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De watertoren

De betrokkenheid van toeleverancier van Buuren uit Rijssen bij het project de Watertoren aan de Turfmarkt 

in Zwolle van Nijhuis Bouw is niet verrassend te noemen. Buitendienstadviseur André Berkel geeft aan:

 “Al decennialang hebben de bouwkundig hoofdaannemer Nijhuis en Van Buuren een bijzonder hechte 

relatie en we doen veel projecten samen. Zo ook dit unieke project waarbij de Zwolse watertoren 

getransformeerd wordt naar woontoren met 21 loft appartementen.

Van Buuren ontzorgt ook Nijhuis Zwolle

Familiebedrijf
De Van Buuren Groep is met haar 

negen vestigingen nog steeds 

een familiebedrijf en heeft een 

ontstaansgeschiedenis die bijna 

honderd jaar terugvoert.  “In 1920 

is Van Buuren opgericht en we 

zijn nu uitgegroeid tot één van de 

grotere technische groothandels 

in Nederland. Wij richten ons 

qua assortiment voornamelijk 

op de bouw- installatie- en 

timmerfabrieksector in het noord, 

oost en midden van Nederland”, 

aldus buitendienstadviseur André 

Berkel.

Profiel Van Buuren Groep
Vanuit de hoofdvestiging in Rijssen 

worden een aantal zaken centraal 

geregeld. Het betreft administratie, 

ICT, marketing & reclame, logistiek 

en inkoop. Ook bevind zich hier 

een verkoopvestiging en een 

afhaalcentrum voor de regionale 

afnemers. Andere vestigingen 

van Van Buuren vindt u in 

Almelo, Apeldoorn, Doetinchem, 

Hengelo en Zwolle. Redblok heeft 

als thuishaven Barneveld, de 

Hollandse IJzerwarenhandel vindt 

u in Soesterberg en Van Buuren 

Bouwmarkt is gevestigd in Wierden. 

De vestigingen in Almelo en 

Wierden bedienen naast de 

aannemerij ook de doe-het-zelver, 

de klussenier en de particulier met 

een hierop afgestemd bouwmarkt-

assortiment. “Onze sterke kanten 

zijn vooral persoonlijke begeleiding, 

onze ervaren medewerkers, een 
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goed voorraadbeheer en Just 

in Time leveringen door heel 

Nederland.”

Breed assortiment
De Van Buuren Groep levert 

een breed assortiment van 

maar ruim 1,7 miljoen artikelen , 

waarvan 20.000 op voorraad. Dit 

zijn artikelen op het gebied van 

ijzerwaren, bevestigingsmiddelen, 

gereedschappen, 

werkkleding, persoonlijke 

beschermingsmiddelen, hang- 

en sluitwerk, ventilatietechniek 

en zonnepanelen. Vanuit het 

distributiecentrum in Rijssen levert 

Van Buuren Groep snel, efficiënt, 

klantgericht en met een grote 

mate van leverbetrouwbaarheid 

goederen op de bouw of aan de 

werkplaats.

Advies en ontzorgen
Of het nu gaat om verzorgen 

van grote orders, persoonlijk 

en specialistisch advies 

op de bouw, reparatie- en 

onderhoudswerkzaamheden 

aan uw machinepark of 

specifiek maatwerk op het 

gebied van ventilatietechiek of 

toegangscontrolesystemen, de 

Van Buuren Groep ontzorgt haar 

klanten door mee te denken in het 

complete bouwproces. Hiervoor 

heeft zij een team goed geschoolde 

medewerkers in dienst die zich in 

diverse takken van sport hebben 

gespecialiseerd. Het team maakt 

gebruik van elkaars specifieke 

kennis door waar nodig gezamenlijk 

projecten aan te vliegen zodat 

de klant optimaal begeleid wordt 

met als doel het voorkomen van 

probleemsituaties en het zo laag 

mogelijk houden van faalkosten.

Specialisme
Van Buuren Groep is 

gespecialiseerd in hang- en sluit-

werk, bevestigingsmiddelen en 

bouwbeslag en is één van de 

grootste leveranciers van Duco 

ventilatietechnieken waarvan 

ventilatieroosters, suskasten, 

muurroosters, dempers en 

vraag- en elektronisch gestuurde 

ventilatiesystemen onderdeel 

uitmaken en sinds kort ook 

de DucoBox Energy. Dit is een 

balansventilatietoestel met 

warmteterugwinning. Tevens kunt u 

bij ons terecht voor zonnepanelen. 

Daarnaast hebben we een breed 

assortiment hand- en elektrisch 

gereedschap op voor raad en ook 

op het gebied van werkkleding en 

werkschoenen, veiligheids- en Arbo-

artikelen bent u bij ons aan het 

juiste adres. De Van Buuren Groep 

is lid van de Ivana Groep waar Ivana 

als huismerk wordt gevoerd.

Projecten met Nijhuis
Zoals gezegd werken Van Buuren 

Groep en Nijhuis regelmatig samen 

op projectmatig gebied. Dit betreft 

zowel nieuwbouw als renovatie 

in zowel woningbouw als utiliteit. 

Recente projecten waarbij Van 

Buuren Groep aan Nijhuis heeft 

mogen adviseren en leveren zijn 

bijvoorbeeld het nu nog lopende 

renovatieproject van 168 woningen 

aan de Gombertstraat in Zwolle 

waarbij onder andere een stuk 

deurautomatiek, huisnummering 

en bevestigingstechniek is geleverd. 

De nieuwbouw van het Hippisch 

Centrum in Hellendoorn waar 

hang- en sluitwerk met Salto 

toegangscontrole is geadviseerd 

en geleverd, de E-renovatie van de 

80 woningen aan de Burgemeester 

Oldenhoflaan waar onder andere 

hang- en sluitwerk is geadviseerd 

en geleverd, de verbouwing van het 

woon-zorgcomplex Frion aan de 

Gouverneurlaan in Zwolle waarbij 

hang- en sluitwerk en een sluitplan 

is geadviseerd en geleverd en ga zo 

maar door. Om nog maar niet te 

spreken over de kramerijen voor  al 

deze bouwen.

Uitdagingen
“Ieder renovatieproject kent zijn 

uitdagingen; je komt altijd zaken 

tegen die niet voorzien zijn”, vertelt 

Berkel. Zeker bij een uniek project 

als de Zwolse Watertoren. “Wat bij 

dit project aan de orde zal komen 

is het veiligheidsbeslag voor de 

buitendeuren, het sluitplan, de 

bevestingsmiddelen zoals onder 

andere Fischer chemische mortels, 

deurdrangertechniek en natuurlijk 

de kramerijen. Van Buuren 

probeert altijd zo vroeg mogelijk bij 

het bouwproces aan te schuiven 

en zich samen met de aannemer te 

verdiepen in de materie. Hierdoor 

kunnen eventuele knelpunten 

vroegtijdig gesignaleerd en zo 

mogelijk voorkomen worden met 

als gevolg dalende faalkosten en 

een tevreden klant”, aldus Berkel.


