 
van 400 vierkante meter plaats. Voor het team van Barten lag 
er de taak om het eerste deel casco te maken zodat het gereed 
was voor de verdere verbouwingswerkzaamheden. Ramon Ende, 
projectleider bij Barten Groep: “De uitdaging zat in de gefaseerde 
aanpak omdat de winkel natuurlijk moest blijven doordraaien. Wij 
hadden met diverse partijen te maken: de architect, maar ook de 
E- en W-installateur. Dan komt het vooral aan op een goede samen-
werking. Dat is alleen mogelijk als er een goed onderling vertrouwen 
is in elkaars ervaring en deskundigheid. Alle betrokkenen moeten 
snel kunnen schakelen en op elkaar kunnen anticiperen. Iedereen bij 
dit project voldeed aan die vereisten. Natuurlijk zijn er meer partijen 
in staat om fatsoenlijk een muurtje te metselen. Het gaat echter om 
de mensen die het doen en de coördinatie is daarbij van groot belang 
plus de organisatie die er achter zit. Je moet snel kunnen schakelen 
als het even tegen zit.”

Maatwerk
Recentelijk was de Barten Groep ook betrokken bij de renovatie van 
de C&A in Heerlen. Ende knikt bevestigend: “Klopt, en bij het filiaal in 
Leidschendam is onder onze verantwoording een nieuw dak op het 
pand geplaatst. Dat was weer een uitdaging van heel andere orde. 
Iedere opdracht kent zijn eigen setting en dat maakt het werk uniek. 

Al ons werk is maatwerk en dat zie je terug aan onze klantenkring. 
Bovendien zijn aspecten als sfeer en laagdrempeligheid van groot 
belang. Er is dan ook geen afstand van leidinggevenden naar het 
personeel. Bij alles wat wij doen, vormen wij een team. Dat geldt dus 
ook voor de samenwerking met externe bouwpartners.”

Nieuwe armaturen
Ook Frank Severs van Van den Pol Elektrotechniek die samen met 
zijn collega Wout van Heerdt - nauw bij dit project betrokken was, 
prijst de samenwerking. “Wij vormen al jaren een sterk bouwteam 
waar opdrachtgevers op kunnen vertrouwen. Die ervaring kwam 
ook hier weer goed van pas. Bovendien was ook hier alles goed 
gepland. In de laatste week kregen wij een extra uitdaging omdat er 
toen nog tachtig extra armaturen geplaatst diende te worden. Maar 
ook daarover heeft niemand moeilijk gedaan. In het voortraject was 
zoals gezegd een bepaalde planning gemaakt waar alle partijen zich 
verder prima aan hebben gehouden. Ook het lichtplan stond vast.”

Behalve de zorg voor het licht verzorgde Van den Pol tevens de 
alarm-, brand-, data- en geluidsinstallatie in deze winkel. Severs: 
“Wij werken op alle soorten disciplines en doen behalve de retail 
ook utiliteitsbouw, industrie en woningbouw. Tevens beschikken 
wij over een eigen service- en onderhoud afdeling en zijn wij ook 
groothandel van diverse lichtbronnen.” 

Daarnaast verzorgt Van den Pol al jaren het onderhoud van de 
E-installatie bij diverse filialen van C&A. Een grootschalige klus 
omdat regelmatig een filiaal bezocht wordt. Dit toont vanzelfspre-
kend wel het vertrouwen aan dat dit internationaal opererende 
concern in Van den Pol heeft.    ❚

'Wij vormen al jaren een 
sterk bouwteam waar 
opdrachtgevers op kunnen 
vertrouwen'




