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Size does matter

Tekst: Mirjam Oomens Venlo • Logistiek centrum PHV op Trade Park Noord

Voor Nederlandse begrippen ligt Venlo misschien niet 
centraal, maar Europees bezien ligt dat anders. Dat blijkt 
uit de grote interesse voor Trade Port Noord in Venlo. 
Hier is een logistiek centrum verrezen van 60.000 m2 
voor een marktleider in de logistiek. De eigenaar van 
het nieuwe pand, Groep Heylen, verhuurt het gebouw 
aan PHV, de moedermaatschappij van de bekende 
kledingmerken Tommy Hilfiger en Calvin Klein. 

‘De uitvraag was een open vraag’, vertelt 
directeur Luc Baltus van VDR Bouwgroep. 
‘Er was nog geen keuze gemaakt voor 
beton of staal. Daarom hebben wij het 
beste van die twee werelden gecombi-
neerd. Wij hebben gekozen voor beton-
nen kolommen, vanwege het robuuste 
materiaal en de toekomstbestendigheid. 
De spanten en de dakconstructie zijn 

van staal om drie redenen. Ten eerste het 
financiële aspect, ten tweede omdat het 
leidingwerk gemakkelijker te verwerken 
is en ten slotte omdat een stalen dak 
beter aansluit op spanten van staal dan 
van beton.’ De Deventer bedrijfshuisves-
ter is verantwoordelijk voor de enginee-
ring en realisatie van de constructie, 
inclusief fundatie en draagstructuur.

Logistieke uitdaging
Het meest bijzondere aan het gebouw is 
het formaat. ‘Wij realiseren vaker grote 
gebouwen, maar dit is voor ons ook be-
hoorlijk, vertelt projectleider Peter Groot 
Koerkamp. ‘De uitdaging in een derge-
lijk project is het rekening houden met 
afstanden, hoeveelheden en de planning. 
Heeft de leverancier voldoende capaci-

Bij een project van deze schaal liggen bijzondere uitdagingen 
door de afstanden, de hoeveelheden en de planning

Industriebouw • januari 2016 • 24 Industriebouw • januari 2016 • 25



Voor een distributie- of opslagbedrijf zoals het pand van Groep 
Heylen op het Trade Port Venlo gelden hoge eisen aan brandvei-
ligheid. Dat is geen overbodige luxe, zeker wanneer de eindge-
bruiker de locatie gebruikt voor op- en overslag van kleding in het 
hoge segment (Tommy Hilfiger en Calvin Klein). 

Voor brandveiligheid gelden de eisen uit het Bouwbesluit waar 
het gaat om brandwerendheid van het gebouw en de indeling 
in compartimenten. Bij dit project is gebruik gemaakt van grote 
aantallen brandwerende kolommen die voldoen aan de hoogste 
eis: 240 minuten brandvertraging. Omdat vuur zich via stof-
fen razendsnel kan verspreiden, is gekozen voor een sprinkler-
systeem in het gehele pand. Het is van belang bij een sprinkler-
installatie de normen te volgen (NEN- EN 12259, NEN-EN 12845 
en NEN 1073) . Maatregelen tegen brand zijn niet alleen vanuit 
het Bouwbesluit vereist, ook de verzekeraars vragen om dit soort 
maatregelen voordat zij een polis verstrekken. 

Geïntegreerd systeem verhoogt gebruiksgemak
Het sprinklersysteem is aangelegd door het Belgische Altebra, 
specialist in ontwerp, installatie en onderhoud van sprinkler-
systemen. ‘Ons sterke punt is dat we de verschillende technie-
ken zoveel mogelijk integreren in een uniform systeem, wat 
het gebruiksgemak voor de kant verhoogt’, vertelt projectlei-
der Karel de Kock. ‘Ook in dienstverlening gaan we zo ver als 
de klant wil: we doen de engineering, maar kunnen ook het 
nodige papierwerk, certificeringen en bouwaanvragen voor 
onze rekening nemen. Wij stemmen dan ook onze hydrauli-
sche berekeningen en plannen met de keuringsinstanties af, 
vooraleer wij aan de montage beginnen. Wij hanteren daarbij 
een strikte planning en doen zoveel mogelijk prefabricage, 
zodat de installatietijd bij het project zelf tot een minimum 
wordt  teruggebracht. Dat is onze kracht, die wij ook voor 
Groep  Heylen en PHV hebben ingezet.’ 

Vuur wordt kansloos

Het leveren van de 480 kolommen voor het pand van Groep 
Heylen was een opdracht van categorie 1 voor Holcon: levering op 
basis van kant-en-klare productietekeningen. Gezien de grootte 
van het project en de hybride constructie waarbij er een staalcon-
structie werd gebouwd op de betonnen kolommen, wilde men 
toch met de partijen om tafel gaan zitten. 

Projectmanager Martijn Benard vertelt waarom: ‘480 kolommen 
van 13 – 13,5 meter lang, waarvan een flink deel brandwerend 
tot 240 minuten en betonbalken met een lengte van 22,5 meter, 
dat vraagt toch wel om de nodige afstemming met de andere 
partijen. Op onze kolommen sluiten een stalen dakconstructie, 
windverbanden en gevelbekleding aan. Wij hebben onze ervaring 
met en kennis van de koppeling van beton met staal ingebracht 
in besprekingen met de andere partijen, waaronder de hoofdcon-
structeur.’ Om het werk in goede banen te laten lopen, is er vooraf 
een ‘lean’ sessie geweest . ‘Wij hebben samen met de aannemer, 
staalleverancier en de montagepartijen het pand vooraf helemaal 
doorgenomen: wie is op welke dag waar aanwezig en welke ele-
menten worden er op welke dag gevraagd? Hierdoor konden wij 
onze productie en transport optimaal inplannen.’

Gespreide productie
De kolommen werden in Duitsland geproduceerd: de brandweren-
de op één productielocatie, de gewone kolommen en de betonbal-
ken op de andere locatie. Martijn Benard: ‘Het is een groot pand en 
de bouwtijd is beperkt. Dat maakte goede afstemming essentieel. 
Naast de verdeling over twee productielocaties, zijn we een aantal 
weken van tevoren begonnen met produceren zodat de elemen-
ten op tijd gereed waren. Het transport hebben we in eigen hand, 
waardoor we ook over de levering controle hadden. De hybride 
constructie vroeg om doordachte oplossingen en goede samen-
werking. Van beide was sprake in dit project. Daardoor werd een 
oorspronkelijk categorie 1-project voor ons een prettige uitdaging.’

Kolommen: veel 
en snel, graag

Uw regenwater is nog nooit zo snel van 
uw daken afgestroomd als met het HUV®-
noodafvoersysteem van Aquadraat. Een 
systeem dat voldoet aan alle normen en 
richtlijnen en zelfs verder gaat. 

De versnelde afvoer van het regenwater 
heeft veel voordelen. Er ontstaat minder 
waterbelasting op het dak en minder eigen 
gewicht op de draagstructuur. Weinig lei-
dingwerk geeft als resultaat minder obstruc-
ties of conflicten met andere installaties in 
vergelijking met enkelvoudige hemelwater-
volvullingssystemen.

Jeroen van Klinkenberg van Aquadraat: ‘De 
geïntegreerde noodafvoerdrempel en de 
vorm van de afsluiter van de HUV®-dakkolk 
zorgen ervoor dat bij een toepassing van 
meerdere dakkolken op één verzamelleiding 
geen lucht meer aangezogen wordt. Doorbui-
gingen van daken bij wateraccumulatie en 
bouwtoleranties worden één keer ondervan-
gen. De werking is hierdoor gegarandeerd.’

Werkwijze  
en garanties
Opdrachtgevers 
vragen garanties 
op waterdichtheid 
van dakbedekking 
van minimaal 10 
jaar. In de visie van 
Aquadraat dienen 
deze garanties in 
verhouding te staan 
met de garanties van 
hemelwatervolvul-
lingssystemen. ‘Met 
onze werkwijze garanderen wij u al onze 
hemelwatervolvullingssystemen voor een 
periode van 10 jaar.’

Bij Aquadraat loopt de klant geen enkel 
risico en wordt volledig ontzorgd. Aquadraat 
werkt op basis van design&built en neemt 
de volledig ontwerp-, leverings- en uitvoe-
ringsverantwoordelijkheid op zich. Een gega-
randeerde product- en leveranciersonafhan-

kelijkheid levert vele nieuwe mogelijkheden 
en voordelen op voor de klant. De 10 jarige 
systeemgarantie is gewaarborgd doordat 
Aquadraat standaard bij alle haar systeem 
een unieke kwaliteitscontrole uitvoert. Een 
belangrijk onderdeel hiervan is de formeer-
gaslekdetectie waarbij wij garanderen dat 
alle spiegellasverbindingen en elektrolas-
moffen goed verwerkt zijn.

Het HUV®-systeem van Aquadraat
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komens voor pauzes en administratieve 
werkzaamheden. In mijn optiek werkt 
dit alleen wanneer de opdrachtgever de 
processen goed onder controle heeft en 
de nevenaannemers het concept ook 
accepteren. Bij Groep Heylen is dit zeker 
het geval zodat pilootaanneming goed bij 
dit project paste.’

Uitbreiding
Eind 2015 was de ruwbouw gereed. Met 
verschillende organisatorische en tech-
nische maatregelen komt het gebouw in 
aanmerking voor de BREEAM ‘Very Good’ 
duurzaamheidscertificering (drie ster-
ren). ‘Wij begeleiden het gehele BREEAM-
traject; hiervoor hebben wij een expert 
in huis’, aldus Luc Baltus.  Het gebouw is 
zo ontworpen dat er nog ruimte is voor 
uitbreiding die al tijdens de bouw van 
het eerste deel serieus werd overwogen. 
‘Wanneer er wordt uitgebreid naar 140 
duizend vierkante meter, doen wij graag 
weer mee’, besluit Peter Groot Koerkamp.

60.000 m logistiek

teit voor een staalconstructie met een 
dergelijke oppervlakte? Zijn er wand-
panelen beschikbaar in de benodigde 
hoeveelheid? Het is vooral het logistieke 
proces dat onze aandacht vraagt.’ ‘En de 
controle op kwaliteit en procesvoering’, 
vult Luc Baltus aan.

In de cockpit?
Een andere bijzonderheid is volgens 
Baltus en Groot Koerkamp de ‘pilootaan-
neming’. Dit is een Vlaamse term die in-
houdt dat de verantwoordelijkheid voor 
en coördinatie van veiligheid en facilitei-
ten op de bouwplaats in handen liggen 
van één partij. Luc Baltus: ‘Ik kende de 
term ook niet eerder, maar het is een 
manier om de gedeelde verantwoorde-
lijkheid van de partijen op de bouw bij 
één partij onder te brengen. Concreet 
betekende dit vooral: coördinatie van 
de projectpartners. De controle op VCA 
bijvoorbeeld, maar ook het regelen van 
sanitaire faciliteiten en tijdelijke onder-

Eindeloze rijen docks
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HOLCON BV is de juiste partner voor de realisatie van uw project in Utiliteitsbouw, GWW en 
Woningbouw. We leveren niet alleen duurzame producten met een uitstekende kwaliteit, ook 

de engineering en montage van uw ruwbouwproject is bij HOLCON in vertrouwde handen. 

Bent u ook op zoek naar nieuwe bedrijfshuisvesting?

VDR Bouwgroep is een full-service bouwonderneming, gespecialiseerd in de ontwikkeling en 
realisatie van (logistieke) bedrijfshuisvesting. Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring realiseren we 
projecten waarbij het bedrijfsproces van u als klant centraal staat. We geloven in een open 
samenwerking en combineren vakmanschap met een visie op de toekomst. Onze eigen BREEAM-
expert adviseert u over de laatste duurzaamheidseisen.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Bel of mail ons. We zijn u graag van dienst!

VDR Bouwgroep B.V., Postbus 2135, 7420 AC Deventer, Dortmundstraat 30, 7418 BH Deventer,

telefoon 0570 - 690919 - email: info@vdrbouwgroep.nl

Industriezone II, Hasseltkouter 53
9500 Ophasselt (BE)

Tel: +32 (0)54 50 06 07
Fax: +32 (0)54 50 33 49
Email: info@altebra.be
Website: www.altebra.be

Dortmundstraat 30, 7418 BH Deventer
Postbus 2135, 7420 AC Deventer (NL)

Tel: +31 (0)570 69 09 49
Fax: +31 (0)570 69 09 50

Email: info@altebra.nl
Website: www.altebra.nl

FIRE PROTECTION  SPRINKLERS
Industriezone II, Hasseltkouter 53, B-9500 Ophasselt
T +32 (0)54 50 06 07 - F +32 (0)54 50 33 49
info@altebra.be - www.altebra.be

SPRINKLERSYSTEMS

FOAM INSTALLATIONS

FIRE DETECTION SYSTEMS

ENGINEERING

PREFABRICATION SPRINKLERPIPES

MAINTENANCE AND INTERVENTIONS

Erkende installateur van sprinkler-, deluge-, en schuimsystemen
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