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op markt

en kostprijs
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Exacte cijfers kregen we niet boven tafel, maar zeker is dat veel ondernemers in de 

voedingsmiddelensector tenminste eenmaal in hun arbeidszame leven te maken krijgen met 

nieuwbouw. Meer of minder ingrijpende verbouwingen zijn in een dynamische markt met telkens 

veranderende of nieuwe overheids- en afnemerseisen aan de orde van de dag.

Om na verloop van enige jaren niet te verdwalen in een ‘kruip-door-sluip-door’-route in het 

bedrijf, is een goed ontwerp van een productiebedrijf van groot belang.
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Bouwen
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Driedimensionaal ontwerpen en processimulatie 

verschaffen inzicht en duidelijkheid

„Het gebouw staat ten dienste van hetgeen 

geproduceerd moet worden. In een ontwerp 

vertalen wij de marktontwikkelingen en 

brengen wij het kostprijsdenken in. Concreet 

betekent dit dat wij rekening houden met 

volumegroei en productdifferentiatie en alle 

investeringen toetsen aan het uitgangspunt 

om de laagste kostprijs voor het eindproduct 

te bereiken.”

Sjaak Aerts, sinds 2003 directeur van RBK 

Raadgevend Ingenieurs bv (onderdeel van de 

RBK Groep te Deventer), geeft aan: „Architec-

tuur, productie en logistiek, projectmanage-

ment en koudetechniek zijn onze speerpunten; 

de voedingsmiddelensector in binnen- en 

buitenland is ons werkterrein.”

DEEN-HOBU

Duidelijk maken hoe je precies te werk gaat 

en waarin jouw aanpak zich onderscheidt, 

kan in de regel het best aan de hand van een 

praktijkvoorbeeld.

Deen-Hobu is gespecialiseerd in de veredeling 

van varkensvlees, de levering van rundvlees, 

de productie van dagverse panklaarproducten 

en een totaalassortiment voorverpakt vers 

vlees voor retail, industrie en foodservice. 

De opdracht aan RBK was de bouw van een 

nieuw productiebedrijf in Almere, waarin de 

activiteiten uit de productielokaties Bussum 

en Voorhout worden samengebracht.

Aerts en mede-aandeelhouder Frank van Dijck 

zetten desgevraagd de gevolgde lijnen uit.

„Een evaluatie van de bestaande situatie en 

een inventarisatie van de huidige en toe-

komstige klantenwensen markeren de eerste 

stap. Deze informatie zetten wij om in een 

rekenmodel, waarin zijn opgenomen de pro-

cesstappen, het tonnage, de capaciteits- en 

de standaardnormen. Daarnaast maken we 

een flowschema om de substromen zoals de 

interne logistiek (afvoer verpakkingsmateriaal, 

toevoegen hulpstoffen, personeelsstromen 

e.d.) maar ook de temperatuurtrajecten in 

beeld te brengen. Het eenvoudigst is de hoofd-

stroom, maar wij proberen de substromen 

zo te situeren, dat je er het minste last van 

hebt op het grondvlak als je wilt uitbreiden. 

Uit dit rekenmodel komen ook de benodigde 

vierkante meters, zodat we al een redelijke 

kostenindicatie kunnen geven.”

IN KWADRANTEN

„Als het voorgaande met de opdrachtgever is 

afgestemd, zetten we het flowschema om in 

een ruimte-relatieschema, waaruit naar voren 

komt hoeveel vierkante meters je nodig hebt,” 

zo gaan de RBK-compagnons verder. „Op basis 

van deze informatie en met behulp van een 

methode als het onderverdelen van functies in 

kwadranten, wordt de lay-out van een bedrijf 

en de situering op een kavel door onze archi-

tecten opgezet. Deze onderverdeling vindt 

plaats op productie-aspecten, vervoersas-

pecten, beheersaspecten (sociale ruimtes, 

kantoren, etcetera) en strategische aspecten 

als toekomstige volumegroei en productdiver-

sificatie. Het doel daarvan is zoveel mogelijk 

duidelijkheid te creëren om veel aanpassingen 

in een later stadium te voorkomen.

Vervolgens wordt het ruimte-relatieschema 

vertaald in een plan, waarbij er bijvoorbeeld 

ook rekening mee wordt gehouden dat vaste 

gebouwonderdelen, als bijvoorbeeld machine-

ruimten, geschikt worden gemaakt voor mo-

gelijke groeiscenario’s. De opdrachtgever krijgt 

hiervan een bouwkundig schetsplan met onder 

andere de vierkante meters, het tonnage, een 

kostenraming en desgewenst een exploitatie-

berekening. Hiermee kan hij bijvoorbeeld naar 

zijn financier. Ook hoort hierbij een vooront-

werp van productiesystemen, koudetechniek, 

werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Het 

gaat daarbij uitsluitend om systeemkeuzen die 

prijsbepalend zijn voor het proces. Het spreekt 

voor zich dat overal besluitmomenten tussen 

zitten.”

AANBESTEDING

Aerts en Van Dijck vervolgen: „Het voor-

ontwerp wordt vervolgens besproken en 

doorgewerkt naar bestekken. Deze dienen als 

contractstukken voor de aanbesteding en om 

het bouwproces goed te laten verlopen. Onze 

projectleiders worden overigens in een vroeg 

stadium bij de opzet betrokken, zodat ze exact 

op de hoogte zijn van hetgeen de opdrachtge-

ver verwacht. In de bestekfase maken we een 

projectplan als een soort spoorboekje voor het 

hele realisatieproces, waarin onder meer ook 

een nauwkeurige omschrijving wordt gegeven 

van de taken en functie van de uitvoerder, 

opdrachtgever en adviseur. Parallel daaraan 

lopen de aanvragen voor de bouw- en milieu-

vergunningen. u

3D EN SIMULATIE

In de afgelopen jaren heeft RBK het 

nodige geïnvesteerd in de ontwikke-

ling en implementatie van moderne 

ontwerpmethodieken. Driedimensi-

onaal ontwerpen, inclusief de pro-

ductiemiddelen en het simuleren van 

complexe productieprocessen zijn 

in dat verband state-of-the-art. 

„Simulatiemodellen gebruiken 

wij ook als planningstool,” aldus 

RBK-directeur Sjaak Aerts. 

„Een groot voordeel van 3D ont-

werpen is de inzichtelijkheid, die 

een goede communicatie met de 

opdrachtgever en andere betrok-

kenen bevordert.”
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Het gebouw staat ten dienste van hetgeen 

geproduceerd moet worden

Simulatiemodellen dienen ook 

als planningstool
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SIMPEL

Geef eens een simpel voorbeeld, waaruit jullie 

ervaring in de voedingsmiddelenindustrie 

blijkt, vroegen we de RBK-directie. Het bleek 

zo voor de hand te liggen, dat zelfs wij het, 

mede dankzij een snelle schets, snapten.

,,Bij productiebedrijven wordt voornamelijk 

paneelbouw gehanteerd. Deze panelen kunnen 

mechanisch echter weinig hebben. Goede 

beschermbanden en aanrijbeveiligingen zijn 

daarom onmisbaar. Deze worden geïntegreerd 

met een kolom, die dan wel los van de wand 

moet staan. Achter deze kolom moet immers 

ook schoongemaakt kunnen worden.”

Waarvan akte.

ʻLaagste kostprijs van eindproductʼ >

Tenslotte vinden de aanbesteding en de 

uitvoering plaats. Meestal worden de voor 

de voedingsmiddelenindustrie specifieke 

bouwkundige onderdelen als isolatiewanden, 

bedrijfsdeuren en afwerkvloeren separaat aan-

besteed. De coördinatie over de betreffende 

toeleveranciers tijdens de uitvoering wordt 

ondergebracht bij de bouwkundig aannemer. 

Bij Deen-Hobu zitten we op dit moment in 

de aanbestedingsfase.

Als de aanbesteding is afgerond, kunnen 

wij als RBK het bouwproces managen. Onze 

projectmanager zit dan de bouwvergaderingen 

voor, bewaakt de planning, het tijdspad en de 

financiën en houdt controle op het werk. Een 

project sluiten we af met de oplevering en de 

nazorg.”

VALKUIL

Als we de RBK-compagnons tenslotte vragen 

naar mogelijke valkuilen in het hiervoor 

geschetste proces hoeven ze niet lang na te 

denken. 

Frank van Dijck: „Wij streven ernaar om bedrij-

ven in te schakelen die ervaring hebben met 

het bouwen in de voedingsmiddelensector. 

Bij de voorselectie van partijen die de bestek-

ken krijgen, merken we vaak dat aannemers 

over geen of te weinig relevante ervaring 

beschikken voor het bouwen van voedings-

middelenbedrijven.”

„Maar ook in het voortraject komen we soms 

ondernemers tegen die redelijk vastgeroest 

zitten in de bestaande situatie en werkwijze 

en alleen van daaruit denken. Zij willen 

bouwen en gaan naar een architect met de 

opdracht: ‘doe alles maar twee keer zo groot’. 

Dat loopt geheid vast. Wij komen in veel be-

drijven en hebben op grond van onze ervaring 

een bredere blik,” zegt Sjaak Aerts. „Ons stre-

ven is om vooraf zoveel mogelijk te tackelen 

om het feitelijke bouwproces zo vlekkeloos 

mogelijk te laten verlopen. Bovendien hebben 

wij een goed beeld van de hele keten, zodat 

we ook in staat zijn de consequenties van toe-

komstige ontwikkelingen in een ontwerp mee 

te nemen. Tenslotte scheelt het dat wij als RBK 

meerdere disciplines in huis hebben.”   


