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Tekst: Ton van de Laar

Samen met Over Engh Vastgoed ontwikkelt bouwbedrijf Hercuton een
distributiecentrum op het duurzame bedrijventerrein De Wildeman
in Zaltbommel: DC Miles. De bouw startte in mei 2019. Kim van der
Togt, commercieel manager van het Cluster Bedrijfshuisvesting van
Janssen de Jong Groep, waar Hercuton onderdeel van uitmaakt, vertelt
meer over deze turn-key ontwikkeling.

Hercuton bouwt opnieuw
een duurzaam DC in

Zaltbommel
Ontwikkelingspartners
Over Engh Vastgoed BV, Rotterdam
Hercuton, Nieuwkuijk
Hoofdaannemer Design & Build
Hercuton, Nieuwkuijk
Toetsing vergunningen
Seconed BV, Breda
Adviseur BREEAM
Hercuton, Nieuwkuijk
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Sprinkler-, E- en W-installaties
Hoppenbrouwers Techniek
Vloeren
Van Berlo Bedrijfsvloeren b.v., Veghel
Experts in Funderingen en
Bedrijfsvloeren
Stalen dakplaten en
gevelpanelen
DAMU Projecten BV, Waspik

Bouwprogramma
Distributiecentrum in 2 units, met bedrijfsruimte, kantoor en mezzanine.
Bouwperiode
Mei 2019 – eerste kwartaal 2020
Bruto vloeroppervlakte
27.477 m2

DC Miles bestaat uit twee units, een
met een bedrijfshal van 10.777 m2 en
een met een bedrijfshal van 12.978 m2.

Perfecte samenwerking
“De Wildeman is een unieke locatie”,
aldus Van der Togt. “Het is een duurzaam bedrijventerrein en de ligging is
ideaal, met de snelweg A2 in de buurt
en op korte afstand van Schiphol en de
Rotterdamse havens. Eerder al hebben
we op dit terrein het EMEA distributiecentrum met productiefaciliteiten en loft
kantoor voor Hitachi Vantara gebouwd.
Daarnaast hebben wij hier onlangs het
nieuwe sorteercentrum van DHL opgeleverd, het grootste all-electric sorteercentrum van de Benelux. We hebben ervaren

dat de gemeente Zaltbommel, met name
in de persoon van Accountmanager
Bedrijven Maaike van der Ven, een bijzonder prettige partij is om mee samen
te werken. Ook bij DC Miles verliep de
voorbereidende fase probleemloos.”

BREEAM-NL Good
DC Miles bestaat uit twee units, een met
een bedrijfshal van 10.777 m2 en een
met een bedrijfshal van 12.978 m2. Beide
units beschikken over een kantoorruimte, een mezzanine en per 850 m2
vloeroppervlak een loadingdock. Het

betreft een hybride gebouw waarbij
de voordelen van beton en staal optimaal benut worden. Op een duurzaam
bedrijventerrein is de duurzaamheid van
een pand uiteraard ook essentieel. Het
distributiecentrum krijgt de BREEAM-NL
classificatie ‘Good’. Zo zijn er onder meer
bewegingsmelders voor de ledverlichting
van zowel de kantoren als de bedrijfshallen voorzien, een VRF-systeem voor
koelen, verwarmen en ventileren en
zonnepanelen op het dak.
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Het betreft een hybride gebouw
waarbij de voordelen van beton en
staal optimaal benut worden.

Damu Projecten
BV ontzorgt
opdrachtgevers

Hoog afwerkingsniveau
Hercuton voorziet het gebouw binnen en
buiten van een hoog afwerkingsniveau.
Zowel de entree als de sanitaire ruimten worden betegeld met keramische
tegels en er wordt een gecertificeerde
sprinklerinstallatie geplaatst. Een 250 cm
hoog hekwerk met klimbeveiliging en
elektrische schuifpoorten biedt toegang
tot het terrein. Ook de buitenverlichting
is volledig uitgevoerd in led. De turn-key
oplevering staat gepland voor het eerste
kwartaal van 2020. “Ook bij dit project
laat Hercuton zien waar wij sterk in zijn:
het volledig ontzorgen van onze opdrachtgevers”, zegt Van der Togt.

In opdracht van aannemer Hercuton levert en monteert Damu Projecten BV
uit Waspik de stalen dakplaten en gevelpanelen voor het in aanbouw zijnde
DC Miles op bedrijfspark De Wildeman in Zaltbommel. Het gaat om 24.000 m2
dakplaten en 7.100 m2 geïsoleerde sandwich gevelpanelen.
Voor Damu Projecten zijn opdrachten als deze gesneden koek, zegt directeureigenaar Raymond Schmitz. “We werken vaak samen met Hercuton, die samenwerking gaat voortreffelijk. Wel moeten we administratief en tijdens de
uitvoering wat extra werk doen, omdat Hercuton werkt conform de eisen van de
wet Kwaliteitsborging, hetgeen ze laten controleren door Seconed.” Een van de

Dak- en gevelbekleding

redenen waarom Hercuton vaak een beroep doet op Damu Projecten is ongetwijfeld het feit dat Damu zijn opdrachtgevers in grote mate ontzorgt op het
gebied van de dak- en gevelbekleding. Schmitz: “We krijgen de tekeningen van
de architect, aan de hand daarvan bepalen wij de keuze voor de gevelpanelen
en dakplaten om op die manier efficiënt en duurzaam te bouwen. En omdat we
een eigen zetterij hebben, verzorgen we zelf al het zetwerk, zoals dakkappen,
hoekstukken en lekdorpels.”
Aan de intensieve samenwerking met Hercuton zal als het aan Schmitz ligt voorlopig geen einde komen. “Al verwacht ik wel dat het volume niet zo blijft als de
afgelopen twee jaar”, zegt hij. “We hebben heel veel distributiecentra gebouwd,
een markt waarin Hercuton een belangrijke speler is. Met de Brexit in zicht en de
vertragende economische groei is het afwachten hoe zich die markt ontwikkelt.
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info@damuprojecten.nl

Email:
info@damuprojecten.nl
www.damuprojecten.nl
Website: www.damuprojecten.nl
Telefoon: 0416-561918
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Van Berlo en Hercuton:
perfecte samenwerking
Voor de vloeren van DC Miles werkt aannemer Hercuton samen met Van Berlo | Experts in funderingen en
bedrijfsvloeren, een samenwerking die al vaker plaatsvond. Michiel van Zon, Commercieel en Technisch Adviseur bij Van Berlo, werkt graag samen met Hercuton. “We weten precies van elkaar wat we nodig hebben om
onze werkzaamheden goed uit te voeren, dat is onderling goed geregeld.”

6.000 m³ beton
Van Berlo brengt ongeveer 20.000 m2 magazijnvloer aan volgens eigen
ontwerp. Het betreft een hybride vloer, traditioneel gewapend met toevoeging van staalvezel en een vlakheid volgens DIN 18.202, Zeile 4. De 600 m2

Met Van Berlo’s
eigen heistellingen
worden Mini
Vibropalen
aangebracht.

begane grondvloer van het kantoorgedeelte wordt gevlinderd opgeleverd,
en blijft ook in het zicht. Van Berlo levert daarnaast de druklagen voor de
verdiepingsvloeren van het kantoor en de mezzanine van 2.500 m2. Ook de
vloer van de laadkuil buiten wordt aangebracht door Van Berlo. Van Zon:
“In totaal leveren we ruim 31.000 kubieke meter vloer, zo’n 6.000 kubieke
meter beton. Daarbij komen dan nog de Mini Vibropalen, die we met onze
eigen heistellingen aanbrengen.”

Strakke planning
Die 6.000 m3 beton moet volgens een strakke planning gestort worden. Volgens Van Zon kan dat omdat Hercuton en Van Berlo goed op elkaar ingespeeld zijn. “Het is voor ons belangrijk dat de puinbedding onder de
vloeren perfect is en bij Hercuton is dat altijd het geval. En altijd op het afgesproken tijdstip, zodat we nooit
hoeven te wachten. Zo kunnen we straks vijf- tot zeshonderd kubieke meter beton storten per dag.”

WIJ KOMEN AL
JAAR
GRAAG BIJ U OVER DE VLOER

Van Berlo brengt ongeveer
20.000 m² magazijnvloer
aan volgens eigen ontwerp.

Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA Veghel | +31 (0)413 - 389 090
info@vanberlo.com | vanberlo.com
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