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Corné van der Giessen is al zestien jaar werkzaam 

bij Gebroeders Blokland. Hij is destijds gestart als 

timmerman en via diverse functies is hij inmiddels 

doorgegroeid tot projectleider. Corné is eindverantwoordelijk voor 

meerdere bouwprojecten. Hij geeft leiding aan het projectteam, is 

verantwoordelijk voor de voortgang van het werk, de kwaliteit en de 

projectfi nanciën. “Het is een hele brede functie en omdat ik zoveel 

verschillende rollen heb gehad, kan ik me goed verplaatsen in mijn 

teamleden. Ik heb het dan ook enorm naar mijn zin,” vertelt Corné 

enthousiast.

Gebroeders Blokland werkt al jarenlang samen met Van Hoften 

Installatietechniek (VHI) aan verschillende mooie bouwprojecten. 

Corné blikt terug op de samenwerking tijdens het uitdagende 

transformatieproces in Hoboken, Rhoon.

Gebroeders Blokland geïntroduceerd
“Gebroeders Blokland is een ontwikkelende bouwer die al ruim veertig jaar 

actief is in de turbulente bouwsector. Wij helpen klanten bij het verwezenlijken 

van hun dromen en denken daarbij creatief mee. Wij vertalen de behoefte van 

onze klanten, door middel van een gestandaardiseerd product, een functioneel 

of doelmatig product of een maatpak. Wij ontwikkelen projecten en realiseren 

deze ook. Daardoor kunnen we slimme en mooie dingen doen. Omdat wij geen 

aparte BV’s hebben, heb je nooit te maken met wij en zij. Dat is een fi jne manier 

van werken, helemaal in de wereld van aanbestedingswerken. Wij werken 

samen in Ontwikkeling en Bouw. We richten ons voornamelijk op woningbouw, 

utiliteitsbouw, zorginstellingen en transformaties. Kortom: een hele brede 

doelgroep qua bouwprojecten. We beschikken over een gezonde portefeuille en 

we doen dit met inmiddels 100 mensen in dienst.”

Doordat Van Hoften 
Installatietechniek in het 
begintraject goed meedenkt
en adviseert, levert dit veel
tijdswinst op tijdens de bouw.

Transformatie van kantoor naar
appartementen in Hoboken Rhoon
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“Wij werken samen met veel verschillende partijen en Van Hoften 

Installatietechniek is er daar één van. Zij hebben ons geholpen met 

de transformatie in Rhoon. Zij vervulden hierbij zowel een adviserende 

rol als een uitvoerende rol voor ons op het gebied van duurzame 

installaties. Onze samenwerking gaat al heel lang terug en we hebben 

meerdere projecten die we samen aanvliegen,” vertelt Corné.

Uitdaging: Duurzame transformatie met veel wijzigingen

Corné beschrijft de beginfase van het project: “Eén van onze relaties is Van der 

Vorm Vastgoed uit Rotterdam. Zij hebben ons gevraagd om de herontwikkeling 

en realisatie te verzorgen van een voormalig kantoorgebouw in Rhoon. Zij wilden 

dit kantoorgebouw graag transformeren naar eenvoudige appartementen. 

Aan ons de vraag of wij Van der Vorm Vastgoed konden ontzorgen en de 

complete herontwikkeling, inclusief bestemmingswijziging en realisatie wilden 

verzorgen. Uiteraard na een prijsovereenstemming. Het was een uitdagende klus 

omdat we met veel factoren rekening moesten houden. Het moest duurzaam 

getransformeerd worden, wat inhoudt dat we rekening moesten houden met 

de bestaande bouw. Het ging om een klein postzegeltje, de wensen waren hoog 

en daardoor was het ook lastig om het allemaal financieel sluitend te krijgen. 

Tijdens het project zijn er veel wijzigingen doorgevoerd op de bouw. Op allerlei 

verschillende fronten. Gezien de vraag in de markt, werden de appartementen 

bijvoorbeeld steeds luxer qua uitvoering. Van de grootte van de tegeltjes tot 

uitbreiding van de badkamer en keuken. Achteraf gezien een complexere opdracht 

dan dat we vooraf hadden voorzien. Maar het resultaat mag er zijn!”

Oplossing: Outside the box durven denken

“Wij hebben samen met Van Hoften Installatietechniek gekeken hoe we de 

transformatie zo duurzaam mogelijk konden inrichten. Alles moest natuurlijk 

gasloos gebeuren, dus daar heeft Van Hoften Installatietechniek goed in 

meegedacht. Zij hebben ons een advies gegeven en al met al kreeg deze 

transformatie verder vorm. Om zo slim mogelijk om te gaan met de ruimte die 

we hadden, hebben we gebruik gemaakt van het bestaande souterrain. Hierdoor 

waren we in staat om extra verhuurbare m² te bouwen. Dit zorgde voor een goede 

business case. Uiteindelijk stond alleen het betonnen casco nog overeind en zijn 

we vanuit daar verder gaan bouwen. We hebben bijvoorbeeld inpandig moeten 

heien, omdat de oorspronkelijke plek van de lift was aangepast in het nieuwe 

ontwerp. Alles om de ruimte zo optimaal mogelijk te benutten!”

Van Hoften Installatietechniek 
staat voor kwaliteit. Wat ze 
maken is écht goed en écht 
netjes.” 
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Resultaat: gloednieuwe energiezuinige appartementen
“Het resultaat van dit project is dat Rhoon nu 44 gloednieuwe appartementen 

rijker is. Het ligt in een prachtige omgeving. Vlakbij Kasteel van Rhoon en het 

natuurgebied de Grienden. Alle appartementen waren al snel verhuurd, dus dat is 

een goed teken! We hebben ook de omliggende buitenruimte opnieuw ingericht, 

inclusief parkeerplekken en fietsenstalling. Hierdoor is er een mooi geheel 

ontstaan wat ook dienst doet als entree van Rhoon. Doordat de lijnen kort waren 

en er goed werd gecommuniceerd hebben we de verwachtingen waargemaakt 

en staat er nu een prachtig luxe appartementencomplex! Het was een uitdagend 

project waar we met trots op terugkijken!”

Samenwerking met Van Hoften Installatietechniek
“Onze samenwerking met Van Hoften Installatietechniek gaat al heel lang terug. 

Voor dit project hebben zij aan de voorkant al een adviserende rol gehad om het 

allemaal werkend te krijgen. Van Hoften Installatietechniek heeft veel kennis 

van duurzame installaties. Ook qua materiaal weten zij precies waar ze het over 

hebben. Heel fijn als je een duurzaam transformatieproject moet volbrengen.”

Corné blikt terug: “Over het algemeen kijk ik terug op een fijne samenwerking met 

een mooi resultaat. Maar zonder wrijving geen glans en tijdens dit project hebben 

we ook echt kritisch tegenover elkaar gezeten. Wij wilden het project volledig BIM 

aanvliegen. Dit houdt in dat het complete traject vooraf in 3D wordt uitgewerkt. 

Dit kost meer tijd, maar dit verdient zich achteraf altijd weer terug. 

Van Hoften Installatietechniek rekende hier een meerprijs voor die wij niet 

konden doorrekenen en dus hebben we besloten om een uitzondering te maken. 

Achteraf heel stom en dit zullen we in de toekomst nooit meer op deze manier 

doen. Het is heel simpel: of je doet het complete project in BIM, of niet. 

Maar anders ben je echt veel onnodige tijd kwijt. Dus dit was wel een 

leermomentje. Een verkeerde bezuiniging voor beide partijen.”

v

Stek 11, 3371 KG  

Hardinxveld-Giessendam

telefoon 0184 - 675 544

e-mail info@vanhoftenbv.nl

VHI neemt feedback serieus 
en doet er ook echt iets mee. 
Ze doen er alles aan om een 
project tot een goed einde te 
brengen!”
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Corné vervolgt: “Van Hoften Installatietechniek staat voor kwaliteit. 

Echt bovengemiddeld kan ik wel zeggen. Dus het is heel fijn om met zo’n partner 

samen te werken. Ze weten waar ze het over hebben en zullen nooit concessies 

doen ten koste van de kwaliteit. Een belangrijk gegeven. Tijdens het engineer-

traject is er wel even onenigheid ontstaan. Nadat wij al vaker onze zorg hadden 

uitgesproken, bleek dit helaas ook waarheid te worden. Een plannings-issue, 

maar wel erg vervelend. Voor beide partijen. We hebben daar meerdere malen 

samen over gesproken en het is gelukkig helemaal goed gekomen. We hebben 

een andere projectleider gekregen en vanaf dat moment liep alles weer helemaal 

soepel. 

Fijn dat zij ook hun verantwoordelijkheid nemen als het even iets stroever 

verloopt. Soms heb je zulke dingen. Het was echt voor iedereen een best pittig 

project. Maar het is wel supermooi geworden! Ik zou zeker een volgend project 

weer met hen oppakken. Want ik kijk ondanks sommige strubbelingen toch terug 

op een goede samenwerking.”


