
Een markant gebouw 
waar je zo voorbij zou 

fietsen

Zoutelande • Duinhotel Tien TorensTekst: Ton vd Laar

Helemaal opgegaan in zijn omgeving ligt in het Zeeuwse Zoutelande Duinhotel Tien 
Torens, gebouwd tegen een duinhelling. Wie erlangs komt moet goed opletten om er 
niet aan voorbij te gaan. Duinhotel Tien Torens – het hotel dat jarenlang op deze plek 
stond heette ook al zo – ontleent zijn naam aan het prachtige uitzicht over Walcheren 
en dan met name aan de kerktorens die je vanaf de top van het duin kunt zien. 

Dankzij het 
aangeplante helmgras 
gaat Duinhotel Tien 
Torens helemaal op 
in zijn omgeving.  
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Bouwen op los zand
Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra was hoofdconstructeur van 

het project Duinhotel Tien Torens. Projectleider Rob Mink vertelt: 

‘We hebben de constructie ontworpen en het hele project bege-

leid, tot en met de uitvoering. Het bouwen in de duinen vereiste 

de nodige creativiteit en stelde hoge eisen aan de uitvoering en 

de samenwerking tussen alle partijen’.

Zandkasteel

Het gebouw volgt de contouren van het duin waar het tegenaan 

gebouwd is. Mink: ‘Duinen kun je vergelijken met een zandkasteel; 

dat kan zomaar ineens in elkaar zakken terwijl je aan het spelen 

bent. Dat fenomeen was ook waar we vooraf enigszins gespannen 

voor waren en dan met name tijdens het heien van de palen. Heel 

voorzichtig zijn we stap voor stap met de constructie tegen het 

duin omhooggegaan, zodat we het natuurlijke talud niet zouden 

verstoren. Dat is gelukt en uiteindelijk werkt de gehele constructie 

als een geheel en is hij stevig verankerd in de duinen’.

Verspringende kolommen

Doordat het gebouw de helling van het duin volgt zijn er veel 

verspringingen in de constructie. Veel kolommen moesten daarom 

direct op de verdiepingsvloeren geplaatst worden. Mink: ‘In de 

vloeren moesten de nodige ponswapeningen worden opgenomen, 

waarbij het tijdens de uitvoering van groot belang was om goed 

op te letten dat die op juiste manier aangebracht werden’. Mink 

noemt als laatste bijzondere aspect de montage van de uniek 

vormgegeven prefab gevelelementen, waarvoor in samenspel met 

de aannemer speciale oplossingen werden ‘uitgevonden’!

Opdrachtgever
IBB Projectontwikkeling, Domburg

Architect
Lokerse Architecten, Biggekerke

Constructeur
Bartels Ingenieurs BV, Apeldoorn

Brandrapportages
S&W Consultancy, Vlissingen

Rapportages bouwbesluit
Bouwcoördinatie Richard de Beer,  
Beek en Donk

Hoofdaannemer
Bouwgroep Peters BV, Middelburg

Leverancier prefabbeton
Vebo Beton & Staal, Bunschoten

W- en E-installaties
Installatiebedrijf Van de Velde Yerseke 
BV, Yerseke

Isolatie en dakbedekking
Lukasse Dakbedekking, Goes

Glas
Roegiers Glas, Heinkenszand

Bouwperiode
April 2016 - 2017

Bouwprogramma
Nieuwbouw hotel met 10 suites, 
 penthouse, lobby/restaurant en 
parkeer kelder

Bruto vloeroppervlak
2.100 m2

Duinhotel Tien Torens beschikt over tien 
ruime en luxueuze lodges, een pent-
house en een grote lobby, die ook dienst-
doet als restaurant en ontbijtruimte. 
De tien torens in de omgeving zie je nu 
vanaf het grote dakterras.

Stapje voor stapje langs het duin 
omhoog
Projectleider Ewout Dek Van hoofdaanne-
mer Bouwgroep Peters BV uit Middelburg, 
die samen met uitvoerder Ruud Verdonk 
en assistent-uitvoerder Krijn Wielemaker 
de kar trok van dit project, is enthousiast 

Duinhotel Tien Torens • Zoutelande

over het unieke bouwwerk. ‘Het hotel 
volgt de helling van het duin en is eigen-
lijk gedeeltelijk in de duinen gebouwd. 
Telkens moesten we de strijd aanbinden 
met het zand, om te voorkomen dat het 
hele duin naar beneden zou komen. Met 
damwanden en berlinerwanden hebben 
we alles op zijn plek kunnen houden. 
Heel voorzichtig zijn we zo stapje voor 
stapje omhooggegaan, tegen het duin op.’

Beglazing plaatsen met een spinnetje
Het casco van betonnen vloeren en holle 
wanden en stalen kolommen was niet 

eenvoudig te verwezenlijken. Breedplaat-
vloeren moesten aansluiten op kanaal-
platen en aan de holle wanden moesten 
consoles gestort worden om de kanaal-
plaatvloeren op te leggen. Veel aansluitde-
tails moesten tijdens de bouw nog vastge-
steld worden door de complexe vorm.

De gevels werden helemaal opengehou-
den. Daarin kwamen verdiepingshoge 
aluminium puien. ‘Bij het plaatsen van 
die puien en de beglazing zijn de nodige 
kunstgrepen toegepast’, zegt Dek. ‘Met 
name het glas was door zijn omvang 

Duinhotel Tien Torens ligt 
verborgen in het hoogste 
duin van Zoutelande.
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Unieke klus 
voor Lukasse 
Dakbedekkingen
Voor Lukasse Dakbedekkingen uit Goes was Duinhotel Tien 

Torens een niet alledaags project. Algemeen directeur Bram 

Lukasse legt uit wat er moest gebeuren: ‘Op de dakterrassen 

en daken hebben we isolatie en dakbedekking aangebracht. 

Daarnaast moest de hele buitenschil met al zijn rondingen, 

goten en aansluitingen op de fundering waterdicht gemaakt 

worden. Het was heel secuur werken, met veel passen en 

meten. Gelukkig konden we daarbij rekenen op het vakman-

schap van onze medewerkers’.

Helmgras

De hellende delen tussen de terrassen, die beplant zijn met 

helmgras, moesten ook waterdicht zijn. Daarbij is gekozen 

voor een wortelwerende dakbedekking, die ook toegepast 

wordt bij groene daken, niet toevallig een van de expertises 

van Lukasse Dakbedekkingen. Lukasse: ‘De detaillering van die 

hellende delen was ingewikkeld en de werkruimte beperkt. 

Bovendien moest het in één keer goed zijn, als het zandpak-

ket er eenmaal ligt kun je er bijna niet meer bij voor repara-

ties. Dat is ons uitstekend gelukt, we zijn er trots op’.

Precisiewerk voor 
Roegiers Glas
Wie het gloednieuwe Duinhotel Tien Torens in het Zeeuwse 

Zoutelande passeert ziet drie opvallende dingen: de betonnen 

gevelelementen en balustrades, het helmgras daar tussenin 

en de grote, verdiepingshoge ruiten. Die laatste werden 

geleverd en geplaatst door Roegiers Glas uit Heinkenszand. 

Richard van Wijk, samen met Antwan de Punder directeur/

eigenaar van het bedrijf, legt uit hoe dat ging: ‘Deze opdracht 

was complex omdat de hele betonconstructie, inclusief de 

balustrades, al aanwezig was op het moment dat wij het glas 

konden plaatsen. De grote ruiten moesten daarom met een 

kraan op de balkons getild worden, waarna ze met een klei-

nere kraan, die in het gebouw stond, naar binnen verplaatst 

konden worden. Dat was een secuur werk, rondom de ruit 

was daarvoor nauwelijks speling, terwijl de grootste ruit een 

afmeting had van 4,85 bij 2,70 meter en 1000 kg woog’.

Vanwege de grote afmetingen van de ruiten, de veiligheid en de 

ligging aan zee werd extra dik, gehard en gelaagd glas toege-

past. Op de hoeken bevinden zich in verband met het uitzicht 

geen stijlen. Daar is het glas aangebracht met een overlap en 

constructief gekit. Van Wijk: ‘De meeste tijd en aandacht hebben 

we besteed aan de werkvoorbereiding en de afstemming tussen 

de diverse partijen. Daarom is ook dit project vlot verlopen’.

Postbus 52 4400 AB   |   Kreeft 5 4401 NZ Yerseke
T: 0113-572120   |   W: www.van-de-velde.nl

Kwaliteit. Duurzaamheid. Flexibiliteit      de wortelwerende 
dakbedekking en
afschot-isolatie op 
duinhotel de Tien Torens!

Wij verzorgden

Duinhotel Tien Torens • Zoutelande

enorm zwaar. We hebben de ruiten met 
de kraan op de terrassen gehesen en ze 
vervolgens in de puien geplaatst met een 
klein rupskraantje, een ‘spinnetje’, dat 
binnenin het gebouw stond’.

Afgeronde gevelelementen
Beeldbepalend bij Duinhotel Tien Torens 
zijn de fraai vormgegeven, afgeronde 
prefab betonnen gevelelementen, die 
de omlijsting vormen van de terrassen 
van de lodges en waartussen helmgras 
is aangeplant. Dek hierover: ‘Samen met 
leverancier Prefab Beton Vebo BV hebben 
we die elementen gedetailleerd, uiteraard 
ook in nauw overleg met de hoofdcon-
structeur. Er is gewerkt met een stelruim-
te van slechts 10mm, maar doordat alles 
in een 3D-model ontworpen is paste het 
perfect. Het resultaat ziet er strak uit’. De 
beplanting met helmgras - de finishing 
touch - vroeg ook om creatieve oplossin-
gen. Het hotel is gerealiseerd in slechts 
270 werkbare werkdagen en inmiddels in 
gebruik genomen. Zeeland heeft er een 
futuristisch ogende trekpleister bij.

De enorm zware beglazing 
werd op met een rupskraantje 
(spinnetje) op zijn plaats gezet. 

Aan de voorzijde van Duinhotel Tien 
Torens vind je de parkeerkelder voor 
de hotelgasten. 
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