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De Dialoog ondergaat
metamorfose  

Het bruisende culturele hart van Ermelo

IndustrieBouw november 2022 • 98



Tekst: Astrid Berkhout/Rien Tholenaar 
Foto’s: Prins BouwIB

Het pand heeft een moderne 
uitstraling gekregen.
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De oude Dialoog in Ermelo was dringend toe aan vernieuwing. Afgelopen jaar is het gebouw onder 
leiding van Prins Bouw omgetoverd tot een modern multifunctioneel centrum. Zoals oud-wethouder Hans 
de Haan het tijdens de ondertekening van het bouwcontract in september 2021 omschreef: “De nieuwe 
Dialoog is een inspirerende en gezellige plek waar je elkaar kunt ontmoeten.”

Mede vanuit duurzaamheidsoverwegingen is het gebouw 
voorzien van aluminium kozijnen en aluminium vliesgevels.
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Het regionaal georiënteerde familiebedrijf Prins Bouw - met 
vestigingen in ’t Harde, Ermelo en Vorchten - won de 
aanbesteding van het ambitieuze project. Het omringende 
gemeentehuis en het theaterzaal waren al in een eerder stadium 
gerenoveerd. “Toen wij van start gingen, was de oude Dialoog 
bovendien al grotendeels gesloopt”, vertelt projectleider Michiel 
achter de Molen. “Alleen de fundering met de begane grond 
vloer stond nog overeind. Het nieuwe pand is daarop gebouwd, 
dat vormt feitelijk de verbinding tussen het gemeentehuis en de 
theaterzaal.”

Lichte draagconstructie
“Het was een uitdaging om bestaand en nieuw goed op elkaar te 
laten aansluiten. Om dat te bewerkstelligen, zijn de werk-
voorbereiding en de uitvoering intensief met elkaar 
opgetrokken. Er moest steeds worden gecontroleerd of de 
maatvoering die theoretisch bedacht was, ook daadwerkelijk 
overeenkwam met de werkelijkheid. Verder is vanwege de 
bestaande ondergrond bewust gekozen voor een lichte 
draagconstructie, grotendeels gevormd uit een staalconstructie 
gecombineerd met traditionele houten balklagen als 
vloerconstructie.”

Open en transparant
Op de begane grond zijn o.a. gemeente, bibliotheek, interactie 
(cultuur) met horecavoorzieningen en Welzijn Ermelo te vinden. 
Het merendeel van de ruimtes in de nieuwbouw, waaronder de 
prachtige nieuwe Raadszaal van 176  m² op de eerste 
verdieping, is bedoeld voor multifunctioneel gebruik door 
allerhande organisaties. “Dankzij het glazen entreeportaal is het 
geheel open en transparant”, vervolgt Achter de Molen. “Je kunt 
zo door het gebouw heen kijken. De glazen glasgevel in 
combinatie met de aluminium kozijnen en houten kolommen 
zorgen bovendien voor een moderne uitstraling.” Met een Triple 
A status scoort het gebouw ook op het gebied van 
duurzaamheid hoog, mede dankzij een WKO-installatie, 

Het was een uitdaging om bestaand en 
nieuw goed op elkaar te laten aansluiten.

Bouwbedrĳf voor nieuwbouw, verbouw, renovatie,
restauratie, utiliteitsbouw, projectontwikkeling.

Nĳverheidsweg 20, 8084 GW ‘t Harde
T: 0525-653211 E: info@prinsbouw.nl

www.prinsbouw.nl

zonnepanelen op het dak en de toepassing van hout en plafonds 
die handmatig vervaardigd zijn met uitkomend materiaal.

Tegen de wind in
De klus is geklaard onder moeilijke omstandigheden. “Personeels-
uitval als gevolg van corona, vertraagde levering van materialen 
door de oorlog in Oekraïne, we hebben er allemaal mee te maken 
gehad. Daarnaast stond de openingsdatum al in een vroeg 
stadium vast, het bouwtempo lag dus heel hoog. We hebben er 
gezamenlijk de schouders onder gezet en toegewerkt naar die 
datum. Dankzij de fijne samenwerking tussen alle betrokken 
partijen is het project zoals gepland op 30 september jl. geopend 
en in gebruik genomen.” Het totale pand, gemeentehuis en Dia-
loog, heet vanaf de opening “Huis van Ermelo”.
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‘Het was bepaald 
geen standaard 

werk’
Bij het project van de nieuwe Dialoog in Ermelo 

is waar mogelijk gebruik gemaakt van duurzame 

materialen. Vanuit die optiek is het logisch dat is 

gekozen voor aluminium gevels. 

Haro Aluminium leverde en monteerde in totaal 

200 m² aan aluminium kozijnen en 380 m² aan 

aluminium vliesgevels, in combinatie met 

neutraal zonwerend isolatieglas.

“Inclusief waterslagen, diverse zetwerken en de 

hoofdentree met schuifdeurautomaten”, 

vertelt montageleider Jan Otse. De producten zijn 

grotendeels vervaardigd in de eigen fabriek van 

Haro Aluminium, die sinds begin dit jaar 

gevestigd is in een nieuw pand in Veenendaal. 

Creatief denken
“Het was een uitdagend project. We hadden te 

maken met een aparte constructie met grote 

overspanningen en grote ruiten met een 

aanzienlijk gewicht. Vanwege de bijzondere 

aansluitingen was het ook niet zo eenvoudig om 

alles wind- en waterdicht te krijgen.” 

Beste oplossing
“Daar kwam nog bij dat de bouwplaats moeilijk 

bereikbaar was vanwege de centrale ligging. 

Bovendien was de levering van sommige 

materialen vertraagd. Dan moet je een beetje 

creatief zijn. Samen met Henri van Ende,

 uitvoerder Prins Bouw, hebben we steeds naar de 

beste oplossing gezocht. Met die instelling kom 

je uiteindelijk tot een goed resultaat. En daar zijn 

we trots op!”

HARO
ALUMInium

HARO
ALUMIniumLUMIniumLUMIniumLUMInium

www.haroalu.nl

Haro Aluminium Veenendaal B.V. 
Transformatorstraat 4
3903 LT VEENENDAAL
Tel. +31 (0)318 541679
Fax.+31 (0)318 540514
E-mail: info@haroalu.nl

HARO Aluminium Veenendaal BV is vanaf het begin van de jaren ’90 het 
adres voor levering en montage van aluminium gevel producten, zoals: 
ramen, deuren, vliesgevels, automatische deuren, serres en brandwerende 
kozijnen.

HARO Aluminium is actief in zowel nieuwbouw als renovatie in de 
utiliteitsbouw, kantorenmarkt, winkels, showrooms, zorg, scholen en 
andere overheidsgebouwen. Ook in de woningbouw worden steeds 
vaker aluminium kozijnen toegepast. Op onze website 
www.haroalu.nl vindt u een overzicht van een aantal 
zakelijke en particuliere projecten.
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Dankzij het glazen entreeportaal is het 
geheel open en transparant.
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SPARQ Balustrades uw projectpartner in
glasbalustrades. Specialist in (balusterloze)
volglas balustraden met eigen
productsystemen.

Meer weten?

SPARQ Balustrades
Icarus 2, Heerenveen
0513-617073
www.sparqbalustrades.nl
info@sparqbalustrades.nl

Full-glass balustrades 
voor maximale 
transparantie

Bij een open, transparant gebouw als de nieuwe 

Dialoog hoort geen standaard valbescherming. 

Om die reden is gekozen voor de fraaie full-glass 

balustrades van SPARQ. In totaal heeft SPARQ, 

full-glass specialist, circa 30 meter aan 

glasbalustrades aangebracht langs de trap en 

vides in hoofdzakelijk het entreegebied, wat zorgt 

voor een stijlvolle uitstraling. De toegepaste led-

verlichting versterkt dit verder.

“We ontwikkelen onze eigen profielsystemen, voor 

zowel binnen- als buitentoepassingen”, vertelt 

Jorrit Spijksma, manager business development bij 

SPARQ. “In dit project hebben we voor het eerst 

ons nieuwste profielsysteem - Y-Line – toegepast. 

Deze profielen zijn aanzienlijk steviger en stabieler 

en kunnen daarmee een hogere belasting aan.”

Complexe ontwerpvraagstukken
“Met dit wat zwaardere systeem kunnen we 

complexe ontwerpvraagstukken - als gevolg van 

bijvoorbeeld hogere windbelastingen of een varia-

bele oversteek in renovatiewerken - heel goed aan. 

Bij de montage klemmen we het glas bovendien 

op vier punten tegenover elkaar waardoor minder 

glasbreuk plaatsvindt.”

‘We ontwikkelen onze
 eigen profielsystemen, 
voor zowel binnen als 

buiten’
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Van den Beemd 
BV, dé specialist in 
stalen liftschachten

In veel gebouwen pak je als bewoner, bezoeker 

of medewerker talloze keren achteloos de lift. 

Besef dan dat de kans groot is dat de 

liftschachten gebouwd zijn door Van den Beemd 

Stalen Liftschachten BV uit Dongen. “Wij gaan 

geen uitdaging uit de weg”, zegt Algemeen 

directeur Gerard van Dijk.

Onder uitdagingen verstaat men bij Van den 

Beemd het creëren van liftschachten die vragen 

om innovatieve oplossingen waaronder ook 

exclusieve schachtbekleding. “Denk hierbij 

aan steenstrips, glas en zink. Naast een fraai 

design moet een liftschacht bovenal voldoen 

aan alle wet- en regelgeving omtrent liften. De 

liftschacht die wij recent mochten bouwen in 

de nieuwe Dialoog in Ermelo. De liftschacht  

hebben wij in verband met de beperkte ruimte, 

uit losse frames in het werk opgebouwd. De 

liftschacht is een enorme blikvanger in het 

trappenhuis geworden.” 

www.vandenbeemd.nl 
Steenstraat 16, 5107 NE Dongen  

info@vandenbeemd.nl

Scan me

‘We hebben er 
gezamenlijk de 

schouders onder 
gezet en 

toegewerkt naar de 
openingsdatum’
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Het nieuwe pand vormt feitelijk de verbinding 
tussen het gemeentehuis en het theater.

De nieuwe Dialoog • Ermelo

IndustrieBouw november 2022 • 106



Opdrachtgever
Gemeente Ermelo

Projectmanagement
OLCO, Driebergen-Rijsenburg

Adviseur
moBius consult, Driebergen & Delft

Architect
KHV Architecten, Emmeloord

Interieurarchitect
De Twee Snoeken, ‘s-Hertogenbosch

Constructeur
WSP, Apeldoorn

Hoofdaannemer
Prins Bouw BV, ‘t Harde

Renovatie
Van Panhuis Bouw BV, Ermelo

E-Installateur
Paulus Elektro, Ermelo

W-installateur
Batenburg Installatietechniek, Twello

Grootkeuken
Van Gestel, Zwolle

Glasbalustraders
SparQ Balustrades, Heerenveen

Stalen liftschacht
Van den Beemd Holding BV, Dongen

Aluminium kozijnen/vliesgevels
Haro Aluminium BV, Veenendaal

Staalconstructie
Hofman Staalbouw, Vroomshoop

Bouwprogramma
Renoveren & herinrichten cultureel centrum De 
nieuwe Dialoog

Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2
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