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In het ontwerp van het 
distributiecentrum is volop 
aandacht voor details.
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Raadgevende ingenieurs voor bouwconstructies 

Een goede constructeur verdient zichzelf dubbel en dwars terug

AMB Ingenieurs
Ringbaan Noord 193-20

T +31 (0)13-5439490

M info@AMB-ingenieurs.nl

5046 AB Tilburg W www.AMB-ingenieurs.nl

Fascinatie voor 
slimme constructies
 

“Iedereen kan een distributiecentrum uitrekenen, 
maar een paar ton besparen door zo’n gebouw 
zo efficiënt mogelijk neer te zetten, kost veel tijd. 
Veiligheid staat bij ons altijd op de eerste plaats, 
meteen daarna gaan we kijken hoe we de kosten 
beperkt kunnen houden”, zegt Marc Beljaars, 
directeur van constructie-adviesbureau AMB 
Ingenieurs uit Tilburg, dat de constructie-
berekeningen maakte voor het nieuwe 
distributiecentrum van Napoleon Grills in Tiel.

Efficiëntie is in dit project terug te zien in onder 
meer het ruimtegebruik (er zijn amper loze meters) 
en de staalconstructie (er zijn slechts twee typen 
hoofdspanten en twee typen subspanten 
toegepast). Door een slimme kolompositie te 
kiezen, is de hal efficiënt te gebruiken qua 
stellingtypen en de bijbehorende gangbreedten. 

AMB Ingenieurs adviseert opdrachtgevers op het 
gebied van staal-, steen- en betonconstructies, voor 
een breed scala aan zowel zakelijke als particuliere 
opdrachtgevers.

Bedrijfspand Napoleon • Tiel

Industriebouw • juni 2020 • 164

https://www.amb-ingenieurs.nl
https://www.amb-ingenieurs.nl


Vanaf het fraaie vijftien meter brede 
bordes hebben bezoekers van het nieuwe 
distributiecentrum van Napoleon Grills 
straks een mooi uitzicht over het kanaal. 
Bouwbedrijf Conferm, het label voor het 
marktvenster bedrijfshuisvesting van 
Remmers Bouwgroep, hielp de 
Canadese fabrikant van bbq’s en 
buitengrills aan deze plek. “Oorspronke-
lijk zou het pand op een andere locatie 
in Tiel komen”, vertelt William Holvoet, 
directeur Remmers Bouwgroep. “Door 
strengere milieumaatregelen konden 
we daar niet bouwen en kwamen de 
plannen stil te liggen. We vonden toen 

Het Europese distributiecentrum van BBQ-fabrikant Napoleon Grills verrijst naast het Amsterdam-Rijnkanaal 
in Tiel. Turnkey bouwbedrijf Conferm realiseert dit 22.000 m2 grote logistieke gebouw. Hun aanpak kenmerkt 
zich door een zeer intensieve samenwerking met de opdrachtgever. “Elk gebouwonderdeel bespreken we tot in 
detail.”  

Opvallend is dat de 
staalconstructie in het 
warehousegedeelte wit 
is gespoten.

deze locatie aan het kanaal, nabij de 
Container Terminal Utrecht. Die is vanuit 
logistiek oogpunt veel gunstiger.” 

‘We steken heel veel 
energie in het contact met 

klanten’
 

Schuine gevellijn
Het nieuwe distributiecentrum heeft een 
totale bruto vloeroppervlakte van 22.000 
m2, waarvan 1.500 m2 kantoorruimte en 
19.000 m2 warehouse. Het geheel is geen 
‘rechte doos’ maar loopt schuin weg. Dat 

is geen alledaagse keuze, beseft Holvoet. 
“Over het algemeen wordt een schuine 
gevellijn niet praktisch gevonden. We 
hadden ook voor een getrapte vorm 
kunnen kiezen, maar dan gaat kostbare 
palletruimte verloren. Nu benutten we 
de volledige kavel. Ontwerptechnisch 
misschien lastiger, maar vanuit 
esthetisch en financieel oogpunt een 
slimmere keuze.” 

Hoogwaardige afwerking 
binnen én buiten
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Van kantoorgebouw tot fabriek. En van ziekenhuis tot school. 
Veilige en betrouwbare elektrotechnische installaties zijn van levensbelang.
De integrale oplossingen van Huisman Etech Experts bestaan uit het 
adviseren, engineeren, installeren en onderhouden van elektrotechnische 
installaties.

Neem de proef op de som en maak vrijblijvend een afspraak 
voor een adviesgesprek.

Koningstraat 101, Druten
T  +31 487 51 85 55
W  www.huismanetech.nl

Denkend in oplossingen
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Ook in het kantoorgedeelte is 
de afwerking hoogwaardig.
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‘Installeren blijft mensenwerk’
 

Het nieuwe distributiecentrum van Napoleon Grills is best een opmerkelijk project volgens Jurgen van 
Dinteren van Huisman Etech Experts, het elektrotechnisch installatiebedrijf uit Druten dat onder andere de 
complete E-installaties verzorgde voor de nieuwbouw van Napoleon Grills in Tiel. “Er wordt hier 20.000 m2 
neergezet voor een luxeproduct, dat zegt wel iets over de kracht van dit bedrijf en de vraag naar dit soort 
producten.”  

Napoleon Grills vroeg Huisman Etech Experts om een ontwerp te maken voor zowel de E- als de 
W-installaties. Voor het werktuigbouwkundige deel schakelden zij vaste partner Megens Installaties uit 
Druten in. Van Dinteren: “Megens is van oorsprong een familiebedrijf, net als wij. We weten wat we aan 
elkaar hebben en kunnen blindelings samenwerken. Ook bouwer Conferm is een familiebedrijf. Met hen 
hadden we nooit eerder samengewerkt, maar we bleken goed op elkaar aan te sluiten. De uitstekende 
samenwerking tussen deze drie partijen heeft geleid tot efficiëntie in het bouwproces, optimalisatie qua 
duurzaamheid en uiteindelijk, dankzij LEAN planning, een heel korte bouwtijd.” 

Alle disciplines
De elektrotechnische installaties bestaan uit de licht- en krachtinstallaties, beveiligingsinstallatie, 
inbraak- en brandmeldinstallatie, terreinverlichting en toegangssysteem en de energie-infrastructuur. 
Doordat Huisman Etech Experts alle disciplines in eigen huis heeft, kunnen ze elk installatie-onderdeel zelf 
uitvoeren. 

Mooie uitdagingen
De scope van het bedrijf is heel divers; ze bedienen een breed palet aan marktsegmenten, waaronder naast 
utiliteitsbouw ook superjachten, binnenvaart en industriële projecten. “Dat maakt ons een interessante 
werkgever en zorgt ook voor afwisseling voor onze medewerkers. Er zijn binnen ons bedrijf veel mooie 
uitdagingen voor iemand die van techniek houdt. Daardoor weten we onze medewerkers heel lang aan 
ons te binden. Belangrijk, want installeren blijft mensenwerk.”
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Duurzame inrichting rioleringssysteem
 

Het realiseren van de boven– en ondergrondse infrastructuur voor het 1,1 hectare grote buitenterrein van het 
nieuwe distributiecentrum van Napoleon Grills in Tiel is een intensief werk voor Vink Aannemingsmaatschappij B.V. 
uit Barneveld. 

“Er ligt een veelheid aan leidingen en kabels in de grond, waaronder een 500 mm persleiding, hogedruk 
gasleidingen, middenspannings- en datakabels”, vertelt projectleider Lard de Vree. “Die moeten we kruisen om op 
het gemeenteriool aan te sluiten. Ook hebben we vanwege de beperkte ruimte 600 meter keerwand aangelegd 
als scheiding met het buurterrein.” Het rioleringssysteem wordt duurzaam ingericht, met drie gescheiden stromen 
voor respectievelijk vuil water, hemelwater en dakwater. Vink Aannemingsmaatschappij B.V. verzorgt zowel de 
capaciteitsberekeningen als de engineering en de aanleg hiervan.

Snel schakelen
De werkzaamheden voor Napoleon Grills vormen volgens De Vree een goede afspiegeling van de dienstverlening 
van Vink. “Alles zit hier wel in; engineering, grondwerk, rioleringswerk en terreininrichting. Onze kracht is dat we 
snel kunnen schakelen. We hebben een groot machinepark in eigen beheer en veel disciplines in eigen huis, 
waaronder 3D-engineers en een milieutechnisch adviesbureau.”
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� Betonwerken

� Betonvloeren

� Betonpompen

Het distributiecentrum heeft 
een strategische ligging aan 
het Amsterdam-Rijnkanaal.

www.vink.nl

Rechterhand van 
bouwend Nederland

Kijk voor actuele info
op onze vernieuwde
website:
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Snel en flexibel dankzij grote productiecapaciteit
 

Slechts tien weken had staalconstructiebedrijf GS Staalwerken Groep B.V. om de volledige constructie (875 ton 
staal) voor het nieuwe distributiecentrum van Napoleon Grills te engineeren, produceren en conserveren. “Dat is 
heel kort, maar door de productie te verdelen over drie van onze zes vestigingen konden we aan deze eis voldoen. 
Snelle levertijden en flexibiliteit, daar ligt onze kracht”, vertelt Technisch Commercieel Manager Marcel Sanders. 

De productielocaties met in totaal ruim 70.000 m2 productievloer bevinden zich in Beringe, Bergeijk, Bladel, 
Rheden, Helmond en Weelde (België). Elke locatie kan zelf coaten. Voor dit werk is een epoxycoating in de kleur RAL 
9002 aangebracht. De eigen trappenfabriek, GS Staalwerken te Gerwen, produceerde en leverde de trappen. Met 
twee montageploegen is de constructie, inclusief 3.000 m2 kanaalplaatvloeren, in zeven weken tijd gemonteerd. 

Strak plannen 
“Met een korte bouwtijd en weinig beschikbare ruimte op de bouwplaats moesten we strak plannen. In goed 
overleg met de bouwpartners hebben we een optimale bouwrouting kunnen verzorgen. De schuine lijn in het 
gebouw maakte de detaillering lastig, echter dat hebben we goed kunnen oplossen.” 

 

 

 

 

 

Utiliteitsbouw 

 

Infra 

 

Trappen 

 

Speciale constructies 

 

Conserveren 

 

 

 

 
www.gsstaalwerken.com 

+31 (0)492 – 50 55 00 
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Dankzij de schuine gevellijn 
kan men de volledige kavel 
benutten, daarnaast is het 
ook nog eens mooi.
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Opdrachtgever
Wolf Steel / Napoleon Grills, 
Geldermalsen

Architect
Designlogic, Helmond

Adviseur
AMB Ingenieurs, Tilburg

Hoofdaannemer
Conferm, Tilburg

E-installateur
Huisman Etech Experts, Druten

W-installateur
Megens Installaties, Druten

Brandbeveiliging
Spie, Tilburg

Funderingen
Augustinus BV, Ochten

Metaalconstructiewerken
GS Staalwerken groep, Helmond

Grondverzet en de boven- en 
ondergrondse infrastructuur
Vink Aannemingsmaatschappij B.V., 
Barneveld

Gevel
Schelfhout Beton, Kindrooi

Bouwprogramma
Distributiecentrum Wolf Steel Europe

Bouwperiode
December 2019 – bouwvak 2020

Bruto vloeroppervlakte
Bedrijfshal 20.000 m2  & 
kantoor 2.000 m2
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Ruim bemeten
Met zo’n 1.500 m2 is het kantoorgedeelte 
ruim bemeten. De afwerking is hoog-
waardig, wat bijvoorbeeld is terug te 
zien in verdiepingshoge stompe deuren, 
RVS beslag en de luxe inrichting van de 
showroom/inspiratieruimte. Is de buiten-
kant mooi, dan moet je dat ook doortrek-
ken naar binnen, is de visie van Holvoet. 
“Voor Wolf Steel was dat echter helemaal 
niet vanzelfsprekend. In Canada bouwen 
ze juist heel sober. Gelukkig zijn ze 
meegegaan in ons advies om hier niet 
op te bezuinigen, ook met het oog op 
eventuele verhuur of verkoop in de 
toekomst.”

Breed en smal
Die lange termijn visie komt ook terug 
in het warehousegedeelte. De hal is zo 
geconstrueerd dat hij zowel voor smalle 
als brede gangen en dus voor alle 
stellingsystemen geschikt is. Met verder 
een vrije hoogte van 13,70 meter en een 
supervlakke vloer (DIN 15.185) is aan alle 
flexibiliteitseisen voldaan. 
Opvallend detail is dat de staal-
constructie wit is gespoten. Dat maakt 
volgens Holvoet een groot verschil. “Wit 
is gevoeliger voor lichtreflectie en oogt 
veel moderner en frisser. De hele hal 
fleurt er van op.”

Eén uit 1.000
Die aandacht voor details typeert de 
werkwijze van het Tilburgse 
bouwbedrijf. “We steken heel veel 
energie in het contact met de klant. 
De verwachtingen van de klant 
overtreffen, dat is altijd ons streven. 
Daarvoor heb je wel betrokken 
opdrachtgevers nodig. Gelukkig hebben 
wij fantastische klanten en Napoleon 
Grills is er zelfs één uit 1.000. Dat zie je 
terug in de zeer hoge kwaliteit van dit 
gebouw.”

Het gebouw heeft een bruto 
vloeroppervlakte van in 
totaal 22.000 m2
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