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Promic Display Systems • Nederweert

Opdrachtgever
Promic, Nederweert

Architect, directievoerder
Architectenburo ZIJN, Maarheeze 

Adviseurs
Van Bilsenbouwadvies, Budel (construc-
ties); M&R Energietechniek, Maarheeze 
(installaties)

Interieurarchitect
Atelier op zolder, Beek en Donk

Hoofdaannemer
Derckx Bouw, Weert

W-installaties
CSB Installatietechniek, Budel

E-installatie
Valkenaars Elektrotechnisch 
 Installatiebureau, Budel

Sectionaaldeuren, 
dock-levellers, brandschermen
Different Doors, Budel 

Hekwerken
Govers Sierhekwerk, Budel

Interieur
AOZ interieur uit Helenaveen

Vloerbedekking
DB2, Eindhoven

Magazijnstellingen en 
rollend materieel 
Jungheinrich, Alphen aan den Rijn

Bouwperiode
December 2015-juni 2016

Bruto vloeroppervlakte
hal: 4.300 m2; kantoor: 1.250 m2

Tekst: Marije Klein
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Over ieder detail is
nagedacht

Zes maanden na aanbesteding nieuwe jas voor Promic

Promic Display Systems groeide uit zijn jasje Waar 
vier jaar geleden een hal met kantoor van totaal 
1.000 m2 nog volstond, gaat de leverancier van mobiele 
presentatiesystemen sinds kort verder in een kantoor 
van 1.000 m2 en een hal van nog eens 4.500 m2. Het 
bedrijf dat handelt in promotiematerialen is van vier naar 
dertig medewerkers gegroeid. Architectenburo ZIJN uit 
Maarheeze heeft dit maatwerk geleverd:  ‘Ik mag zeggen 
een goed passende jas’, aldus eigenaar en architect Roel 
Lamers. ‘Over ieder detail is heel goed nagedacht. Niets is 
aan het toeval overgelaten.’

De nieuwe jas van Promic
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Derckx

Promic Display Systems • Nederweert

Jungheinrich is bij veel mensen vooral bekend van de heftrucks. 
Maar het bedrijf doet veel meer. Als totaalinrichter van grote 
distributiecentra stelt het alles in het werk om elk intern logistiek 
proces waar mogelijk te stroomlijnen en te verbeteren. Voor de 
nieuwbouw van Promic leverde Jungheinrich de magazijnstel-
lingen en het rollend materieel. En dat ging verder dan alleen de 
heftruck die het zware werk verricht.  

‘Wij weten precies hoeveel ruimte 
er nodig is om alle processen 
 optimaal te laten verlopen.’

Peter Trimp van Jungheinrich: ‘We hebben bij Jungheinrich een 
brede visie op interne logistiek en worden graag al in een heel 
vroeg stadium bij de bouw van een nieuw magazijn of distribu-
tiecentrum betrokken. Omdat wij al decennia actief zijn hebben 
we veel kennis en ervaring in huis. Die delen we graag met de 
klant.’ Door met de klant mee te denken in het ‘tekenstadium’ 
kan worden geadviseerd hoe een magazijn of distributiecentrum 
zo effi ciënt mogelijk ingedeeld kan worden. Soms door een steun-
pilaar iets te verplaatsen of door te kiezen voor een bepaalde 
gangbreedte waardoor een maximumaantal palletplaatsen 
bereikt kan worden. Trimp: ‘Wij weten precies hoeveel ruimte er 
nodig is om alle processen optimaal te laten verlopen.’

Want of het nu gaat om rekken of stellingen, bewegend mate-
rieel of juist het geven van veiligheidscursussen of trainingen; 
Jungheinrich regelt het van A tot Z. Trimp: ‘Promic wilde de ruimte 
zo effi ciënt mogelijk inrichten vanwege de groei die het bedrijf 
doormaakt. Op ons advies is gekozen voor een smallegangenma-
gazijn waarin een man-up combitruck inductie geleid rijdt. Hier-
voor is 735 meter inductielijn ingefreesd in de vloer. Het voordeel 
van deze oplossing is een hoge bezettingsgraad ten opzichte van 
dubbeldiep opslaan.’ Dankzij de compacte meerijpalletwagens 
met inklapbaar sta platform kan men tegelijkertijd orderpicken op 
grondniveau. In totaal beschikt Promic over 6.480 palletplaatsen.  

Interne logistiek 
gestroomlijnd 

Een beetje vloerbedekking krijgt nogal wat voor zijn kiezen 
gedurende zijn leven. Ontelbare voetstappen, schuivende stoelen 
en meubels. Logisch dat je dan kiest voor een type dat geschikt 
is voor zwaar gebruik. In het kantoor en de kantine levert DB2 
kwaliteitsvloerbedekking in een speciaal design. 

Derk Hebels, eigenaar van DB2: ‘In totaal hebben we 1.100 m2 
vloerbedekking gelegd. In de kantoren is het type Toucan-T 
Plankx toegepast, een tapijttegel van 25 x 100 cm in plankmotief 
met een random motief in betonlook. Het uitdagende aan deze 
vloer was dat er kleurverloop in zit. We zijn achterin begonnen in 
een donkere tint en naar mate je naar voren komt wordt de vloer 
steeds lichter. Zoals de slogan zegt; ‘Een rough look, maar met 
een soft touch.’ 

In de kantine zijn ‘loose-lay’ pvc-tegels van 50 x 50 cm toegepast 
met een extra dikke rug. Hebels: ‘Door deze extra dikke rug heeft 
de tegel een hoge akoestische waarde wat zorgt dat het contact-
geluid zal verminderen. Door de manier van leggen – op een egale 
gladde vloer direct in een laag antislip – weet je je altijd verzekerd 
van een stuk fl exibiliteit en kan je bezuinigen op egaliseren.’ 

De tegels zijn allemaal voor het grootste gedeelte recyclebaar en 
hebben de classifi catie ‘zwaar project of licht industrieel gebruik’. 
Hierdoor weet Promic dat ze lang van de mooie vloer kunnen 
genieten. DB2 werkt uitsluitend met producten die respect heb-
ben voor mens en omgeving. De producten in het assortiment 
van DB2 voldoen aan de hoogst gestelde eisen. Meer informatie: 
www.db2.nl 

Flooring and more

‘t Inne 32|6021 DA Budel
Tel: 0495 494453|Fax: 0495 496619|
www.goverssierhekwerk.nl | info@goverssierhekwerk.nl
K.v.K. te Eindhoven: nr. 17097275 
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De nieuwbouw staat op een A-locatie 
langs de A2 en is in een razend tempo – 
een half jaar tijd – neergezet. In overleg 
met de bouwkundige aannemer Derckx 
uit Weert is besloten om een deel van de 
constructie te wijzigen om zo de bouw-
tijd te verkorten, ‘We hebben bijvoor-
beeld de lift en het trappenhuis in staal 
uitgevoerd. In de oorspronkelijke teke-
ning was deze constructie van beton.’  
Daarnaast heeft Derckx een tijdelijke 
staalconstructie gebruikt voor de stabili-
teit.  Dit is gedaan omdat de bouw in de 
winterperiode (uitharding van de vloe-
ren) de voortgang niet mocht  ophouden.

Nederweert • Promic Display Systems

Rough  Look  –  Soft  touch

Showroom: Fuutlaan 12A 1 Eindhoven
Www.db2.nl

WWW.VANBILSENBOUWADVIES.NL
T +31 (0)6 434 992 12

info@vanbilsenbouwadvies.nl

BUREAU VOOR BOUWCONSTRUCTIES

CONSTRUCTIEF  

VINDINGRIJKCOMMUNICATIEF

INNOVATIEFCONSTRUCTIEF  

VINDINGRIJKCOMMUNICATIEF

INNOVATIEF

Entree met daarboven 
drie lagen kantoor
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Laat techniek voor u werken.

CSB Installatietechniek BV
Randweg-Zuid 13, 6021 PT Budel

T:  +31(0)495 - 59 59 59
F:  +31(0)495 - 59 59 29

E:  info@csbinstallatietechniek.nl
I:   www.csbinstallatietechniek.nl

5 redenen om voor CSB Installatietechniek te kiezen

1.  Totaaloplossing  
 advies, engineering, uitvoering en onderhoud.

2.  Expertise 
 technische kennis én inzicht in subsidiemogelijkheden.

3.  Servicegericht 
 24-uursservice bij storingen.

4.  Duurzaam 
 levensverlengende installaties dankzij meerjarenplanning.

5.  Ontzorgen 
 service van A tot Z.
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Box-in-box
Het kantoor en magazijn zijn als één 
gebouw ontworpen en gaan in elkaar op. 
Met uitzondering van de entree en het 
trappenhuis, liggen de drie lagen van 
het twaalf meter diepe kantoor boven 
de magazijnvloer. Het is een box-in-box-
constructie: V-vormige kolommen dra-
gen de bovengelegen vloeren en zorgen 
voor een vrij te gebruiken magazijnvloer. 
Het magazijn heeft een vrije hoogte 
van vijftien meter waardoor deze een 
capaciteit van 7.500 pallets bevat. Smal-
legange heftrucks rijden hier over een 

Met de deur in huis vallen, dat zal bij Dif-
ferent Doors niet snel gebeuren. Sinds de 
oprichting, nu zo’n zes jaar geleden, heeft 
eigenaar Sil Kuppens met zijn team een 
vliegende start gemaakt en sindsdien een 
behoorlijke reputatie opgebouwd in deuren 
voor industrieel en particulier gebruik. 

Voor de nieuwbouw van Promic in Neder-
weert mocht Different Doors 9 sectionaal-
deuren, 5 dock-levellers en 3 brandschermen 
leveren en monteren. Sil Kuppens: ‘Dat doen 
we allemaal in eigen beheer. Vanaf het 
gesprek op locatie, via de tekening tot en 

met productie en montage. Omdat we alles 
binnenshuis hebben zijn de lijnen kort en 
kunnen we snel schakelen.’ Zo moest er voor 
de sectionaaldeuren een speciaal open- en 
sluitsysteem ontwikkeld worden in verband 
met de geringe inbouwhoogte en wilde de 
directie van Promic graag speciaal glas in 
de deuren. Ook de brandschermen waren 
maatwerk. Kuppens: ‘Die waren maar liefst 
acht meter hoog, maar dat maakt voor ons 
niet uit.’ 

De in hoogte verstelbare dock-levellers 
zijn voorzien van een uitschuifbare lip 

die het laden en lossen van onder andere 
zeecontainers een stuk vergemakkelijken. 
Kuppens: ‘Voor dat we starten zorgen we 
eerst dat alles in 3D getekend is. Dan weet 
de klant waar hij aan toe is.’ Naast deuren 
voor de industrie levert Different Doors ook 
elke gewenste deur aan de particulier. De 
mogelijkheden zijn eindeloos. Zijn de deuren 
eenmaal geplaatst dan wordt het onder-
houd gepleegd door de eigen servicedienst. 
Want klanttevredenheid staat bij Different 
Doors altijd voorop. Different Doors was 
Ondernemer van het jaar 2013/2014 en won 
de Productprijs 2015/2016.

Different Doors: maatwerk in deuren

Expeditie-ingang aan 
de Platinastraat
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De volledige elektrotechnische installatie is aangelegd door 
Valkenaars Elektrotechnisch Installatiebureau uit Budel. Directeur 
Ronald Smeets is zeer te spreken over het project: ‘We werkten 
in een fantastisch bouwteam en hebben er echt onze stempel 
op kunnen en mogen drukken.  Alles heeft meer dan voldoende 
aandacht gekregen en we konden onze eigen visie loslaten op 
het gebouw. Alle disciplines zijn los van elkaar gecontracteerd 
door de opdrachtgever, waardoor iedereen zijn eigen kennis en 
ervaring optimaal heeft kunnen benutten.’

Valkenaars verzorgde de verlichting, brandmeldinstallatie, toe-
gangscontrole, inbraakinstallatie, de data-installatie en de cctv-
camera’s. En natuurlijk ook het gebouwbeheerssysteem. Daarbij 
koos het installatiebureau voor een KNX Sturing. Natuurlijk is 
alle verlichting led’, benadrukt Smeets, ‘Daar komt bij dat we heel 
veel bewegingssensoren hebben kunnen plaatsen. Zelfs bij alle 
stellingpaden in de distributiehal. Het is daardoor een bijzonder 
energiezuinig geheel geworden.’

Ook Valkenaars moest werken met een korte bouwtijd, vertelt 
Smeets: ‘Een project als dit krijgt vaak acht maanden bouwtijd. 
In dit geval hebben we het in vijf maanden gerealiseerd. Dat is 
heel erg weinig. Maar het liep allemaal ook voorspoedig. Echt een 
schoolvoorbeeld van hoe het ook kan.’

E-techniek volgens 
eigen visie

De werktuigbouwkundige installaties bij Promic zijn verzorgd 
door CSB Installatietechniek uit Budel. Het bedrijf zorgde onder 
andere voor een compleet klimaatsysteem. ‘We hebben gekozen 
voor het VRF driepijpssysteem van Mitsubishu Electric’, vertelt 
directeur en eigenaar Patrick van Meijl van CSB. ‘Daarmee heb je 
gelijk alle installaties zo goed in de norm zitten, dat ze subsi-
diabel zijn. Het koelingssysteem heeft een COP boven 4. Dat is 
fantastisch voor je energieinvesteringsaftrek.’ 

‘De luchtbehandeling installatie WTW voor de luchtbehande-
lingskast is uitgevoerd met een absorptie warmtewiel. En er 
is een ruimtebesparend volvulsysteem geïnstalleerd voor het 
afvoeren van het hemelwater,’ benadrukt Van Meijl. 

‘We hadden te maken met een hele korte bouwtijd op een fan-
tastische locatie. De bouwers hebben ons in een vroeg stadium 
betrokken en wij konden daardoor onze specialiteiten inzetten. 
Design and build, tekenen, berekenen en bouwen. De opdracht-
gever heeft gekozen voor alle energiezuinige installaties. In com-
binatie met ons langjarige onderhoudscontract kunnen wij het 
bedrijf op lange termijn ontzorgen.’ Van Meijl doelt daarmee ook 
op de vloerverwarming. ‘Alles is voorzien van een lagetempera-
tuurverwarming. Zelfs de distributiehal is voorzien van vloerver-
warming. Echt een mooi en compleet project, waar we met veel 
plezier aan gewerkt hebben.’

Alle installaties energie-
zuinig en subsidiabel

De vloer was zo vlak dat de 
controleurs dachten dat hun 
apparatuur het niet deed

Open kantoren, met glas van vloer tot plafond 
en glazen afscheidingen

Het natuurlijke aspect 
is uitgewerkt in de 
wandbekleding
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Welk logistiek doel u ook heeft, 
wij realiseren het.
Alle disciplines in één huis. Van veiligheidskundige tot expert op  

het gebied van materiaalstromen. Van heftruckadviseur tot auto- 

matiseerder. En van stellingbouwer tot trainer. Zo overzien we uw  

hele logistiek. Zo ontwikkelen we een integraal plan. Zo realiseren  

we uw doelstelling.

Kijk voor de voorbeelden op www.jungheinrich.nl/doelstelling

PROCES BESPAREN VEILIGHEID

Doelstelling gerealiseerd

60% minder schade

super vlakke vloer. Die bleek zo vlak, dat 
de controleurs dachten dat hun appara-
tuur het niet deed. Er werd geen enkele 
afwijking gemeten.’

De medewerker centraal
‘Bij het interieur van het pand hebben 
we de medewerkers centraal gezet’, 
vertelt Lamers. ‘Zo staat er een open 
kantoor, met ramen van vloer tot pla-
fond en glazen afscheidingen. Buiten 
hebben we witte luifels aangebracht. 
Esthetisch mooi, maar ook bedoeld om 
zonlicht af te vangen. De verdiepings-
hoge kozijnen komen ook in het maga-
zijn voor waardoor ook hier een lichte 
prettige werkomgeving is gecreëerd. De 
triple beglazing, geïsoleerde kozijnen en 
gevelisolatie zorgen bovendien voor een 
prettig klimaat huishouding. Het is een 
pand met een 4 x A status. 

Bedrijfsrestaurant
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Een Deur voor bijna elke opening

T +31 (0)495 470 000                  (bereikbaar tot 21.00 uur)                  info@differentdoors.nl                 www.differentdoors.nl

BEDRIJFSDEUREN SNELLOOPDEUREN DOCKLEVELLERS STALEN LOOPDEUREN HOUTEN
SECTIONAALDEUREN

BRANDDEUREN OPENSLAANDE 
DEUREN

SCHUIFDEUREN

Het interieur van de nieuwe locatie is verzorgd door AOZ interieur 
uit Helenaveen. De opdrachtgever wilde een natuurlijk uitstraling 
zodat het uitzicht vanuit de kantoren, naar binnen getrokken zou 
worden. Door elke kantoor-laag een eigen identiteit mee te geven 
is een duidelijke gelaagdheid ontstaan, maar wel met een verbin-
dend thema: “Samen Sterk(er)”. ‘Dat geeft de onderlinge verbon-
denheid van de collega’s goed weer’, vertelt Marco van Leeuwen, 
eigenaar van AOZ interieur.  

Het natuurlijke aspect wordt uitgebeeld door de natuurlijke uit-
straling van de wandbekleding. Groene planten, ondergrond van 
kurk, massief houten lijsten en visuals met natuurlijke afbeeldin-
gen geven een spannend en levendig beeld aan elke verdieping. 
Ook in de lampenkappen aan het plafond zijn natuurlijk ogende 
planten aangebracht. ‘De stoere, natuurlijke uitstraling van de 
gebruikte materialen maken dat dit interieur er niet als een 
traditionele werkomgeving uit ziet. Het vele groen, het contrast 
tussen harde en zachte materialen en de gebruikte kleuren passen 
perfect bij de visie van Promic.’

Samen sterker in een 
natuurlijke contextDe nieuwbouw pal aan de A2 is een werk van Derckx Bouw. 

Ruud van den Bosch, directeur algemene zaken bij de bouwer 
uit Weert: ‘Het project had een zeer korte levertijd. In december 
was de aanbesteding en daarbij gingen wij een commitment aan 
om het pand in juni op te leveren. Dat is krap.’ Bottelnek in het 
ontwerp was de stabiliteit die uit de betonnen liftkern en vloeren 
moest worden gehaald. Dat moest ook binnen die bouwperiode 
worden opgelost. Door een en ander in staal te engineeren kon er 
toch tijdig geleverd worden zonder meerkosten voor de klant.

Detaillering
De luifelstructuur in het ontwerp was een verhaal op zich. Van 
den Bosch: ‘Deze bestaat uit wit aluminium composiet. De strakke 
belijning, de thermische onderbrekingen en de waterdichtheid heb-
ben de nodige detailleringstijd gevergd. Maar we zijn er in geslaagd 
en de luifels geven het gebouw haar krachtige uitstraling’. Van den 
Bosch roemt de prettige samenwerking met de andere partijen. ‘In 
een nauw teamverband met opdrachtgever en architect hebben we 
een mooi plan kunnen realiseren waar we echt trots op zijn. Het is 
precies gegaan zoals het hoort en dan is het bouwen van zo’n pand 
echt een feestje.’ En zo bouwt Derckx graag, met veel enthousiasme 
en passie, zonder zorgen of verrassingen voor de klant. 

Bouwen is een feest
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Nederweert • Promic Display Systems

Onderdeel van ieder gebouw is het terrein eromheen. Govers 
sierhekwerk uit Budel heeft de hekken en de slagbomen van 
Promic geleverd en geïnstalleerd. ‘De opdrachtgever wilde geen 
afscheiding en daarmee een open karakter. Maar in de huidige 
maatschappij is dat toch nodig’, vertelt Jean-Paul Govers. ‘Dus we 
hebben samen mooie oplossingen gezocht.’ Overdag wordt het 
terrein afgesloten met slagbomen met een intercom. De uitgaan-
de slagboom werkt op een lus. ’s Avonds sluiten de toegangs-
poorten. Aan de voorzijde zijn dat automatische spijlenpoorten, 
zwart gepoedercoat, met gepersonaliseerde toegang. 

‘Het is een statig, mooi bedrijfspand. Daar past een zwart spij-
lenhekwerk goed bij. Dat geeft status aan het geheel en creëert 
één geheel met het pand zelf’, aldus Govers. Om de rest van het 
pand heen staat een gebruikelijk gaashekwerk. ‘Precies genoeg 
om ongewenst bezoek weg te houden, maar niet zodanig dat je 
je niet welkom voelt.’

Een goed hekwerk 
geeft status

Van Bilsen Bouwadvies uit Budel heeft de constructies van de 
plannen uitgerekend en is daarvoor heel vroeg in het traject bij de 
bouw betrokken. De opdracht was er een met de nodige bottle-
necks,  vertelt directeur en constructeur Dave van Bilsen: ‘We heb-
ben ons moeten buigen over de draagconstructie. Eigenlijk wilde 
de architect geen kolommen in zicht. En dat is bij een pand van dit 
volume en van deze hoogte vrijwel een onmogelijke opgave.’

Maar het is gelukt om een passende oplossing te vinden. ‘We 
hebben een aantal variantstudies gedaan, en stalen V-vormen 
maakten de architect volledig gelukkig,’ aldus Van Bilsen. ‘Het 
heeft voldoende draagvermogen en meer dan voldoende hoogte 
om er op de werkvloer geen last van te hebben. Een voordeel van 
het vroeg betrekken van de constructeur bij de bouw. Dan kun-
nen we dit soort oplossingen verzinnen. Nu staat er een gebouw 
met allure.’

Om de kosten laag te houden, heeft Van Bilsen een oplossing 
gezocht in de profi elen. De kolommen zijn uitgevoerd met IPE-pro-
fi elen met aanwezige kip- en kniksteunen in de zwakke as van het 
profi el. ‘Ten opzichte van de HEA-kolommen leverde dat een materi-
aalbesparing op. En dus een kostenbesparing’, verklaart Van Bilsen. 

Constructief meedenken 
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Distributiecentrum Coolblue fase 2  • Tilburg

Opdrachtgever
Prologis, Amsterdam

Gebruiker
Coolblue, Rotterdam

Architect
Johan de Vries Architect, Willemstad

Adviseurs BREEAM
Adviesbureau Smits van Burgst, 
 Zoetermeer (gebouw); ATKB, 
 Geldermalsen (buitenruimte)

Aannemer
Cordeel Nederland, Zwijndrecht

W- en E-installaties
Barth Installatietechniek BV, 
’s-Gravendeel

Staalconstructie
Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

Sprinklerinstallatie
Spie Fire Protection, Breda

Civiele werken
RvB Infra, Harderwijk

Hekwerken, toegangstechniek
Heras Hekwerken, Oirschot

Sectionaaldeuren
Hormann Nederland, Barneveld

Bouwperiode:
Februari – oktober 2016

Oppervlakte
36.000m2

Fase twee van Coolblue 
Tilburg, met op de hoek 
weer een kantoor
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Binnen negen maanden

36.000 m2 erbij
Distributiecentrum Coolblue 

in Tilburg weer uitgebreid

Tekst: Tjerk van Duinen

Sinds de oprichting in 1999 groeit Coolblue als kool. De laatste jaren weet het bedrijf een 
jaarlijkse omzetgroei van rond de 50% te behalen. Dat doen zij door een obsessieve focus 
op klanttevredenheid. Klanten blij maken is hun missie en dat werkt. Momenteel telt de 
onderneming 320 webwinkels en acht fysieke winkels in Nederland en België. Om deze 
groei te accommoderen is distributiecapaciteit nodig. 

Industriebouw • oktober 2016 • 17



SPIE FIRE PROTECTION & SECURITY

SPECIALIST OP HET 
GEBIED VAN BRAND- EN 
ELEKTRONISCHE BEVEILIGING

SPIE, een gezamenlijke ambitie

Kranenberg 17
NL-5047 TR Tilburg
Tel 013 - 578 43 82
www.spie-nl.com

Om het Coolblue-terrein van Prologis opti-
maal te beschermen heeft Prologis gekozen 
voor beveiliging en afscherming van Heras. 
Onze verkoopadviseur, Gertjan Krijgsman 
vertelt dat de keuze voor Heras niet alleen 
is gemaakt op basis van prijs en de zeker-
heid van kwaliteit maar ook omdat Heras 
duurzame oplossingen biedt. Aannemer 
Cordeel, die voor Prologis heeft gebouwd, 
draagt actief bij aan duurzaamheid binnen 

de bouw- en vastgoedsector. Zij adviseren 
klanten over duurzame oplossingen en 
realiseren projecten op ecologisch verant-
woorde wijze. De keuze is daarom gevallen 
op de Atlas Grence. Dit spijlenhekwerk is 
gemaakt met de Heras Stent Technology 
en dat heeft enige verwantschap met de 
stents die ze bij kransslagaderen plaatsen. 
Het bijzondere aan de Grence is dat er bij de 
productie geen gebruik wordt gemaakt van 
laswerk. Dit maakt het product aanmerkelijk 
milieuvriendelijker vergeleken met gelaste 
alternatieven. Krijgsman: ‘Staande spijlen 
worden bij deze techniek door de ligger 
geschoven en met een luchtdrukstoot wordt 
het buisgedeelte in het liggerprofi el een 
beetje opgeblazen. Zo ontstaat een “gedot-
terde” spijl en een ijzersterke verbinding. 
Bovendien krijg je zo strak hekwerk zonder 
lasrupsen.’ 

Voor het Coolblue-terrein is gekozen voor 
een hekwerk dat is opgebouwd met spijlen 
van circa 2,5 meter hoog en 26 mm doorsne-

de. De spijlen zijn voorverzinkt en gepoe-
dercoat in de kleur diepzwart. Rondom de 
staanders is op deze locatie gebruik gemaakt 
van beton waardoor de staanders naar alle 
kanten een kerend vermogen hebben. 

Naast de 1.031 strekkende meters Grence-
hekwerken heeft Heras zes elektrische 
schuifpoorten, tien slagbomen met commu-
nicatiezuilen en vier draaipoorten geleverd. 
Daarnaast is er een contract afgesloten voor 
het onderhoud van alle materialen die door 
Heras zijn geplaatst.  

Atlas maakt samen met Heracles deel uit 
van het duurzame Grence-assortiment 
en vormt een uitvloeisel van het in 2010 
gestarte Heras Climate Aware programma. 
Dat richt zich op een vergaande reductie 
van energieverbruik en afvalstromen en een 
geleidelijke reductie van CO2-uitstoot tij-
dens de productie. Heras heeft daarmee als 
eerste in de hekwerkbranche het CO2 Bewust 
Certifi caat Niveau 5 behaald.

Heras levert duurzaam hekwerk

Doorsnede van een 
‘gedotterde’ buis

Doorsnede van een 
‘gedotterde’ buis

RvB Groep
Nobelstraat 18
3846CG HARDERWIJK

088-7868500
www.rvbgroep.nl
info@rvbgroep.nl

Heras is sinds 1952 dé marktleider op het gebied van 
totale buitenbeveiliging. Heras ontwikkelt, verkoopt, 
installeert en onderhoudt kwalitatief hoogwaardige 
beveiligingsconcepten voor bedrijven, instellingen en 
overheden in Nederland. Daarnaast is er de ruimte om 
de producten van Heras te personaliseren en vormgeven 
naar eigen wensen en behoeften van de klant. 

Alles voor een glimlach en ruim 
een kilometer Atlas Grence
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Nog geen jaar nadat Coolblue 24.000 m2 
logistieke ruimte in gebruik nam in Til-
burg komt daar deze maand op de zelfde 
locatie – bedrijventerrein Vossenberg-
West – weer 36.000 m2 bij. De timing is 
niet toevallig. Coolblue wil graag dat het 
gehele distributiecentrum volledig ope-
rationeel is voordat de Sinterklaas- en 
Kerstinkopen op gang komen. Coolblue 
CEO Pieter Zwart is in elk geval erg en-
thousiast over de snelheid: ’Hard groeien 
heeft invloed op de hele organisatie. Ons 
magazijn was al snel weer te klein dus 
we zijn blij dat we met Prologis zo snel 
konden uitbreiden.’.

De groei was min of meer voorzien. Ont-
wikkelaar Prologis had al 13,2 hectare 
grond gereserveerd voor Coolblue. Na de 
bouw van de eerste twee fasen is er nog 
ruimte voor een derde deel, maar zover 
is het nog niet. Alles was ook met één 
bouwvergunning geregeld met de ge-
meente Tilburg. Vanzelfsprekend zijn de 
meeste partijen die bij fase 1 betrokken 

Tilburg • Distributiecentrum Coolblue fase 2 

waren weer ingeschakeld voor fase 2, 
waaronder architect Johan de Vries, 
aannemer Cordeel Nederland en Hanse 
Staalbouw. In dit design & build-project 
is Cordeel verantwoordelijk voor het 
gebouw, de gebouwgebonden technische 
installaties en de terreinaanleg.

Vlotte bouw
Tussen het heien van de eerste paal en 
de oplevering zitten krap negen maan-
den. Projectleider René Verkerk van Cor-
deel Nederland: ‘Wij zijn gewend om heel 
snel te bouwen en dat was hier ook ver-
eist omdat Sinterklaas eraan komt. Vorig 
jaar was de eerste fase van 24.000 m2 ook 
al na acht maanden gebruiksklaar. Nu 
bouwen wij vijftig procent meer in negen 
maanden. We kunnen zo snel bouwen 
doordat we werken met eigen mensen, 
beschikken over een eigen staal- en 
betonfabriek in België en wij er door onze 
korte lijnen op zijn ingesteld om snel te 
schakelen. Bij de tweede fase waren wij 
natuurlijk ook al ingewerkt met de an-

Internetsales groeien maar door, Coolblue groeit vrolijk mee

dere bouwpartners en de opdrachtgever.’ 
Op die manier konden we snel schakelen 
op de wensen en wijzigingen van Cool-
blue, die allemaal zonder tijdsverlies en/
of afbreukrisico ingepast zijn.

Supervlak 
De nieuwbouw bestaat uit drie gelijke 
compartimenten (fase 1 heeft er twee) 
die successievelijk zijn gebouwd en 
in gebruik genomen. Zo is het eerste 
compartiment in augustus opgeleverd 
waarna Coolblue de hal heeft ingericht 
en er witgoed heeft opgeslagen. Elke hal 
beschikt over een mezzaninevloer van 
1.200 m2 waar ondersteunende diensten 
en functies worden gehuisvest (kantoren, 
kleedruimte, sanitair, retourafhandeling). 

Voortzetting
Net als de eerste fase zal de uitbreiding 
vergezeld gaan van het BREEAM certifi -
caat “Very good”. Daarvoor zorgen onder 
meer de led-verlichting die automatisch 
reageert op activiteit, HR+-verwarming 
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Cordeel Nederland B.V.  
Lindtsedijk 22  
3336 LE Zwijndrecht 
078 - 625 51 00  
info.nl@cordeel.eu

Nevenvestiging Vlissingen  
Andorraweg 1  
4389 PG Ritthem 
0118 - 46 34 92
info.nl@cordeel.eu

Geelen Vastgoed en Bouw  
Engelmanstraat 49
6086 BB Neer
0475 - 59 18 48
info@geelen.nl

Partners for the future
Vakmanschap in de bouw sinds 1934

www.cordeel.nl

   YES!Delft Labs, Delft                                Utiliteitsbouw         Museum Voorlinden, Wassenaar      Publieke gebouwen 

   Distributiecentrum Prologis, Tilburg               Logistiek         Woonzorgcentrum Goedertijt, Breskens    Woningbouw 

   Kantoor 3M, Delft                                    Utiliteitsbouw         Bioscoop CineCity, Vlissingen          Publieke gebouwen 

   Hydrogen plant Air Products, Rotterdam         Industrie         Kantoor Trinseo, Terneuzen (MVP)        Ontwikkelingen 



Tilburg • Distributiecentrum Coolblue fase 2 

Een nieuwe serie laaddocks

Achterzijde van fase 2
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hanse + staal een sterk verhaal
De Weel 13  •  Nieuwerkerk  •  0111 641 333  •  info@hansestaalbouw.nl  •  www.hansestaalbouw.nl

Een sterk verhaal
met een glimlach...

Meer sterke verhalen? www.hansestaalbouw.nl
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Bij het nieuwe distributiecentrum van Coolblue in Tilburg is veel 
aandacht besteed aan duurzaamheid. Adviesbureau Smits van 
Burgst is als BREEAM-NL Expert bij de bouw betrokken. ‘Mijn col-
lega Rik van Coolwijk en ikzelf zijn als BREEAM-NL Expert betrok-
ken bij het ontwerp en uitvoering, zodat wordt voldaan aan de 
geambieerde BREEAM-criteria’, vertelt Bas Rutgers, ingenieur bij 
Smits van Burgst.

Het adviesbureau, dat dit jaar 70 jaar bestaat, is al sinds 2009 be-
zig als BREEAM-NL Assessor en Expert. Rutgers: ‘Als adviesbureau 
met expertise in alle gebouwgebonden installaties hebben we 
kennis van installatietechniek en bouwfysica. Bij deze vakgebie-
den is duurzaamheid een belangrijk deel van ons dagelijks werk. 
We kunnen daarom zowel als BREEAM-expert als adviseur het 
ontwerpteam ondersteunen.’ Rutgers vindt Coolblue een boven-
matig interessant project. ‘Coolblue is een progressief bedrijf dat 
meedenkt en aandacht schenkt aan duurzaamheid. Zo zijn er 
oplaadpunten voor elektrische auto’s en is er led-verlichting toe-
gepast in heel het pand. Coolblue wil daarnaast ook een inspire-
rende werkplek bieden. Met de glazen gevel komt er veel daglicht 
binnen in het kantoor, en kantine en vergaderzalen zijn elk speels 
met een eigen thema ingericht.’

BREEAM-advies gebouw

Tilburg • Distributiecentrum Coolblue fase 2 

Dag en nacht laden en 
lossen voor de klant, 
met een glimlach

Opslagcapaciteit

en individueel regelbare klimaatinstal-
laties voor de kantoren. Op de hoek van 
het complex is een uitpandig kantoor 
gerealiseerd, waarin de kleedruimten, 
kantine en facilitaire kantoren zijn gesi-
tueerd.  Ook de constructie en de afwer-
king zijn en voortzetting van wat vorig 
jaar is gerealiseerd: een staalconstruc-
tie met gestorte begane grondvloeren, 
kanaalplaten met druklaag als verdie-
pingsvloeren en een gevel van betonele-
menten (plint) en sandwichpanelen in 
antracietkleur. 

De oplevering staat binnen de afgespro-
ken termijn gepland. Laat die stoomboot 
maar komen!    
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Het Coolblue-complex in Tilburg heeft het BREEAM-certifi caat 
“Very Good” verkregen. Hiervoor is niet alleen gekeken naar alle 
duurzaamheidsaspecten van het gebouw zelf, maar ook naar 
de buitenruimte. Voor het behalen van de benodigde credits 
heeft adviesbureau ATKB de bewijslast verzorgt. Wat betreft het 
hoofdstuk Landgebruik & Ecologie was de opgave niet heel span-
nend. Het terrein was voorheen een maïsakker, dus de ecologische 
waarde voor de bouw was beperkt. Projectleider Pim Godschalk: 
´Tijdens de bouw was het zaak stilstaand water te vermijden. 
Daar trekken amfi bieën in en dan heb je mogelijk te maken met 
een beschermde diersoort. Voor de buitenruimte hebben we voor-
stellen gedaan voor beplanting, in de buitenruimte zijn insecten-
hotels geplaatst en vleermuiskasten aan bomen. Alleen jammer 
dat de bestrating overheerst; er is weinig ruimte voor groen.’

Sita Vulto was verantwoordelijk voor de bewijslast met betrek-
king tot de waterhuishouding (POL 5). ‘Het eerste aspect gaat 
vooral over de potentie voor wateroverlast. Het gebouw van 
Coolblue ligt relatief hoog dus de kans op wateroverlast is klein. 
Toch moet er een voorziening zijn om regen te bergen. Of je zorgt 
voor waterberging of je laat het infi ltreren in de grond; het riool 
belasten is geen optie. Bedrijventerrein Vossenberg West II heeft 
een gezamenlijke waterberging in de vorm van hiervoor speci-
aal aangelegde watergangen. Die dienen als buffer van schoon 
hemelwater. Behalve het afvlakken van de piekafstroom van de 
locatie ga je hierdoor verdroging tegen’. Vervuiling treedt hier 
alleen op bij de laadloskuilen. Daartoe zijn in de grond olie-water-
afscheiders aangelegd. 

Godschalk tot besluit: ‘Het 
adviesproces en de maat-
regelen die wij voorstel-
len zijn altijd gerelateerd 
aan het potentieel van de 
locatie. Het liefst doen wij 
een stapje extra, maar het is 
aan de opdrachtgever of die 
daarin meegaat.’   

BREEAM-advies 
buitenruimte

Waterberging Coolblue-terrein

Hanse Staalbouw heeft in totaal 1200 ton staal verwerkt in de 
constructie van de drie nieuwe hallen voor Coolblue. Wim van 
der Slik, projectleider voor Hanse Staalbouw, vertelt dat de schaal 
maar vooral de snelheid van bouwen redelijk uitzonderlijk waren: 
“Zo’n hal is 130 lang, 86 meter breed en 14 meter hoog en die heb-
ben we in drieënhalve week neergezet. En dat drie keer. Dat gaat 
alleen met partijen die goed op elkaar ingespeeld zijn.” Van der 
Slik ziet het als treintjes die achter elkaar lopen. “Die moeten op 
tijd lopen. Als wij links beginnen en iemand anders begint rechts, 
dan schiet het natuurlijk niet op. Eerst het grondwerk, dan funde-
ring, vervolgens komen wij met het stalen casco en daarna volgen 
dakplaten, dakbedekking, wandplaten, sprinkler, verlichting en het 
storten en afwerken van de vloeren.”

“De staalconstructie hebben we zelf uitgerekend”, vervolgt Van 
der Slik. “Het geheel is opgetrokken met stalen kolommen, liggers 
en windverbanden. Geen brandwering want het hele pand is 
gesprinklerd. Dakvlak en wanden zorgen voor de schijfwerking 
en dus voor de stabiliteit.” De meeste uitdaging zat in de logis-
tiek. “De meeste elementen zijn 23 meter lang en het zijn er heel 
veel. Zoveel staal in dezelfde kwaliteit trek je niet zomaar uit de 
markt, dus dat hebben we regelrecht van een walserij in Luxem-
burg betrokken en in onze eigen productielocatie in Nieuwerkerk 
verwerkt tot de gewenste profi elen.” Ter informatie: het betreft 
hoge kwaliteit constructiestaal S355 (vloeigrens 355 N/mm2 en 
maximale treksterkte 470 - 630 N/mm2).

Hanse Staalbouw was ook betrokken bij de bouw van de eerste 
fase. Nu maar afwachten of er een derde fase komt. 

1200 ton staal direct 
uit de walserij

Stalen casco wind en 
waterdicht, de vloeren 
kunnen gestort

Barth Installatietechniek b.v. - Mijlweg 2 - 3295 KG ’s-Gravendeel - Postbus 5109 - 3295 ZG ’s-Gravendeel  
Telefoon 078-6731100 - info@barthbedrijven.nl - www.barthbedrijven.nl - Onderdeel van de Barth bedrijvengroep

compleet en ervaren 
totaalinstallateur

Industriebouw • oktober 2016 • 24



RvB Infra uit Harderwijk is bij de bouw van het distributiecen-
trum van Coolblue betrokken als infraspecialist. De RvB Groep is 
vanaf het begin betrokken geweest bij de civiele werkzaamhe-
den. ‘We zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de infra-
werken, zoals de fundering van het terrein en de bedrijfshal, de 
riolering en de eindverharding’, vertelt accountmanager Erwin 
Bonestroo. De bestaande grond is bruikbaar gemaakt door een 
bewerking ter plaatse. Zo hoeft er niets onnodig afgevoerd 
te worden. 

Bonestroo: ‘Onze oplossing was de bestaande grond te bewerken 
en weer te gebruiken. Door met een alternatief funderingsmate-
riaal te werken, scheelde dat tijd en kosten én het is een milieu-
vriendelijke oplossing. We bedenken creatieve voorzieningen en 
oplossingen die het verschil maken in de totale levensduur van 
een terrein. Met slimme alternatieven en toepassingen maken we 
met RvB het verschil.’

Creatieve infra-oplossingen 
die het verschil maken Na de succesvolle samenwerking in fase 1, is Hörmann ook bij fase 

2 voor de uitbreiding van Prologis op de logistieke hotspot Tilburg 
voor Coolblue betrokken.  Dankzij hun jarenlange ervaring op het 
gebied van Industriële deursystemen en dockequipment, kunnen 
zij goed inspelen op de vraag  van deze snelgroeiende online 
retailer. Hörmann heeft maaivelddeuren en 30 complete docksets, 
bestaande uit docklevellers, dockshelters en sectionaaldeuren 
geleverd en gemonteerd.  Hiernaast is Hörmann ook verantwoor-
delijk voor het leveren en monteren van 6 brandvertragende 
roldeuren tussen de 3 hallen. 

De Nederlandse verkooporganisatie maakt deel uit van het mon-
diaal opererende Duitse familiebedrijf Hörmann.  Met wereldwijd 
50 verkoopkantoren en 27 fabrieken (waaronder 1 in Alkmaar) be-
dient het bedrijf ruim 40 landen verdeeld over vier verschillende 
continenten. Kenmerkend voor de organisatie is de hoge kwaliteit 
van de producten en klantgerichte serviceverlening.  De service 
van Hörmann houdt niet op bij de deur. Hörmann richt zich ook 
op het onderhoud van hun producten. Met de drukke kerst- en 
sinterklaastijd in het vooruitzicht een prettige gedachte.

Hörmann

Tilburg • Distributiecentrum Coolblue fase 2 

Inpaklijn

Industriebouw • oktober 2016 • 25



Kiezen 
Kiezen voor Heras, is kiezen voor 
een A-merk. Heras biedt moderne 
beveiligingsoplossingen in een context 
van duurzaamheid, open innovatie en 
een schouwend oog voor esthetiek.

Personaliseren
Onze slimme ontwerpen worden 
gestandaardiseerd geproduceerd. Maar 
ze zijn modulair, complementair en 
fl exibel in de praktijk. De iGate is een 
prachtig voorbeeld: helemaal aan te 
passen aan uw persoonlijke wensen. 

Vormgeven
Wat u past, past ons. Heeft u de 
oplossing in uw hoofd die wij (nog) 
niet maken? Dan bieden we maatwerk. 
Zo heeft u volledige keuzevrijheid op 
esthetisch gebied. 

Neem de ruimte

Heras is state-of-the-art in buiten-
beveiliging. Wilt u meer weten? Kijk 
dan op www.heras.nl

In het nieuwe distributiecentrum van 
projectontwikkelaar Prologis voor Coolblue 
plaatste Spie Fire Protection een grote 
sprinklerinstallatie. Deze erkende sprinkler-
installateur is van ontwerp tot oplevering 
en certifi cering verantwoordelijk voor de 
installatie van de sprinklers, de sprinklertank, 
de sprinklerpomp en de brandmeld- en ont-
ruimingsinstallatie. 

‘Het distributiecentrum op industrieterrein 
Vossenberg wordt gebouwd in meerdere 

fases’, vertelt projectleider Wouter Bluijs 
van Spie Fire Protection. ‘Fase 1 is vorig jaar 
gebouwd en opgeleverd. Daarin voorzagen 
we twee warehouses van een Ceiling-Level 
Storage-sprinklerinstallatie, snelwerkende 
sprinklers met een hoge wateropbrengst en 
een groot blusbereik. Bij het plaatsen van 
de sprinklerinstallatie tijdens deze eerste 
fase hebben we de wensen van Coolblue 
meegenomen. Zo zijn de extra gebouwde in-
bouwvloeren en kantoren ook met sprinklers 
beveiligd. De beveiliging van de inbouwvloe-

ren bestaat uit een verdichte hoeveelheid 
van sprinklers, wat meer water oplevert’.

Tijdens de bouw van fase 2 wordt de reeds 
geplaatste sprinklerinstallatie van fase 1 
uitgebreid in drie extra warehouses en een 
uitpandig kantoor. Het plaatsen van de sprin-
klers door Spie Fire Protection gebeurt in on-
deraanneming van de bouwkundig aannemer. 
Bij de bouw zijn ook andere partijen zoals 
E-installateurs en W-installateurs betrokken, 
waarbij Spie een coördinerende rol heeft.

Alle aandacht voor de klant bij het plaatsen van sprinklers 



ATKB is een onafhankelijk milieuadviesbureau dat met 

hoogwaardig advies op het gebied van bodem, water, 

ecologie en ruimte wil bijdragen aan een duurzame 

leefomgeving, daarbij staan wij graag voor u met onze 

voeten in de klei! Wilt u meer informatie neem dan 

vrijblijvend contact op of kijk op www.at-kb.nl

ATKB Zoetermeer
Baron de Coubertinlaan 3
2719 EN Zoetermeer
T 088 11 53 200
info@at-kb.nl

Het is de kunst om  
vandaag in te spelen, 
op het milieuvraagstuk 
van morgen.
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Snelloopdeuren

Europa’s grootste  
gamma industriedeuren

• Europa’s nr. 1 met meer dan 75 jaar  
ervaring in de productie van deuren

• Uitstekende warmte-isolatie:  
U-waarde van max. 0,51 W/ (m²•K)*

• 24-uurs service: dag en nacht voor  
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* bij de industriële sectionaaldeur  
SPU 67 Thermo met ThermoFrame
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Ambitieuze nieuwbouw voor

Van Loon Vlees

Opdrachtgever
Van Loon Vlees, Best

Bouwkundig architect en 
 adviseur
RBK Food Projects bv, Deventer

Adviseur inrichting
Maas ID, Eersel

BREEAM adviseur
Linnenman Bouw en Advies, Geesteren

Bouwkundig aannemer
Wijnen Bouwgroep BV, Someren

E-installaties
Mansveld, Eindhoven

W-installaties
Kuijpers Installaties, Helmond

Riolering, binnen en buiten
Heesmans Installatie Techniek, 
 Helmond

Koelinstallaties
VHI Koudetechniek, Uden

Automatische opslagsystemen
Viscon Group, ’s-Gravendeel

Stellingen
SSI-Schafer, Arnhem

Isolatiepanelen
KIM Nederland, Apeldoorn

Bouwperiode: 
januari 2016 – december 2016

Bruto vloeroppervlakte:
26.500 m2 

Eerste vleesproductiebedijf in Europa 
met vijfsterren-BREEAM 

In Son en Breugel, op de locatie van de voormalige slachterij Ballering, verrijst op dit moment de 
nieuwe hoofdvestiging van Van Loon Vlees. De nieuwe productielocatie van ca. 27.000 m2, die begin 
volgend jaar haar deuren zal openen, heeft het BREEAM-NL ontwerpcertifi caat “Outstanding”. RBK 
Group is het ingenieursbureau dat haar ervaring en expertise in de voedingsmiddelenindustrie heeft 
ingezet bij het ontwerp en de begeleiding van dit ambitieuze nieuwbouwproject voor Van Loon. Een 
nieuwbouwproject klaar voor de toekomst. 
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Tekst: Mirella Schaperkotter

Son • Van Loon Vlees 

Installatie Techniek B.V.  •  Dakwerken B.V.

Vakwerk door vakmensen

BREEAM, het middel om integraal de 
duurzaamheid van nieuwe gebouwen 
te meten en te beoordelen, zorgt dat ge-
bouwen nu en in de toekomst altijd extra 
aandacht houden voor mens en milieu. 
Maar hoe pak je dat aan? Hoe ontwerp je 
een functioneel en aantrekkelijk gebouw 
met deze ambitie? 

Van binnen naar buiten
Het antwoord van RBK is eigenlijk sim-
pel. Theo Vliek, commercieel directeur 
en Hans van den Hoorn, architect bij RBK 
vertellen gepassioneerd over hun visie 
hierop: Ontwerp een bedrijf van binnen 
naar buiten. Begin niet met een mooi 
ontwerp, maar start met een grondige 
analyse. Welke processen vinden er 
plaats? Hoe kunnen deze processen en 
de logistiek zo effi ciënt mogelijk worden 
georganiseerd? Hoe bewegen en verblij-
ven mensen in het bedrijf? Hoe lopen de 
verkeersstromen in en om het gebouw? 
Hoe kan optimaal worden omgegaan 
met energie? Hoe kunnen de bedrijfspro-
cessen optimaal van elkaar profi teren? 

Hygiëne is een belangrijk gegeven in het nieuwe productiebedrijf voor Van 
Loon. De vloeren zullen regelmatig afgespoten worden. Al dat afvalwater ver-
dwijnt via 225 putten in het gebouw. Aan Heesmans Installatie Techniek BV 
uit Helmond de taak om deze rvs putten nauwkeurig te installeren en aan te 
sluiten op de riolering, die eveneens door Heesmans is aangelegd. Een gps-
systeem leest de werktekeningen in. Via dit systeem, dat al eerder de ligging 
van de riolering bepaalde, worden de afvoerpunten grof bepaald en gemar-
keerd. Nadat de basis vloer is gelegd bepaald het systeem heel nauwkeurig 
de afvoerpunten en worden de putten geïnstalleerd. Door de verschillende 
afschotten in de vloer luistert de positionering van de putten erg nauw. De 
hulp van gps- en lasertechniek is dan erg welkom. 

Heesmans is een nuchter installatie techniek bedrijf met bijna 50 jaar erva-
ring in zowel de particuliere als de zakelijke sector. Hun kennis en creativi-
teit zetten zij om in maatwerkoplossingen. 

Gps- en lasertechniek

De nieuwe productielocatie van Van Loon
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Warehouse automation
www.visconlogistics.eu

VHI Koudetechniek B.V.
Vluchtoord 3

5406 XP Uden
Postbus 347

5400 AH Uden

T +31 (0)413 70 75 20
F +31 (0)413 70 75 29

I www.vhi-koudetechniek.nl
E info@vhi-koudetechniek.nl

bouw

Wijnen Bouwgroep BV Kanaalstraat 40,  
5711 EJ Someren, T 0493 - 493625, F 0493 - 496205

Dat de nieuwe productielocatie van Van Loon Vlees is gericht op 
de toekomst illustreert het volledig geautomatiseerde magazijn 
nog wel het beste. Viscon Logistics uit ’s-Gravendeel, gespeciali-
seerd in material handling and warehouse automation, reali-
seert in het nieuwe pand het Matrix opslagsysteem. Niets in dit 
magazijn wordt nog door mensenhanden aangeraakt. Het is een 
volautomatisch opslagsysteem voor pallets, verdeeld over vier 
lagen. Het opslagsysteem maakt gebruik van een ultramodern 
‘shuttle en satelliet’ systeem. Hier zullen straks twee soorten ‘kar-
retjes’ die slim met elkaar samenwerken, pallets brengen, opslaan 
en ophalen. Het duurzame magazijn is erg compact waardoor 
meer opslag mogelijk is. Het heeft geen licht nodig, wat veel 
energie bespaart. Opslag is mogelijk onder twee verschillende 
temperaturen: 0 graden en 2,8 graden. 

Zo biedt dit magazijn van de toekomst straks nog veel meer in-
novatieve mogelijkheden. Viscon Logistics is een internationaal 
bedrijf met al 45 jaar ervaring in het creëren van innovatieve, 
solide en slimme oplossingen van logistieke processen voor food, 
non-food en agro-bedrijven.  

Matrix magazijn

Niets in dit magazijn wordt nog door mensenhanden aangeraakt
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Son • Van Loon Vlees 

VHI Koudetechniek BV krijgt tijdens het 
nieuwbouwproject voor Van Loon Vlees de 
uitdaging al haar ervaring en kennis op het 
gebied van luchtbehandeling, koelen en ver-
warmen van ruimtes samen te brengen. De 
uitzonderlijk hoge eisen aan de diverse ruim-
tes door de BREEAM classifi catie creëerden 
de kans om alle disciplines samen te laten 
komen. VHI Koudetechniek BV uit Uden is 
gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren en 
onderhouden van industriële koude-installa-
ties voor o.a. de voedingsmiddelenindustrie, 
en dan met name de vleessector. Naast de 
apparatuur voor de diverse luchtbehande-
ling en koel/vries ruimtes beschikken zij ook 
over meet- en regeltechniek. 

LBK
In dit pand voorzien zij 48 ruimtes van koe-
ling, verwarming of een combinatie hiervan. 
Voor 11 van deze afdelingen wordt een 

luchtbehandelingskast (LBK) voor koelen en 
verwarmen geleverd en voor 5 een LBK voor 
alleen verwarmen. Daarnaast wordt er nog 
een viertal ‘crustfreezers’ aangesloten. 

Hergebruik warmte
In het nieuwe gebouw voor Van Loon Vlees 
wordt de warmte die tijdens het koelproces 
vrijkomt gebufferd en hergebruikt. Met deze 

warmte kunnen bijvoorbeeld de kantoor-
ruimten op de gewenste temperatuur wor-
den gehouden. Door de hoge eisen die aan 
het klimaat in dit gebouw worde gesteld, 
krijgt de luchtbehandeling sowieso extra 
aandacht. De warmte wordt ook gebruikt 
voor periodiek ontdooien van de koel- & 
vriescellen en het drogen van ruimten nadat 
deze gereinigd zijn. 

Meet- en regeltechniek
Alle geconditioneerde ruimten worden 24 
uur per dag gemonitord. VHI installeerde 
hiervoor (in samenwerking met RBK) de 
geavanceerde meet- en regeltechniek die 
het meten en regelen van de dynamische 
systemen binnen het pand mogelijk maakt. 
Het samen laten komen van jarenlange 
opgedane kennis en ervaring in dit presti-
gieuze project is een spannende en mooie 
uitdaging voor VHI koudetechniek. 

Gebundelde kennis en ervaring in koeltechniek

All electric
Dit heeft geleid tot oplossingen als her-
gebruiken en bufferen van vrijgekomen 
warmte uit de koude-installatie, waar-
door Van Loon een gasloos, “all-electric” 
bedrijf is, de keuze voor LED verlichting 
door het hele gebouw waarmee energie-
gebruik wordt beperkt, en 6.500 m2 aan 
zonnepanelen op het dak waarmee een 
belangrijk deel van het energiegebruik 
wordt opgewekt. Natuurlijke lichtinval 
en bijzondere aandacht voor thermisch 

comfort en luchtverversing zorgen voor 
een prettig werkklimaat. 

Andere bestemming mogelijk
Hergebruik van bouwmaterialen en de 
toepassing van natuurlijke koudemid-
delen ammoniak en koolzuur minima-
liseren de impact op het milieu. Tot slot 
wordt natuurlijk gezorgd voor een mooie 
en robuuste schil om het geheel, waarbij 
al rekening is gehouden met de geschikt-
heid van het gebouw voor eventuele vol-

Vijfsterren-gebouw. 
Het kantoor krijgt een 
gemetselde gevel

Industriebouw • oktober 2016 • 31



gende bestemmingen. Het gebouw van 
Van Loon Vlees is een waar voorbeeld 
voor het bedrijfspand van de toekomst. 

Vijfsterren
RBK Group heeft voor Van Loon een 
integraal bouwkundig en installatietech-
nisch ontwerp gemaakt. Dit is niet alleen 
mogelijk door de expertise van RBK in 
alle verschillende disciplines, maar ook 
door een bedrijf als Van Loon Vlees dat 
zich bewust is van haar maatschap-
pelijke rol bij de opdracht voor de bouw 
van hun nieuwe bedrijfspand. Van Loon 
Vlees, opgericht in 1971 en uitgegroeid 
tot een professioneel en internationaal 
actief vleesbedrijf, heeft deze maat-
schappelijke idealen hoog in het vaandel 
staan. Zij voegen de daad bij het woord 
door te kiezen voor een projectaanpak 
volgens BREEAM-NL. Hierbij wordt met 
“Outstanding” zo hoog mogelijk ingezet; 

KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

Bij K.I.M. Nederland pro� teert u van een unieke expertise in de koel- en 

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!

Van Loon Vlees • Son

Van Loon zal het allereerste vleesproduc-
tiebedrijf in Europa zijn met dit vijfster-
ren-certifi caat.

Begin 2017 operationeel
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Maastricht • Restauratie stadhuis

Tijdens een eerdere serie van restauraties aan het Stadhuis van 
Maastricht bleef het gebouw open. De centrale hal is als locatie 
voor ontvangsten, feestelijkheden en offi ciële gelegenheden 
moeilijk te missen. Toch was de conditie van de balkkoppen die 
de vloeren dragen ruim onvoldoende geworden. Het pand moest 
dus toch geruimd. Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt 
om ook de klimaatbeheersing naar een hoog niveau te tillen.

Het publiek merkte weinig 
van de restauratie. Alleen 
voor de bovenlichten en 
kozijnenkwam er een 
hoogwerker in beeld

Onzichtbaar

goed
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- Onderhoudsschilderwerk
- Restauratieschilderwerk
- Decoratieschilderwerk
- Letterschilderwerk
- Mixtion- en polimentvergulding

- Orgelkas schilderwerk
- Rijtuigschilderwerk
- Hout- en marmerschilderwerk
- Wandafwerking
- Beglazing

Schildersbedrijf de Jongh BV
verzorgt al 125 jaar al uw:

Steenweg 28 | 4181 AL Waardenburg | Tel. 0418-651808 | www.dejonghwaardenburg.nl
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Opdrachtgever
Gemeente Maastricht

Architect
Architectenbureau Fritz, Bussum

Adviseur installatie
Huygen Installatie Adviseurs BV, 
 Maastricht

Hoofdaannemer
Koninklijke Woudenberg Ameide BV, 
Ameide

Partners
Schildersbedrijf De Jongh, Waarden-
burg
Houtherstel /houtconservering  - Van 
Lierop,  Boxtel

W-installaties
Breman Maasland, Haelen

E-installatie (in onderaanneming 
van Breman)
EPM, Maastricht

Houtconservering
Van Lierop, Boxtel/Echt/Mechelen

Restauratieperiode
April 2016 - februari 2017

Het Stadhuis van Maastricht staat op 
de lijst als een van de honderd mooiste 
Rijksmonumenten van ons land. Naast 
de centrale hal, omringd door een vide 
met balustrades, heeft het pand op de 
verdiepingen statenkamers die de werk-
plekken vormen voor de wethouders en 
burgemeester. Geornamenteerde stuc-
plafonds, goudleerbehang, lambrisering 
en wandschilderingen vormen een lust 
voor het oog. Restauratie vraagt dus de 
nodige vakkundigheid. Die werd gevon-
den bij Koninklijke Woudenberg, gespeci-
aliseerd in dit soort restauratiewerk. 

Plankje voor plankje
‘De balkkoppen bleken op diverse plek-
ken aangetast door de bonteknaagkever’, 
vertelt projectleider Bert Woudenberg. 
‘Het aangetaste hout is verwijderd door 
Van Lierop. Het resterende, gezonde hout 
is aangevuld met bekistingen met daarin 
epoxyhars zodat een sterke verbinding 
is ontstaan. Op die manier zijn zowel de 
moerbalken als de kinderbintjes gerestau-
reerd.’ Op de balkkoppen ligt oud parket 
met een slijtagepatroon van vele tiental-
len jaren gebruik. Dit mocht niet verloren 
gaan. ‘Wij hebben elk plankje gedemon-
teerd en genummerd’, aldus Woudenberg. 
‘De informatie is digitaal opgeslagen. Op 
die manier konden we elk plankje weer op 
precies dezelfde plek terugleggen. De slij-
tage van de looppaden blijft zo behouden 
en daarmee de uitstraling.

Verzonken en verdiepte kabelgoten
Naast de vloer zijn ook de ramen en ko-
zijnen gerestaureerd. Hiervoor is gelaagd 
isolerend monumentenglas gebruikt. Dit 

Maastricht • Restauratie stadhuis

glas lijkt meer op het oorspronkelijke, 
gegoten glas doordat de spiegeling of 
tekening in het glas behouden blijft. Toen 
de vloer openlag, zijn ook de datakabels 
vernieuwd en is er ruimte gemaakt voor 
een nieuw klimaatbeheersingssysteem. 
Bert Woudenberg: ‘Wij hebben verzon-
ken en verdiepte kabelgoten gemaakt 
om ruimte te bieden aan de datakabels 
voor de technische apparatuur. Daar-
onder lopen de koel- en verwarmings-
leidingen.’ De radiatoren in de kamers 
maken plaats voor Fancoil-units waar-
mee zowel verwarmd als gekoeld kan 

Tekst: Mirjam OomensBeeld: Koninklijke Woudenberg

Een gerestaureerde 
balksectie

Houtrestauratie: een bekisting gevuld 
met epoxyhars wordt aangebracht in 
de oorspronkelijke vorm van de balk
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Het monumentale pleisterwerk behouden en toch de plafonds en 
vloeren versterken: voor die taak zag Van Lierop zich gesteld. Al in 
2014 constateerde projectleider Marcel van Hal dat het stadhuis 
te kampen had met aangetast hout door de bonte knaagkever en 
bruinrot. ‘Dit zie je vaker in monumenten’, vertelt hij. ‘Het hout-
werk wordt aan de gevelzijde vochtig. Omdat binnen gestookt 
wordt, ontstaat er in de stilstaande lucht tussen het hout in de 
vloeren schimmel en de natuur ruimt dat op met de bonte knaag-
kever.’ Een mooi staaltje der natuur, maar niet fi jn voor een bouw-
constructie. Van Lierop is gespecialiseerd in een epoxy harstech-
niek. Na het wegzagen van het aangetaste hout en het inbrengen 
van wapeningsstaven in het gezonde hout, wordt een bekisting 
gevuld met epoxyhars aangebracht in de oorspronkelijke vorm 
van de balk. De hars vormt een sterke verbinding met het gezonde 
hout. ‘Doordat we van bovenaf werken, dus via de vloer, blijft het 
pleisterwerk van het plafond intact’, besluit Marcel van Hal. 

Monumentaal 
pleisterwerk behouden

Het schilder- en gevelwerk vraagt de zorg en aandacht van een ge-
specialiseerd bedrijf. Er was niet alleen sprake van specialistische 
werkzaamheden, maar ook een eis vanuit de gemeente aan het 
straatbeeld. ‘De opdrachtgever wilde niet dat het stadhuis eruit 
zou zien als een bouwput en vroeg onze ideeën en input’, vertelt 
Richard van Mierlo, directeur van De Jongh Schildersbedrijf uit 
Waardenburg dat al vroeg betrokken werd bij het project. ‘Door 
tachtig procent van het werk in onze eigen werkplaats te verrich-
ten, waren we niet steeds op straat bezig. Bovendien kunnen wij 
daar onder de juiste omstandigheden aan de onderdelen werken. 
De glasopeningen die ontstonden doordat wij de ramen meena-
men, hebben we afgestopt met multiplex panelen en bekleed 
met fotofolie. Zo bleef het gewenste straatbeeld intact. Alleen het 
laatste stuk, de bovenlichten en kozijnen, hebben we op het werk 
uitgevoerd met een hoogwerker. Dit alles in afstemming met 
Koninklijke Woudenberg.’

Proefraam
De bijzondere glas-in-lood panelen uit de achttiende eeuw wer-
den uitgenomen en in speciaal op maat gemaakte verhuiskisten 
opgeslagen in het stadhuis zelf. ‘We hebben ze allemaal in kaart 
gebracht en vastgelegd welk paneel waar zat’, aldus Van Mierlo. 
‘De aanpassingen van de isolatiebeglazing en het terugpassen 
van de panelen hebben we voorbereid met een proefraam waarop 
we alle detailafstellingen hebben vastgesteld.’ 

Historische informatie
‘Wij zijn een ERM-gecertifi ceerd restauratiebedrijf, mede doordat 
onze medewerkers een interne opleiding krijgen. Op het project 
staat een goed bouwteam dat in goed overleg de werkzaamheden 
uitvoert. Bijzonder was ook dat elke nieuwe medewerker een uit-
gebreide instructie krijgt, ook met de historische achtergrond en 
informatie. Het bewustzijn dat je werkt aan zo’n bijzonder project 
is belangrijk’, besluit Van Mierlo.

Straatbeeld blijft intact
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www.vanlierop.nl

VCA* & ISO 9001
gecertificeerd

Van Lierop  

Van Lierop  

Van Lierop  
Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

Vestigingen Noord: 
Alphen a.d. Rijn | Assen
Heerhugowaard

 0172 43 35 14
 info@vanlierop.nl

Vestigingen Zuid: 
Boxtel | Echt | Mechelen (B) 

 0411 63 26 47
 info@vanlieropzuid.nl

Met 50 gemotiveerde medewerkers werken wij dagelijks vanuit verschillende 
vestigingen in Nederland en België aan restauratie en renovatie projecten. 
Van Lierop ontzorgt door het aanbieden van een totaalpakket voor:

1  Houtinsectenbestrijding 
2  Houtrestauratie
3  Gevelimpregnering
4  Kruipruimterenovatie
5  Zwamsanering
6  Isochips® bodemisolatie
7  Kelderafdichting
8  Behandelen optrekkend vocht

Restauratie stadhuis • Maastricht
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EDE
Enka

worden. Airconditioning is notoir lastig 
in monumenten, omdat buitenunits de 
gevel doorbreken. ‘Door de vernieuwing 
van installaties zijn voorzieningen als 
binnenklimaat en dataverkeer passend 
bij de huidige eisen, zonder dat je daar 
iets van ziet’, aldus Woudenberg. 

Nauwgezet
Ten slotte verricht de aannemer nog 
herstel van het gevelwerk en schil-
derwerk van kozijnen en ramen. ‘Dit 
project vraagt de nodige organisatie en 
voorbereiding omdat er onder de vloer 
zoveel moet gebeuren. Ook van belang 
is het om zeer nauwgezet en voorzich-
tig te werken. Er mocht natuurlijk niets 
beschadigen. Dat wordt ook nauwkeurig 
bijgehouden, want alle monumentale 
elementen in het pand zijn gedocumen-
teerd. Het beste bewijs dat wij ons werk 
goed hebben gedaan, is als je er niets 
meer van zien wanneer we weg zijn’, 
besluit Bert Woudenberg. 

Elk plankje van het parket is 
gedemonteerd en genummerd; 

het slijtagepatroon van vele 
tientallen jaren gebruik mocht 

niet verloren gaan
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De waarde van constructie(advies) in de

industriebouw

SWINN • Gouda

Van oorsprong bepaalde de constructie vanzelf de vorm van een gebouw. Later, in de tijd van de oude Grieken,  
is het zichtbare verband tussen vorm en constructie losgelaten. Tijdens de industriële revolutie zorgde de 
filosofie “form follows function” juist voor het weer zichtbaar worden van de constructielijnen. Tegenwoordig 
zijn er veel voorbeelden van zichtbare en bewust onzichtbare constructies.

Deze trends gaan aan de industriebouw 
volledig voorbij. De constructie heeft één 
doel en dat is de gebouwfunctie reali-
seren. Of de constructie daarna zicht-
baar of onzichtbaar is maakt zelden uit. 
Laat staan dat het belangrijk is of een 
constructief ontwerp “mooi” is. Toch is er 
binnen dit speelveld voor een construc-
teur zeker eer te behalen.

Het onderscheidend vermogen van de 
constructeur ligt niet zo zeer in het 
ontwerpen en doorrekenen van de con-
structie. De meeste ingenieursbureaus 
acteren op een goed niveau. Het gaat om 
de aandacht voor de opdrachtgever, met 
oog voor risico’s op het gebied van veilig-
heid, kosten en planning.  Dat is de focus 
van SWINN waarbij we onze kernwaar-
den – deskundig, betrokken en inventief 
– in elk project waarmaken. 

Tijdens de ontwerpfase spelen grote 
total-engineering bedrijven een belang-
rijke rol. De constructie is ondergeschikt 
en wordt afgestemd op installaties. Logi-

scherwijs zitten er behoorlijke reserves 
in de constructie. Installaties wijzigen 
vaak nog en het constructief ontwerp 
moet zonder grote aanpassingen volgen.

Op het moment van aanbesteding wordt 
de constructie een belangrijk issue. 
Tijdens de prijsvorming kan een effici-
encyslag gemaakt worden. Aangezien 
de aannemer vaak de werktekeningen 
maakt is het lonend om met een eigen 
constructeur de kansen tot kostenbespa-
ringen te onderzoeken. Dat is het mo-
ment dat SWINN instapt. Staalprofielen 
kunnen vaak wat lichter, qua wapening 
is het een kwestie van zo weinig mogelijk 
kilo’s gebruiken. De grootste besparingen 
zijn meestal te vinden in een slimmere 
fundering. Soms is op staal funderen 
een optie, andere keren kan er zomaar 
20% van de palen bezuinigd worden. De 
vakinhoudelijke kant is niet de grootste 
zorg, het spannendste is of de voorge-
stelde aanpassingen binnen de planning 
passen. Vertraging kost nu eenmaal meer 
dan de behaalde bezuinigingen.

Utiliteitsbouw
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Los van de kosten is maakbaarheid een 
belangrijk vraagstuk. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de Canopy op de Maasvlakte. 
In het oorspronkelijk ontwerp kwamen 
de staalprofielen aan op prefab sokkels 
die op de betonpoer stonden. Maat- en 
montageafwijkingen zouden direct zicht-
baar worden in de aansluiting tussen 
staal en prefab. Voor onze opdrachtgever 

Industrieel

H&D Civiel was dit een belangrijk risico. 
Om dat te voorkomen hebben wij het 
detailontwerp aangepast. Aan de stalen 
buizen zijn kleinere staalprofielen gelast. 
Hiermee kon de boogconstructie direct 
op de poer worden gesteld. Om de sokkel 
te maken die de krachten in de poer leidt 
is een maatvaste stalen mal geplaatst 
die precies naar de aansluiting van de 

stalen boog is gericht. Van onderaf is de 
mal daarna onder druk gevuld met zelf-
verdichtend beton. Het resultaat is een 
smalle sokkel waarop de bogen perfect 
aansluiten.  Een mooi voorbeeld van hoe 
we onze grote ervaring met details in de 
utiliteits- en woningbouw hebben inge-
zet bij een industriële aannemer.

Canopy Rotterdam Maasvlakte

The structural 
engineers
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Eerst de hal, dan de

kantoren

Uitbreiding Kempen Transport • Venlo

Opdrachtgever
Kempen Transport BV, Venlo

Architect/constructeur
Novares Architecten en Constructeurs, 
Arcen

Interieurarchitect
Interieurbedenkers, Helden

Hoofdaannemer
Bouwmij Janssen BV, Venray 

E- installatie
Op het Veld Elektrotechniek BV, Belfeld

W-installatie
Van Haren installaties BV, Cuijk

Koelinstallatie
Van Kempen Koudetechniek BV, Tiel

Bouwperiode
december 2015 – mei 2016 

Bruto vloeroppervlakte
3.000 m2

Bouwsom
€ 1,9 miljoen

Op het ZON-veilingterrein bij Venlo 
breidde Kempen Transport haar 
vestiging uit. Doel: centraliseren en 
het versnellen van de handling van 
goederen. Omdat groente en fruit 
seizoensgebonden producten zijn, 
wilde de opdrachtgever de uitbreiding 
van de hal eerder gereed zien dan het 
kantoor. Hoofdaannemer Bouwmij 
Janssen, die op deze logistieke hotspot 
al veel bouwprojecten realiseerde, 
kon over de gesplitste oplevering snel 
duidelijkheid geven.

Directeur Bart van Roy van Bouwmij Jans-
sen BV: ‘Bij de start hielden we direct een 
leansessie voor de ruwbouw van de hal 
en kantoor met de onderaannemers en 
installateurs. Vanaf deze dag was er syner-
gie tussen alle partijen. We hadden een 
ambitieuze planning, de lean-sessie heeft 
er voor gezorgd dat we het hebben gered’.

Theoretische zakkingen
Over het gebouw zegt Van Roy: ‘De loods 
is een staalconstructie, met sandwich-
platen tegen de gevel en geïsoleerde 
dakplaten; er zijn twee extra koelcel-
len gerealiseerd en er is een betonnen 
geïsoleerde plint aan de buitenkant. 
Interessant is dat die staalconstructie 
van die uitbreiding op een aparte ma-
nier aan de bestaande hal gemonteerd 
is. Daar is veel overleg over geweest met 
de hoofdconstructeur. De werkzaam-
heden voor deze internationale trans-

porteur moesten natuurlijk wel door-
gang vinden. De bestaande hal moest 
weer dragen op de nieuwe kolommen 
die deel uitmaakten van de uitbreiding. 
Daar hebben wij de zakkingen van de 
constructie moeten meten en hieruit 
bleek dat dat de vooraf berekende theo-
retische zakkingen zich ook in de prak-
tijk openbaarden. Daarna is de vloer 
monolithisch gestort’. De nieuwbouw 
heeft 23 moderne docks, inclusief leve-
lers en geleiderails. ‘Ook op dat gebied 
zie je steeds meer innovaties die ervoor 
zorgen dat alle verschillende vrachtwa-
gens goed aansluiten op de docks’. 

Uitstraling binnen het kantoor 
Van Roy: ‘Het kantoor zelf, dat een 
maand later werd opgeleverd, is qua 
ruwbouw in opbouw met kalkzandsteen 
en kanaalplaatvloeren toegepast in een 
staalconstructie, met daaromheen een 
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Tekst: Loek Schaap

vliesgevel. Later hebben we, in samen-
spraak met de interieurarchitect, ook nog 
een rol gespeeld in de uitstraling binnen 
het kantoor met het aanbrengen van 
plafonds, binnenwanden en -kozijnen, 
toiletgroepen en mooie stalen trappen’.

‘Als Bouwmij Janssen BV hebben wij 
onze focus op nieuwbouw, met name 
woningen of woongebouwen waarin wo-
ningen gecombineerd worden met zorg- 
en welzijnsfuncties. Dat is ongeveer 80% 
van onze omzet. Door de vele ervaringen 
die we hebben met bouwen op deze lo-
gistieke hotspot, bestaat nog altijd circa 
20% van onze omzet uit dit soort projec-
ten, in dit geval een aanbesteding. Maar 
meestal krijgen we D&C opdrachten’, zo 
besluit Van Roy.

Kantoor en loods erbij

Strak, 
representatief 
interieur en een dito 
trap met zwevend 
tussenbordes
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Ketelaars Laswerk BV
Ommelpad 16
NL - 6035 PC Ospel
T    (0495) - 66 33 10
E   info@ketelaarslaswerk.nl   
I    www.ketelaarslaswerk.nl

Magnesiumstraat 43
6031 RV  Nederweert

Ketelaars A4-envelop def.indd   1 10-4-2008   8:51:55

bouwen op
vertrouwen

www.bouwmij-janssen.nl

Bouwmij Janssen b.v.
Keizersveld 28
5803 AN Venray
T (0478) 55 44 55
info@bouwmij-janssen.nl

Bij het project Kempen Transport heeft Ketelaars Laswerk het 
complete traject van tekenen, productie en montage van de 
stalen trappen en balustraden voor haar rekening genomen. De 
trappen zijn opgebouwd uit stalen trapbomen met stalen treden-
dragers en hardstenen treden. De balustraden zijn volledig van 
glas, met een robinia houten leuning. 

Trappenbouwer verbergt constructie 
maar benadrukt de las

‘Het was zeker geen standaard klus’, zo zegt Peter Ketelaars van 
Ketelaars Laswerk. ‘In die zin dat de hoofdtrap een zwevend tus-
senbordes heeft, waarbij de constructieve verankering in de wand 
verwerkt zit door een zware stalen kolom. Die is vervolgens weg-
gewerkt achter het stucwerk. Verder is bijzonder dat het staal in 
blanke lak is gepoedercoat, waardoor de blauwverkleuring van de 
las en het basismateriaal staal fraai in het oog springen. Dat was 
een wens van de eigenaar en de architect, een echte ‘eyecatcher’.

Ketelaars: ‘Wij zijn een modern staalverwerkend bedrijf met het 
accent op stalen trappen en bouwspecials, zoals taatspoorten 
en luifelconstructies. Onze trappen hebben staal als basis, com-
binaties met andere materialen zoals hout, glas of hardsteen, 
alles is mogelijk’. 

‘Hoe moeilijker het project, hoe liever. Als de lat hoog ligt, leggen 
wij hem hoger’, zo zegt Ketelaars. ‘We denken graag mee met de 
klant, en dragen oplossingsgerichte ideeën aan’.

‘Als de lat hoog ligt, 
leggen wij hem hoger’

Uitbreiding Kempen Transport • Venlo

Kantoorgang



Wimmer Glas Projecten BV
Windmolenbosweg 1
6081 PE  Haelen

T 0475- 386 115
E info@wimmerglas.nl
 www.wimmerglas.nl

·  Nieuwbouw/Renovatie/Interieur·  Isolatieglas/enkelglas/brandwerend glas· Hardglazen deuren· Douchewanden· Glazen binnenwanden·  Glazen Liftschachten·  Geluidswerende   
Glasoplossingen· Glazen Balustraden· Glazen Luifels· Spiegels· Keukenachterwanden·  (Groot)handel vanuit eigen  
voorraad en machinepark· 24 uurs service

WIJ MAKEN ALLES VAN GLAS

24 uurs 
service

Wimmer Glas Projecten heeft de interieurbeglazingen voor 
zijn rekening genomen bij uitbreiding van Kempen Transport. 
Voor de transparante binnenwanden is geluidwerende sound 
control veiligheidsglas toegepast. De glas-glas verbindingen 
zorgen door de transparante connectoren voor vrijwel geheel 
doorzichtige ononderbroken glaswanden. Deze wanden geven 
het gebouw een volledig open karakter terwijl er toch veel zorg 
wordt besteed aan de geluidwering tussen de kantoren. Ook de 
dubbele, geheel glazen schuifdeuren zijn door de toevoeging 
van haakse en rechte borstelprofi elen en de toepassing van spe-
ciale valdorpels zo geluidwerend mogelijk uitgevoerd. Uiteraard 
is alles uitgevoerd met veiligheidsglas in een zo transparant 
mogelijke uitvoering.

Op de begane grond voert transparantie ook de boventoon. Zo 
heeft de tochtsluis geheel glazen entreepuien. Deze hardglazen 
puien bestaan steeds uit twee dubbele deuren met aan weerszij-
den vaste hardglazen panelen. De deuren zijn voorzien van alle 
benodigde onder- en bovenschoenen en bovenspeuen in roest-
vrijstaal. Vloerveren maken de deuren zelfsluitend. De hoofden-
tree heeft een elektronisch bedienbare toegangscontrole. Door 
deze componenten aan de bovenzijde van de deuren te plaatsen 
en te laten bedienen worden ook deze niet als storend ervaren.
Wimmer Glas Projecten is trots onze opdrachtgever te kunnen 
bedienen met onze specialistische maatwerk oplossingen in glas.

Specialistische glaswerken

De kantoormassa heeft dezelfde 
grijze kleur als de logistieke functies
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Gevaarlijke stoffen in goede handen bij

Inspectorate

Opslagfaciliteit Inspectorate • Amsterdam

Opdrachtgever
Oude Polder BV, Brielle

Gebruiker
Inspectorate Netherlands BV, 
 Amsterdam

Ontwerp
Wim Van Es Bureau Voor Bouwkunst, 
Rotterdam

Installatieadviseur
Drietech Ingenieursburo BV, Rotterdam

Constructeur
Van Roekel & Van Roekel Ingenieursbu-
reau, Rhenen

Hoofdaannemer
HBI Heijnsdijk Bouw & Industrie, 
 Numansdorp 

Installateur
Ponsioen Installatietechniek BV, Alphen 
a/d Rijn

Staalconstructie
Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk 

Inspectorate verricht testen en metingen op (chemische) stoffen. De 
Amsterdamse vestiging, die zich met name richt op minerale oliën, 
is bezig met uitbreiding. Over enkele maanden zal de organisatie 
aan de Capriweg beschikken over 650 m2 extra vloeroppervlak die 
voornamelijk gebruikt gaat worden voor de opslag van verpakte 
stoffen. Belangrijkste onderdelen zijn vier PGS 15 ruimten, brandveilige 
bunkers waar verpakte gevaarlijke stoffen in opgeslagen worden. 
Testen gebeurt in het naastgelegen laboratorium dat samen met een 
kantoorgedeelte in 2011 het licht zag.

Inspectorate is een onafhankelijke organi-
satie die stoffen en goederen inspecteert, 
test en valideert. Dit gebeurt in opdracht 
van bedrijven en non-profi torganisaties 
die met deze dienstverlening de kwa-
liteit, veiligheid en effi ciency van hun 
product(proces) willen verbeteren of die 
de milieubelasting ervan willen beoorde-
len. Inspectorate is in 2010 overgenomen 
door Bureau Veritas, een dienstverlener 
met wereldwijd 59.000 medewerkers en 
1330 vestigingen in 140 landen. 
   
Staal, beton, kalkzandsteen
Heijnsdijk Bouw & Industrie uit 
Numans dorp is net als in 2011 hoofd-

aannemer die de bouw aan de Capriweg 
uitvoert en coördineert. De constructies 
zijn in samenspraak met constructeur 
Van Roekel & Roekel en Hanse Staal-
bouw uitgedacht, uitgewerkt en neer-
gezet. Het ontwerp is van Wim van Es, 
die ook voor de bestaande bebouwing 
tekende. Gekozen is een solide stalen 
casco met gestorte begane grondvloer en 
kanaalplaten op de (enige) verdieping. De 
gevels zijn opgetrokken uit borstwerin-
gen van gasbeton en zilverkleurige ge-
isoleerde sandwichpanelen. Spannender 
hoeft het niet te zijn in dit betrekkelijk 
afgelegen stukje Amsterdamse haven.
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De fundering bestaat uit randbalken op palen 
met daarover een onderheide vloer

Constructietekening van 
de geknikte uitbreiding 
(bron: Hanse Staalbouw)
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specia l is ten in  construct ies

Elke constructie begint 
met een goed idee.

verborgen kracht

Dankzij een goede samenwerking met 
zowel de aannemer als de architect 
is een optimaal constructief ontwerp 
gerealiseerd met een constructie die 
economisch gezien goed haalbaar is 
zonder dat dat ten koste is gegaan 
van de esthetische randvoorwaarden 
van de architect en de functionaliteit 
voor de opdrachtgever. Een goed 
doordachte constructie blijkt hier weer 
de verborgen kracht van een ontwerp.  

CONSTRUCTIEF ONTWERP 

INSPECTORATE AMSTERDAM

1609??FC210x297.indd   1 27-07-16   09:07



HBI Heijnsdijk bouw & industrie bv
Postbus 7293

3280 AB Numansdorp

Tel.: 0186-684925
info@heijnsdijkhbi.nl

De constructie van de uitbreiding van Inspectorate Amsterdam 
is berekend door Van Roekel & Van Roekel, Ingenieursbureau uit 
Rhenen. De uitnodiging om de constructieve adviezen te leveren 
kwam van Hanse Staalbouw, dat vaker, en met tevredenheid 
samengewerkt heeft met dit bureau. Iris Cox, projectleider voor 
Van Roekel & Van Roekel, vertelt dat het om een zeer functioneel 
constructief ontwerp handelt: ‘De randvoorwaarden waren niet 
zozeer esthetisch, we hebben vooral een praktische en econo-
misch haalbare constructie gerealiseerd. Het pand is bedoeld voor 
opslag van chemische materialen en vloeistoffen en de betref-
fende ruimten moesten bovenal berekend worden op een zware 
vloerbelasting en voldoen aan hogere brandwerendheidseisen. 
Verder diende het gebouw aan te sluiten op de bestaande 
huisvesting van Inspectorate maar kon er geen gebruik worden 
gemaakt van bestaande constructieonderdelen.’

Het ontwerp wordt momenteel gerealiseerd. De hoofdconstructie 
van de bovenbouw bestaat uit een geschoorde staalconstructie. 
Op de verdieping bevindt zich een kantoorruimte met een vloer 
van kanaalplaten met daarover een druklaag om schijfwerking te 
creëren ten behoeve van de stabiliteit. De fundering bestaat uit 
randbalken op palen met daarover een onderheide vloer. Tegen de 
bestaande bebouwing worden overkragende balken toegepast 
aangezien de nieuwe kolommen tegen het bestaande gebouw 
staan maar de palen niet strak tegen bestaand aan kunnen wor-
den geheid. Om trillingen (en daarmee schade aan het bestaande 
pand) te voorkomen is hier gekozen voor mortelschroefpalen.

De samenwerking verliep vooral via Hanse Staalbouw. Iris Cox: 
‘Die is zoals gewoonlijk prettig en effi ciënt. Maar ook de architect 
heeft ons goed betrokken in alle communicatie waardoor wij 
snel konden reageren wanneer er iets constructief gezien niet 
helemaal juist werd doorgevoerd en/of geïnterpreteerd.’

Functioneel ontwerpen

Amsterdam • Opslagfaciliteit Inspectorate

Zestig minuten
Functioneel is het des te meer. Het 
gebouw is bedoeld voor de opslag van 
verpakte vloeistoffen en lege verpak-
kingsmaterialen (fusten) en bevat een 
minimale hoeveelheid kantoorruimte. 
Het moet vooral gevaarlijke stoffen 
huisvesten. Daarvoor is het uitgerust 
met vier bunkers van elk 10.000 liter 
die zijn opgetrokken met 214 mm dikke 
kalkzandsteen wanden. Dit materiaal 
zorgt meteen voor een brandwerend-
heid van meer dan zestig minuten. De 
betonvloeren op de hele begane grond 
zijn voorzien van een tweecomponenten 
gietvloer. Het opslaggebouw is verder 
voorzien van explosieveilige verlichting 
en extra afzuigcapaciteit om eventuele 
schadelijke gassen veilig af te kunnen 
voeren. Oplevering: 6 oktober.

Aansluiting met 
de bestaande 

bebouwing in de 
maak
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De modernste bioscoop van

Europa

Opdrachtgever
Kinepolis Group, Gent

Architect
Van Overbeek & Partners, Breda

Bouwbedrijf
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Zevenbergen

Adviseur
Van Boxsel Engineering, Oosterhout; 
LPB Sight, Nieuwegein; Nex2us, 
Etten-Leur

Installaties
Barth Installatietechniek BV, 
’s Gravendeel

Bouwperiode
Oktober 2015 – 1 augustus 2016

Tickets and sweets

Kinepolis op Breepark
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Laser Ultra biedt 
 unieke fi lmervaring

Tekst: Margot Visser Breda • Kinepolis

Breda heeft er een hypermoderne 
bioscoop bij. Aan de rand van stad, 
op het nieuwe evenemententerrein 
Breepark, opende Kinepolis op 
1 augustus haar deuren. Het is de 
eerste bioscoop in Europa met in 
alle zalen laserprojectie. 

Filmliefhebbers in Breda en omgeving 
kunnen terecht in de modernste bio-
scoop van Europa. Alle tien zalen zijn 
uitgerust met laserprojectie, de techniek 
die zorgt voor een hogere lichtopbrengst 
en meer contrast. De grote zaal (326 
plaatsen) heeft als eerste in Nederland 
Laser Ultra (de unieke combinatie van 
Barco Laser 4K en Dolby Atmos), het 
beste wat er is op beeld- en geluidsge-
bied. In totaal heeft de bioscoop 1.700 
zitplaatsen. Onder de op de eerste 
verdieping gelegen bioscoop bevindt zich 
een parkeergarage. 

Verend dak
Bouwbedrijf Vrolijk B.V. uit Zevenbergen 
realiseerde het nieuwe complex naar 
een ontwerp van architectenbureau Van 
Overbeek & Partners. ‘Bij het bouwen van 
een bioscoop draait alles om akoestiek’, 
vertelt projectleider Steffen Jansma. ‘Er 
mag geen geluidsoverdracht plaatsvinden 
tussen zalen. Daarom is het betondak 
verend opgelegd. De zalen zijn los van 
elkaar in de hoofddraagconstructie ge-
plaatst. Verder wil je wel voor een echte 

fi lmbeleving wél het geluid van de zalen 
in de foyer horen, maar niet omgekeerd. 
We hebben daarom uitgebreide geluids-
berekeningen op de deuren gemaakt.’ 

Verdiept
De Belgische bioscoopketen is zeer tevre-
den over zowel het akoestisch gedrag in 
de zalen zelf als de akoestische capa-
citeit van het gebouw, zeker aangezien 
het een nieuwe bouwmethode betreft. 
Daar is het bouwbedrijf natuurlijk trots 
op. ‘Voor ons was dit de eerste bioscoop 
die we bouwden. We hebben ons gron-
dig verdiept in akoestiek en een aantal 

gespecialiseerde adviseurs bij het project 
betrokken. Dat heeft tot dit mooie resul-
taat geleid.’ 

Alles in BIM
De bioscoop kon een maand eerder dan 
gepland haar deuren openen. Slimme 
bouwmethoden, een goede logistieke 
planning en de toepassing van BIM 
leidden hiertoe. ‘Door het ongeschoord 
plaatsen van de betonconstructie 
(geplaatst door Willy Naessens Neder-
land) konden we de bouwtijd verkorten. 
Bouwen in BIM zorgt voor minder fouten 
en dus sneller bouwen. Alles is in BIM 

De grote zaal (326 plaatsen) heeft 
als eerste in Nederland Laser Ultra
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www.bbvrolijk.nl    |    0168 - 40 55 55    |    info@bbvrolijk.nl    |    #bbvrolijk

Uw Bouwpartner

Bouwbedrijf Vrolijk B.V. Zevenbergen

van ontwerp tot oplevering

Gespecialiseerd in  
Agrarische-, Utiliteits- en Woningbouw

Kinepolis • Breda

Achterzijde met noodtrappen

Alles is in BIM gedaan, tot en met de 
stopcontacten en lichtpunten aan toe
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Verlegh is dé bouwmaterialen specialist in de regio Breda. In onze 
professionele bouwmarkt in Breda vindt u als bouwer en klusser 
bouwmaterialen van de allerhoogste kwaliteit. Door het gebruik 
van hoogwaardige bouwmaterialen kunt u altijd vertrouwen op 
topklasse producten. Heeft u specifi eke vragen of wensen? Onze 
bouwexperts staan graag voor u klaar met vakkundig advies. 
Aarzelt u niet ons te benaderen. Alleen met de juiste producten 
en voorbereiding slaagt u erin om een fraaie en duurzame bouw 
weg te zetten! 

Het spreekt voor zich dat alle bestellingen op het door u gewens-
te tijdstip op de bouwplaats of aan huis worden bezorgd. Verlegh 
levert aan zowel de professionele bouwer als particuliere klusser.

Verlegh helpt u professioneel te bouwen!

Verlegh, dé specialist in 
bouwmaterialen

gedaan, tot en met de stopcontacten 
en lichtpunten aan toe. Ook hebben we 
gebruik gemaakt van de moderne uitzet-
techniek ‘total station’. Hierdoor konden 
we bevestigingspunten sneller en nauw-
keuriger uitzetten.’ 

Van staal naar beton
Wat heel prettig werkte volgens Jansma 
was dat bouwbedrijf Vrolijk al in het 
voortraject werd betrokken. ‘Hierdoor 
konden we mede het ontwerp opti-
maliseren. Zo was oorspronkelijk een 
hoofddraagconstructie van staal bedacht. 
In nauwe samenwerking met Kinepolis 
en Willy Naessens is besloten om deze 
in beton uit te voeren, wat akoestisch 
voordelen oplevert en van nature brand-
veiliger is. Meedenken is een meerwaar-
de die wij onze klanten graag bieden.’

Projectoren staan in de 
centrale gang, zichtbaar 

voor het publiek
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Tekst: Patrick Boor

Deuren Specialist Nederland (DSN) plaatst 
en monteert in het nieuwe onderkomen van 
voedseldistributeur Scherpenhuizen docksets, 
sectionaaldeuren en snelloopdeuren. In totaal 
meer dan honderd stuks. Het Brabantse be-
drijf, met standplaatsen in Bergeijk en Kapelle, 
doet dat in opdracht van fabrikant Hörmann, 
de Duitse deurenleverancier. 

Voor DSN, actief in de industrie- en woning-
bouw in de zuidelijke provincies, bestaat het 
werk voor Scherpenhuizen in Eindhoven grof-
weg uit twee delen: de binnen- en de buiten-
schil van het pand. De deurenspecialist plaatst 
aan de buitenzijde van het distributiecentrum 
51 docksets. Deze bestaan uit SPU F42 deuren, 
buffers, levellers, shelters en sectionaaldeuren. 
DSN monteert verder vier losse sectionaaldeu-
ren, zes voorzetsluizen met sectionaaldeuren, 
levellers en shelters. Bij Scherpenhuizen, met 
grote supermarktketen als klant, laden en los-
sen jaarlijks zo’n 42.000 vrachtwagens. 

Radars en detectielussen
Voor de binnenschil zijn andere deuren nodig, 
mede vanwege de koel- en vriescellen waarin 
de groenten worden opgeslagen en verpakt. 
Aan de binnenkant komen dertig snelloop-
deuren en evenveel sectionaaldeuren. ‘Voor 
de koelcellen gebruiken we SPU F67 Thermo 
deuren in combinatie met V5015 snelloopdeu-
ren’, vertelt Jos Box, directeur van DSN. ‘De 
aansturing van de snelloopdeuren verloopt via 
een combinatie van radars en detectielussen 
in de vloer. Zo blijft het klimaat in de koel- en 
vriescellen beheersbaar. Belangrijkste eis: deu-
ren moeten snel open en dicht kunnen. Deuren 
openen dankzij detectielussen automatisch 
als je naar buiten rijdt. Naar binnen kiezen we 
voor een opstelling met een radar, zodat de 
deur niet open gaat als je langsloopt en niet 
naar binnen hoeft. We testen deze opstelling 
momenteel in het bestaande pand van Scher-
penhuizen. We starten binnenkort met het 
plaatsen van de dockdeuren en later de deuren 
voor de koelcellen. We zijn qua manuren een 
paar maanden bezig.’ DSN doet voor Hörmann 
Nederland en België onder meer de verkoop, 
montage, service en onderhoud. Het bedrijf, 
met het hoofdkantoor in Bergeijk, is zowel 
actief in de industrie- als woningbouw. 

Meer dan honderd 
deuren 

De eerste delen van de staalconstructie 
worden gemonteerd

Scherpenhuizen gaat voor Outstanding
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Bouwen tegen de

klok

Opdrachtgever
Scherpenhuizen Beheer BV, Eindhoven
Architect: DENC, Oisterwijk 

Adviseurs
Van Vliet Bouwmanagement, 
 Barendrecht (directie, bouwmanage-
ment); W4Y, Harderwijk (BREEAM); 
 Constructiebureau Landerd BV, Schaijk 
 (constructies)

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Peter Peters, Schaijk 

E-installaties
Mansveld Projecten & Services, 
 Eindhoven

W-installaties
DKC Totaaltechniek, Wijchen

Koelinstallaties
Van Kempen Koudetechniek BV, Tiel

Sprinklerinstallatie
ABBS. Lubbeek (B)

Koel- en vriestechniek
KIM Nederland, Apeldoorn

Docksets, sectionaaldeuren en 
snelloopdeuren
Deuren Specialist Nederland, Bergeijk/
Kapelle (in opdracht van Hörmann)

Bouwperiode
Juni 2016 – februari 2017 

Bouwprogramma
Distributiecentrum met kantoren

Bruto vloeroppervlakte
40.000 m2 

Eindhoven • DC Scherpenhuizen

Groothandel Scherpenhuizen bundelt drie vestigingen in één
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Scherpenhuizen is gespecialiseerd in het verhandelen, verpak-
ken, en distributie van groente, fruit en exoten. Om een optimale 
gekoelde omgeving te kunnen garanderen levert Van Kempen 
Koudetechniek de complete koelinstallatie van de koelcellen, 
verwerkingsruimtes en expeditie. 

Frank Boeijen, salesmanager van Van Kempen: ‘Het betreft hier een 
ammoniak-CO2 installatie met een koelvermogen van 2.290 kilo-
watt. Er wordt volledig gebruik gemaakt van natuurlijke koudemid-
delen waarbij de ammoniak zich alleen in de machinekamer en de 
condensor bevindt. Hierdoor blijft de hoeveelheid ammoniak in de 
installatie beperkt. De koudedrager CO2 wordt door de verschillende 
koelers in het pand rondgepompt en zorgt voor de warmteover-
dracht.’ 

VK-Dynamics
De installatie kenmerkt zich door een groene uitstraling en een 
lage energieconsumptie. Die wordt vooral gerealiseerd door de 
zelf ontwikkelde automatisering VK-Dynamics. Dit programma is 
het resultaat van 70 jaar ervaring in industriële koeltechniek en 
30 jaar ervaring in het automatiseren ervan. De grootste energie-
besparing wordt gerealiseerd door slim te schakelen tussen de 
koelers en de compressoren. Voor kantoorverwarming, ontdooien, 
drogen van de cellen en bereiding van warmwater wordt gebruik 
gemaakt van afvalwarmte uit de installatie. Het proceswater 
kan opgewarmd worden tot een temperatuur van 60-65°C door 
afvalwarmte uit de koelinstallatie.

Van Kempen heeft veel ervaring met BREEAM-projecten, het na-
streven van strakke bouwplanningen en partnership. Van Kempen 
Koudetechniek: Cold today Cold tomorrow! 

Cold today, cold tomorrow

Groente- en fruitdistributeur 
Scherpenhuizen betrekt in het 

eerste kwartaal van 2017 in 
Eindhoven een fonkelnieuw 

distributiecentrum van 
40.000 m2, met 3.500 m2 kantoor. 
Voor hoofdaannemer Peter Peters 

uit Schaijk is de bouw van het 
BREEAM “Outstanding” pand een 

race tegen de klok. 

EENVOUDIG  

EN DUIDELIJK... 

procesmanagement   EENVOUDIG EN DUIDELIJK   duurzaamheid 
STRATEGISCHE SAMENWERKING    pragmatisch   ONAFHANKELIJK 
Toekomstgericht  TERUG NAAR DE ESSENTIE  zonder oogkleppen 

w w w . w 4 y . n l  

Adviesbureau op het gebied 

van gebouwgebonden 

installaties en duurzaamheid 

www.vkkt.nl  t 0344 - 63 48 84

Koudetechniek • 

Procestechniek • 

Cellenbouw • 

Klimaattechniek • 

Service en beheer •

KOUDETECHNIEK

Cold today. 
Cold tomorrow. 
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Eindhoven • DC Scherpenhuizen

Vraag Johan Swinkels, directeur van 
bouwbedrijf Peter Peters, naar de groot-
ste uitdaging in het nieuwbouwproject 
en zijn antwoord is: planning en tijd. 
Anders gezegd, de race tegen de klok. 
Opdrachtgever Scherpenhuizen – over-
slag, distributie, verpakking van verse 
groente, fruit en exoten – zette het werk 

als design- en buildconstructie in de 
markt. Aannemer Peter Peters rolde 
in april 2016 als winnaar uit de bus. 
Geplande oplevering van het project: 
februari 2017. 

Alle neuzen dezelfde kant op
‘We zijn naast de bouw van het distri-
butiecentrum en aanleg van 30.000 m2 
buitenterrein ook verantwoordelijk voor 
de engineering, het vergunningtraject en 
tekenwerk’, somt Swinkels op. ‘We heb-
ben bovendien de coördinatieplicht voor 
sprinklerinstallaties, koel- en vriescel-
len, elektra en gasinstallatie. Schets-
ontwerpen zijn door de opdrachtgever 
aangeleverd, de hele engineering hebben 
wij als bouwbedrijf opgezet. We werken 
samen met voor ons bekende onder-

Impressie van de hoofdentree
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW         ISOLATIESYSTEEMBOUW

K.I.M. Nederland B.V.

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91

info@kim-nederland.nl

www.kim-nederland.nl

Bij K.I.M. Nederland pro� teert u van een unieke expertise in de koel- en 

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele marktontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat exact aansluit op uw eisen en wensen!

DC Scherpenhuizen • Eindhoven

aannemers. Zodat alle neuzen dezelfde 
kant op staan en we de strakke planning 
kunnen handhaven. We hebben niet op 
alle factoren grip, zoals de aanvraag bij 
de gemeente van vergunningen. En dat 
maakt het project, in combinatie met de 
korte bouwtijd, uitdagend.’ 

Warehouse 
Groothandel Scherpenhuizen bedient de 
markt in binnen- en buitenland momen-
teel vanaf drie locaties. De distributeur 
brengt de vestigingen volgend jaar samen 
onder een dak op bedrijventerrein De 
Schakel aan de noordwestrand van Eind-
hoven. De loods van 18.000 m2 is straks 
het episch centrum van de bedrijfsvoe-
ring. Scherpenhuizen, waar dagelijks 300 
tot 500 mensen werken, verpakt, sorteert 
en transporteert verse groente en fruit. 
Ongeveer 12.000 m2 van het warehouse 
is geklimatiseerd, 2.500 m2 gekoeld. In 
de loods komt een verdiepingsvloer van 

6000m2 waar de installaties en koeltech-
niek wordt ondergebracht. 

Ophogen in plaats van uitgraven 
De twee kantoren, elk van twee verdiepin-
gen, steken uit aan de voor- en linkerzijde 
van het pand. De 8.470 m2 gevel wordt 

Gevelimpressie
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Na de eerste beslissing om voor de bouw van het nieuwe koel-
distributiecentrum te gaan voor BREEAM Excellent, groeide het 
enthousiasme en daarmee ook de ambitie. Scherpenhuizen streeft 
nu naar een Outstanding score. Dit is uitgesproken terwijl de eerste 
paal nog de grond in moet.

De BREEAM methode was volledig nieuw voor Scherpenhuizen. Toch 
wist W4Y Adviseurs het bedrijf te inspireren om duurzaam te gaan 
bouwen en BREEAM te implementeren bij het ontwerp. Een ‘Excellent’ 
score zou haalbaar moeten zijn. Na de eerste ‘quick scan’ werd duide-
lijk dat enkele beoordelingspunten zo positief zouden uitvallen dat 
deze ambitie al kon worden bijgesteld. Matthijs van Rooy, BREEAM 
Expert voor dit traject, vertelt: ‘Bij de volgende ontwerpvergaderingen 
werd directeur Martin Scherpenhuizen zo enthousiast over BREEAM 
dat hij serieus is gaan kijken of het vijf sterren niveau haalbaar is. 
Het past goed in de visie van Scherpenhuizen en ze willen zo ook het 
goede voorbeeld geven naar buiten maar ook naar het personeel.’

De bouw van het distributiecentrum is nu enkele maanden op 
dreef en tijdens de bouw wordt constant een vinger aan de pols 
gehouden om dicht bij de BREEAM-criteria te blijven. Daarnaast 
wordt duurzaam ondernemen onderdeel van het MVO beleid van 
Scherpenhuizen.

Scherpenhuizen gaat 
voor Outstanding 

Scherpenhuizen verpakt, sorteert en transporteert verse groente en fruit

06-16 B (industriële eindverbruikers)

Dockequipment

Snelloopdeuren

Europa’s grootste  
gamma industriedeuren

• Europa’s nr. 1 met meer dan 75 jaar  
ervaring in de productie van deuren

• Uitstekende warmte-isolatie:  
U-waarde van max. 0,51 W/ (m²•K)*

• 24-uurs service: dag en nacht voor  
u bereikbaar

* bij de industriële sectionaaldeur  
SPU 67 Thermo met ThermoFrame

Industriële sectionaaldeuren

06-16-B-093x277-NL.indd   4 13.10.2016   14:11:40

opgetrokken uit verticaal gemonteerde 
sandwichpanelen. Het dak (35.700 m2) 
wordt gemaakt van stalen dakplaten 
(158/750). ‘Het pand staat op boorpalen’, 
vervolgt Swinkels. ‘De vloer van het wa-
rehouse is 1,20 meter boven het maai-
veld. Er komen dus geen laadputten voor 
vrachtwagens. Sterker nog, we moeten 
ophogen in plaats van uitgraven.’ 



Indampfabriek FrieslandCampina • Leeuwarden

Opdrachtgever
FrieslandCampina 

Adviseur
Sweco Nederland

Aannemer
Visser & Smit Bouw

E-installateur
Van Lente Systeemintegratie

W-installateur
De Groot Installatiegroep

Bouwprogramma
Nieuwbouw voor de productie van 
gecondenseerde melk

Bouwperiode
Maart 2014 tot mei 2017

Bruto vloeroppervlakte
4750 m2
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Wereldwijde 
 ambitie vanuit

Leeuwarden
Extra productiecapaciteit gecondenseerde 
melk voor FrieslandCampina

Tekst: Mirjam Oomens

Het verdwijnen van het melkquotum en 
de wereldwijd toenemende vraag waren 
voor FrieslandCampina aanleiding om de 
ruimte op het Leeuwardense terrein te 
benutten. Na verbouwing en uitbreiding 
van het bestaande pand op het terrein, 
koos men voor nieuwbouw als behuizing 
van de aan te schaffen indampers. 

Groot en zwaar
‘Voor het productieproces kiest Fries-
landCampina de nieuwste technologieën 
voor indampen, reiniging, laboratori-
umtesten, enzovoort’, vertelt project-
manager Matthijs Stock van VolkerWes-
sels – onderneming Visser & Smit Bouw. 
‘Daarvoor wilde men ook een nieuw 
pand.’ Op de (geboorde) heipalen staan 

Op de productielocatie van FrieslandCampina in Leeuwarden 
verrijst een gebouw met drie ‘indampers’, oftewel 
productielijnen waarop gecondenseerde melk gemaakt gaat 
worden. PAVE2 heet het pand genoemd. Het is de tweede fase 
van een plan om de productiecapaciteit fl ink op te voeren.

dikke betonvloeren en een volledige 
betonconstructie waarbij de wanden op-
getrokken zijn met glijbekisting. Binnen 
liggen diverse typen op gebruik gekozen 
vloerconstructies. De procesinstallaties 
zijn zeer groot en zwaar, dus de con-
structie is berekend op grote gewichten 
en krachten. Grontmij Groningen (tegen-
woordig Sweco Nederland) tekende voor 
het ontwerp en de afstemming met de 
projectinstallaties. 

Omgevingsmanagement
De site grenst aan één zijde aan een 
woonwijk, dus was er veel aandacht voor 
het voorkomen van overlast. ‘Er is niet 
geheid maar geboord, ook vanwege de tril-
lingen in het eigen bestaande pand’, aldus 

Een volledige betonconstructie 
waarbij de wanden opgetrokken 
zijn met glijbekisting
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De Borgweer B.V.
Borgweersterweg 13,
9964 TB Wehe-den Hoorn
0595 - 57 27 17 / 06 - 53 26 95 00
info@deborgweerbv.nl

Grondwerk - Bestrating - Transport  
Bermonderhoud - Gladheidbestrijding

www.deborgweerbv.nl

Sterk staaltje
van staalbouw

Industrieterrein
Hoogkerk-Vierverlaten

Hoendiep 276
9745 EK  Hoogkerk

T   050 316 67 11
F   050 551 54 85

E info@staalbouw-smid.nl
I  www.staalbouw-smid.nl

Postadres
Postbus 2315

9704 CH  Groningen

Jager Afbouw bv    Stationsstraat 2c    9414 TH  Hooghalen
Telefoon (0593) 59 22 92    info@jagerafbouw.nl    www.jagerafbouw.nl



Meer dan honderd vrachtwagens per dag rijden af en aan en op 
sommige plekken rijden heftrucks van 20 ton met 12 ton lading. 
Dat vergt het nodige van de bestrating rond PAVE2. 

De Borgweer uit Groningen werd geselecteerd om deze aan te 
leggen rondom het gebouw. Dit bedrijf werkt al meer dan vijf jaar 
voor FrieslandCampina. ‘De basis van het terrein is klei, waar-
door het heel nat kan zijn op dit terrein. Er is dan ook regelmatig 
onderhoud nodig aan de bestrating waarvoor wij regelmatig 
worden ingeschakeld’, aldus directeur-eigenaar Pieter de Jong.

Industrieplaten vacuüm geplaatst
‘Bij dit project was de ondergrond al voor ons voorbereid. De 
puinbaan lag er dus al in, wij hoefden alleen de zandlaag nog aan 
te leggen voor we de bestrating konden plaatsen. Deze bestond 
uit 500 m2 betonelementen (industrieplaten), 250m2 betonklin-
kers en 150m2 trottoirtegels. Betonelementen zijn de beste keuze 
wanneer er veel zwaar verkeer rijdt. De platen zijn geplaatst met 
een vacuümsysteem. Grote oppervlakten brengen wij normaal 
ook machinaal aan maar in dit geval stonden er te veel objecten 
in het straatwerk zoals steunpilaren, industrieplaten en molgo-
ten’, besluit De Jong. 

Is het mogelijk om een gestorte betonnen wand direct af te wer-
ken zodra deze uit de glijkist komt? Kan met een wand hetzelfde 
als met een vloer? Interessante vragen, vond ook Ramon Jager. Hij 
is directeur-eigenaar van Jager Afbouw, verantwoordelijk voor de 
wandafwerking van PAVE2. 

Jager: ‘We hebben een proef gedaan om te zien of het mogelijk 
om de wand te pleisteren op het moment dat de glijkist omhoog 
gaat en de betonwand eruit komt. Helaas liet het materiaal dat 
niet toe en bleek het ook praktisch heel lastig uitvoerbaar. In 
plaats daarvan hebben wij een aantal proefstukken gemaakt met 
diverse gladde pleisterafwerkingen. FrieslandCampina heeft deze 
beoordeeld en er een keuze uit gemaakt. Voor een voedselomge-
ving is in verband met de hygiëne een dichte ondergrond, zodat 
bacteriën geen kans krijgen zich te hechten. Wij hebben in ons 
werk dus daarop gefocust. Verder is het een groot project met 
veel steigerwerk. Vier hoge kokers moesten tot in de nok gestu-
kadoord worden. Met Visser & Smit Bouw was er een heldere 
afspraak: alle steigers tot acht meter regelden wij, alles daarbo-
ven regelden zij. Heel helder dus. De samenwerking met zowel de 
aannemer als de opdrachtgever verliep heel goed. Er was sprake 
van wederzijdse waardering.’ 

Zwaar verkeer op klei Geen gaatjes, geen bacteriën

Matthijs Stock. ‘Daarnaast beperken we 
het geluid en licht zoveel mogelijk. Ook bij 
de keuze voor kranen speelt omgevings-
management een rol. De communicatie 
hierover is in handen van de opdracht-
gever.’ Een ander gezamenlijk speerpunt 
is de veiligheid. ‘Wij hebben veiligheid 
hoog in het vaandel staan en dat geldt 
ook voor de opdrachtgever’, aldus Mat-
thijs Stock. ‘Op de site is met groene lijnen 
aangegeven waar geen PBM’s gedragen 
hoeven te worden.. Ook zijn er voort  
durend veiligheidsmensen van ons en van 
 FrieslandCampina aanwezig.’

Daden
Visser & Smit Bouw zat al in een vroeg 
stadium van het project rond de tafel. 
‘Wij hebben meer opdrachtgevers in de 
foodsector’, aldus Matthijs Stock. ‘Daar-

door konden wij vanuit ons vakgebied 
kennis aanleveren inzake het bouwen 
in een voedselveilige omgeving.’. ‘De 
kwaliteitsafdeling van FrieslandCampina 
is bij alle beslissingen betrokken. Zoals 
de keuze voor zeskanttegels en epoxy-
coating op de vloeren, allemaal conform 
de HACCP-richtlijnen. Van alle producten 
hebben we de specifi caties afgegeven. 
De wanden worden allemaal op cement-
basis gestukadoord en gesausd met 
een foodsafe coating. We deden eerst 
een paar vierkante meter, dan komt de 
opdrachtgever meekijken om te kijken of 
de producten voldoen aan de eisen, en 
pas daarna gaan we verder. Je hoort vaak 
zeggen dat men open en transparant 
was in een project. In dit geval was dat 
geen kwestie van mooie woorden, maar 
vooral van daden.’

Gebouwd met zo min mogelijk 
overlast voor de buurt

Leeuwarden • Indampfabriek FrieslandCampina
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Onderzoekscentrum Genmab  • Utrecht

Opdrachtgever, ontwikkelaar
Dura Vermeer Vastgoed (Houten)

Architect
Cepezed, Delft

Adviseurs
Pieters Bouwtechniek, Haarlem 
(constructies); Peutz, Zoetermeer 

(bouw fysica); DWA, Bodegraven (duur-
zaamheid)

Aannemer
Dura Vermeer, Rotterdam

Bouwperiode
Begin 2016 – medio 2017

Bouwprogramma
Onderzoekscentrum (kantoren, labora-
toria,  vergaderruimtes, ontmoetings- 
en concentratieplekken,  auditorium, 
science café, restaurant, parkeergarage)

Bruto vloeroppervlakte
11.250 m2

Atrium met 
trapsgewijs 
‘zwevende eilanden’
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Tekst: Merel van Berkel

Genmab stimuleert uitwisseling

van kennis
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WE MAKE STAIRS INTO YOUR THING OF BEAUTY

+31 342 405700 
nl@eestairs.com
www.eestairs.nl

EeStairs Nederland bv
Harselaarseweg 102 
3770 AA Barneveld
PO Box 4

EeStairs Nederland uit Barneveld is meer dan een trapleverancier. 
Dankzij zijn vakkundige vormgevers kan het bedrijf optimaal 
meedenken met zijn klanten. Op die manier wordt altijd een 
passend ontwerp gevonden waarin beide partijen zich kunnen 
vinden. De trappen, die het bedrijf in eigen huis fabriceert en ter 
plaatse monteert, zijn hierdoor uniek. Ze kenmerken zich boven-
dien door innovatief design en duurzaam materiaal. Deze werk-
wijze past dan ook helemaal bij het nieuwe onderzoekscentrum 
van Genmab te Utrecht, dat met de verschillende eyecatchers een 
meer dan opvallend gebouw krijgt.

Een van de belangrijkste kernwaarden die het onderzoekscen-
trum moet uitdragen, is transparantie. Om deze te kunnen 
vertalen naar een bijpassende trap, gingen architect Cepezed 
en de Barneveldse specialist samen op zoek naar een opvallend, 
‘open’ design. Uiteindelijk viel de keus op twee wenteltrappen bij 
de entrée van het nieuwe gebouw en vier rechte trappen in het 
atrium. Joost van de Lustgraaf, sales manager bij EeStairs Neder-
land: ‘Alle trappen zullen bestaan uit glaswerk in combinatie met 
staal. Dit zijn beide duurzame materialen, zodat we voldoen aan 
de eisen die BREEAM aan het nieuwe pand stelt. Hiermee creëer 
je een heel prettige, transparante uitstraling en dat is precies wat 
de opdrachtgever wenste.’ 

Trappen van staal en glas: 
duurzaam en transparant

Staal en glas
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Genmab is een wereldspeler als het gaat 
om de ontwikkeling van nieuwe kanker-
medicijnen en maakt al ruim 15 jaar deel 
uit van het cluster van kankeronderzoek 
op het Utrecht Science Park. Het Re-
search and Development Center
stimuleert uitwisseling van kennis, 
daarom komt op de begane grond een 
science café waar andere ‘bewoners’ van 
het Science Park welkom zijn.

In de nieuwbouw komen verschillende 
duurzame oplossingen om te voldoen aan 
de eisen van BREEAM. Te denken valt aan 
warmtekoudeopslag in de bodem, overal 
led-verlichting met aanwezigheidsdetectie 
en automatische aanpassing op de hoe-
veelheid daglicht; het ventilatiesysteem is 
niet alleen gebalanceerd met warmte- en 
vochtterugwinning, ook voorkomt het 
onnodige luchtverversing door een con-
stante monitoring van de hoeveelheid CO2 
in onder andere restaurant en vergader-
zalen; op het dak plaatst men zo’n 300 m2 
aan zonnepanelen en in de parkeerkelder 
elektrische laadpalen voor auto’s.

Stimuleren van discussie en 
samenwerking
Het ontwerp bestaat uit twee beuken, 
van elkaar gescheiden door een groots 
atrium en anderzijds verbonden door 

loopbruggen van de ene beuk naar de 
andere. De bruggen stimuleren kortere 
looplijnen en daarmee de gewenste 
ontmoetingen – een van de belangrijkste 
doelen. Er wordt veel gebruik gemaakt 
van glas, zoals in de liftschachten, balus-
trades en de volledige atriumgevel. Dit 
creëert een heel open gebouw.  

Zwevende eilanden
In het atrium hangen trapsgewijs 
‘zwevende eilanden’. Ze vallen op door 
een slanke constructie en zijn zo dun 
mogelijk gehouden. Bijzonder is dat de 
lange zichtlijnen in het atrium hierdoor 
behouden blijven. Joris Burggraaff, ont-
wikkelaar en tendermanager commerci-
eel vastgoed bij Dura Vermeer: ‘Vanuit de 
glazen liften kom je uit op deze eilanden. 
Hier kunnen bezoekers en werknemers 
elkaar ontmoeten of een kopje koffie-
drinken. Je krijgt hier bovendien een im-
posant uitzicht op het volledige atrium.’ 

Design & Build
Het nieuwe onderzoekscentrum van 
Genmab is een mooi voorbeeld van de 
integrale aanpak van Dura Vermeer. 
Burggraaff: ‘We benaderen het project 
vanuit de combinatie aannemer-ontwik-
kelaar. Dit zie je terug in de kwaliteit van 
zowel het proces als het product.’

Op het Utrechtse Science Park bouwt 
en ontwikkelt Dura Vermeer in 
opdracht van Genmab één van de 
eerste BREEAM Excellent laboratoria 
van Nederland. Het nieuwe 
onderzoekscentrum krijgt innovatieve 
duurzame toepassingen als WKO en 
een ventilatiesysteem dat zelfstandig 
CO2 metingen doet. Dit alles in een 
opvallende staal- en glasconstructie 
met lange zichtlijnen, atrium en 
‘zwevende eilanden’, ontworpen door 
architect Cepezed. Dura Vermeer 
vervult in dit project de rol van zowel 
ontwikkelaar als aannemer.

Utrecht • Onderzoekscentrum Genmab 

Twee beuken gescheiden 
door een groots atrium
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Nieuwe datacentra moeten 
groei dataverkeer

opvangen

Datacenter AMS8 • Schiphol-Rijk

Opdrachtgever
Somerset Real Estate, Oisterwijk
 
Architect 
Areins Groep,Wijchen

Bouwkundige hoofdaannemer 
Van der Heijden Bouw, Schaijk

E-Installatie 
Willem Bos, Someren

W-Installatie 
Heesmans Installatietechniek, 
 Helmond

Sprinlerinstallatie
ABBS Nederland, Helmond

Binnenwanden (metal stud)
Verhoeven Montage, Heesch

Plafonds 
Peter Plafondsystemen, Heesch 

Glas en Schilderwerk 
Claassen Schilderwerken, Uden  

Miva-lift
Euroliften, Aalsmeer

Bruto vloeroppervlak
Kantoren: 4.210 m2; hal: 26.600 m2; 
 buitenstelling generatoren: 2.740 m2

Totale footprint gebouw: 14.630 m2
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Tekst: Mirella Schaperkotter

In antwoord op de snel groeiende 
vraag naar cloud- en carrier-
neutrale datacenterruimte bouwt 
Interxion momenteel (weer) een 
nieuw datacenter in Amsterdam, 
om precies te zijn op Schiphol 
Logistics Park te Schiphol-Rijk. In 
korte navolging op AMS 7 zal het 
nieuwe AMS 8 in 6 fases worden 
opgeleverd. 

AMS8 aan de Pudongweg 
(Schiphol Logistics Park)

Dit najaar zullen de eerste 2 fases, 
3.200 m2 van de in totaal 8.000 m2, al 
gereed zijn voor gebruik. Tijdens 2017 zal 
gefaseerd het hele project met in totaal 
15 MW beschikbaar komen voor de 
klanten van Interxion. Dit achtste data-
center van de dienstverlener biedt straks 
toegang tot meer dan veertig carriers en 
isp’s en tot de twee internet exchanges, 
AMS-IX en NL-ix. 

Bijzondere toepassingen
AMS8 wordt gebouwd In opdracht van 
Somerset Real Estate door hoofdaan-
nemer Van der Heijden uit Schaijk naar 
ontwerp van Ariens Group uit Wijchem. 
Het gebouw zal een totale omvang krij-
gen van circa 12.000 m². Aan de enorme 
datahal komt ook een kantoorgedeelte 

met drie verdiepingen. Naast het gebouw 
komen enorme generatoren die de 
15 MW aan vermogen zullen leveren. De 
storingsgevoelige servers op de datavloer 
vragen in dit gebouw om uitgebreide 
specifi caties. Ter voorkoming van over-
verhitting worden hoge eisen gesteld 
aan de klimaatbeheersing. Adiabati-
sche koeling in combinatie met koude-
warmteopslag is daarom toegepast. Het 
gebouw is voorzien van geavanceerde 
automatische brandblussystemen. Een 
fail safe back-up systeem van stroom-
voorziening voorkomt verlies van data 
bij een stroomstoring. Bovendien is alle 
apparatuur in het datacenter dubbel 
uitgevoerd vanwege het bedrijfskritische 
karakter hiervan. 
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Verhoeven Montage uit Heesch plaatste in het nieuwe data-
center AMS 8 in totaal 6.500 meter aan metal studwand. Het 
datacenter bestaat uit een hal met drie trappenhuizen en een 
kantoorgedeelte. Het enorme oppervlakte is door de wanden 
opgedeeld in gescheiden ruimtes. De kantoren zijn voorzien 
van geluidsisolerende wanden en in de hal werden 60 minuten 
brandwerende wanden geplaatst. Een grote klus voor Verhoeven 
Montage waarbij op het hoogtepunt van de werkzaamheden 25 
monteurs op de bouwplaats aanwezig waren. 

Verhoeven Montage is al 25 jaar specialist in het monteren van 
metal stud plafonds en wanden. Regelmatig wordt het erva-
ren montagebedrijf dan ook ingezet door hoofdaannemer van 
der Heijden.  De omvang van dit soort grote klussen vraagt om 
gespecialiseerde bedrijven. De laatste werkzaamheden worden 
momenteel afgerond in Schiphol-Rijk. Daarmee kijkt Verhoeven 
montage terug op een zeer geslaagd project!

Naar wens van de opdrachtgever en ontwerp van het gebouw 
moet AMS 8 toegankelijk zijn voor mindervaliden. Aangezien de 
eerste verdieping een meter hoger ligt dan de gelijkvloerse entree 
werd gezocht naar een functionele, maar ook mooie oplossing in 
de vorm van een plateaulift. Euroliften uit Aalsmeer is specialist 
op het gebied van maatwerkliften en dan met name mindervali-
deliften. Het bedrijf heeft alles in huis om deze liften te leveren in 
bijna elke maat, kleur en afwerking. Al eerder plaatsten zij in AMS 
7 een soortgelijke lift. 

Ook in AMS8 mocht Euroliften de mindervalidelift uitwerken en 
installeren. Om niet te diep de vloerput in te gaan werd in dit 
geval gekozen voor een kolomheffer die gedeeltelijk is wegge-
werkt in de muur.  Het stalen frame is gepoedercoat in de twee 
kleurenstelling van de hal. De mindervalidenlift is afgewerkt met 
een glazen afscherming en  roestvrij stalen railingen waardoor de 
lift een mooi geheel vormt met haar omgeving. 

Euroliften is een van de weinige liftspecialisten in Nederland 
die volledig op maat ontwerpt en monteert. Zij kunnen aan de 
meest uiteenlopende wensen van hun klanten voldoen. Zolang 
een rolstoel past op het plateau kan eigenlijk bijna alles. Naast 
verticaal rolstoelvervoer bieden zij meerdere slimme toepassin-
gen in liften. 

Mindervalidelift op maat

6.500 meter metal 
studwanden voor kantoren 
en datacenter 

 

 

Plateautrapliften, hefplateaus en schaartafels 
voor rolstoelen, goederen, fietsen en brancards 

Euroliften produceert op maat 
Euroliften is gespecialiseerd in maatwerk, naar wens en behoefte van de gebruiker. 
Sinds 1997 zijn wij producent en leverancier van plateautrapliften, MIVA hefplateaus, 
fietsliften, schaarliften en brancardliften voor de zakelijke- en particuliere markt. 

Witteweg 4D    •    1431 GZ Aalsmeer    •    Postbus 88    •    1431 AB Aalsmeer 
Telefoon 0297 – 32 42 91  •  info@euroliften.nl  •  www.euroliften.nl 

Onze adviseurs kunnen uw wensen 
vertalen in een pasklare oplossing, 
waarna deze in eigen huis 
geproduceerd wordt en geïnstalleerd 
door onze vakkundige monteurs. 
Euroliften beschikt over een eigen 
service- en onderhoudsdienst. 
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Toenemende vraag
Interxion, huurder van dit complex, is 
van oorsprong een Nederlands bedrijf 
met 42 datacenters in elf landen. In 
slechts vijftien jaar tijd is het uitge-
groeid tot een serieuze speler in Europa. 
Constante investering in de ontwikkeling 
en toepassing van nieuwe technieken 
op het gebied van veiligheid, perfor-
mance en duurzaamheid is belangrijk 
binnen de organisatie. Evenals focus op 
de dagelijkse processen en de dienstver-
lening naar meer dan 1.500 klanten. Een 
innovatief bedrijf dus met oog voor haar 
maatschappelijke rol. Interxion ziet de 
kansen, door vraag op de Nederlandse 
markt in deze sector, sterk toenemen. 
Het realiseren van een achtste datacen-
trum in Schiphol-Rijk is dus misschien 
zelfs een noodzakelijke stap te noemen 
in antwoord op deze vraag. 

Schiphol-Rijk • Datacenter AMS8

De schil van het datacentrum

Naast het gebouw komen enorme generatoren die de 15 MW aan vermogen zullen leveren
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Kwaliteitsborging voor

DC Dordtse Kil III

Distributiecentrum Dordtse Kil III • Dordrecht

Ontwikkelaar
Over Engh Vastgoed BV, Glint Real 
Estate, Hercuton Property IX, Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Drechtste-
den (ROM-D) en Deal Drechtsteden

Adviseur brandveiligheid
De Brand1heid, Luttenberg

Hoofdaannemer
Hercuton bv, Nieuwkuijk

Houten dakconstructie
W. u. J. Derix GmbH & Co., 
 Lierderholthuis (D)

Vloeren
Twintec, Culemborg

E- en W-installaties
Den Doorn BV, Nieuwendijk

Bouwperiode
Juni 2016 – april 2017

Bouwoppervlakte
32.000 m2

Bouwsom
ca € 12 miljoen
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DC Dordtse Kil III

Tekst: Loek Schaap

Op het bedrijventerrein Dordtse Kil III in Dordrecht verrijst 
momenteel een distributiecentrum van 32.000 m2. Hercuton 
bv realiseert het gebouw als pilot voor de aankomende wet 
Kwaliteitsborging voor het Bouwen. 

‘De ontwikkeling is tot stand gekomen in 
samenwerking met Over Engh Vastgoed 
BV en Glint Real Estate’, begint Hercuton 
directeur Ivo van der Mark. ‘Het traject 
werd begeleid door de overkoepelende 
partij voor de Drechtsteden, de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden 
(ROM-D) en Deal Drechtsteden. Zij hebben 
veel bijgedragen, eerst bij de wijziging 
van het bestemmingsplan en daarna bij 
de snelle en soepele overdracht.’

Op de bouwplaats op de Dordtse 
Kil III zijn de betonnen kolommen 
en de betonnen borstwering van 
tweeënhalf meter hoog al zichtbaar
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Pascalweg 25D
4104 BE Culemborg
Tel.: +31 345 53 28 78
www.twintec.nl

Design

Build

Guarantee

A.Habers@BRAND1HEID.NL
0031-6-14482942

3 Zuurstofreductiesystemen
3 Gasblussystemen
3 Sprinklerinstallaties
3 Hi-Ex lichtschuiminstallaties
3  Brandveiligheid grote brandcom-

partimenten
3 Vuurlastberekeningen
3  Brandoverslag/ 

stralingsberekening
3 PGS 15 opslag/ADR ruimtes
3  Op basis van mijn brede markt-

kennis en vakinhoudelijke ex-
pertise ondersteun ik opdracht-
gevers bij allerlei vraagstukken 
rondom brandveiligheid.

DE  BRAND1HEID
Specialist  in  brandbeveiliging

Vertegenwoordigt door August Habers,  
voor het opstellen van uitgangspuntendocumenten:

High-tech hout voor hallenbouw

Ons zwaartepunt ligt op de productie van
uitgekiende houten draagconstructies voor
productie-, opslag– en logistieke hallen.

Informatie en referenties op: www.derix.nl
W. u. J. Derix GmbH & Co.
Herenbrinksweg 3A, NL 8144 RC
Lierderholthuis, T. +31 (572) 366 280

Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG
Industriestr. 24, D 49492 Westerkappeln
T. +49 (5456) 93 03 0
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De vloer is de plaats waar het allemaal 
gebeurt. Daarvoor wil je de beste kwali-
teit. Twintec realiseert in Distributiecen-
trum Dortse Kil III een Ultimate vloer met 
gecombineerde hybridebewapening van 
29.000 m2. Jos Rossen, bedrijfsleider bij 
Twintec legt uit: ‘Het is een vloer waarin 
de traditionele wapeningsnetten gecom-

bineerd worden met staalvezels. Hierdoor 
ontstaat een homogene bewapening door 
het hele beton heen.’ Het voordeel is dat 
met de Ultimate vloer men compacter kan 
ontwerpen en scherper dimensioneren. Bij 
extreme belasting is het erg belangrijk dat 
de druk verdeeld wordt. Op deze manier is 
dat mogelijk. 

Naast de 29.000 m2 vloer realiseert Twintec 
ook nog een laadkuil met traditionele vloer 
van 3.900 m2. Saai is het nooit. Rossen: ‘Elke 
vloer moet je als uniek benaderen. Elke 
ondergrond, gecombineerd met de eisen, 
vragen zijn eigen aanpak. Een uitdaging die 
Twintec elke keer aangaat om de perfecte 
vloer te ontwerpen.’ 

Twintec levert vloeren waar je op kunt bouwen
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‘Voor het project Distributiecentrum Dordtse Kil III heb ik de 
vuurlast-berekeningen gemaakt om als gelijkwaardigheid ten 
opzichte van het bouwbesluit grotere brandcompartimenten 
toe te kunnen passen’, zegt August Habers van De BRAND1HEID. 
‘Als specialist in brandveiligheid, nodigde Hercuton mij uit om de 
rapporten hierover te schrijven’, vervolgt hij. ‘Daarnaast heb ik de 
uitgangspunten opgesteld voor de brandveiligheidsinstallaties, 
waaronder de sprinklerinstallatie. Tevens heb ik een onderbou-
wing gemaakt dat er langere vluchtwegen toegepast konden 
worden [tot 120 m1 in plaats van 60 m2 volgens bouwbesluit; 
red.].  Daarmee kunnen ze de afstand halen die nodig is in zo’n 
groot brandcompartiment. Met mijn eenmansbedrijf De BRAND-
1HEID richt ik mij op distributiemagazijnen als Dordtse Kill III en 
op ADR-ruimtes, de chemische opslag van gevaarlijke stoffen. Het 
belangrijkste dat ik als specialist wil benadrukken, is dat heel veel 
gelijkwaardige oplossingen mogelijk zijn ten opzichte van het 
bouwbesluit, zonder concessie te doen aan de veiligheid.’

Brandveiligheid inclusief 
veilig vluchten

Dordrecht • Distributiecentrum Dordtse Kil III

Wet Kwaliteitsborging voor het 
Bouwen
‘Wat het project zo bijzonder maakt’, 
vervolgt Van der Mark, ‘is dat het project 
als pilot zal dienen voor de aankomende 
wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen 
(Wkb). Voor de woningbouw waren al 
enkele pilots uitgevoerd, voor de grote 
utiliteitsbouw nog niet. Ik was al langer 
intern bezig met zo’n kwaliteitsborging. 
Deze aankomende wet is uitstekend te 
integreren in onze bedrijfsvoering en 
zal uiteindelijk leiden tot een betere 
kwaliteit en een effectiever, slimmer 
en effi ciënter bouwproces met hogere 
klanttevredenheid. Als jonge, innovatieve 
club zijn we niet bang voor een uitda-
ging, het is goed om zelfkritisch te zijn. 
Je krijgt met de Wkb te maken met een 
omgekeerde bewijslast voor bouwbedrij-
ven. Het is ook logisch dat een opdracht-
nemer aantoont dat een project voldoet 
aan de vraagspecifi catie. Deze wet- en 

Een dc met een omvang van 
32.000 m², geschikt voor alle 
reguliere logistieke activiteiten

Laad- en loszone 
met 32 docks
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Alcoa Architectuursystemen, Harderwijk

MTS Europroducts, Maassluis

Xite, Amsterdam

wehkamp.nl, Zwolle

GEEN GEBOUWEN, MAAR OPLOSSINGEN !

Hercuton b.v.

Touwslager 2, 5253 RK  Nieuwkuijk T 088 205 34 00  E info@hercuton.jajo.com

WWW.HERCUTON.NL

8.1

Doorlopend klanttevredenheidsonderzoek toont aan 
dat onze opdrachtgevers onze werkwijze waarderen met:

Totaal score:

8.1★ ★ ★ ★ ★

Bouwen met Hercuton is bouwen zonder zorgen. 
Wij nemen de verantwoording voor het héle bouwtraject.
Wij helpen u met een locatie- en financieringsadvies,
brengen vroegtijdig de realisatie- en exploitatiekosten
in kaart en verzorgen de bouw vanaf ontwerp tot en
met sleutelklare oplevering en nazorg. 

Door onze conceptmatige aanpak - dit wordt ook 
wel LEGOLisering genoemd - helpen wij u blijvend op
voorsprong.

16-30 Hercuton - adv Havenlocaties 230x297mm.qxp_Opmaak 1  08-03-16  12:53  Pagina 1



Als vestigingsmanager is Johan-Paul Bor-
reman voor het Duitse bedrijf W.u.J. Derix 
GmbH & Co bezig met het uitbouwen van de 
vestiging voor de Nederlandse en Belgische 
markt. Net over de grens bij Venlo in Nieder-
krüchten en bij Osnabrück staan twee fabrie-
ken waar gelamineerd hout geproduceerd 
wordt, zogezegd gelijmde houtconstructies 
en kruislaags gelamineerd hout (X-lam).

‘We doen de engineering van de dakcon-
structie, de gelijmde liggers van het dak 
van DC De Dordtse Kil III, en wij verzorgen 
de productie en de levering daarvan’, zegt 
Johan-Paul Borreman. ‘De hele draagcon-
structie van het dak wordt van hout. Veelal 
zie je dit soort hallen volledig in beton of 
volledig van staal, maar dat zo’n dak van 
grote houten liggers wordt gemaakt is uniek 
voor deze schaalgrootte; het gaat immers 

om 30.000 m2 dakoppervlakte. Ik kan geen 
tweede plek opnoemen die een houten dak 
heeft van dit formaat.’

‘Technisch hebben we dit al vaker gedaan, 
maar de schaalgrootte in combinatie met 
de snelle montagetijd van circa vijf weken 
vormt een mooie uitdaging. Wat ons daarbij 
kenmerkt is dat we heel ver gaan met de 
voorbereiding, de zogenoemde prefabri-
cage. Alle onderdelen komen panklaar als 
een bouwpakket naar de bouwplaats en de 
benodigde stalen koppelschoenen zijn reeds 
voorgemonteerd bij ons in de fabriek. Dan 
is het een kwestie van in elkaar schroeven. 
Wij draaien natuurlijk ook mee met de pilot 
voor de aankomende wet Kwaliteitsborging 
(Wkb) en met de BREEAM-certifi cering. Met 
onze houtconstructie kunnen we aan beiden 
uitstekend voldoen’.

‘Als Derix produceren, monteren en leveren 
wij gelijmde houtconstructies, gelamineerde 
houtconstructies. Maar we maken ook volledig 
kruislaags houten casco`s voor bijvoorbeeld 
hotels, woonhuizen, zwembaden en sport-
hallen als subsituut van beton. Overal waar 
sprake is van een dragende constructie kun-
nen wij dit in hout verzorgen’, aldus Borreman.

Materialenstaat Dordtse Kil III:
- 285 stuks liggers
-  totaal 725 m3 gelamineerd PEFC 

 vurenhout
- 16 Ton staal t.b.v. koppelschoenen
- 27.000 stuks schroeven en bouten

Grootschalige dakoplossing in hout

Dordrecht • Distributiecentrum Dordtse Kil III

regelgeving staat voor invoering in 2018, 
maar eigenlijk vind ik dat de branche zo 
volwassen zou moeten zijn om het pre-
ventief voor die tijd al op te pakken’.

Vriendelijke uitstraling
Over hoe het gebouw eruit komt te zien, 
zegt Van der Mark: ‘Het is een dc met een 
omvang van 32.000 m². Het is geschikt 
voor alle reguliere logistieke activitei-
ten, waarbij we zowel Warehousing als 
Value Added Logistics kunnen huisves-
ten. We hebben ervoor gekozen om de 
hoofddraagconstructie op te trekken in 
betonnen kolommen en houten span-
ten met een brandwerendheid van 60 
minuten. Door de gelamineerde houten 
liggers krijgt het pand een vriendelijkere 
uitstraling. Daarnaast heeft het gebouw 
rondom een betonnen borstwering van 
tweeënhalf meter hoog, met een kantoor 
op elke kop welke zicht heeft op de laad- 
en loszone en de 32 docks. Verder wordt 
het dc uitgerust met een stalen gevel tot 
het dak en een lichte stalen dakbedek-
king. Het gebouw is volledig gesprin-
klerd en kent een duurzaamheidslabel 
BREEAM Good’. 

A la Hercuton
‘Bij Hercuton werken we met een 4D 
planmethodiek, een Tekla BIM-model 
met factor tijd. Onze eigen grondwerk- 
en montageploegen bouwen projecten 
op een conceptmatige manier. Dit noe-
men we LEGOlisering. Door te werken 
met standaard detailleringen kunnen 
we de kwaliteit en planning waarborgen 
en daarnaast zeer effi ciënt werken. Met 
deze aanpak bieden wij onze opdracht-
gevers 3 zekerheden: planningszeker-
heid, productzekerheid en vroegtijdige 
budgetzekerheid’, aldus Van der Mark.

Het is nu wachten op de houten spanten

Alcoa Architectuursystemen, Harderwijk

MTS Europroducts, Maassluis

Xite, Amsterdam

wehkamp.nl, Zwolle
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Opdrachtgever en ontwikkelaar
Gerard van der Horst Holding, Fijnaart 

Architect
Stan Aarts Architecten,  Roosendaal

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Zevenbergen

Installateur
 Evelo BV Installatietechniek,  
 Zevenbergen

Staalconstructie
Buchinhoren BV, Moerdijk

Dak- en gevelbeplating
Cladding Partners BV, Oosterhout 

Bouwperiode
September 2016 t/m Februari 2017

Bouwprogramma
Autosportfaciliteit met stalling, opslag, 
werkplaats, kantoor en kantine  

Gerard van der Horst, eigenaar van Van der Horst Holding, is gek op 
motorsport. Om ruimte beschikbaar te hebben voor zijn hobby realiseert 
Bouwbedrijf Vrolijk voor Van der Horst een autosportfaciliteit. Deze biedt 
onderdak aan een stalling voor de vrachtwagen die de auto’s vervoert en 
diverse racewagens, een opslag voor auto-onderdelen, een werkplaats, 
kantoor en kantine. Het totale vloeroppervlak is ongeveer 1.000 m2.

Huis voor een bijzondere

autohobbie

Impressie van de nieuwbouw. 
Autoliefhebbers zullen de gele 
auto hebben herkend: het is de 
Maclaren P1 waarvan slechts 
375 stuks zijn gemaakt. Gerard 
van der Horst is een van de 
gelukkige eigenaren
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Tekst: Chantal Overgaauw Oud Gastel • Autosportfaciliteit

Bordenweg 8  •  4231 VH Meerkerk 

T 0183-352747  •  www.boerbv.com

 KRAANVERHUUR

- Weg- ruwterreinkranen van 35 t/m 400 ton 

- Snelbouw torenkranen (30-60 meter)

- Rupskranen met verhoogde cabine

 HOOGWERKERVERHUUR

- Hoogwerkers (30-65 meter) 

 HEIWERKZAAMHEDEN

- Met Junttan mileuvriendelijke, hydraulische heimachine’s 

- Beton-, hout- en stalenbuispalen

- Gespecialiseerd in heiwerk op moeilijk bereikbare plaatsen, ook inpandig

www.bbvrolijk.nl    |    0168 - 40 55 55    |    info@bbvrolijk.nl    |    #bbvrolijk

Uw Bouwpartner

Bouwbedrijf Vrolijk B.V. Zevenbergen

van ontwerp tot oplevering

Gespecialiseerd in  
Agrarische-, Utiliteits- en Woningbouw

Projectleider Fons Laurijssen: ‘Wij bou-
wen een pand met een begane grondlaag 
en over een gedeelte van het oppervlak 
een eerste verdieping. We zijn net gestart 
met de fundering, in februari 2017 staat 
de oplevering gepland.’

Coating
Het project is na een aanbesteding 
gegund Bouwbedrijf Vrolijk vanwege het 
vertrouwen in het bedrijf én vanwege 
de prijs. Laurujssen: ‘Deze autosportfa-
ciliteit is vergelijkbaar met veel andere 
projecten die we hebben gebouwd, 
maar hier moest wel een garage in met 
een vloeistofdichte vloer en er moeten 
aansluitpunten komen voor twee hef-
bruggen. De vloer lossen we op met een 
speciale coating’ 

Detaillering
Over de uitwerking van het uitwerp 
vertelt Laurijssen: ‘We hebben veel 
aandacht besteed aan een goede samen-
werking met architect Stan Aarts om 
de esthetische details technisch goed 
uitvoerbaar te maken. Dan heb ik het 
bijvoorbeeld over de glazen balustra-
den, de aansluiting van de verschillende 
aluminium puien en de overgangen tus-
sen de verschillende profileringen van 
de gevelbekleding. Het was in deze een 
gezamenlijke uitdaging om de gewenste 
uitstraling te bereiken en toch te zorgen 
voor kwalitatief goede wind- en water-
dichte details.’ 

Mooi en duurzaam
Esthetiek was sowieso een belangrijk 
onderwerp. ‘Deze ruime aandacht voor 
visuele aspecten onderscheidt het pand, 
in onze ogen, van andere, vergelijkbare 
projecten. Zo wordt door middel van 
led-verlichting het gebouw prachtig 
uitgelicht wat straks in de avond en 
nacht een mooi plaatje zal opleveren.’ 
De duurzaamheid is uitgewerkt in hoge 
isolatiewaarden van de daken en de 
gevels. Daarnaast worden op het dak 
zonnepanelen geplaatst die voorzien in 
de energiebehoefte. Om het geheel af 
te werken, ontwerpt de opdrachtgever 
samen met de architect de inrichting van 
de buitenruimte. Het terrein zal prak-
tisch worden ingericht met veel ruimte 
voor de auto’s en vrachtwagens. Ook hier 
wordt het esthetische aspect zeker niet 
uit het oog verloren.
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Opdrachtgever
Kloosterboer Vastgoed Rotterdam Cool-
Port BV/ Havenbedrijf Rotterdam

Architect
Bogaerds Architecten

Adviseurs 
Drietech E+W installaties; DGMR 
(brandveiligheid en milieu); IMd, 
(constructies); Adviesbureau Verhoef 
(koelinstallatie)

Aannemer
Sprangers bouwbedrijf

Isolatiepanelen
Roma 

E-installaties
TES

Railsvloeren
Twintec

Verrijdbare palletstellingen
SSI Schäfer 

Aluminium geveltechniek
Nieuwborg Aluminium BV

Bouwprogramma
Multifunctioneel koel- vrieshuis 
voor fruit

Bouwperiode
Juni 2016-mei 2017       
        
Bruto vloeroppervlakte
35.450 m2

Footprint gebouw
27.000 m2

Voor Cool Port van Kloosterboer levert SSI Schäfer dertig installa-
ties met verrijdbare palletstellingen. Deze hebben een gezamen-
lijke opslagcapaciteit van rond de 40.000 palletplaatsen. 

Rolf Rappange, adviseur Dynamische Opslagsystemen bij SSI 
Schäfer licht toe: ‘In de fruitsector is de diversiteit aan pallets 
groot en laat de kwaliteit nogal eens te wensen over.  Hierdoor 
was het noodzakelijk om de maatvoeringen van de verrijdbare 
palletstellingen op deze diversiteit af te stemmen en toch maxi-
male fl exibiliteit te behouden. Daarnaast zorgen gaaslegborden 
voor voldoende ondersteuning aan pallets van slechte kwaliteit 
en voorkomen ze breuk van de pallet.’ Fruitladingen worden in 
grote batches in- en uitgeslagen, waardoor de verrijdbare wagens 
zeer ongelijkmatig beladen worden en er kans bestaat op het 
‘slippen’ van de door elektromotoren aangedreven wielen. Om 
dit op te vangen heeft SSI Schäfer de wagens voorzien van extra 
aandrijvingen aan beide zijden van de wagens.

Wel geschikt voor fruit
‘Verrijdbare systemen zijn een vaak toegepaste oplossing in de in 
de koel- en vriessector’, vervolgt Rappange, ‘onder meer vanwege 
de compactheid, de hoge bezettingsgraad en daardoor een goed 
rendement. Bij de opslag van fruit wordt echter nog vaak gekozen 
voor de meer conventionele oplossingen. Reden hiervoor is de ge-
dachte dat een verrijdbaar systeem niet geschikt zou zijn voor de 
hoge doorloopsnelheden.  Dit is echter niet het geval, zolang er 
goed wordt nagedacht om tot het juiste ontwerp te komen.’ De 
opslag van fruit in verrijdbare palletstellingen en dat bij deze om-
vang, maakt Cool Port tot een uniek project binnen de fruitsector.

Verrijdbare palletstellingen 
en fruit gaan goed samen Nieuwborg Aluminium BV levert in opdracht van bouwbedrijf 

Sprangers de aluminium elementen voor het koel- en vrieshuis 
van Kloosterboer op Cool Port. In dit Breeam-project worden 
386 m2 aluminium vliesgevels en 174 m2 aluminium buitenkozij-
nen voorzien van tripleglas geleverd en gemonteerd. 

Foodsafefolie
Een groot gedeelte van de vliesgevels wordt geplaatst in de 
verpakkingsruimten. Deze moeten aan alle eisen van voedselvei-
ligheid voldoen. Zo wordt het glas voorzien van foodsafefolie. ‘Wij 
doen dat vóór montage, zodat er geen randjes onbedekt blijven. 
Dat is nog veiliger’, zegt Gerhard van Baardewijk van Nieuwborg 
Aluminium. ‘We werken zeer zorgvuldig en proberen altijd met de 
beste oplossing te komen.’ 

Alle soorten gevels
In het gebouw komen veel specialistische facetten voor, zoals 
brandwerende gevels, vliesgevels, kozijngevels en deuren. Van 
Baardewijk: ‘We leveren en monteren hier eigenlijk alles soorten 
gevels die je met aluminium kunt maken. En omdat het hier om 
een Design & Build-opdracht gaat, zijn in het ontwerp nieuwe in-
zichten van de opdrachtgever verwerkt. Zo is de skybox behoorlijk 
uitgebreid. De glasvakken zijn verlengd en er is een balkon toe-
gevoegd dat gelijk is aan die van een verdieping lager. De entree 
wordt voorzien van schuifdeurautomaten.’

‘In samenwerking met het team van Sprangers bouwbedrijf en 
ons team van Nieuwborg Aluminium Geveltechniek gaan we er 
een mooi en functioneel ontwerp van maken, zónder de uit-
gangspunten uit het oog te verliezen’, aldus Van Baardewijk.

Veilige gevels

Industriebouw • oktober 2016 • 78



Krachtig en dynamisch

Stalen frames en 
koelpanelen, het lijkt net 
lego (voor volwassenen)

Koelvrieshuis op logistiek strategische

locatie

Tekst: Chantal Overgaauw Rotterdam • Cool Port

Kloosterboer is een grote logistieke dienstverlener die zich toegelegd heeft op distributie van 
temperatuur gecontroleerde voedselproducten voor de West-Europese markt. Het bedrijf vestigt 
zich begin volgend jaar met een koel- en vrieshuis aan de Rotterdamse Eemhaven. Samen met het 
Havenbedrijf initieert Kloosterboer hiermee Rotterdam Cool Port, waar koelfaciliteiten en multimodale 
infrastructuur (water, weg, rail, spoor, containerterminal) samen komen. Het duurzame koel-vrieshuis 
van Kloosterboer is ontworpen door Bogaerds Architecten en telt 40.000 palletplaatsen. 

De bouw van de koel- en 
vrieshal is in volle gang
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Pascalweg 25D
4104 BE Culemborg
Tel.: +31 345 53 28 78
www.twintec.nl

Design

Build

Guarantee
Adviesburo Verhoef BV
Aalsvoort 2
7241 MA  Lochem
Nederland 

Tel.: +31 (0) 85 27 35 900
Fax: +31 (0) 85 27 35 901
E-mail: info@verhoef.net  
Web:  www.verhoef.net 

Gebouwen die
waardering oogsten...
SPRANGERS Bouwbedrijf is gespecialiseerd in nieuwbouw,

verbouw en renovatie. Realiseert zowel reguliere als innovatieve, 

utilitaire projecten en woningbouw-projecten. Onze gekwalificeerde 

medewerkers leveren topprestaties in heel Nederland.  

Resulterend in kwalitatief hoogwaardige, duurzame gebouwen die 

alom waardering oogsten. Zelf blijven we nuchter, met beide benen 

op de steiger, gestaag doorbouwen aan onze reputatie.

Breda   Delft   Terneuzen   Amsterdam   www.sprangers.nl

Nieuwborg Aluminium B.V.
Kubus 1
3364 DG Sliedrecht
Tel: 0184-435463

Nieuwborg aluminium Geeft uw gevels de juiste uitstraling!

De nieuwe koel- en vriescellen van Kloosterboer op Cool Port 
vereisen een specifi eke koelinstallatie. Adviesburo Verhoef, met 
specialistische kennis op het gebied van koeltechniek, ontwierp 
de koelinstallaties en houdt toezicht op de kwaliteit. Daarbij is 
rekening gehouden met fi nanciële aspecten als energiekosten 
en onderhoudskosten.

‘We hebben in samenwerking met Kloosterboer de beste koel-
techniek voor de komende twintig jaar bedacht. Daarbij hebben 
we rekening gehouden met subsidiemogelijkheden, duurzaam-
heid en warmteterugwinning’, vertelt Dennis Wentink, directeur 
eigenaar van Adviesburo Verhoef. ‘Kloosterboer wil een multi-
functioneel gebruik van de cellen, maar hoofdzakelijk voor AGF-
producten. Bij AGF-producten is luchtcirculatie erg belangrijk. 
De juiste keuze voor luchtkoeler en locatie is essentieel. Verder 
hebben we de machinekamer zo ingericht dat het energiever-
bruik en het rendement optimaal zijn en er een zeer hoge mate 
van betrouwbaar is. De prestaties van de koelinstallatie zullen het 
gehele jaar worden beoordeeld.’

State of the art 
koel- en vriesinstallatie

In het nieuwe koel- en vrieshuis van Kloosterboer zijn rails 
aanwezig waardoor de logistieke dienstverlener effi ciënt met de 
ruimte kan omgaan. Twintec verzorgt er als specialist in industrie-
vloeren de vloer onder en tussen de rails. Twintec past hierbij de 
Ultimatevloer toe, een technologie van gecombineerde wape-
ning, zowel traditioneel- als staalvezelversterkte beton dat spe-
ciaal is ontwikkeld voor grote distributiecentra. ‘We werken vaak 
met groot materieel’, vertelt Jos Rossen, bedrijfsleider bij Twintec. 
‘Maar nu gaat het om smallere stroken tussen de rails in plaats 
van één groot oppervlak; dan komt de kwaliteit van onze mensen 
optimaal aan bod. We houden goed in de gaten dat de vlakheid 
van de vloer goed is afgestemd op de vlakheid van de rails. Als 
je daar met de heftruck overheen gaat, moet dat probleemloos 
gaan.’ Twintec verzorgt behalve de vloer op de begane grond ook 
de druklaag op de verdieping.

Zorgen voor vlakke vloeren

Stalen frames en koelpanelen, het lijkt net lego (voor volwassenen)
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Opslaglocaties zijn duur, elke m3 telt. Met de dynamische 
opslagsystemen van SSI SCHÄFER is het mogelijk om 
zeer compact op te slaan, terwijl alle producten toch 
efficiënt bereikbaar blijven. Meer weten? 

026 - 36 35 750
info@ssi-schaefer.nl
www.ssi-schaefer.nl

Voor een goede oplossing: www.ssi-schaefer.nl/dynamische-opslagsystemen 

‘De huidige fruitterminals zijn nu geves-
tigd aan de noordzijde van Rotterdam’, 
vertelt architect Gert Vollaard. ‘Maar 
tegenwoordig komt fruit aan in zuid, 
in containers die vervolgens in de zon 
staan te wachten op transport naar de 
koel- en vriescellen. Door de fruittermi-
nals dichterbij de grote containertermi-
nals te bouwen, kan het transport van 
terminal naar opslaglocatie en de bijbe-
horende CO2-uitstoot tot een minimum 
worden beperkt.’

Excellent
Bij de bouw van Cool Port wordt ernaar 
gestreefd het BREEAM-NL “Excellent” 
certificaat te behalen. Om hieraan te 
kunnen voldoen wordt er onder meer 
gebruik gemaakt van led-verlichting 
en komen er zonnepanelen op het dak. 
Daarnaast wordt groene stroom uit het 
net onttrokken. Er komt geen gasaan-
sluiting op Coolport. Daarnaast wordt de 
vloerverwarming gevoed door restwarm-
te vanuit het koelproces, gebeurt de 

ventilatie door middel van een warmte-
terugwinning met een rendement van 
minimaal 90% en komen er toiletten en 
urinoirs met automatische spoeling met 
een minimale hoeveelheid water.

Constructie
Het gebouw van ca. 27.000 m2 bestaat 
voor het grootste deel uit temperatuur 
gecontroleerde opslag en een hoogbouw-
magazijn met bijbehorende expeditie. Er 
wordt een aparte ruimte opgenomen van 
bijna 8.000 m2 voor value added services, 
zoals ompakken, sorteren en verpakken 
met een mogelijkheid tot rijpen van het 
fruit. Vollaard: ‘De constructie was geen 
sinecure. Kloosterboer wilde namelijk 
geen kolommen op de begane grond. Dat 
was lastig gezien de belasting erboven 
van 1.500 kg per m2. Helemaal zonder 
kolommen werd vreselijk duur. Daarom 
werd besloten om de verdieping op te 
hangen door middel van zogeheten 
verdiepinghoog vakwerkspant. Er is een 
compromis gesloten. In de breedte – 28 

meter – staat halverwege een kolom, in 
de lengte – 225 meter –  om de 10 meter.’

Krachtig
Vollaard noemt het gebouw krachtig en 
dynamisch, duurzaam en innovatief. 
‘Een fruitterminal moet wit zijn’, vertelt 
hij. ‘Daardoor blijft de temperatuur bin-
nen laag. Voor ons was de uitdaging iets 
moois te maken van zo’n witte box. Door 
de grijze plinten vormen toegangsdeuren 
en ramen een geheel. Het is bovendien 
een flexibel concept waaraan je aanpas-
singen kunt doen. De elementen in de 
grijze plinten zijn uitwisselbaar. Het 
ontwerp is speelser dan een doorsnee 
witte doos. Het havenbedrijf heeft met 
Cool Port een ambitie. Er is een kwali-
teitsteam dat kijkt naar esthetica. Er zijn 
uitgangspunten, er is een kwaliteitsplan 
binnen de smalle economische kaders. 
Het kwaliteitsteam was enthousiast over 
ons ontwerp en daar zijn we best trots 
op. Want die mensen zijn kritisch.’

Rotterdam • Cool Port
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CIAT lanceert

CLIMACIAT™
Nieuwste serie luchtbehandelingskasten

CLIMACIAT

Het CLIMACIAT programma, het resul-
taat van uitgebreid onderzoek, tests en 
simulaties, is gecertificeerd volgens de 
meeste recente Europese normen (EN 
13053 en EN 1886) en ontworpen om te 
voldoen aan de toekomstige regelgeving 
die zal gelden vanaf 2018. 

De volledig modulaire serie is voorzien 
van de meest recente technologische 
innovaties, met meer dan 26 functies die 
kunnen worden aangepast aan de speci-
fieke behoeften van de klant.

Testen
Jean-Michel Navarro, directeur, Culoz 
Research en Design Center van CIAT: ‘In 
ons state-of-the-art Culoz Research and 
Design Center reproduceren we de wer-
kelijke klimatologische omstandigheden 
zo goed mogelijk door te testen bij zon- 
en regenblootstelling. We bestuderen zo 
het gedrag van verschillende materialen 
teneinde optimale keuzes te kunnen 
maken. De tests betreffen mechanische 
vervorming, luchtdichtheid en de isolatie 
van panelen, of bijvoorbeeld de lucht-
stroom over warmteterugwinning units, 
zodat een optimaal niveau van energie-
efficiency en indoor luchtkwaliteit kan 
worden gerealiseerd.’

CIAT lanceert CLIMACIAT, een 
nieuwe innovatieve serie 
luchtbehandelingskasten (LBK’s). 
De CLIMACIAT reeks is leverbaar in 
drie modellen Airtech, Airclean en 
Airaccess, en omvat innovatieve, 
energiezuinige en eenvoudig te 
installeren units voor een scala van 
commerciële toepassingen. CIAT 
ontwerpt, produceert en levert 
oplossingen voor verwarming, 
ventilatie en airconditioning (HVAC) 
die het energieverbruik optimaliseren 
en de luchtkwaliteit en het comfort in 
gebouwen verbeteren. 

Oplossingen
Deze controle over het complete produc-
tieproces, van ontwerp tot productie, zorgt 
ervoor dat CIAT zijn klanten een uitgebreid 
en geoptimaliseerd programma oplossin-
gen kan bieden. CLIMACIAT is leverbaar in 
de vorm van single-flow en dual-flow hori-
zontale units voor binnen- of buiteninstal-
laties met overkapping en weerbestendige 
beschermende accessoires.

CLIMACIAT Airtech is het topmodel 
van de serie. Deze is leverbaar in ne-
gen groottes met in de eerste fase van 
de productlancering luchtstromen tot 
30.000 kubieke meter per uur. CLIMACI-
AT Airtech is perfect toegesneden op een 
breed scala aan toepassingen, waaronder 
kantoren, overheidsgebouwen en indus-
triële installaties. 

CLIMACIAT Airclean is een luchtbehande-
lingsunit voor gecontroleerde omgevingen 
zoals clean rooms, medische instellingen, 
farmaceutische industrie en micro-elek-
tronica. Het is specifiek ontworpen om te 
voldoen aan de bijzonder hoge eisen van 
ultrazuivere omstandigheden: ontsmet-
ting, luchtdichtheid, absolute filtratie en 
eenvoudig, minimaal onderhoud.

CLIMACIAT Airaccess is CIAT’s oplos-
sing voor multifunctionele commerciële 
gebouwen. Het is volledig overeenkomstig 
de geldende normen en voorschriften ont-
worpen voor de hoogste prestatieniveaus.

Elektronische regeling
Een belangrijke innovatie bij CLIMACIAT 
is dat over het gehele bereik nu een CIAT 
elektronische regeling leverbaar is. Deze 
regeling kan worden aangesloten op elk 
gebouwmanagementsysteem ter optima-
lisatie van de energie-efficiency van elke 
unit door het regelen van temperaturen 
en bevochtigings- of ontvochtigings-
niveaus en door het managen van venti-
latoren, filtervervuilingsniveaus en wa-
terbatterijen. Energie-efficiency was een 
belangrijke factor bij het ontwerp en de 
ontwikkeling van de complete CLIMACIAT 
serie. Het resultaat is een reeks lucht-
behandelingskasten die de beste func-
tionaliteit biedt met een brede keus aan 
warmteterugwinningventilatieunits. CIAT 
levert ook een optioneel serviceaanbod 
dat installaties en apparatuur permanent 
bewaakt en zo klanten ondersteunt bij 
het verbeteren van hun energie-efficiency. 

Voor meer informatie bezoek  
www.ciat.nl 

CLIMACIAT Airtech
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Unica Brandbeveiliging     www.unica.nl/brandbeveiliging

Het aanleggen en beheren van uw brandbeveiligingsinstallatie kunt 

u met een gerust hart aan Unica overlaten. Onze specialisten helpen u

graag en zorgen ervoor dat uw gebouw brandveilig is en blijft.

HOE BRANDVEILIG 
IS UW BEDRIJF?



EINDELOOS VEEL 
MOGELIJKHEDEN 

MET GLAS

FLUISTER-GLASWANDEN 

Rustig werken in een open ruimte met veel 
licht. Een droom, een werkelijkheid.

Glass Inside levert en plaatst geluidsisoleren-
de glaswanden met testrapport. 

Een advies op maat?
Loop binnen bij een van onze vestigingen.

Of kijk voor een duidelijk zicht op 
www.glassinside.nl/wanden/  

Netwerk voor interieurglas 
over heel Nederland.  
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