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Het gebouw krijgt een stoere, 
robuuste uitstraling.
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‘Turn-key van  ontwerp tot en met

Tekst: Astrid Berkhout

Mooi in al zijn eenvoud

sleutelklare oplevering’
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Hercuton uit Nieuwkuijk, die ook de 
architect is van het gebouw, levert het 
bedrijfspand in mei 2020 turn-key op, 
inclusief het buitenterrein. “We beheren 
en beheersen het totale project, van 
ontwerp tot en met sleutel-klare 
oplevering”, vertelt Jack van den Broek, 
Commercieel Manager bij Hercuton. “We 
werken daarbij zo veel mogelijk met 
eigen ontwerpers, constructeurs, 
tekenaars en grondwerk- en 
montageploegen. Enkele jaren geleden 
hebben we een betonnen bedrijfshal met 
kantoor voor Donghua gebouwd, 
eveneens in Alkmaar. Raymond Breyaen, 
de eigenaar van REPA, was daar zo van 
onder de indruk; die stoere, robuuste 
uitstraling wilde hij ook voor hun eigen 
nieuwbouw.” Het lijntje naar Hercuton 
was daarmee snel gelegd. dk3 
Bouwmanagement was betrokken om te 
komen tot een voor REPA haalbaar 
ontwerp.

Accumulerend vermogen
De constructie van de bedrijfshal van 
REPA in Alkmaar is geheel gemaakt 
van prefab beton. “De degelijkheid, de 
brandwerendheid en het accumulerend 
vermogen waren belangrijke redenen 

REPA, oorspronkelijk geworteld in Uitgeest, levert al sinds 1993 transportbanden voor alle industrieën. 
Het bedrijf groeide de afgelopen jaren aanzienlijk en realiseert momenteel een splinternieuwe opslag- 
en distributiehal op bedrijventerrein De Boekelermeer in Alkmaar. Daarmee wordt een grote wens – het 
hoofdkantoor, de opslag en de bedrijfshallen gecentreerd op één locatie – werkelijkheid.
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om voor beton te kiezen. Het laatste 
zorgt er voor dat het gebouw ook in de 
zomermaanden lekker koel is. Er zijn 
weinig temperatuurschommelingen, wat 
resulteert in een stabiel en 
prettig werkklimaat. Daarnaast 
verbruiken installaties hierdoor minder 
energie. Met een levensduur van 
minimaal 50 jaar is een beton-
constructie zeker duurzaam. Het kan 
bovendien relatief makkelijk uit elkaar 
worden gehaald, waardoor een groot deel 
van het pand kan worden gerecycled.” 
Het gebouw is verder geheel gasloos (het 
wordt aangesloten op een warmtenet) en 
er komen zonnepanelen op het dak.

LEGO voor volwassenen
De bedrijfshal heeft een oppervlakte van 
10.685 m², met aanpalend een 
laadloskuil van 390 m². Er komt tevens 
een kantoor van 895 m² (verdeeld over 
twee bouwlagen). “In het kader van 
brandveiligheid is de bedrijfshal 
opgedeeld in vier compartimenten. 
Daardoor hoeft er ook geen 
sprinklerinstallatie te komen.” Hercuton 
bouwt het geheel op een conceptmatige 
manier. “Het is net LEGO voor 
volwassenen. Het bouwen is in feite 

alleen nog een logistieke afwikkeling 
van het voortraject. Alles wordt van 
tevoren tot in de kleinste details 
uitgekristalliseerd. We werken daarnaast 
in een BIM-model zodat de samen-
werking met toeleveranciers en 
onderaannemers zo efficiënt en zo 
soepel mogelijk verloopt. Alle 
betonelementen worden uiteindelijk 
kant-en-klaar just-in-time aangevoerd 
op de bouwplaats en in elkaar gezet. 
Daardoor kan een pand als dit in zo’n 
kort tijdsbestek worden gerealiseerd.”
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Dankzij de conceptmatige 
manier van bouwen kan het 
pand in korte tijd worden 
gerealiseerd.
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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
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Slimme, duurzame technieken

De elektrotechnische installaties en beveiligingsinstallaties - van toegangscontrole en intercom tot alarm- en 
ontruimingsinstallaties - voor de opslag- en distributiehal van REPA  zijn in de kundige handen van 
Kandelaar Elektrotechniek uit De Kwakel. Het bedrijf maakt daarbij volop gebruik van de nieuwste, slimme technieken.

“Elektrotechniek is echt onze specialisatie, daar zijn we gewoon goed in”, vertelt Pim Hoogervorst. “Onze kracht ligt 
in het ontwerp, vandaar dat we ook bij REPA al vanaf het allereerste begin in bouwteam hebben meegedacht. 

Naast genoemde installaties komt er ook een glasvezelnetwerk, dat is in grote panden als deze het meest 
betrouwbaar. We hebben alles uitgetekend in 3D BIM. We geven dit extra meerwaarde via een app die de klant 
tijdens een rondgang door het pand een beeld geeft van hoe het gaat worden. 

Voor onszelf is het net zo goed noodzakelijk om precies te weten wat waar komt. Anders zouden we het tempo van 
het rappe bouwtempo van Hercuton niet bij kunnen benen. We zijn net het Nederlands elftal, we moeten 
voortdurend vooruit kijken om al van tevoren in te kunnen springen op wat gaat komen.”

Kandelaar Elektrotechniek | Bedrijvenweg 18 | 1424 PX De Kwakel 
 0297-343334 | www.kandelaar.com
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MontageLeveringProductieEngineering

www.preco.nlMaak kennis met ons op

Ontdek het 
voordeel van 
complete 
cascobouw

·  Constructieve wanden

· Brandwanden

· Geïsoleerde wanden

· Kolommen

· Balken

· Trappen

· Bordessen

· Balkonplaten

· Kanaalplaatvloeren

· Galerijplaten

· T-elementen

· Specials

jmvandelft.nl
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