
Achtste Inter-Sprint-opdracht voor

Hercuton

Tekst: Ton vd Laar

Turn-key bouwer Hercuton uit Nieuwkuijk legt momenteel de laatste hand 
aan een nieuwe opslag- en distributiehal van Inter-Sprint op industrieterrein 
Moerdijk. Het is alweer de achtste opdracht die Hercuton uitvoert voor Europa’s 
grootste distributeur van auto- en truckbanden. Ron Drijver, commercieel 
manager bij Hercuton, legt uit waarom de samenwerking zo succesvol is.

Speciale aandacht was nodig 
voor de waterafvoer van de 
laadkuil ter plaatse van de 
laaddokken. Hercuton heeft 
hier een speciaal systeem voor 
ontwikkeld en aangelegd.
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Opdrachtgever
Inter-Sprint Banden BV, Moerdijk 

Architect
Van Dop + Mathot Architecten, 
Schiedam 

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk 

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

Sprinklerinstallatie
Spie Fire Protection & Security, Tilburg 

Van Berlo bedrijfsvloeren en 
funderingen
Van Berlo Bedrijfsvloeren BV, Veghel 

Lichtstraten
Dome Lichtstraten BV, Oosterhout 

Industrial Doors
Rite-Hite BV

Stalen trappen, bordessen en 
balustrades
Volders Constructie BV, Bavel 

Bouwprogramma
Opslag- en distributiehal met kantoor 
en dubbel parkeerdek

Bouwperiode
Augustus 2018 – juli 2019

Bruto vloeroppervlakte
12.200 m2

“We hebben ook deze opdracht gekre-
gen omdat onze relatie heel goed is. Wij 
weten als geen ander wat de wensen en 
eisen van Inter-Sprint zijn, we kennen 
ze door en door. Mede daardoor verloopt 
de samenwerking tijdens het gehele 
bouwproces altijd zeer constructief en 
plezierig. We hebben inmiddels al meer 
dan 120.000 vierkante meter bruto vloer-
oppervlak voor hen gerealiseerd in de 
afgelopen jaren.”

LEGOlisering
Het nieuwe bedrijfspand is een geheel 
in prefabbeton uitgevoerde opslag- en 
distributiehal met kantoor en een dubbel 
parkeerdek. Dit vormt fase 3 en 4 van 

De bouw van deze nieuwe hal is 
de achtste opdracht die Hercuton 
voor Inter-Sprint uitvoert. In totaal 
heeft Hercuton in de afgelopen 
jaren meer dan 120.000 m2 voor 
Inter-Sprint gerealiseerd.

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

een groter geheel. Bij de bouw van fase 2 
was door Hercuton al rekening gehouden 
met de huidige uitbreiding. Daarom was 
het belangrijk dat hetzelfde bouwcon-
cept, ook wel LEGOlisering genoemd, 
toegepast zou worden. Eric Mathot van 
Van Dop + Mathot Architecten verzorgde 
het ontwerp dan ook in nauw overleg 
met Hercuton. Drijver: “Groot voordeel 
van ons bouwconcept is de korte bouw-
tijd. Doordat wij het project vooraf tot in 
detail uitwerken met onze 4D-aanpak, 
hebben we de volledige controle over de 
bouw. Hierdoor komen we op de bouw-
plaats niet voor verrassingen te staan 
en loopt ook dit project geheel volgens 
planning en naar volle tevredenheid van 
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Dome Lichtstraten
Everdenberg 77
4902 TT Oosterhout
www.domelichtstraten.nl
T: 0162 - 462188
F: 0162 - 462314
E: info@domelichtstraten.nl
E:  info@domelichtstraten.nl

DOME is werken in daglicht, 
Helder en Duidelijk

www.ritehite.com

Rite-Hite Benelux BV
Koppelstraat 26
7391 AK  Twello
Tel: +31-571-270 444

Rite-Hite ontwikkelt al sinds 1965  

oplossingen om de veiligheid en  

productiviteit te verbeteren en  

energie te besparen. Dit deden  

wij gisteren, dit doen wij vandaag  

en zullen wij morgen ook doen.

Rite-Hite zorgt voor een betere  

werkomgeving in magazijn- en  

productieruimte door innovatie  

en kwaliteit.

www.ritehite.com

2017_11_Ritehite_adA5.indd   1 11/1/17/w44   15:42

Moerdijk • Opslag- en distributiehal

Stalen trappen en bordessen op maat

Volders Constructie BV uit Bavel leverde voor het nieuwste bedrijfspand van bandenspecialist Inter-Sprint in Moer-

dijk de stalen trappen, bordessen en balustrades die de eerste en tweede verdieping met elkaar verbinden. Geen 

ingewikkelde klus volgens directeur Peter van Opstal: “We beschouwen geen enkele opdracht als standaard, maar 

echt speciale oplossingen hoefden er voor dit werk niet gevonden te worden. Laseren, samenstellen, poedercoaten, 

daar draaien we onze hand niet meer voor om.”

Snel schakelen

Van oudsher, Volders bestaat al sinds 1989, produceerde het staalbedrijf vooral hekwerken, poorten en balustra-

des op maat. Dat doet het nog steeds, maar de mogelijkheden zijn sindsdien flink uitgebreid. Stalen trappen en 

 bordessen, geheel volgens de wensen en specificaties van de klant, en taatsdeuren met een strakke, industriële look 

werden aan het assortiment toegevoegd. “We maken alles op maat”, zegt Van Opstal. “Echt speciale dingen voor 

zowel de zakelijke als de particuliere markt. Ook in kleine series of enkele stuks. We zijn een klein bedrijf, maar dat is 

ook onze kracht. We kunnen snel schakelen en echt unieke producten leveren.” Het afzetgebied van Volders omvat 

heel Nederland en daarnaast ook de Belgische provincie Antwerpen.

Hercuton legt de laatste hand 
aan een nieuwe opslag- en 
distributiehal van Inter-Sprint op 
industrieterrein Moerdijk.

de klant.” Hercuton was zelfs in staat om 
aan de wens van Inter-Sprint te voldoen 
om de hal en het kantoor vervroegd op 
te leveren.

Speciale aandacht was er nodig voor de 
waterafvoer van de laadkuil ter plaatse 
van de laaddokken die ook door Hercu-
ton gebouwd zijn. Hercuton heeft hier 
een speciaal systeem voor ontwikkeld 
en aangelegd.

Perfecte race
Natuurlijk heb je met elk bouwtraject 
te maken met uitdagingen. In dit geval 
vormde de fundering van een oud 
bedrijfspand, dat gesloopt werd voor 
deze nieuwbouw, een serieuze hinder-
nis bij het grondwerk en het maken van 
de nieuwe fundering. “Verwijderen was 
geen optie en hergebruik ook niet, dus 
moest er omheen gebouwd worden. 
Ook dit is geen probleem met ons bouw-
concept”, besluit Drijver. 
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BEZOEK ONS:
Touwslager 2 

5253 RK Nieuwkuijk

BEL ONS:

088 – 205 34 00

MAIL ONS:

info@hercuton.jajo.com

WEB:

www.hercuton.nl

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

Meer weten? hercuton.tevreden.nl

Groepsonderneming van Janssen de Jong

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!

Hercuton Turn-key nieuwbouw

Profiteer van onze ervaring en laat u 
volledig ontzorgen!

Bedrijfsruimten

Distributiecentra, magazijnen, productieruimten, 
bedrijfsruimten…… Maatwerk voor elk gebouw!

Kantoren

Conceptmatige nieuwbouw in spraakmakende 
loft architectuur of traditionele opzet. 

Mogelijkheden

De mogelijkheden met ons prefab 
betonbouwconcept zijn oneindig!

Volders Smederij- en Constructiebedrijf
Nijverheidsweg 7
4854 MT Bavel 
E: peter@volders-constructie.nl
W: www.volders-constructie.nl 
T: 0161-431999
F: 0161-431393

INSTALLATION WITH A SMILE

Barth Installatietechniek is een proactieve installateur met 
een passie om bedrijven te ontzorgen. Wij creëren, 
onderhouden en inspecteren installaties in alle soorten 
gebouwen. Elke dag weer bewijzen onze medewerkers dat hun 
liefde voor techniek in combinatie met klantgerichtheid de 
meest tevreden klanten oplevert.

Kijk op www.barthinstallatietechniek.nl voor meer informatie.

Totaalinstallateur
Voor het installatietechnische deel van haar bedrijfspanden maakt Inter-Sprint Banden al jaren gebruik van de diensten van Barth 

Installatietechniek BV als adviserend totaalinstallateur. Karel Barth, mede-eigenaar van het in ’s Gravendeel gevestigde bedrijf, 

licht toe: “Wij zitten vanaf de start van het ontwerptraject met de opdrachtgever aan tafel om zijn wensen te inventariseren. Door 

de vroege inbreng kunnen we efficiënter werken. Vervolgens adviseren en werken we de E-, W- en S-installaties uit. We regelen al-

les, inclusief de leveringen van trafostations.” 

Duurzaam

De meest recente uitbreiding van Inter-Sprint Banden is geheel gasloos ontworpen. Verwarming van het opslag- en distributie-

centrum geschiedt middels heaters, die aangesloten zijn op de warmtepompinstallatie. Zonnepanelen zorgen ervoor dat het pand 

voor 60 procent in zijn eigen elektriciteitsbehoefte voorziet. De ledverlichting is voorzien van bewegings- en daglichtsensoren. 
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Imposante lichtstraten

De lichtstraten voor het nieuwe bedrijfsgebouw van Inter-Sprint in Moerdijk 

zijn afkomstig van  Dome  Lichtstraten uit Oosterhout. Dome voorzag al 

alle panden van Inter-Sprint van lichtstraten. Vooral de afmetingen van de 

lichtstraten zijn imposant: vijf meter breed en bijna honderd meter lang. 

Directeur Paul Beekhuijsen van Dome Lichtstraten vertelt over het project.

“We produceren de lichtstraten in prefab-segmenten die we zelf op de bouw 

monteren. Dat levert een heel wat kortere bouwtijd op. De vierwandige 

gebogen lichtstraten zijn voorzien van een plafond, waardoor in de bedrijfshal 

met een sprinklerinstallatie kan worden gewerkt. Het plafond zorgt samen 

met de lichtstraat ook voor een uitstekende isolatie.” De plafonds, net als 

de lichtstraat zelf van polycarbonaat in aluminium profielen, overspannen 

dezelfde vijf meter als de lichtstraten, met profielen van maar liefst zes bij 

twintig centimeter. “Ons zelfontwikkelde systeem heeft als voordeel, dat het 

niet alleen die grote overspanningen aankan, maar ook heel duurzaam is”, 

zegt Beekhuijsen. “Zowel de profielen als de platen kunnen bij een renovatie 

gerecycled worden tot nieuwe producten.”

Moerdijk • Opslag- en distributiehal

Super vlakke magazijnvloer
Van Berlo heeft in opdracht van Hercuton BV een bijdrage mogen leveren aan de 

volgende uitbreiding van Inter-Sprint in Moerdijk. Nadat ze de afgelopen twee 

jaar twee uitbreidingen en een verbouwing hebben gerealiseerd, volgen nu fase 3 

en 4 voor Inter-Sprint.

Naast de uitbreiding van het magazijn à 7.680 m2 (een opslag- en distributie-

hal voor autobanden) zijn nu een tweetal parkeerdekken en een kantoor op-

geleverd. “De magazijnvloer is ‘supervlak’ uitgevoerd door de inzet van de Van 

Berlo  Superscreed”, aldus Michiel van Zon, Technisch Commercieel Adviseur bij 

Van Berlo. “De vlakheid is behaald conform de norm DIN 15.185 (vrij in deelbaar). 

De vloer is uitgevoerd als een traditioneel gewapende vloer met een onder- en 

 bovennet, op prefab-heipalen. Het ontwerp van de vloer is verzorgd door Van 

Berlo  Engineering. In veel gevallen wordt Van Berlo Engineering al in de ontwerp-

fase door de opdrachtgever betrokken bij het project. Dan kunnen we mee denken 

over de constructie en zo optimaal dimensioneren. Vaak met een behoorlijke 

kostenbesparing tot gevolg.” 

In goede harmonie

Bij Inter-Sprint is op de parkeerdekken een druklaag aangebracht op de kanaal-

plaatvloer met een gemiddelde dikte van 80 mm. De vloeren zijn onder afschot 

aangebracht. Michiel vervolgt: “We werken al geruime tijd met Hercuton samen 

en hebben ook dit project in goede harmonie gerealiseerd. Door onze knowhow 

wederzijds uit te wisselen komen we telkens weer tot een optimaal resultaat.”
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Sprinklerinstallatie met 
Amerikaanse proporties
Spie Nederland, een in 2004 ontstaan onderdeel van de oorspronkelijk Franse Spie Groep, is door 

diverse overnames inmiddels een van de grootste spelers op het gebied van multitechnische 

dienstverlening in de Nederlandse bouwwereld. Het Tilburgse bedrijf KIN Sprinklertechniek werd 

in 2010 overgenomen en in 2015 tot Fire Protection & Security omgedoopt. Spie installeerde in 

het nieuwe opslag- en distributiecentrum van Inter-Sprint een bijzondere sprinkler- en meld-

installatie.

Drie uur blustijd

Salesmanager Juri de Poorter van Spie Nederland vertelt wat er bijzonder aan is: “Autobanden 

zijn moeilijk te blussen en branden lang. Daarom is bij deze installatie gekozen voor een blustijd 

van drie uur. Normaal is de eis één uur.” Spie voerde het werk rechtstreeks uit in opdracht van 

Inter-Sprint en dat beviel goed. De Poorter: “Zo konden we rechtstreeks inspelen op de wensen 

van de opdrachtgever en zaten we mee aan tafel, samen met de opdrachtgever, de verzekeraar, 

de overheid en de bouwkundig aannemer, bij het bepalen van de randvoorwaarden en de uit-

werking daarvan.”

Amerikaanse norm

Volgens de huidige Nederlandse CPR-richtlijnen zouden autobanden als niet gevaarlijk kunnen 

worden beschouwd. Op verzoek van Inter-Sprint werden daarom bij het ontwerpen de Ameri-

kaanse NFPA 13 voorschriften gevolgd. Behalve een blustijd van drie uur betekende dat ook een 

verdeling van de sprinklerinstallatie in meerdere secties. De Poorter: “Die secties zijn gebonden 

aan maximale afmetingen. Daarom bestaat de bedrijfshal bijvoorbeeld uit elf secties, wat gevol-

gen heeft voor het aantal aanvoerleidingen.”

Enorme capaciteit

Om een sprinklerinstallatie drie uur lang te laten werken op een oppervlak van ruim 48.000 m2 

(uitgaande van 12 sprinklers geactiveerd in gelijktijdigheid met de hydranten) is enorm veel wa-

ter nodig. Twee opslagtanks van elk 1.154 m3 (samen dus 2,3 miljoen liter) en twee wisselpompen 

zorgen voor deze capaciteit. De Poorter besluit: “Een flinke installatie, die we in goede harmonie 

met alle partijen hebben kunnen realiseren.”
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