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W-INSTALLATEUR ALS SPIN IN HET WEB
Weinig utiliteitsbouwprojecten kunnen installatietechnisch zo veelomvattend zijn als de nieuwbouw van een 
industriële slachterij. “De werkzaamheden voor de W-installaties in slachterij Westfort beginnen bij de riolering 
en eindigen bij het gebouwbeheersysteem”, vertelt directeur-eigenaar Martijn Verwoerd van B&V Techniek.

B&V Techniek installeert in de slachterij de (proces)riolering, de hemelwaterafvoer, de condensafvoer, de 
waterleidingen, de gasleidingen, de proceskoeling, de cv en het gebouwbeheersysteem. “Zonder water-, gas- 
en persluchtleidingen functioneert er uiteraard niets. In totaal bevinden zich straks 15 kilometer aan stalen 
leidingen en 2 kilometer aan rioleringsbuizen in de slachterij in IJsselstein.” En dat terwijl het pand alleen 
nog een gasaansluiting nodig heeft ten behoeve van de vlamovens voor de ontharing. “Die warmte wordt 
overigens teruggebracht in het proces – onder meer om de kantoren te verwarmen, net als de warmte die 
vrijkomt bij de koelingsprocessen. Het is een zeer duurzaam gebouw.”
 
Ook het rioolgas wordt hergebruikt, door middel van vergisting en warmte-krachtkoppeling. “Alle instal-
laties van de bouwpartners, zoals MPS voor de slachtlijn, RWB voor de waterzuivering en VHI voor de 
koudetechniek, moeten uiteraard met elkaar samenwerken; die installaties verbinden wij met elkaar. Wij 
zijn de spin in het web in het installatieproces.”

HOOGWAARDIG BETONWERK EN WAPENING IN ÉÉN HAND

De bouw van slachterij Westfort is ook op betontechnisch gebied veeleisend. Naast de intrinsieke kwaliteit 
van de betondelen dienen deze veelal hoogwaardig te worden afgewerkt, onder afschot of voorzien van goten, 
binnen een strakke planning. Hadek, specialist op het gebied van beton en vlechtwerk, funderingsherstel en 
kelderbouw, loopt de gehele bouwperiode mee en houdt alle werkzaamheden in eigen hand.

Mede-eigenaar Peter Baas: “Dit is een niet-alledaags project. Er zit alleen al ruim 1,2 kilometer aan schoon-
werk betonwanden in de slachterij. De meeste vloeroppervlakken worden monoliet – gevlinderd – afgewerkt.” 
Naast verschillende kelders, vloeren, wanden en hellingbaan wordt er een interne waterzuivering/vergister 
gebouwd. “De betonwanden hiervan zijn 12 meter hoog en 60 centimeter dik. De 900 kuub beton zal in één 
fase worden gestort; met name door de hoogte en dikte van de wanden zullen we het storten en verdichten 
van het beton langzaam moeten opbouwen, waarvoor 36 uur is uitgetrokken. De meeste wanden hebben een 
wapening met een diameter van 40 centimeter en een hart-op-hartafstand van 75 millimeter – de zwaarst 
mogelijke wapening. Daarnaast hebben we in alle wanden voorspanningtechniek aangebracht.”

Terwijl de gevel van de slachterij al wordt gedicht, zal Hadek nog diverse onderdelen uitvoeren, zoals plinten, 
druklagen, buitenvloeren, een technische ruimte en de corridor naar de verwerkingslocatie. “Dat bij Hadek 
wapeningswerkzaamheden en betonwerk in één bedrijf verenigd zijn, betekent gemak voor de opdrachtgever 
en aannemer en zorgt voor een soepele communicatie; hierdoor kan de strakke planning gehaald worden.”
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Varkensslachterij Westfort is 
‘modernste ter wereld’

Westfort is een gespecialiseerd varkensvleesbedrijf dat de gehele verwerkingsketen beheerst: 
van inkoop, slachterij, vleesverwerking en vleeswarenproductie tot de wereldwijde levering 
aan diverse afnemers van kwaliteitsvlees. Ontstaan na een fusie van Lunenburg Vlees uit 
Oudewater en Egbert Kruiswijk Vleesproducten uit IJsselstein, concentreert Westfort de 
slacht, verwerking en vriescapaciteit binnen afzienbare termijn op één locatie in IJsselstein. 
Meer capaciteit en kwaliteit en ‘bewust omgaan met vlees’, is het credo. “Ketenbeheersing is 
essentieel in deze industrie”, zegt gedelegeerd opdrachtgever Rob Stekelenburg.

Stekelenburg is directeur van projectmanagement- 
en ingenieursbureau PROMAD. Projectleider 
Addie Mulder van hoofdaannemer Bunnik Bouw 
is ook aangeschoven in de bouwkeet in IJsselstein, 
waar een slachterij met een capaciteit tot 700 
varkens per uur verrijst. Beide partijen realiseren 
de state-of-the-art slachterij in bouwteamverband. 
“De staalconstructie zie je al vanaf de Lekbrug 
bij Vianen”, zegt Mulder om het volume van het 
gebouw aan te geven. “Beschikbare capaciteit 
is essentieel in de vleesindustrie”, vult Stekelen-
burg aan. “De groei van de export naar landen 
als China en de verruimde openingstijden in de 
supermarktbranche zorgen ervoor dat de slacht en 
verwerking van varkensvlees een 24-uursindustrie 
is geworden. Ketenbeheersing, in het kader van 
kwaliteit, voedselveiligheid en productiebetrouw-
baarheid, wordt dan nog belangrijker.”

De nieuwe slachterij op bedrijventerrein Over 
Oudland wordt niet voor niets direct naast de 
bestaande verwerkingslocatie gebouwd, die 
in 2006 en 2011 al gefaseerd door PROMAD 
en Bunnik Bouw werd gerealiseerd. Westfort 
verplaatst haar slachtcapaciteit voor varkens 
van Gorinchem naar IJsselstein, waardoor slacht 

De slachterij wordt door middel van een interne corridor verbonden met de bestaande verwerkingslocatie (links)

Na het lossen worden de vrachtwagens inpandig gewassen en ontsmet

en verwerking geconcentreerd worden in één 
geautomatiseerde omgeving. “De ‘vuile’ slachtlijn 
bevindt zich straks op de begane grond; de schone 
op de eerste verdieping. Via een interne corridor 
gaan de karkassen straks gechipt en wel, zonder 
dat er een mensenhand aan te pas komt, over de 
weg van de nieuwe slachterij naar de bestaande 
verwerkingslocatie. Hierdoor blijven alle gegevens 
van het karkas tot het laatst toe beschikbaar. Alles 
in het kader van de ketenbeheersing.”

DIERENWELZIJN EN DUURZAAMHEID
“De lijn die hier wordt gerealiseerd, is echt dé 
top op gebied van efficiëntie en automatisering”, 
vervolgt Stekelenburg. “Hoe efficiënter de produc-
tielijn functioneert, hoe beter dat is voor het dier 
en voor het uiteindelijke vleesproduct. De ervaring 
leert dat de dieren zo min mogelijk moeten merken 
van het slachtproces. De snelheid en controle waar-
mee het slachtproces plaatsvindt, minimaliseert 
het dierenleed en maximaliseert de capaciteit. Een 
geautomatiseerde productielijn maakt het tevens 
mogelijk verschillende concepten, zoals duurzaam 
geproduceerd vlees, in het proces gescheiden 
op te nemen. Alles – inclusief het verwerken van 
slachtbijproducten – gebeurt hier straks op eigen 
terrein, waardoor ‘geluid en geur’ inpandig blijven. 
De varkens worden aangevoerd via vier losdocks en 
de vrachtwagens worden vervolgens gewassen en 
ontsmet in een eigen wasstraat.”

Geen industrie is zodanig streng genormeerd als 
de food-industrie; daardoor staat in IJsselstein 
straks de meest moderne varkensslachterij ter 
wereld, stelt Stekelenburg. “Alle slachtbijproduc-
ten worden zodanig verwerkt dat er eigenlijk geen 
afvalproduct meer resteert. In dit kader realiseren 
wij een eigen waterzuivering op basis van het 
Nereda-proces en een vergistingsinstallatie. Ook 
qua energieverbruik wordt dit een duurzaam 
gebouw. 30% van de elektrische energie en 80% 
van de thermische energie wordt uit het eigen 
proces opgewekt;   › 
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Sinds 1967 is Hadek met vertrouwd vakmanschap dé specialist op het 

gebied van prefab wapening, wapeningsstaal, funderingsherstel, utiliteits- en 

woningbouw, weg- en waterbouw, kelderbouw en compleet betonwerk.

De technieken van nu,  
de toewijding van toen
Dé specialist op het gebied van beton & 
vlechtwerk, funderingsherstel en kelderbouw

OPTIMAAL ONTWERP VOOR VARKENSSLACHTERIJ

Voor de nieuwe varkensslachterij van Westfort heeft RBK de elektrotechnische en werktuigbouwkundige 
installaties ontworpen, gespecificeerd en aanbesteed, evenals de besturingsinstallatie voor de gebouw- en 
procesgebonden installaties. 

De werktuigbouwkundige installaties betreffen onder andere de gebouwriolering en afvalwater, waterinstal-
laties, perslucht en klimaatinstallatie. Voor de elektrotechnische installaties zijn specificaties opgesteld voor 
de middenspanning, krachtinstallatie, lichtinstallatie, verlichting en diverse zwakstroominstallaties. 

De RBK Group ontwerpt en bouwt bedrijven en automatiseert productie- en bedrijfsprocessen. RBK doet dit 
met circa 45 vakspecialisten. De ondersteuning varieert van het opstellen van masterplannen en exploitatie-
berekeningen tot het ontwerpen en aanbesteden van alle gewenste installaties. Daarnaast verzorgt RBK de 
goederenstroomautomatisering en procesbesturingen.
 
Doordat RBK voor alle disciplines vakspecialisten heeft, die al vele jaren ervaring hebben opgedaan, is het 
bedrijf in staat het ontwerpproces integraal uit te voeren. Op deze wijze wordt een optimaal ontwerp gereali-
seerd. Zo wordt bij Westfort restwarmte uit de vlamoven, koude- en persluchtinstallatie en warmtekrachtkop-
peling gebruikt voor ruimteverwarming en bereiding van warmwater.

‘KOELINGSPROCES SLACHTERIJ WESTFORT 
BIJZONDER DUURZAAM’
Koudetechniek speelt in de nieuwe state of the art-slachterij van Westfort een belangrijke rol. Zowel voor de 
vele stappen van het slachtproces als voor de koeling van de vleesproducten is relatief veel energie nodig. VHI 
Koudetechniek is specialist op het gebied van industriële koeltechniek, waar grote volumes en hoge kwaliteits-
eisen samenkomen. Het bedrijf installeert in IJsselstein alle koude-installaties, inclusief de koelcellen.

“Je kunt je voorstellen dat de vleesverwerkende industrie op grond van de warmteproductie veel baat 
heeft bij energieterugwinning. Het is behalve een veeleisend proces daarom steeds meer een duurzaam 
proces geworden”, zegt directeur-eigenaar Bart van Helmond, die meerdere vleesverwerkers tot zijn klanten 
mag rekenen. “Net als de slachtlijn is ook onze productlijn afgestemd op een bijzonder specialisme als de 
vleesindustrie. De koelinstallaties functioneren in principe stand alone.”

80% van de thermische energie in de nieuwe slachterij van Westfort wordt uit het eigen proces opgewekt; 
voor de koeling wordt gebruikgemaakt van een warmtewisselaar, waarbij in de machinekamer overdracht 
plaatsvindt van koude van de ammoniak-installatie naar een CO2-installatie. Van Helmond: “Het koelings-
proces in de slachterij vormt in feite een gesloten kringloop. In IJsselstein lopen wij volledig mee met de 
bouwfasering, van begin tot eind.”
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Bouwinfo
OPDRACHT 
Westfort
ONTWERP EN 
PROJECTMANAGEMENT 
PROMAD
UITVOERING 
Bunnik Bouw
INSTALLATIES 
Benschop Installatietechniek (E), B&V Techniek (W), 
MPS (slachtlijn), RWB (waterzuivering/vergisting) 
en VHI (koelinstallatie)
BOUWPERIODE 
juni 2014 – september 2015

UITWERKING IN 3D

Na het verkrijgen van de opdracht van in totaal ± 1.500 ton staal, heeft Bentstaal uit IJsselstein de constructie 
uitgewerkt in een 3D-model. Hierin is onder andere de fasering duidelijk aangegeven, zodat Promad en Bunnik 
Bouw alles exact kunnen volgen. Een groot deel van de constructie is brandwerend gecoat in de eigen interne 
spuiterij. 

Bentstaal is sinds 1959 actief in de utiliteits- en hallenbouw. Het allround staalconstructiebedrijf beschikt over een 
eigen productieruimte van ± 6.000 m2. Bentstaal betekent ‘Flexibiliteit in Staal’. Het bedrijf vertaalt de wensen 
van de klant in economische oplossingen met korte realisatietijden. De montage gebeurt met eigen montage-
ploegen en/of geselecteerde partners, zodat het Bentstaal team een hoogwaardig eindproduct kan garanderen.

Naast staalconstructies kan Bentstaal ook de dak- en gevelbeplating verzorgen, zodat een volledige en kwalita-
tief goede aansluiting tussen het skelet en de jas van een gebouw wordt gegarandeerd.

voor de koeling wordt gebruikgemaakt van een 
ammoniak-installatie, waarbij in de machineka-
mer overdracht van koude plaatsvindt naar een 
CO2-installatie.” De duurzaamheidsgedachte is 
doorgezet in de gehele keten. “Wij maken zoveel 
mogelijk gebruik van lokale partijen, zoals Bunnik 
Bouw. Alleen de meest specialistische installaties, 
zoals de slachtlijn, worden van elders betrokken.”   ❚
 

OVERSCHAKELEN NAAR 
AFBOUWFASE
De bouw van een hypermoderne varkensslach-
terij met een grote productiecapaciteit is speci-
alistische materie. De planning is de grootste 
uitdaging, vertelt projectleider Addie Mulder 
van hoofdaannemer Bunnik Bouw eind maart. 
“Rond de bouwvak van 2014 zijn wij gaan 
heien; het gebouw is volledig onderkelderd 
in verband met de opslag van mest, (afval)
water en bloed. De staalconstructie staat nu 
volledig – inclusief kanaalplaatvloeren. Inmid-
dels is met gestart met de binnenwanden en 
installaties. Het gebouw wordt straks bekleed 
met sandwichpanelen.”
In september moet de slachterij gaan draaien 
en Westfort gaat een maand lang testen, 
dus nu komt het erop aan. “Constructief en 
installatietechnisch is het gebouw best wel 
ingewikkeld. Dit komt mede door de eisen 
rondom voedselveiligheid.” In het gebouw is 
om die redenen onder andere een beloopbaar 
systeemplafond opgenomen. “Niet voor niets 
bouwen wij hier met partijen die al eerder in 
deze industrie samenwerkten.”  



728019_Bentstaal.indd   1 18-05-15   08:56

VHI Koudetechniek B.V.
Vluchtoord 3

5406 XP Uden
Postbus 347

5400 AH Uden

T +31 (0)413 70 75 20
F +31 (0)413 70 75 29

I www.vhi-koudetechniek.nl
E info@vhi-koudetechniek.nl

VHI Koudetechniek B.V.
Vluchtoord 3

5406 XP Uden
Postbus 347

5400 AH Uden

T +31 (0)413 70 75 20
F +31 (0)413 70 75 29

I www.vhi-koudetechniek.nl
E info@vhi-koudetechniek.nl

VHI Koudetechniek B.V.
Vluchtoord 3

5406 XP Uden
Postbus 347

5400 AH Uden

T +31 (0)413 70 75 20
F +31 (0)413 70 75 29

I www.vhi-koudetechniek.nl
E info@vhi-koudetechniek.nl

VHI Koudetechniek B.V.
Vluchtoord 3

5406 XP Uden
Postbus 347

5400 AH Uden

T +31 (0)413 70 75 20
F +31 (0)413 70 75 29

I www.vhi-koudetechniek.nl
E info@vhi-koudetechniek.nl

VHI.indd   1 06-05-15   09:28
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Proces & Logissek
Architectuur & Bouwkunde
IT: Goederenstroom & Procesbesturing
Koudetechniek
Electrotechniek
Werktuigbouwkunde
MilieuMilieukunde

De experts in food!

Dagelijks bevinden onze medewerkers zich door het hele land. Dit om onze opdrachtgevers  

te voorzien van een optimale dienstverlening. Vanuit jarenlange ervaring en continue  

ontwikkeling weten wij precies wat er voor uw organisatie van belang is. Wij inspecteren uw 

lift, roltrap en gevelinstallatie. Maar ook uw stookinstallatie, NEN 3140 en brandveiligheid.  

Zodat u uw klanten de zekerheid en veiligheid kunt geven die zij verdienen.

Benieuwd waar mee wij u nog meer van dienst kunnen zijn? Kijk dan op onze website:  

www.bureauveritas.nl

Daar kunt u op vertrouwen

Bureau Veritas is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Zekerheid 
en veiligheid


