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Hercuton mengt zich

Nieuwbouw Marginpar verrijst in Aalsmeer

in de bloemen
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De nieuwbouw wordt 
rechtstreeks aangesloten op 
de productstraat van Royal 
FloraHolland.
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Kweker en importeur Marginpar, 
momenteel nog gehuisvest aan de andere 
kant van de N201, brengt al tientallen 
jaren zomerbloemen vanuit Afrika naar de 
marktplaats van Royal FloraHolland. “Het 
bespaart aanzienlijk veel vervoerskosten 
als Marginpar op hetzelfde terrein zit”, 
vertellen Jack van den Broek en Sander 
Robbe, respectievelijk commercieel 
manager en planontwikkelaar bij Hercuton. 

‘Het is een intensief traject maar met een
wat ons betreft geweldig eindresultaat’

Royal FloraHolland is gestart met de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost. Marginpar, lid van de coöperatie, is 
de eerste huurder van diverse nog te bouwen bedrijfsruimten op het terrein direct naast het centrumgebouw. 
Aannemersbedrijf Hercuton is sinds november 2021 bezig met de realisatie van de nieuwe huisvesting van 
Marginpar.

“De nieuwbouw wordt dan ook recht-
streeks aangesloten op de productstraat 
van Royal FloraHolland.” Het blijft hier 
niet bij want Royal FloraHolland gaat de 
komende tijd in totaal een terrein van circa 
135.000 m² ontwikkelen.

Van eindgebruiker naar huurder van de 
investeerder
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat 

Marginpar opdrachtgever en eigenaar zou 
zijn van de nieuwbouw. “In eerste instantie 
is het definitief ontwerp dan ook samen 
met hen opgesteld”, aldus Van den Broek. 
“Toen we op het punt stonden om de 
omgevingsvergunningen in te dienen - in 
mei 2021 - werd duidelijk dat Royal 
FloraHolland als investeerder ging 
fungeren en dat Marginpar het pand van 
hen zou huren. De daaropvolgende 
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Op de eerste en tweede verdieping komen 
diverse kantoor- en testfaciliteiten.

maanden heeft veelvuldig overleg 
plaatsgevonden met Royal FloraHolland in 
de persoon van Martijn Vis, 
programmamanager, en Madeleine Schure, 
hoofd vastgoedontwikkeling en aan- en 
verkoop, en Roy Koster, bouwadviseur bij 
Marginpar, om het ontwerp op specifieke 
punten aan te passen.” Robbe vult aan: 
“Zo moesten we rekening houden met het 
door hen vastgestelde beeldkwaliteitsplan. 
Uiteindelijk wordt het één groot gebouw 
waar verschillende huurders in zitten, dus 
ook de afmetingen voor de nieuwbouw van 
Marginpar lagen feitelijk al vast. Daarnaast 
moesten de vloeren bijvoorbeeld worden 
verzwaard zodat het pand in de toekomst 
eventueel kan worden geëxploiteerd als 
één groot distributiecentrum. Een intensief 
traject dus, maar met een wat ons betreft 
geweldig eindresultaat.”

Logistieke processen centraal
De nieuwe huisvesting is ingesteld op 
beheersing van de cool chain, een must 
omdat de bloemen zo lang mogelijk 
gekoeld moeten blijven voor de 
daadwerkelijke verkoop. Robbe: “Op de 
begane grond komt dan ook een koelcel 

De nieuwe huisvesting is ingesteld 
op beheersing van de cool chain.
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Alle complimenten voor onze vakmensen’

Hercuton schakelde vaste partner 

Preco in om de engineering, productie 

en levering van verschillende prefab 

betonnen elementen te verzorgen. “We 

kunnen in dit project de veelzijdigheid 

van ons bedrijf laten zien”, vertelt 

projectleider Sven Janssen.

Preco leverde onder andere circa 500 

m² aan massieve en geïsoleerde 

wanden, evenals circa 1.400 m² aan 

kanaalplaatvloeren. “Daarnaast hebben 

we ook nog een complete laadkuil met 

P- en T-elementen ter plaatse van de 

laaddocks, breedplaatvloeren en 

achterwanden. De breedplaatvloeren 

zijn op verzoek van de klant zo 

ontwikkeld dat ze later altijd nog extra 

laaddocks toe kunnen voegen.”

Technisch hoogstandje
Bijzonder is verder de trap van circa 

zeven meter lang, inclusief tussen-

bordes van 60 cm (voorzien van antislip 

motief). Deze heeft een gewicht van 

circa vijf ton. “Nadat de hoofdvormen 

bekend waren, was het aan ons om 

ervoor te zorgen dat de trap constructief 

gezien goed in elkaar zit. De 

elementen dienen immers zowel tijdens 

het hijsen als tijdens het eindgebruik 

heel te blijven.”

Diversiteit én maatwerk
“Preco heeft er bewust voor gekozen om 

als totaalaanbieder in beton de markt 

op te gaan. We kunnen in principe alles 

leveren, van a tot z. Tegelijkertijd 

onderscheiden we ons door niet alleen 

te gaan voor standaardoplossingen 

maar ook maatwerk te leveren. Dit 

project is daar een goed voorbeeld van. 

We zijn er trots op dat we de 

vakmensen in huis hebben die deze 

diversiteit aan werkzaamheden aan 

kunnen. Alle complimenten voor wat ze 

bij Marginpar hebben gerealiseerd.”

Continu verbeteren
De samenwerking met Hercuton, die 

zelf de montage ter plekke voor zijn 

rekening nam, is zoals altijd prima 

verlopen. “We weten wat we van elkaar 

kunnen verwachten, daardoor zijn we in 

staat om de samenwerking continu te 

verbeteren.”

Eigen betonfabriek
Sinds 2019 is Preco gevestigd in een 

nieuwe betonfabriek op de Ecofactorij 

in Apeldoorn. Deze productielocatie is 

uitgerust met de modernste technieken 

en een ultramoderne betoncentrale. 

Desgewenst kan Preco zowel de 

engineering als productie, levering en 

montage verzorgen.

IndustrieBouw juni 2022 • 95

https://www.preco.nl


Marginpar (Royal Flora Holland) • Aalsmeer

dé specialisten in dak- en wan
dbeplating
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We steel 
the future!

MET 140 VAKMENSEN & DE VOLAUTOMATISCH FABRICATOR

die een derde van de oppervlakte beslaat. 
De rest van de begane grond wordt 
optimaal ingericht op ondersteuning van 
de logistieke processen, dat is leidend 
geweest in het ontwerp. Van tevoren zijn 
we op de bestaande locatie van Marginpar 
gaan kijken om een goed idee te krijgen 
wat er nodig is op de werkvloer.” Op de 
eerste en tweede verdieping komen 
diverse kantoor- en testfaciliteiten.

De uitdagingen
Uitdagingen zijn er genoeg tijdens de 

bouw. “Zo gaan wij slechts de basis-
voorzieningen treffen van het kantoor, dat 
verder door Marginpar zelf wordt ingericht, 
naar ontwerp van een interieurarchitect. 
Ook de transportbanden en de koelcel 
worden door henzelf geplaatst. Daar moet 
uiteraard wel afstemming voor 
plaatsvinden zodat helder is wie wat doet”, 
aldus Robbe. “We bouwen verder 
bijvoorbeeld op de erfgrens terwijl de 
bebouwing van de buurman er nog niet is. 
De wanden fungeren nu dus als 
buitenwanden maar moeten straks 

voldoen aan alle eisen, o.a. op het gebied 
van brandwerendheid, om dienst te doen 
als binnenwanden. Tot nu toe loopt het 
allemaal prima dus we hebben er alle 
vertrouwen in dat het goed gaat komen!”

Bij het ontwerp van de nieuwbouw 
staan de logistieke processen van 
Marginpar centraal.
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‘Een tevreden klant, 
daar gaan we voor 

als bouwteam’   

Totaalinstallateur Vink Installatie Groep voorziet de 

nieuwbouw van Marginpar van elektrische 

installaties, klimaatinstallaties (o.a. lucht/water 

warmtepomp), WKO-installatie en sanitaire 

installaties.

Goede koeling
Goede koeling in de bedrijfshal is voor Marginpar 

heel belangrijk. “Om die reden komt er een grote 

koelcel in de bedrijfshal”, vertelt projectleider 

Sander Goedhart. “Daar leveren wij overigens alleen 

twee voedingen voor.” Op het dak komen verder 

circa 2.000 zonnepanelen te liggen. “We houden er 

rekening mee dat er 1.600 ampère aan 

zonnestroom teruggeleverd kan worden aan het 

elektriciteitsnet.”

Op het dak komen circa 2.000 
zonnepanelen

Leidingwerk
De grootste uitdagingen zitten in de planning en 

de tijdige inkoop van materialen. Bij wijze van pilot 

heeft Vink specialist Hilti gevraagd om de 

montagebeugels die nodig zijn om het leidingwerk 

te monteren, tot in detail te verwerken in het 3D 

BIM-model. “Dat maakt het installatiewerk dadelijk 

een stuk makkelijker. Door dit uit te besteden, 

hebben we ook minder handjes nodig op de 

werkvloer. Als het goed gaat, hopen we deze 

werkwijze te kunnen doortrekken bij andere 

projecten.”
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wij zoeken collega's!

Veenderveld 13
2371 TS Roelofarendsveen    
T (071) 332 01 10    
E info@vinkinstallatiegroep.nl

vinkinstallatiegroep.nl

Totaal installateur

·  klimaatinstallaties

·  sanitaire installaties

·  elektrotechniek

·  service & onderhoud

·  duurzame technieken
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Watervoorziening zonder zorgen 
Zonder water geen bouw. Op een bouwplaats is een goede watervoorziening dan ook een must. Dat geldt ook voor de 

nieuwbouw van Marginpar. Tankgigant leverde dan ook twee grote watertanks (een voor schoon en een voor vuil water) 

en installeerde tevens het bijbehorende leidingwerk ter plaatse. En dat alles direct nadat Hercuton de order had 

verstrekt.

“Dat is wel een kracht van Tankgigant”, aldus Joris Ansems en Monique Hoeben, respectievelijk operations manager en 

senior accountmanager. “We zijn in staat snel in te springen op de behoefte van de klant, mede dankzij ons gedreven en 

goed geschoolde personeel.” De watertanks zijn geproduceerd in eigen fabriek en gemaakt van 100% recyclebaar 

materiaal met een lange levensduur. Dankzij een geavanceerd digitaal systeem kan alles op afstand worden gemonitord. 

“Dat voorkomt niet alleen onnodige transportbewegingen maar ontlast ook de klant. Als de tank met schoon water bijna 

leeg is, wordt hij gevuld, en als de tank met vuil water bijna vol is, wordt hij geleegd.”

Alles uit handen
“Onze voertuigen zijn bovendien uitgerust met een autolaadkraan zodat we zelf kunnen laden en lossen. Hercuton heeft 

daar in dit geval verder geen omkijken naar. Wij doen waar wij goed in zijn zodat zij zich kunnen concentreren op dat-

gene waar zij goed in zijn.”
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Opdrachtgever
Royal FloraHolland, Aalsmeer

Adviseur
Aboma BV, Ede

Architect
Hercuton, Nieuwkuijk

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Gevelbeplating
Hardeman Van Harten BV, Lunteren

Staalconstructie
Reijrink Staalconstructies, Hilvarenbeek

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

Installateur
Vink Installatiegroep BV, Roelofarendsveen

Betonconstructie
Balvert Betonstaal BV, Nieuwkoop

Kunstof leidingwerk
Dyka BV, Steenwijk

Hekwerk
Heras Mobile Fencing en Security, Best

Rijbaanverlichting
Lokhoff BV, Schijndel

Bouwprogramma
Nieuwbouw Marginpar

Bouwperiode
November 2021 – november 2022

Bruto vloeroppervlakte
Circa 9.000 m2
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