
_vervalIer "
an Duitse
lank
:epakt

lens hun vlucht richting Hen
)probeerden ze net over de Ne
landse grens de andere-vlucht
o in brand te steken, om zo
ude sporen uit te wissen. Dat
:lukte. Kort na çle grensover
g stapten de daders van hun
einwagen over in een gereed
mde personenauto. In -dè ter
Lwagenprobeerden ze ---sporen
te wissen door een brandblus
leeg te spuiten.
de tussentijd was de Neder
ise politie al gewaarschuwd.
Duitse politie zette een heli
Iter in _ter ondersteuning. Na
achtervolging konden de ver
hten- rond het middaguur in
wijk in Hengelo aangehou

~worden. Dat was een uur na
overval. De omgeving van de
ksbank werd enkele uren afge,..
:en vanwege de aánwezigheid
'het mogelijke explosief. Ook
~den bewoners van nabijgele-
-huizen geëvacueerd. 'Later

~khet om een namaak-explo
"te gaan.
Mariahoutenaar is een beken
van justitie. Zo is hij in de ja-
negentig_al eens- veroordeeld
Ireen bankoverval in het Duit
vreden. De man uit Enschede
ok bekend bij justitie. De offi
. van justitie in Münster is in
Idels èen juridische procedure
tart die moet leiden rot de uit
~ringvan beide verdachten aan
Ltsland.

Bertkelbosch: 74 huizen

bijna geheel in een
fabriek In Weert
"gebouwd.

uit fabriek

worden stalen netten omheen
gespannen die als wapening
dienen.
In dat raster worden vervolgens
direct zaken als vloerverwarming
en aansluitingen voor lampen
gelegd. Vervolgens verdwijnt het
raster in een nieuwe mal om
beton te Storten. Daarna volgen
ventilatieleidingen, gas, water en
licht. Om vervolgens al voor een

groot deel tot afwerking te
komen. "Op het moment dat we
op de bouwpl~ats aan de slag
gaan, hebberi'wé binnen zes
weken het eerste huis volledig
klaar staan", vervolgt Pijnenburg.
"Vervolgens hebben we voor elke
woning é¢n extra bouwdag nodig.
De bouw van Tongelresche
Akkers vergt dus zes weken, plus
74 dagen."

Het fabrieksbouwen heeft nog
meer voordelen, meent Pijnen
l?urg."De werkomstandigheden
zijn beter dan buiten in weer en
wind. En we kunnen hier al het
afval verzamelen en zo veel
mogelijk hergebruiken. Dat is op
een bouwplaats vaak geen doen.
Fabrieksbouwen is in eerste aan
leg wat duurder, maar die kosten
verdienen we terug doordat we

efficiënter kunnen werken."
Woningcorporatie Woonbedrijf
gaat de 74 huizen verhuren. Dis
trictsmanager Koj Koning is en
thousiast over de werkwijze. "Ar
chitecten zullen er misschien niet
blij mee zijn,__maar ik denk dat de
ze manier van werken absoluut
de toekomst heeft.Mensen heb
ben bij fabrieksbouw al snel het
idee van een saaie containerwo-

- .Eennieuwwijl9_e in
UAHOU-T - Een 45-jarige Maria- B ., lb h dt
itenaar is dinsdagochtend aan- 'ercl\.e ose wor
ouden in verband met een
rvalap -een geldtransport _en
filiaal van de Volksbank in
Duitse Alstätte. Ook een twee
overvaller, een zê-jarige man
Enschede, werd opgepakt. Dat
ft de politieafdeling in het
ltse Barken gisteren bekendge-
ikt, door Lukas van der Storm
twee mannen hebben het geld- e-mail: I.vdstorm@ed.nl
isport bij de Volksbank opge- 0 •••••••••••••••••••••••••• o ..

:ht. Ze reden het transport EINDHOVEN - Op de plaats waar
t twee auto's klem en legden een deel van het Eindhovense
volgens een op een explosief nieuwbouwplan Tongelresche
jkend voorwerp op de voor- Akkers moet verrijzen, ligt nu
: van de geldtransportauto. In nog een overwoekerde tennis- _
Jank bedreigden de daders een baan. Dat er over iets meer dan
dewerkster met een- pistool. een halfjaar 74 energieneutrale
overvallers namen uiteindelijk woningen staan, lijkt daarom
tant- geld en een geldkoffer ondenkbaar, Maar schijn bedriegt:

van de huizen mag ter plaatse in
Berckelbosch nog niets te zien
zijn, toch zijn ze al grotendeels
gebouwd. .
Dat gebeurt in de fabriekshal van
iQwoning, een dochterbedrijfvan
Ballast Nedam, in Weert.
De ruimte van twintigduizend
vierkante meter - ongeveer drie
voetbalvelden -ligt bezaaid met
stukken huis. Die zijn zo ontwor-

- pen dat ze als een soort tetrisblok
ke1).tegen en op elkaar kunnen
worden geplaatst. Een huis
bestaat uit in elk geval zes van die
compartimenten, maar meer is
ook mogelijk. "Daarmee kunnen
we ,eindeloos variëren", vertelt
directeur Koos Pijnenburg: Van
saaie eenheidsworst is geen
sprake, benadrukt l)ij. "De-ont
werpvrijheid is juist erg groot.
Eigenlijk kunnen we van binnen
en buiten alles maken wat we
willen. Enige voorwaarde is dàt
een trap ofbadkamer in zijn ge
heel in één compartiment ligt."
Want juist in de afwerking van
dat soort vaste onderdelen van
~en huis zit de voornaamste
winst. Op het moment dat een
woning naar de bouwplaats
wordt vervoerd, is de badkamer al
compleet afgewerkt; zelfs de
spiegel hangt er al aan demuur.
/Wie door de fabriekshalloopt,
kan de Tongelrese woningen in
feite van begin tot eind gemaakt
zien worden. Dat proces begint
bij een grote, houten mal; daar

.............. ' - .

• Eenvan de eerste proefprojecten
van IQWoning is al enkele jaren in
8erckelbosch te vinden. Een-rijtje
van vijf woningen verrees er al in
2009. Ballast Nedam, het moeder
bedrijf van IQWoning, bouwde die
in eigen beheer. '

• IQWoning werkt sinds twee jaar
vanuit een grote fabriekshal in
Weert. Sindsdien is de productie
grootschaliger geworden.

., D~ eerste woningen die daar in
2011 werden geproduceerd, kwa- '
men in Beek Em Donk te staan in
het project De BéekseAkkers.
Deze veertien huizen worden
verhuurddoor woningcorporatie
Bergopwaarts.

• Verder bouwde IQWoning nog niet
in Zuidoóst-Brabant. Tot de grote
re klussen'behoorden projecten in
Almere (36 woningen), Zoeter
meer (30 woningen) en Hillegom

, (30 woningen). , _
• ' Bouwbedrijf Kooi uit Applngedam

spande in 2011 een rechtszaak.aan
.tegen Ballast Nedam omdat het al ' '
eerder volgens een soortgelijk con
cept bouwde, De-Gr<~ningseBV -
werd echter in het ongelijk gesteld, I

• De bouw van-'de compartiment~n
begint met een stalen ge,raainte,
waàrin meteen al vloerverWar
ming wordt geplaatst (1). Vervol- '
gens wordt het béton gestort ~n
komen er leidingen in de woning.
Daarna kan de afwerking begi~
nen, bijvoorbeeld het plaatsen van '
ramen (2). Ook de afwerking van
het sanitáir vindt al in de 'fabriek
plaats. De badkamer wordt met
spiegels eri al opgeleverd (3). Uit
eindelijk moet dat leiden tot deze
'74 woningen in Tongelre (4). foto's
Jurriaan Balke

ning, maar dat hoeft het dus niet
te zirn. Het is mooi om te zien
,'hoe efficient en milieuvriendelijk
er in zo'n hal gebouwd kan wor- ,
den." Voor de woningen hebben
zich ruim tweehonderd geïnteres
seerden gemeld; in de zomer
maanden worden intakegesprek
ken gevoerd.,Woonbedrijfbrengt
met toekomstige bewoners nog
een bezoek aan de fabriek.
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Oud-chirurg I
Sint -Oecletiro<
openen.in het
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doo.r Simon !food
e-mail: s.rood@ed.nl ' '1
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~INDHOVEÑ - Tijgen
reis door de voorma
ten lieht Ruud Kr<3
plannen voor het
'Centrum graag toe.
menistan 'wil hij -
Skype - eerst iets
zijn beoogde -borst
-kleinschaliger dan
week meldden. "W
maal 4500 operatie
voeren, geen 6000.
gaat het in hooguit 3
vallen om borstka:
nóg een misverstam
se: de kliniek .is er ,
doeningen in, .het a
ook 'voor' cystes, on
en goedaardige kn
vens wil de- klini
schaal handchirurg
om de aanstelling ,
tisch chirurg rendal

Waarom een aparte l
"Centralisatie- is d~
-moet in één zie~
draait het vooral or
teit en minder om d
bieden maximale ê
_qe patiënt, in ee~ r
ge a~biante in h~
-draagt bij _aan de ~
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