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B
CS Coldstore & Logistics neemt 
op de bestaande locatie aan de 
Lorentzstraat in Harderwijk een 
nieuw vrieshuis in gebruik met 
nieuwe expeditie en nieuwe logis-
tieke systemen, een gerenoveerde 
vriesopslag en volledig gerenoveerde 
kantoorruimten. Het is het resultaat 

van een bouwproject waarvan RBK Group het bouw-
management voerde. 

,,Wij hebben voor deze locatie samen met BCS het 
logistieke en bouwkundig ontwerp uitgewerkt. Verder 
verzorgden we het ontwerp van alle koeltechnische, 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische instal-
laties, het opstellen van de bestekken voor alle disci-
plines, het aanvragen van alle benodigde vergunningen 
en het voeren van bouwmanagement tot aan opleve-
ring en ingebruikname,” vertellen algemeen directeur 
Frank van Dijck en architect Hans van den Hoorn van 
RBK Group.   

HOGE BENUTTINGSGRAAD
,,Het was voor ons een uitdaging om op een 

beperkte oppervlakte het gevraagde aantal pallet-
plaatsen te realiseren van ongeveer 11.000 locaties. 
Naast deze hoge benuttingsgraad was een efficiënte 
logistiek met korte transportwegen een opgave,” stel-
len Van Dijck en Van den Hoorn. BCS beschikt in de 
nieuwbouw over een systeem met zes kettingbanen 
voor de automatische in- en uitvoer van pallets tussen 
expeditie en vriesopslag. Daarna worden de 7000 pal-
lets met een smalle gangentruck op de juiste locatie 
gebracht. Om ongeveer 1.100 extra palletplaatsen te 
creëren, werd de vloer van de vriesopslag verlaagd. 
Andere oplossingen voor een hoge benuttingsgraad 
en efficiëntie zijn het indelen van het gebouw in 

brandcompartimenten. Ieder compartiment kan als 
vriesruimte of als koelruimte worden gebruikt. Daar-
naast heeft Metaflex in het gebouw een nieuwe twaalf 
meter hoge en twee meter brede deur ontwikkeld 
voor een zo snel en efficiënt mogelijke verlading met 
de smalle gangentruck. ,,Duurzaam en energiezuinig 
bouwen staat voorop,” merkt Van Dijck op. ,,Hierbij is 
het bouwkundige en installatietechnische ontwerp van 
belang. Tegelijk met het uitbreiden van de koelinstal-
latie voor de nieuwbouw wordt de gehele bestaande 
R-22 installatie vervangen door een installatie op basis 
van ammoniak en CO2. Het gebruik van R-22 als 
koudemiddel is vanaf 2015 verboden.” Voor de ener-
giezuinige besturing van de koelinstallatie heeft BCS, 
op basis van ervaring in de vestiging in Amsterdam, 
gekozen voor het Fopro® besturingssysteem van RBK.

ALTIJD EEN OPLOSSING    
In dit project komt het specialisme van RBK in de 

verse voedingsmiddelenindustrie naar voren. Van 
Dijck: „Omdat onze relatie met BCS al vanaf de jaren 
tachtig dateert, hebben wij als vertrouwde partner 
het volledige bouwmanagement verzorgd. Vanaf het 
maken van het eerste schetsplan en het aanbesteden 
van het project, tot en met de realisatie en de ople-
vering.” 

RBK vervult in het project een centrale rol, bijvoor-
beeld tijdens de aanbesteding. „De opdrachtgever 
moet een weloverwogen keuze kunnen maken uit 
de verschillende aanbieders: niet alleen op basis van 
prijs, maar ook bijvoorbeeld op ervaring en technische 
know-how. Dit is een periode van veel overleggen en 
vergaderen, voordat alle leveranciers zijn geselecteerd 
en de bouw kan starten.” Ook het aanvragen van de 
bouwvergunning voor BCS vergde intensief overleg. 
De dakrand van het nieuwe vrieshuis zou in verband 

met het aantal gewenste palletplaatsen op een hoogte 
van 16 meter komen. Architect Van den Hoorn: „Dit 
was hoger dan het bestemmingsplan toeliet. Ook in 
de besprekingen en contacten met de gemeente heeft 
RBK een centrale rol gespeeld.”

Na de start van de bouw voert RBK namens de 
opdrachtgever de bouwbegeleiding en het project-
management op de bouwplaats uit. RBK hanteert 
een praktische aanpak en heeft alle disciplines in huis: 
logistieke specialisten, installatietechnici, architecten, 
koeltechnici, milieuspecialisten en automatiserings-
deskundigen. „Wij opereren heel breed en compleet 
in een smal marktsegment. Het is zaak om altijd een 
oplossing en resultaat te kunnen bieden.”

PRETTIGE SFEER
In de samenwerking is de relatie tussen ons en de 

klant belangrijk,” stelt Frank van Dijck. ,,Het project 
moet in een prettige sfeer verlopen. Verschillende 
mensen met verschillende belangen werken in een 
korte periode nauw samen. Dat kost energie en tijd 
en dat levert soms spanningen op, zeker in deze 
moeilijke tijden. Maar leveranciers moeten ook in de 
toekomst partners blijven.”

,,Minstens de helft van ons werk is onze vaardigheid 
om met vakmensen om te gaan. Wij staan tussen de 
partijen in het bouwproces en treden op als scheids-
rechter. We adviseren en beslissen over materiaal, 
meerwerk en resultaat. Dit vergt tact en geduld. 
Maar dat is al bijna 33 jaar de uitdaging voor de RBK 
Group,” glimlacht Van Dijck.
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HET BOUWMANAGEMENT 
De RBK Group rondde onlangs de nieuwbouw en renovatie af van BCS Coldstore & Logistics. Een 

project waarin RBK als vertrouwde partner het bouwmanagement verzorgde. Frank van Dijck en 

Hans van den Hoorn over breed en compleet opereren in een smal marktsegment.

‘Wij opereren breed en compleet in een smal marktsegment’

‘Duurzaam en 
energiezuinig bouwen 
staat voorop’
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Hans van den Hoorn (architect RBK), Hans van Kraaij  

(logistiek manager BCS) en Aldo Groot (algemeen directeur BCS).
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