
Opdrachtgever
Sligro Food Group Nederland, Veghel

Architect
Omni Architecten, Schijndel

Aannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje BV, 
 Lewedorp

Gevelbeplating
Mucon, Etten-Leur

Koel-vriesinstallatie
Veld Koeltechniek, Groenlo

Sprinklerinstallatie
ABBS, Helmond 

E-installaties
GEDO, Veghel 

Bouwperiode

januari 2014 – augustus 2014

Bruto vloeroppervlakte
20.000m2

Aannemingsbedrijf Fraanje is in januari van dit jaar gestart met de 
bouw van een nieuw distributiecentrum voor Sligro Bezorgservice 
West (BS Berkel en Rodenrijs). In het nieuwe pand op bedrijven terrein 
Oudeland in Berkel en Rodenrijs worden de bezorgservicevestigingen 
Den Haag en Barendrecht samengevoegd. Kenmerkend voor de 
nieuwbouw is de toepassing van hypermoderne technieken op het 
gebied van duurzaamheid. De in spanningen op dit ge bied moeten 
worden bezegeld met een BREEAM-NL drie sterren certificaat.  

Sligro Bezorgservice West        krijgt hypermodern 

Tekst: Cynthia van der Waal

distributie  centrum

Sligro hecht veel waarde aan maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Het be-
drijf streeft voor BS Berkel en Rodenrijs 
naar een BREEAM-NL drie sterren cer-
tificaat. Berry van Heeren, project leider 
bij Fraanje: ‘Ten aanzien van BREEAM 
heeft Fraanje samen met een expert van 
advies- en ingenieursbedrijf Grontmij 
een plan van aanpak ontwikkeld. Tijdens 
de bouw wordt dit plan streng door 
ons bewaakt. In het plan staan zowel 
duurzame toepassingen als bouwmetho-
des opgenomen. Een voorbeeld van een 
duurzame oplossing is het feit dat het 

‘Hier worden de nieuwste technieken toegepast op het gebied van duurzaamheid.’

Berkel en Rodenrijs • Distributiecentrum Sligro Bezorgservice West

Kantoorgedeelte 
in wording

Onafzienbare 
achtergevel 
wordt 
systematisch 
gesloten

Panorama van 
de voorzijde
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Geconditioneerde
Ruimten

ColdZone, FoodZone & ChillZone

Kingspan biedt met het KS1100 CS sandwichpaneel
voor geconditioneerde ruimten een totaaloplossing 
voor dak, gevel en plafond aan projecten waarbij 
hoge eisen worden gesteld aan het interne milieu.

Geïsoleerde panelen van Kingspan leveren 
uitstekende technische prestaties en zijn leverbaar 
met verschillende coatings zoals een HACCP 
goedgekeurde Foodsafe-coating. 

Het KS1100 CS sandwichpaneel biedt langdurige 
thermische, structurele en esthetische 
betrouwbaarheid, en is leverbaar in diverse 
pro�leringen. Optioneel is dit paneel leverbaar met 
FM approval waardoor de uitstekende brandwerende 
en structurele eigenschappen van het product 
worden gegarandeerd. 

Kingspan Geïsoleerde Panelen
Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Postbus 6500, 4000 HN Tiel
t: +31 (0) 344 675 250    email: info@kingspanpanels.nl    www.kingspanpanels.nl
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Bel 076 - 5022596

U zoekt een sandwichpanelenbouwer? Roldeuren nodig? Of zoekt u complete 
begeleiding van een bouwproject? Mucon is gespecialiseerd in gevelbouw, 
geconditioneerde ruimten zoals koelcellen en maakt gebruik van de nieuwste 
oplossingen. Slim. Schoon. Efficiënt. Met betrouwbare vakmensen. Mucon 
verstrekt duidelijk en gefundeerd advies. Met of zonder EIA. Maar altijd onder 
scherpe condities. Gegarandeerd. Interesse? Lees verder op www.mucon.nl.
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distributiecentrum geen gasaansluiting 
krijgt. Verwarming vindt plaats door 
middel van restwarmte uit de koel- en 
vriesinstallatie. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van 100% natuurlijke koude-
middelen. De nieuwbouw zelf is overi-
gens al een besparing op zich. Door twee 
verouderde panden samen te voegen in 
één duurzaam gebouw wordt de CO2- 
uitstoot verder gereduceerd.’ Andere 
voorbeelden zijn een LED-lijnverlichting 
met dimmer en bewegingssensoren, een 
hoge isolatiewaarde en warmteterugwin-
ning in de koel- en vriesinstallaties.

EEN STER MEER 
Het pand van 20.000 m2 huisvest twee 
hoofdfuncties: een kantoor en een logis-
tiek centrum. Aan de voorzijde van het 
gebouw bevinden zich twee laadkuilen 
met in totaal 32 docks voor laden en 
lossen. BS Berkel en Rodenrijs heeft 
op het eerste gezicht veel weg van het 
recent opgeleverde distributiecentrum 
in Venray. ‘Het verschil zit hem vooral in 
de details’, stelt Van Heeren. ‘De gebrui-
kerservaring van het pand in Venray zijn 
verzameld en waar nodig aangepast in 
Berkel en Rodenrijs. Zo zijn er bijvoor-
beeld meer werkplekken en spreekka-
mers aan de zijde van de buitengevel 
geplaatst, zodat er nog meer mensen in 
het daglicht kunnen werken. Ook telt 
BS Berkel en Rodenrijs vier docks meer. 
Daarnaast zijn er nog meer moderne, 

Berkel en Rodenrijs • Distributiecentrum Sligro Bezorgservice West

Bij Sparkling Projects maken we 
 innovaties op het gebied van energie 
haalbaar. We helpen opdrachtgevers om 
inzicht te krijgen in de mogelijkheden 
met energie voor hun eigen bedrijf of 
organisatie. Samen gaan we aan de slag 
om de  innovatie tot stand te brengen.
www.sparklingprojects.nl

Sparkling 
Projects, 
innoveren én 
realiseren

Expeditieruimte, net voor het storten van de vloer

Gevel in tinten grijs

Expeditiegedeelte buiten
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WWW.REIJRINK.COM    INFO@REIJRINK.COM

Esbeekseweg 21  Esbeek  |  Trasweg 6  Someren-Eind 

GENIAAL
IN STAAL

Konstruktiebedrijf Reijrink is specialist in 
het ontwerpen, produceren en monteren 
van diverse constructiewerken. Sinds de 
oprichting van het familiebedrijf in 1967 
heeft Reijrink al veel spraakmakende 
werken opgeleverd. Van complete con-
structies voor bedrijfshallen, kantoren en 
parkeergarages tot trappen, hekwerken 
en dak- en wandbeplating. 

Productie vindt plaats in eigen beheer. 
Het bedrijf beschikt over twee modern 
uitgeruste fabriekshallen: één in Esbeek 
(hoofdvestiging) en één in Someren. Ook 
het vervoer naar de klant wordt in eigen 
beheer uitgevoerd. ‘Doordat we alles in 
eigen beheer doen, kunnen we snel en 

foutloos werken’, verklaart Willem Reij-
rink, directeur bij het staalconstructiebe-
drijf. ‘Snelheid was zeker bij de bouw van 
het nieuwe Sligro BS West een vereiste. 
In opdracht van Aannemingsbedrijf 
Fraanje hebben we de staalconstructie 
geleverd en gemonteerd. Wij beschik-
ken over eigen materieel, zoals kranen, 
schaarliften en een roterende verreiker. 
Omdat onze kraan reeds op het werk 
was gestationeerd, hebben  we ook de 
kanaalplaatvloeren en de betonpanelen 
ten behoeve van de gevel gemonteerd. 
Hierdoor hoeven de verschillende partijen 
niet op elkaar te wachten en loopt de 
bouw vloeiend door, conform de zeer 
strakke planning.’

Totaalpartner in constructiewerk: van 
ontwerp en productie tot montage 

duurzame technieken toegepast. Sligro 
streeft met het BS Berkel en Rodenrijs 
naar een ster meer, namelijk een waar-
dering als BREEAM-NL “very good”. Dat 
gaan we zeker halen en natuurlijk bin-
nen de gestelde termijn. De oplevering 
staat gepland op 1 augustus 2014. De 
korte bouwtijd bereiken we onder meer 
door een goede organisatie. We hebben 
alles zo georganiseerd dat alle partijen in 
een treintje achter elkaar door kunnen. 
Zo waren we op een gegeven moment 
aan de ene kant met de laatste hei palen 
bezig en aan de andere kant met de 
dakbedekking.’ 

Ambities
Aannemingsbedrijf Fraanje is een oude 
bekende van opdrachtgever Sligro Food 
Group. Van Heeren: ‘Sinds een jaar 
of 25 hebben we voor Sligro in de regio 
Zuidwest Nederland diverse projecten 
gerealiseerd, variërend van winkel-
verbouwingen en uitbreidingen van 
distributiecentra tot nieuwbouw. Dit 

illustreert meteen de veelzijdigheid van 
ons bedrijf. Sinds de oprichting van ons 
familiebedrijf begin vorige eeuw hebben 
we een sterke groei doorgemaakt. Naast 
nieuwbouw zijn wij ook de aangewezen 
partner voor verbouwing, onderhoud 
en renovatie. Onze ambitie binnen elk 
project is het verbeteren van de kwaliteit 
van onze leefomgeving. Letterlijk uit zich 
dit in duurzaam bouwen, waarbij we 
maximaal rekening houden met mens 
en milieu. Dit sluit mooi aan bij de duur-
zame ambities van Sligro.’   

U bent bouwer, ontwikkelaar of een andere 
nauw betrokken partij en u wilt graag een 
integrale aanpak van uw project. Aquadraat 
kiest altijd voor een integrale aanpak op 
basis van de design & build. De engineering, 
levering en plaatsen van onze producten en 
systemen voeren wij geheel zelfstandig uit. 
De sleutelproducten en -systemen die hier 
de basis voor vormen worden vanuit eigen 
onderzoek, ontwikkeling, productie, instal-
latie en keuring ingezet. U krijgt gegaran-
deerd hierdoor een zeer scherpe prijs, hoge 
kwaliteit en een korte bouwtijd.

De boven- en ondergrondse hemelwateraf-
voersystemen worden uitgevoerd in zowel 
kunststof als metalen leidingsystemen. 
Het systeem wordt gerealiseerd vanaf het 
afvoerpunt op uw dak tot aan de aansluiting 

op het gemeenteriool. Ook de vuilwater-
afvoer, de gehele terreinriolering, wadi’s, 
bufferingssystemen, pompsystemen, KWS-
afscheiders en IBA’s behoren tot de mogelijk-
heden. Op uw verzoek kunnen wij zelfs het 
grondwerk voor u verzorgen.

Voor uw projecten blijven zoeken naar ver-
nieuwende efficiënte oplossingen zit in onze 
genen. Het onderzoek en de realisatie van 
HUV®-noodafvoersystemen – ondersteunt 
met overheidssubsidies (IWT – innovatie door 
wetenschap en technologie) – is hier een 
mooi voorbeeld van. Een uniek concept en no-
viteit op het gebied van noodafvoersystemen.

Het voorkomen van verstoring van uw 
bedrijfsproces ligt aan de basis van onze 
missie. Onze klanten ervaren ons als een 

voorloper in het streven naar een nultoleran-
tie op lekkages voor hemelwaterafvoersyste-
men. U ontvangt standaard een garantie van 
10 jaar. Als u een langere garantie wilt kunt u 
gebruik maken van ons onderhoudsconcept.

Samenwerken met u op basis van design & 
build levert vele voordelen op. Samen door-
breken we hiermee het patroon van versnip-
perde taken en verantwoordelijkheden voor 
het hemelwater(nood)afvoersysteem in het 
ontwerp- en bouwproces. Aquadraat neemt 
deze verantwoordelijkheden van de instal-
latieadviseur, de toeleverancier, de (totaal)
installateur en de infrastructurele aannemer 
over. Steeds meer opdrachtgevers, bouwers 
en ontwikkelaars hebben de voordelen van 
onze design & build hemelwaterafvoersyste-
men mogen ervaren.

Voor alle regenweer!
Aquadraat Nederland B.V.  
(vestiging Nederland)
www.aquadraat.eu 
info@aquadraat.eu

Voor aannemingsbedrijf Fraanje realiseert Aquadraat het complete hemelwateraf-
voersysteem. Ook nemen wij een groot deel van de ondergrondse hemelwaterafvoe-
ren, terreinrioleringen en pompinstallaties voor onze rekening. Vele maatwerkpro-
ducten worden in onze eigen werkplaats geprefabriceerd om een snelle uitvoering 
te garanderen. Mede dankzij ons concept wordt het behalen van het driesterren 
Breeam-NL Nieuwbouw certificaat mogelijk.

Hemelwaterafvoer Aquadraat draagt bij aan driesterren BREEAM

Distributiecentrum Sligro Bezorgservice West • Berkel en Rodenrijs

Links van de laad- en loszone staat een grote sprinklertank

Koelruimte

Sparkling Projects vofSparklingS ProjPPProjecP

Duurzaamheid wordt bij bouwprojecten steeds concreter. Met 
methodieken zoals BREEAM ontstaan er normen over wat 
we als maatschappij duurzaam vinden en hoe we verschil
lende aspecten onderling waarderen. De fiscale stimulerings
instrumenten van de overheid sluiten daar nauw op aan. De 
potentiële voordelen zijn zo groot dat de afgelopen 10 jaar de 
CO2 footprint van nieuwe koelinstallaties en vastgoed zeker 
gehalveerd is. 

Het ontwerpen van gebouwen kende altijd al bouwkundige en 
logistieke uitdagingen. Daar komt het aspect duurzaamheid bij. 
Duurzaamheid in techniek gekoppeld aan financieringsvraag
stukken. Sparkling Projects is er trots op dat Sligro ons al meer 
dan 10 jaar inschakelt om in dit proces mee te werken. Scherp 
aan de wind zeilen om geen onnodige kosten te maken, maar 
de exploitatie zo optimaal mogelijk te houden. Het energie
gebruik is zeer laag door goede engineering van het gebouw 
en de keuze voor energiezuinige technieken. Voor verwarming 
van het kantoorgedeelte wordt de restwarmte uit de koeling 
gebruikt. Besparen, duurzaam opwekken en kiezen voor zuinige 
apparatuur zijn hier de pijlers van de Trias Energetica. Een mooie 
mijlpaal op de weg naar een CO2 neutrale samenleving. 

Sparkling Projects vof
Ecofactorij 18
7325 WC  Apeldoorn

Telefoon: (055) 5401910
E-mail: info@sparklingprojects.nl
www.sparklingprojects.nl
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Tijdens de bouw van het distributiecentrum 
in Venray in 2013 werd duidelijk dat de hoge 
ambities op het gebied van kwaliteit en 
duurzaamheid praktisch in een BREEAM-cer-
tificering resulteerden. Na deze ontdekking 
werd door Adrie Verlouw, hoofd Bouwzaken 
van de Sligro, besloten definitief voor een 
BREEAM-certificering te gaan. Hierdoor 
moesten er tijdens de bouw toch nog ver-
schillende zaken worden aangepast. 

Bij het ontwerp van het DC in Berkel en Ro-
denrijs is door Omni Architecten uit Schijn-
del reeds uitgegaan van een BREEAM-NL 
certificering. Al bij de locatiekeuze speelde 
dit een rol; het pand heeft op het Bedrijven-
park Oudeland 2 een uitstekende ontsluiting 
naar de A12, A13 en A20. De korte afstand 
naar de klant betekent minder CO2-uitstoot 
en minder energieverbruik. 

Ook andere zaken zijn van belang wanneer 
gekozen wordt voor een ontwerpproces 
volgens BREEAM-NL. Zo moeten er ecolo-
gische onderzoeken plaats vinden en dient 

al het bouwafval gescheiden te worden. 
Meterstanden worden opgenomen om het 
energiegebruik te bewaken en kilometer-
standen van de verschillende bouwpartijen 
worden nauwkeurig genoteerd. 

Het DC krijgt geen doorsnee gasaansluiting. 
De restwarmte die uit de koel- en vries-
installaties wordt teruggewonnen wordt 
hergebruikt om de kantoren en de hal te 
verwarmen. Er worden geen chemische 
koudemiddelen maar natuurlijke koude-
middelen gebruikt ter bescherming van 
de ozonlaag en er worden energiezuinige 
LED-lichtlijnen  met bewegingssensoren 
toegepast. De gevel wordt uitgevoerd met 
KS1100 CS sandwichpanelen van Kingspan 
Geïsoleerde Panelen. Dit type sandwichpa-
neel is specifiek ontworpen voor de bouw 
van geconditioneerde ruimten en levert, 
afhankelijk van de toegepaste dikte, hoge 
isolatiewaardes. In dit DC worden onder 
andere sandwichpanelen toegepast met een 
RC waarde van 10,94.

Het KS1100 CS sandwichpaneel is lever-
baar met diverse coatings voor gebruik in 
verschillende branches zoals de voedselin-
dustrie, farmaceutische industrie en clean 
rooms voor biotechnologie. Deze vezelvrije 
en hygiënische geïsoleerde panelen zijn ge-
schikt voor toepassing als scheidingswand, 
buitengevel, plafond en dakpaneel. Ook is 
een prefab ‘box-within-a-box’-systeem lever-
baar, alles uiteraard optioneel uitvoerbaar 
met Kingspan FIREsafe PIR isolatieschuim. 
Wanneer de sandwichpanelen door een ge-
certificeerd montagebedrijf worden gemon-
teerd, kan een hoge luchtdichtheid worden 
behaald zodat de panelen een grote bijdrage 
kunnen leveren aan een  CO2-neutraal of 
CO2-positief bedrijfsgebouw. 

Sligro, Mucon en Aannemingsbedrijf Fraanje 
werken als team aan de nieuwbouw van 
dit DC en zijn goed op elkaar ingespeeld. 
Mucon uit Etten-Leur is de vaste partner van 
Sligro tijdens de bouw van geconditioneerde 
ruimtes in DC’s, bezorgservices en winkels. 
Mucon treedt bij projecten van deze orde 
op als coördinator en verzorgt onder andere 
de werkvoorbereiding, het tekenwerk, de 
inkoop en de bouwbegeleiding. 

Groothandel Sligro is eind vorig jaar begonnen met de bouw van een distributiecen-
trum in Berkel en Rodenrijs. Het gebouw heeft een totaaloppervlakte van 20.000 m2 
en wordt uitgerust met een vrieshal, koelcel, kantoorruimte, opslagruimte en 32 
loading docks. Sligro richt zich bewust op een BREEAM-NL certificering en kiest 
daarom voor verschillende duurzame gebouwoplossingen.

Sligro bouwt distributiecentrum onder BREEAM-certificering
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