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De totale hal kent een oppervlakte 
van 51.000 m2 en is opgesplitst 
in twee delen; 25.500 m2 is 
specifiek voor Friesland Campina 
ontwikkeld.
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Friesland Campina betrekt  
Foodpark Next Level  
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Uniek aan het distributiecentrum 
is ook het wielblokkeringsysteem 
voor extra veiligheid tijdens het 
laden en lossen.

Foodpark Next Level • Veghel

Specifieke eisen ten aanzien van hygiene en veiligheid

In een compartiment moet de luchtvochtigheid

25% zijn en in andere 50%
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“We hadden van Next Level 
Development de opdracht gekregen om 
het distributiecentrum inclusief 
kantoorruimtes in twee fasen te bouwen 
en casco op te leveren. Voor de bouwtijd 
was een klein jaar per fase uitgetrokken. 
Toen duidelijk werd dat het pand 
gedeeltelijk verhuurd zou worden aan 
Friesland Campina, moesten we het plan 
aanpassen. We hebben vaker voor de 
foodsector gewerkt, ook al wel eerder in 
opdracht van Next Level Development 
voor Friesland Campina overigens, en 
weten daarom dat er voor deze sector 
automatisch specifieke eisen met 
betrekking tot de hygiëne en veiligheid 
van toepassing zijn. Zo zijn er panelen 
toegepast met het foodsafe certificaat. 
Die worden veel gebruikt in de 
farmaceutica en voedselindustrie.”

Twee compartimenten 
“De totale hal kent een oppervlakte van 
51.000 m2 en is in twee delen opge-
splitst. Daarvan is 25.500 m2 specifiek 
voor Friesland Campina ontwikkeld. Voor 
de tweede fase, die een spiegelbeeld-
focus heeft ten opzichte van de eerste, 
is nog geen huurder bekend. Friesland 
Campina huurt de hal om daar 
melkproducten en caseïnaten in te 
bewaren. Die vergen een hele specifieke 
relatieve luchtvochtigheid. Daarvoor 
werd de hal in twee compartimenten 

Je begint met een project en vier 
maanden voor oplevering komt 
de huurder in beeld. Dat is niet 
meteen opzienbarend. Het wordt 
wel indrukwekkender als duidelijk 
wordt welk bedrijf de nieuwe 
huurder wordt en welke materialen 
er in de hal opgeslagen moeten 
worden. Chris van den Biggelaar 
van Bouwbedrijf van de Ven uit 
Veghel, opdrachtnemer van het 
project in bouwteam, vertelt. 

‘De totale hal kent een oppervlakte van 51.000 m2 en is twee delen 
opgesplitst.’

opgedeeld door middel van 
binnenwanden met sandwichpanelen, 
waarbij ieder compartiment is getest op 
luchtdichtheid. In één compartiment 
moet de relatieve luchtvochtigheid 
25% zijn en in de andere 50%. Friesland 
Campina stelt eveneens behoorlijk wat 
eisen aan de veiligheid op eigen terrein. 

Denk daarbij aan zebrapaden, loop- en 
fietsroutes, maar ook aan aanrijdpalen 
en betonnen aanrijdbeveiliging, opdat 
de wanden niet kapot gereden kunnen 
worden. Uniek aan dit distributiecen-
trum is ook het wielblokkeringsysteem 
voor extra veiligheid tijdens het laden en 
lossen.”
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Uniek design
“Van de buitenzijde is het gebouw ook zeer markant door de meerdere kleuren sandwichpanelen in de gevel van de 
hal en de overkragende blauwe gevel bij het kantoor. Dit geeft het geheel een uniek design waardoor het kantoor een 
hoge esthetische waarde krijgt. Bovendien stelt Friesland Campina hoge eisen aan de duurzaamheid van het gebouw. 
Zo is het  gebouw niet aangesloten op het gasnet en is het gebouw voorzien van het Breeam VERY GOOD certificaat.”

Friesland Campina huurt de hal 
om melkproducten en caseïnaten 
in te bewaren.
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Een drogeluchtkasteel van formaat
 

Voor een relatief kleine investering blijft de relatieve luchtvochtigheid stabiel. Dat is het resultaat van het werk 
van het bedrijf Munters.

Munters, een Zweedse multinational, ontwikkelt en levert installaties voor vochtbeheersing in ruimtes en 
processen. Dat gebeurt met een bijzondere techniek, die door Munters uitgevonden is. Bij de realisatie van Next 
Level Foodpark lag de uitdaging erin om een bedrijfshal zonder koeling of verwarming toch te kunnen 
conditioneren. 

De opslagloods heeft twee ruimtes van in totaal 270.000 m3, waarin producten opgeslagen worden met 
verschillende eisen qua luchtvochtigheid. Eén ruimte vereist een RV van maximaal 25%. De andere ruimte 
behoeft een RV van maximaal 50%. In deze ruimtes worden hygroscopische melkproducten bewaard, die bij een 
te hoge relatieve luchtvochtigheid uit zichzelf vocht uit de lucht onttrekken en daardoor gaan 
klonteren en plakken of zelfs bederven. 

Munters plaatste een installatie die ongeacht de ruimtetemperatuur de waterdamp uit de lucht haalt en 
hierdoor de relatieve luchtvochtigheid begrenst. Dat gebeurt met een absorptiewiel, dat het vocht uit de lucht 
vangt. Omdat koeling en verwarming niet nodig is om de ruimte te conditioneren, is de investering en het 
energieverbruik voor deze installatie veel lager dan bij vergelijkbare opslagruimtes.

Het maakt niet uit wat u produceert!
Wij leveren het ideale productieklimaat.
vochtbeheersing@munters.nl  l  0172 - 43 32 31
info@muntersbelgium.be  l  015 - 28 56 11  

www.munters.com
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VARIOGATE.COM

WWW.VARIOGATE.COM
   Haagh Protection BV, NL

Info@haagh-protection.com
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Van de Beeten B.V.
Erpseweg 9

5463 PG Veghel
www.vandebeeten.nl

Millimeterwerk
 

Grondig met daadkracht, daar staat Van de Beeten 
B.V. uit Veghel voor, een multidisciplinair 
grondverzet- en transportbedrijf met 140 
medewerkers. Voor Foodpark verzorgde Van de 
Beeten B.V. de grond-, riolerings- en 
verhardingswerkzaamheden. 

Naast genoemde activiteiten realiseert zij 
onder- en bovengrondse infra, legt bodems aan 
voor de hippische sector en levert zij primaire 
en secundaire bouwstoffen. “Na het op hoogte 
brengen van het bestaande maaiveld en het 
aanbrengen van een cementgebonden fundering 
verzorgden wij het grondwerk voor de betonnen 
funderingsconstructie”, vertelt Peter Verbakel, 
manager infraprojecten. Alle werkzaamheden 
worden in eigen beheer uitgevoerd. “Om een super 
vlakke vloer te kunnen storten, werd een laag 
menggranulaat tot op de millimeter nauwkeurig 
geprofileerd. De laadschop was uitgerust met een 
levelbord op total-station.” 

Bijdrage aan CO2 reductie
“Met euro 6 vrachtwagens leveren wij een 
significante bijdrage aan CO2 reductie. In dit 
project werd ook het straatwerk en rioleringswerk 
door ons verzorgd, zodat terrein- en dakwater 
straks prima worden afgevoerd.” 
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Foodpark Next Level • Veghel

Daar kijkt men 
tegenaan!
 

De metalen dak- en gevelbeplating voor het 
Foodpark project in Veghel is geleverd door Quick 
Steel uit Zeeland. 

Ruud Melchers vertelt: “In totaal ging het om 
50.000 m2 dak, 10.000 m2 gevel en 4.000 m2 
binnenwanden. Bijzonder aan dit project, buiten de 
omvang, was de strakke planning. Dat moest ook 
wel, er waren veel partijen bij betrokken. Je moet 
in de trein mee, zorgen voor mensen en materiaal 
op het juiste moment.” 

Blauwe gevelbekleding
Kijk je naar het gebouw, dan springt in eerste 
instantie de blauwe gevelbekleding van de 
kantoren in het oog. Bij de kantoren is 
composiet cassettebeplating toegepast. Deze 
cassettes worden gemonteerd met vaste maten 
en geringe montagespeling. Het vergt de nodige 
engineering en vakmanschap om tot dit mooie 
resultaat te komen. De wisselende kleurvlakken in 
de gevels van de hal geven het gebouw een speels 
aangezicht. Ze lijken willekeurig, maar waren van 
te voren al bepaald. 

Landweer 10 | 5411 LV ZEELAND | TEL: 0486-431585 | EMAIL: INFO@QUICKSTEEL.NL 

WWW.QUICKSTEEL.NL 
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De meerdere kleuren sandwichpanelen in de 
gevel van de hal en de overkragende blauwe 
gevel bij het kantoor zorgen voor een uniek 
design.
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‘Friesland Campina huurt de hal om daar melkproducten en 
caseïnaten te bewaren. Die vergen een specifieke luchtvochtigheid’

Foodpark Next Level • Veghel
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www.gsstaalwerken.com 

+31 (0)492 – 50 55 00 
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Opdrachtgever
Next Level Development, Eindhoven

Architect
Architectenburo Olieslagers, Venray

Hoofdconstructeur
Bouw- en adviesbureau Van der 
Zanden, Helmond

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van de Ven, Veghel

E-installateur
Bras Elektrotechniek, Oss

W-installateur
Heesmans, Helmond

Klimaatinstallatie
Munters, Alphen aan de Rijn

Sprinkler installatie
MD Sprinkler Systems, Veghel

Metaalconstructiewerk
GS Staalwerken, Helmond

Grond-, riolerings- en 
verhardingswerkzaamheden
Van de Beeten B.V., Veghel

Dak- en gevelbeplating
Quick Steel, Zeeland

Bouwprogramma
Distributiecentrum / warehouse Next 
Level in Foodpark Veghel

Bouwperiode
Juni 2019 – november 2020

Bruto vloeroppervlakte
55.707 m2  
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