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Het appartementencomplex is 
gevestigd in de nieuwste hippe 
Haagse woonwijk.

Metamorfose aan de

Ontwikkeling nieuw appartementencomplex Hoge Vrijheid

Petroleumhaven 
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De Petroleumhaven, voorheen in gebruik als brandstoffenoverslagplaats, ondergaat een ware 
metamorfose en verandert in de nieuwste hippe Haagse woonwijk. Vink Bouw BV uit Nieuwkoop 
ontwikkelt er samen met Open Development het appartementencomplex Hoge Vrijheid.
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Bas Schrama, hoofduitvoerder bij 
Vink Bouw: “De binnenstadlocatie met aan 
twee zijden water vormde een 
interessante uitdaging. Er is weinig ruimte 
om te manoeuvreren. Onder meer 
omdat we veel prefab toepassen, vraagt 
dat om een strakke planning. Ook vergde 
het nauwe samenwerking met de 
gemeente en buren, waaronder de 
brandweer- en ambulancepost. Met 
just-in-time logistiek, verkeersregelaars en 
pontons is dit uitstekend opgelost.”

Hoogteverschil
“Nadat de gemeente de grond tot 2,5 
meter diep gesaneerd had, hebben wij 
deze aangekocht en tot zes meter diep ter 
plaatse met een kraanpoer laten saneren. 
In mei 2021 kon het grond- en heiwerk 
starten. Omdat er een talud ligt naar een 
brug en er een weg omhoog loopt, is er 
sprake van een hoogteverschil. De 
kadewoningen liggen daarom op een 

Den Haag • Hoge Vrijheid

‘Als één grote familie bouwen, is ons motto’

lager niveau dan de appartementen en de 
toren is als het ware gelift. De kadewo-
ningen hebben een eerste etage en zijn 
bereikbaar via een houten trap, terwijl de 
appartementen boven de kadewoningen 
op de tweede, derde en vierde etage via 
de toren bereikbaar zijn. Op de bovenste 
etage komen vier penthouses met een 
grote buitenruimte.” Kopers hadden in dit 
project ongekende vrijheid. Het oppervlak 
van de 132 appartementen en penthouses 
varieert van 50 m² tot meer dan 130 m². 
Ook kon men zelf een gevel en kozijnkleur 
kiezen, waardoor een gemêleerd straat-
beeld ontstaat.

Steigerloos bouwen
“Wat in de kantorenwereld al langer 
gebruikelijk is, passen wij al in enkele 
woningbouwprojecten toe. De toren wordt 
zonder steiger gebouwd. De buitengevel 
bestaat uit sandwichpanelen, die door een 
tunnelsysteem ‘vastgestort’ worden aan 

betonwanden en vloeren. Deze 
bouwmethode vergt veel vooruitdenken. 
Het resultaat is efficiënter, sneller en 
goedkoper dan bij traditionele bouw. 
Verder bouwen wij dit project volledig 
gasloos. Om CO2 nog verder terug te 
dringen, kozen wij voor een systeem met 
draaikoeling. De koelers op het garagedak 
vormen als het ware turbines voor warm 
water. De parkeergarage zelf wordt 
overigens ook volledig groen bekleed.”

Practise what you preach
Vink Bouw realiseert gezonde en duurzame 
leefomgevingen. Naast woningen en 
appartementencomplexen ontwikkelt zij 
ook hotels en scholen. “Als één grote 
familie bouwen, lekker en op een 
duurzame manier werken, is ons motto. 
Dat zie je terug in onze ambitie 2030: Vink 
Bouw, Duurzaam en Vooruitstrevend met 
aandacht voor mens en omgeving.

Het prachtige uitzicht.
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Ampèreweg 4
3752 LR Bunschoten 

| Grondwerk

| Bodemsanering

| Onderwaterwerk

| Rioolwerk

| Straatwerk 

| Railinfra

|  Gewapende 
grondconstructies

www.bonneveld.nlinfo@bonneveldbv.com
T 035 - 52 80 340

Schone bodem 
De historie van het terrein Petroleumhaven, waarop 

Hoge Vrijheid verrijst, spreekt tot de verbeelding, 

maar vroeg daardoor ook extra aandacht.  

Uitvoerder Jaap-Jan van de Vuurst van Bonneveld BV 

uit Bunschoten licht toe: “De combinatie van 

beperkte ruimte, planning en vervuilde grond 

vormde een interessante uitdaging, die we in 

samenwerking met Vink Bouw BV en Vlasman te lijf 

zijn gegaan.”

“De dieper gelegen grond bleek erg vervuild”, 

vervolgt Van de Vuurst.” Teneinde de collega-

bouwers in schone grond te kunnen laten werken, 

moest deze vervangen worden. Om een dergelijke 

bouwput te kunnen ontgraven is naast vakkennis 

ook speciaal materieel nodig. Wij hebben hiervoor 

één van onze aangepaste rupsgraafmachines 

ingezet. Tevens hebben we een Berlinerwand 

geplaatst om het hoogteverschil op te vangen.

In totaal hebben we 2.000 ton vervuilde grond 

afgevoerd en schoon zand aangebracht, waarna de 

heipalen aangebracht konden worden. Met het 

aanleggen van 500 m² straatwerk in de zomer

completeren wij een schone en stabiele bodem.”
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Op de bovenste etage komen vier penthouses met een grote buitenruimte.
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Optimale 
vormvrijheid met 

Balqoon®    
De balkons van Hoge Vrijheid worden gemaakt en 

geleverd door Granito Betonindustrie Ittervoort BV, 

een innovatief bedrijf dat vernieuwende 

oplossingen ten behoeve van balkonconstructies 

ontwerpt, aldus directeur Ton Tetteroo. Het 

innovatieve ontwerp biedt de mogelijkheid om bal-

kons achteraf aan een gebouw te monteren. 

Hierdoor kan eenvoudig en steigerloos worden 

gebouwd. Dit biedt architecten de mogelijkheid om 

op iedere plaats in de gevel een balkon te 

positioneren.

“De nieuwe Haagse woontoren Hoge Vrijheid wordt 

na de bouwvakvakantie voorzien van  141 balkons 

van het type Balqoon®: intern afwaterende 

lichtgewicht balkons. Deze gepatenteerde holle 

balkons  worden in onze eigen fabriek in Ittervoort 

geproduceerd. 

De montagemethode die in dit project toegepast zal 

worden, betreft stempelloos / achterafmontage. Dat 

wil zeggen dat de balkons na afloop van de bouw 

met bouten en moeren worden opgehangen. Bij 

dit project is het nieuwe type verankeringssysteem 

ingezet, het zogeheten Iso-Qonnect®. De balkons 

worden aan slechts twee verankeringspunten 

opgehangen. 

Wens van de architect 
De gevel van Hoge Vrijheid is opgetrokken uit 

sandwichwanden. Om hier toch achteraf balkons 

aan te verankeren, zijn onze balkonsystemen dan 

een goede en betrouwbare oplossing. Deze zijn 

lichtgewicht, duurzaam en kostenefficiënt. Onze 

slogan is dan ook: Balqoon® Smart Balcony 

Solutions!”

BALQOON® NEDERLAND B.V

Platinastraat 6b

6031 TW Nederweert

Info@balqoon.nl

0031 475 579 055

Koudebrug 
oplossing 
voor achteraf 
montage van 
balkons.

Traploos nastelbaar 

Als achteraf
 nog vroeg 

 genoeg is. 

21199 Balqoon - Advertentie Cobouw 265x370.indd   121199 Balqoon - Advertentie Cobouw 265x370.indd   1 15-09-2021   13:0315-09-2021   13:03

De toren wordt zonder steiger gebouwd.
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Uithuizermeeden  �  0595 - 455966  �  www.steenhuisbeton.nl

Steenhuis Beton is specialist 
in de productie van betonnen 
trappen en bordessen.
Met een eigen vlechterij, modelmakerij, storterij 
en afdeling Engineering levert Steenhuis kwaliteit 
en kan flexibel ingespeeld worden op verschillende 
wensen en levertijden. Steenhuis is sinds 2019 
onderdeel van de BTE Groep.

Trede voor trede de Hoge Vrijheid beklimmen

De Hoge Vrijheid werd letterlijk trede 

voor trede gerealiseerd. Met iedere 

nieuwe verdieping die het gebouw de 

hoogte in bracht, werd een betonnen 

trap gemonteerd die de voeten de hoge 

vrijheid in begeleidt.

Steenhuis Beton uit Uithuizermeeden is 

een prefab betonfabriek die zich heeft 

gespecialiseerd in de productie van 

betonnen trappen en bordessen.

Projectleider Aeilco Holtkamp vertelt: 

“Voor het project De Hoge Vrijheid in 

Den Haag hebben wij in totaal 54 

verdiepingshoge trappen geleverd. De 

trappen werden gelijktijdig met de 

bouw geleverd en zijn door de 

aannemer in de 70 meter hoge 

woontoren etage voor etage 

gemonteerd. Daarnaast is de 

hellingbaantrap naarde fietsenkelder 

van ons bedrijf afkomstig, als ook het 

wokkeltrappenhuis in de centrale kern. 

Het eerste deel van de bestelling werd 

door ons half december 2021 geleverd, 

het laatste gedeelte rond half mei 2022. 

Wij staan door het hele land bekend om 

onze specialisatie. De kwalitatief 

hoogwaardige trappen worden 

vervaardigd in onze fabriek in 

Uithuizermeeden. In onze mallenmakerij 

worden standaardmallen op 

uiteenlopende manieren aangepast, 

daarnaast worden ook compleet nieuwe 

mallen gemaakt. Omdat wij over een 

groot assortiment standaardmallen 

beschikken, kunnen wij goedkoper pro-

duceren. Deze zijn ook bij de bouw van 

Hoge Vrijheid  toegepast.” 
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VOOR DUURZAME HOUTEN KOZIJNEN.

Schouwersweg 104 • 4451 HT Heinkenszand • www.demol.nl

Kopers hadden in dit project ongekende vrijheid.
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Van Gijnstraat 24 | 2288 GB Rijswijk | info@celil.nl

Wilt u graag een schoonmaakbedrijf inhuren voor uiteenlopende 
professionele reinigingswerkzaamheden aan uw pand in regio 

Den Haag: van schoonmaak tot graffiti verwijderen? Celil 
Bedrijfsdiensten regelt het voor u.

De handjes op de 
bouwplaats 

Zorgen dat de bouwplaats netjes blijft, dat er 

containers geplaatst en geleegd worden en dat het  

bouwafval netjes, snel en efficiënt afgevoerd wordt, 

dat is waar het bij Celil Bedrijfsdiensten uit Den 

Haag om draait.

Celil Bedrijfsdiensten heeft 65 mensen in eigen 

dienst en is met een flexibele schil bijzonder snel 

inzetbaar. De onderneming levert de handjes in de 

bouw, inmiddels al heel wat jaren in opdracht van 

Vink Bouw BV. Dat beperkt zich niet alleen tot het 

opruimen en schoonmaken van de bouwplaats. Bij 

Hoge Vrijheid in Den Haag zijn Celil’s mensen ook 

ingezet voor het hakken van beton en als 

verkeersregelaar om het in- en uitgaande transport 

van bouwmaterialen te begeleiden. 

Iedereen tevreden
Directeur Sedat Uydur: “Het is de kunst om al deze 

werkzaamheden in goede banen te leiden, zodat er 

bij iedereen tevredenheid is. Zo kunnen wij samen 

met de uitvoerder de beperkte ruimte zo goed 

mogelijk benutten.”

De binnenstadlocatie met aan twee zijden water vormde 
een interessante uitdaging bij het bouwproces.
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Een mooi gebouw realiseren 
voor de toekomst, een gebouw 
om trots op te zijn. Een gebouw 
waar je lekker kunt wonen, 
gefocust kunt leren en werken, 
relax kan ontspannen of juist 
actief kunt sporten. Vanuit 
ons kantoor in Nieuwkoop 
werken wij daar aan, samen 
met onze (bouw)partners. Door 
verrassende ideeën, klantgericht 
én ‘out of the box’ te denken, 
ontwikkelen en bouwen wij al 
jarenlang vooruitstrevend en 
blijven betrokken bij de wereld 
om ons heen.

Samen iets 
moois
neerzetten
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Ontwikkelaar
Open Development, Amsterdam

Constructeur
BREEDID, Den Haag

Architect
Martijn van der Hijden Architecten, Amsterdam

Adviseur installaties
Techniplan, Rotterdam

Bouwer
Vink Bouw BV, Nieuwkoop

Grondwerk
Bonneveld, Bunschoten

Opleveringsschoonmaak
Celil Bedrijfsdiensten, Den Haag

Houten kozijnen
Timmerfabriek de Mol, Heinskenszand

Trappenhuis
Steenhuis Beton BV, Uithuizermeedan

E-installateur
KSO Installaties BV, Papendrecht

Geveltechniek
Kolf & Molijn, Emmeloord

Verwachte opleveringsdatum
Tweede kwartaal 2023

Bruto vloeroppervlakte
18.000 m2

De kadewoningen liggen op een lager niveau dan de 
appartementen en de toren is als het ware gelift.
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