
Professionals in: • afbouw met metal studsystemen  
• akoestische oplossingen • afbouw voor de zorgsector  
• brandwerend bekleden • renovatie en transformatie



AFBOUW- EN MONTAGEBEDRIJF BOOM EN ZONEN BV

Boom en Zonen is een afbouwbedrijf dat thuis is in de totale afbouw van woning- en utiliteitsprojecten, zowel voor 

nieuwbouw als renovatie en transformatie. Kwaliteit leveren is ons motto, of het nu een kleine verbouwing betreft of een groot 

complex project. 

ONZE SPECIALISMEN

• afbouw met metal studsystemen 

• akoestische oplossingen 

• medische projecten (ziekenhuizen en klinieken)

• brandwerend bekleden 

• renovaties/transformaties. 

SAMEN VOOR KWALITEIT

Boom en Zonen hecht sterk aan goede verstandhoudingen met de partners in de bouwketen. Waarom? Omdat de kwaliteit 

van het geleverde werk direct samenhangt met goede, open verstandhoudingen. Samen kom je het verst en dat doet Boom 

en Zonen BV door goede relaties te onderhouden met aannemers, leveranciers en opdrachtgevers. Dat leidt tot de hoogste 

kwaliteit en levert tevreden klanten op en dat is uiteindelijk het gezamenlijke doel. Wij gebruiken uitsluitend A-merken 

materialen, die conform de fabrieksrichtlijnen worden verwerkt. Daardoor kunnen wij de garantiebepalingen van de 

fabrikanten waarborgen. 

COMMUNICEREN EN ADVISEREN

Boom en Zonen staat bekend om de flexibele houding richting opdrachtgever. Vooral bij grote projecten en complexere 

werken kan het bedrijf ondersteuning bieden. Door goede communicatie met aannemer en opdrachtgever hebben die geen 

omkijken naar het verloop van het project in de afbouwfase. Boom en Zonen neemt waar nodig werk uit handen, zorgt 

voor een vloeiend verlopend werkproces en maakt dat planningen worden gehaald. Door de uitgebreide ervaring met 

grotere projecten, adviseert Boom en Zonen ook richting architect, aannemer en opdrachtgever, met name als het gaat om 

akoestische oplossingen en afbouw voor de zorgsector. 



AFBOUW
Boom en Zonen levert vakwerk als het gaat om de totale afbouw en afwerking van 
projecten in woning- en utiliteitsbouw. Meest toegepast is het metal studsysteem. 
Daarmee zijn snel ruimte scheidende oplossingen te realiseren. Deze zijn indien 
gewenst uit te voeren met akoestische, brandwerende, stootbestendige, esthetische 
of stralingswerende eigenschappen.
Wij verzorgen ook de volledige afwerking conform bestek of opdracht: behangen 
met glasvlies (scan), sausen, schilderen, stuken en aftimmeren zijn vaardigheden 
die wij tot in de perfectie beheersen. Tegelwerk, interieurbouw en meubelbouw zijn 
ook via ons uitvoerbaar. 

ZORGSECTOR
Bouwen voor de zorgsector is in de loop der jaren een belangrijk specialisme 
geworden van Boom en Zonen. Dat betekent werken in een omgeving waar 
hoge eisen worden gesteld aan het bouwproces (rekening houden met patiënten, 
personeel, schoon werken) en hoge kwaliteits- en hygiëne-eisen (afwerkingsklasse A 
resp. HACCP-richtlijnen). Boom en Zonen BV heeft bovendien uitgebreide ervaring 
met stralingswerende afbouw van bijvoorbeeld operatiekamers, radiologie-
afdelingen en scannerruimten. 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN
Architecten en opdrachtgevers zijn zich tegenwoordig heel bewust van het 
belang van goede akoestiek voor comfort, gezondheid en voor betere leer- en 
werkprestaties. Boom en Zonen heeft een sterke staat van dienst als het gaat om 
akoestiek. Wij leveren en monteren onder meer akoestische systeemplafonds, 
akoestische wandafwerking, plafondeilanden, baffles en naadloze akoestische 
plafonds. Voor het beste resultaat werken we nauw samen met akoestische 
adviseurs en met gerenommeerde leveranciers als Ecophon en Rockfon. Waar 
nodig plaatsen we proefopstellingen om tot het gewenste eindresultaat te komen. 
Alles in dienst van de eindgebruiker.

RENOVATIE EN TRANSFORMATIE
Een groeiend onderdeel van ons werkterrein is renovatie en transformatie. Dat 
betekent meestal maatwerk omdat standaardafmetingen doorgaans ontbreken.  
En als het om maatwerk gaat, zijn wij op ons best. Dat kan gaan om stucwerk, 
maar evengoed om de complete binnenafbouw: indeling, vloerafwerking, 
na-isoleren van binnenuit, wanden en plafonds, waar nodig met de nodige 
brandwerende en of akoestische eigenschapen. Bij renovatie en transformatie is 
het metal studsysteem ideaal: er zijn rechte én ronde vormen mee te maken, het 
verdraagt elke afwerking en we kunnen ermee voldoen aan hoge eisen als het 
gaat om isolatie (geluid, thermisch) en brandwerendheid. 

BRANDWEREND BEKLEDEN
Een staalconstructie zal niet smelten bij brand, maar verliest wel zijn sterkte en kan 
dus wel bezwijken. Brandwerende bekleding is bedoeld om tijdwinst te creëren in 
geval van brand. Met de juiste afwerking kan een staalconstructies 60, 90 of 120 
minuten brandwerend gemaakt worden. Voldoende om een gebouw te ontruimen. 
Boom en Zonen is uw partner voor het brandwerend bekleden van staalconstructies.

SPECIALISMEN

http://www.ecophon.com/nl
http://www.rockfon.nl/


HAAGSE HOGESCHOOL

Ovaal

Lighthouse Café

De hoofdvestiging van de Haagse Hogeschool is tussen 2014 
en 2017 aangepast om de toenemende leerlingaantallen aan te 
kunnen en is tevens geschikt gemaakt voor nieuwe leervormen. 
Voor het renovatieprogramma, heeft Boom en Zonen in opdracht 
van Dijkxhoorn Bouw een groot aantal deelprojecten uitgevoerd. 

Zo kreeg het nieuwe debat- en ontmoetingscentrum SPEAKERS’ 
CORNER een halfronde traptribune. Boom en Zonen bouwde de 
metal studwanden en metal studplafonds met lichtkoven, ronde 
koven, akoestische panelen en ronde wandsystemen en verzorgde 
de eindafwerking. 

Het LIGHTHOUSE CAFÉ is een groot café-restaurant met 
espressobar. De bar is voorzien van verlaagde gipsplafond met 
HPL-afwerking. Baffles zorgen voor een optimale akoestiek. 

In de OVAAL, het centraal gelegen hoofdgebouw met onder meer 
de administratieve functies, zijn voor meerdere ruimten wanden en 
plafonds gebouwd en afgewerkt en diverse soorten akoestische 
oplossingen aangebracht. 

De meeste onderwijsvoorzieningen liggen in de SLINGER. De 
renovatie hiervan omvatte nieuwe metal studwanden en -plafonds, 
akoestische voorzieningen, akoestische wandbekleding en keuken-
afwerking conform hygiëne-eisen (HACCP). 

Verder heeft Boom en Zonen de academie FM (facility 
management) afgebouwd met diverse akoestische oplossingen, in 
het Innovation Lab een 50 meter lange aaneengesloten gebogen 
wand gebouwd in metal stud en de Front Office voorzien van 
strakke afwerking van wanden en plafonds in metal stud, met 
akoestische panelen voor een goed werkcomfort.

Speakers’ Corner Slinger



RENOVATIE EN  

TRANSFORMATIE

JAVASTRAAT DEN HAAG
Dit dubbele monumentale woonhuis is volledig gerenoveerd. 
Strakke wanden, gewelfde trappenhuizen, sierplafonds, 
geïntegreerde installaties, multifunctionele zalen, kapconstructies, 
badkamers, bij de verbouwing van deze dubbele woning aan de 
Javastraat kwamen al onze kwaliteiten aan bod.

WONING VROUWENREGT DELFT
De verdiepingen van dit monumentale pand pal naast de Nieuwe 
Kerk kreeg een nieuwe indeling en van binnenuit voorzien van een 
hoogwaardig isolatiepakket (Kingspan KoolTherm).

GRACHTENPAND AMSTERDAM
Dit grachtenpand is volledig gestript en daarna voorzien van een 
complete afbouw met geïsoleerde systeemplafonds en -wanden, 
keuken en badkamer.

APPARTEMENTEN ACHTEROM DEN HAAG
Na de renovatie bevat dit pand in de Haagse binnenstad 
meerdere comfortabele, strak afgewerkte appartementen.

Geïsoleerde dakverdieping aan de Vrouwenregt Delft

Geïsoleerde dakverdieping aan de Vrouwenregt Delft

Complete badkamerafbouw grachtenpand Amsterdam

Multifunctionele ruimte Javastraat Den Haag



In de drie hoofdvestigingen van HAAGLANDEN MEDISCH  
CENTRUM (HMC) heeft Boom en Zonen meegewerkt aan renovaties  
en nieuwbouwprojecten. Een selectie.

In HMC BRONOVO (Den Haag) is de complete afbouw verzorgd  
van de FocusKliniek Orthopedie, een polikliniek op basis van een 
nieuwe werkwijze met carrouselspreekuur. De ambulancehal met 
wachtruimte zijn voorzien van nieuwe wanden en plafonds.

In het HMC WESTEINDE (Den Haag) bouwde Boom en Zonen  
onder meer mee aan de Critical Care Unit (CCU), de kinder-
geneeskunde, kaakchirurgie en endoscopie, de oogpoli en de 
operatiekamers.

IJSSELLAND ZIEKENHUIS CAPELLE A/D IJSSEL 
In 2016 is een grootschalig renovatietraject ingezet waarmee het 
IJsselland Ziekenhuis weer jaren vooruit kan. Boom en Zonen heeft 
hier recentelijk de complete afbouw uitgevoerd van de vernieuwde 
dagbehandeling en polikliniek op de eerste verdieping.

ALRIJNE ZIEKENHUIS LEIDERDORP
Voor de vernieuwde CCU/EHH (Critical Care Unit/ Eerste Hart 
Hulp) van het Alrijne Ziekenhuis zijn röntgenkamers en low care 
behandelkamers afgebouwd, inclusief stralingsbeschermende 
loodgipswanden. Daarbij is gebruik gemaakt van innovatieve  
VarioShieldPLUS panelen van Lead2Fix. 

ZIEKENHUIZEN EN KLINIEKEN

HMC Bronovo Focuskliniek

HMC WE kindergeneeskunde

Alrijne Ziekenhuis LeiderdorpIJsselland Ziekenhuis Poli

IJsselland Dagverpleging

https://lead2fix.nl/loodgipsplaten/varioshield-variabele-loodgipsplaten


BRANDWEREND BEKLEDEN, 

AKOESTISCHE OPLOSSINGEN

ZORGSERVICE XL (Delft) ondersteunt ziekenhuizen in de regio 
Rotterdam/Den Haag bij het totale proces van inkoop en logistiek. 
Voor de bedrijfshal bouwde Boom en Zonen een industriewand 
en gaf de staalconstructie een brandwerende bekleding. 

Voor HMC ANTONIUSHOEVE (Leidschendam) is onder meer het  
Informatieplein Oncologie gebouwd, waar i.s.m. Final Finish 
een naadloos akoestisch plafond (Rockfon Mono-Acoustic) is 
aangebracht.

SANCTA MARIA Noordwijkerhout: luxe appartementen 
met Rockphon Mono Acoustic plafond, strak geintegreerde 
armaturen en stucwerk. 

Het COMMUNICATIEMUSEUM aan de Zeestraat in Den Haag 
is in anderhalf jaar tijd volledig gerenoveerd. Boom en Zonen 
is ingeschakeld om bijzondere akoestische plafondoplossingen 
te bouwen, onder meer in de grote evenementenzaal en in de 
“Club” met zijn gebogen plafond.

Eenvoudig maar effectief, deze plafondpanelen in de 
gezamenlijke ruimte van dit VERZORGINGSTEHUIS in Beneden 
Leeuwen. Vooral voor slechthorenden betekent dit een belangrijke 
verbetering van de akoestiek.

Luxe appartementen Sancta Maria Noordwijkerhout

Verzorgingstehuis Beneden Leeuwen Gebogen akoestisch plafond Museum voor Communicatie Den Haag

HMC Antoniushove Informatieplein Oncologie

Zorgservice XL

http://www.rockfon.nl/u/website_eu_product/13123/ROCKFON%C2%AE%20Mono%C2%AE%20Acoustic
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Afbouw- en Montagebedrijf Boom en Zonen BV
Westvlietweg 172R

Telefoon: 06 - 43 04 14 28    E-mail: info@boomenzonenbv.nl
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