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CK2 is een vooruitstrevend ingenieursbureau 

dat werKt aan integrale oplossingen op het 

gebied van bouwConstruCties. onze medewer-

Kers zijn ervaren en betroKKen speCialisten, 

die praKtijKgeriCht te werK gaan en meedenKen 

in Creatieve oplossingen. groot genoeg voor 

Complexe projeCten, maar óóK Klein genoeg 

voor maatwerK. naast ons hoofdKantoor in 

bladel staan wij ooK internationaal op de 

Kaart met ons filiaal in empoli (italie).



onze hoofdactiviteit is het ontwerpen van draagconstructies voor bouwwerken. 

daarnaast beschikken wij over specifieke kennis van prefab beton en hebben ruime ervaring met 

3d-modelleren. op de volgende pagina’s heeft CK2 speciaal voor u ter beeldvorming een aantal 

kenmerkende projecten geselecteerd, onderverdeeld in de volgende sectoren:



Scheuten glaSfabriek & kantoor
Venlo

bedrijfSgebouw

opdrachtgever: glasgroep scheuten b.v.

ontwerp: bna arch. hay steegh avb

•  Constructief ontwerp glasfabriek en hoofdkantoor.

•  Staalconstructie (zichtwerk) gefundeerd op staal.

•  Bijzondere architectuur, energie opwekkende beglazing.

•  2.000 m2 DRL vliesgevel, 550 m2 aluminium buitenpuien.

•  Oplevering in 2008.

2000 m2

energieopwekkende
vliesgevel



habufa Meubelen
Hapert

bedrijfSgebouw

opdrachtgever: habufa meubelen

ontwerp: van der sande architecten

• Showroom en magazijn tegen bestaande bebouwing.

• Uitkragende stalen vakwerkconstructie als showroom.

• Meerdere staalconstructies individueel uitvoerbaar.

• Verdiepingsvloer met vide uitgevoerd in kanaalplaat.

• Betonnen laadkuil en liftput.

Start bouw
eerste fase 2011



VergiStingSinStallatie
DracHten

induStriebouw

opdrachtgever: orgaworld bv

ontwerp: Orgaworld (in teamverband met CK2)

• Constructief ontwerp uitbreiding bestaande bedrijfshal.

• Bouwkundig en constructief ontwerp nieuwe bedrijfshal.

• Leidingbrug tussen bestaande en nieuwe bouw.

• Schoorsteen met een hoogte van 40m.

• Bouwvergunning verleend eind 2011.

l=80m1
leidingbrug



greenMillS
amsterDam

induStriebouw

opdrachtgever: orgaworld bv

ontwerp: Orgaworld (in teamverband met CK2)

• Bouwkundig en constructief ontwerp tankenpark.

• Bedrijfshal, vergistingsinstallatie en waterzuivering.

• Schoorsteenhoogte van 40m.

• Vrij indeelbare funderingsplaat op palen.

• Oplevering fase 1 in 2010. Bouwvergunning fase 2 medio 2012.   

200kn/m2

oppervlaktelast



anton coolenlaan 
BlaDel

woningbouw

opdrachtgever: woningstichting de zaligheden

ontwerp: van asten doomen architecten

• 3 woongebouwen in Bladel.

• Constructief ontwerp 108 appartementen. 

• Elk woongebouw met 36 woningen voorzien van kelder.

• Bijzonder gebruik van prefab sierelementen in de gevels.

• Oplevering in 2010.

108
appartementen



MarktStaete
BlaDel

woningbouw

opdrachtgever: Kasteelstaete vastgoed nv.

ontwerp: lsw architecten

• 59 luxe appartementen verdeeld over 3 woonlagen.

• Parkeerlaag in kelder en BG met commerciële ruimtes.  

• Betonnen tafelconstructie met stabiliteitswanden. 

• Vanaf 2e niveau kalkzandsteenwand en breedplaatvloer.

• Binnenplein met kanaalplaatvloeren en THQ liggers. 

• Oplevering in de zomer van 2011.

130.000 m3

bebouwing



faM. Van den eijnde 
retie (B)

Vrije Sector

opdrachtgever: fam. van den eijnde

ontwerp: g. van den eijnde

• Constructief ontwerp woning.

• Gefundeerd op staal, gevels en vloeren in prefab beton.

• Vorm- en wapeningstekening van alle elementen.

• Woning onderkelderd met in het werk gestort beton.

• Oplevering in 2011.

Prefab
woonhuis



faM. korSMit
VelDHoVen

Vrije Sector

opdrachtgever: dhr. Korsmit

ontwerp: Keeris architecten, veldhoven

• Constructief ontwerp woonhuis.

• Gefundeerd op staal.

• Traditionele stapelbouw.

• Zadeldak met versprongen noklijn.

• Daklijn doorlopend in eenzijdig hellend dak garage.

• Oplevering in 2009.



ZorgcentruM SanctaMaria 
ZeVenBergen

utiliteitSbouw

opdrachtgever: van aarle de laat

ontwerp: luijten smeulders architecten

• Woonzorgcentrum met 7 bouwdelen

• Casco van prefab en in het werk gestort beton 

• Uitkragende betonconstructie met daarop 6 verdiepingen

• Stalen loopbrug als verbinding tussen diverse bouwdelen

• Reken- en tekenwerk op basis van 3D model

• Gefaseerd gebouwd van 2006 tot en met 2013

17500 m2

zorgappartementen



geZondheidScentruM
lage mierDe

utiliteitSbouw

opdrachtgever: woningstichting de zaligheden

ontwerp: beusen verheijden architecten

• Constructief ontwerp medisch centrum

• Staalconstructie met kanaalplaten dakvloer. 

• Zichtwerk entree uitgevoerd in prefab beton.

• Gebruik van prefab U-vormige elementen als borstwering.

• Start bouw in 2012.

u-Vorm
prefab borstwering



kantoor Vac 
gent

Prefab beton

opdrachtgever: hurks beton

ontwerp: polo architects

• Kantoortoren met een hoogte van ca. 100m.

• Complexe montage ivm. uitvoering boven tramstation.

• Bouw op bestaande parkeergarage.

• Complete uitwerking van prefab gevelelementen.

• Sandwich elementen voorzien van stenen metselwerk.

• Oplevering prefab in 2012.

100 m1

hoge kantoortoren



kantoor exact
Delft

Prefab beton

opdrachtgever: hurks beton

ontwerp: re:d design

• Uitwerking van prefab kantoorgebouw en garage.

• Vier verdiepingen kantoren met totale hoogte van 17 m.

• Twee kantoorvleugels met daartussen een glazen atrium.

• Parkeergarage in kelder gefundeerd op palen.

• Oplevering in 2009.

1100 m2

kantooroppervlakte



3d-ViSualiSatie

rendering: 
• Modelleren 3d modellen

• Genereren rendering

PreSentatieS:
• Handmatige schetsen ontwerp

• Gekleurde plattegronden voor presentatiedoeleinden

fotoMontage:
• Bewerking foto’s

beeld
vorming



3d-ViSualiSatie

waPening (Prefab) beton:
• Modelleren 3d bekistingsmodel

• Modelleren 3d modellen

Voordelen:
• Buigstaten, exacte aantal kg benodigd wapeningsstaal 

• Tijdig signaleren van passingsproblemen

Software:
• Allplan (Nemetscheck), Tekla

3d
wapening

VERT. DRSN.

HOR. DRSN. 02

drsn. 01

drsn. 02

VOORAANZICHT

HOR. DRSN. 01

BOVENAANZICHT

hurks 



 

  

VOORAANZICHT



specimen

De Nieuwe Regeling 2005

Rechtsverhouding
opdrachtgever–architect,
ingenieur en adviseur 
DNR 2005

B N A
O N R I

autoMatiSering en ontwikkeling

rekensoftware: SCIA Engineering, Matrix Frame

tekensoftware: allplan, autocad, architeCh.pC,

Coreldraw, Cinema 4D, Tekla

alle werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd door toepasse-

lijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2005 

rechtsverhouding opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur 

(DNR2005), gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam 

onder nummer 139/2004.



Europalaan 40

5531 BH BLADEL 

tel.: 0497-381218 

fax.: 0497-386660

info@adviesburock2.com 

www.adviesburoCK2.com


