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Zo ziet het distributiecentrum 
er eind 2021 uit.
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De bouw is inmiddels in volle gang.

DC Lidl • Almere
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De website van Bouwbedrijf Vrolijk uit 
Breda toont een indrukwekkende lijst van 
distributiecentra, die reeds onder haar 
leiding verrezen. Maar ook fabriekshallen, 
bedrijfsunits, koel- en vrieshuizen en tal 
van woningen en appartementen-
complexen worden door dit bedrijf 
gerealiseerd. Deze lijst kenmerkt de 
veelzijdigheid van het familiebedrijf. 
Binnenkort mag zij hier een ‘Outstanding’ 
project aan toevoegen: de realisatie van 
het grootste en meest duurzame 
distributiecentrum van Lidl in Nederland. 

Logistieke hotspot
Het DC wordt in de omgeving Lijsterweg 
op bedrijventerrein Stichtsekant gebouwd. 
Dit bedrijventerrein maakt deel uit van de 
logistieke hotspot Almere-Lelystad-
Zeewolde. Het project is groot qua 
omvang. De bruto vloeroppervlakte van 
de hal is 54.000 m² en daarnaast is er nog 
een oppervlakte van 20.000 m² in het werk 
gestorte laadkuilen. Het managen van een 
project van deze omvang vormt hier niet 
meteen de grootste uitdaging. “Wij voeren 
meer projecten van deze grootte uit, maar 
deze opdracht valt niet te vergelijken met 
andere”, aldus de heer Mosselman. “Vaak 
betreffen het lege hallen. Hier worden ook 
koel- en vriescellen gerealiseerd en streven 
we de hoogst haalbare Breeam certificering 
na.”

Cradle-to-cradle
Lidl Nederland GmbH stelt hoge 
duurzaamheidseisen aan haar 
distributiecentra en de totstandkoming 
ervan, maar doet daar bij dit centrum, 
genaamd DC-8, nog een schepje 
bovenop. “Zo bouwen we afvalvrij, 
gebruiken we duurzaam materiaal en 

 werken we met een vrij groot team op locatie’

Het nieuwste distributiecentrum van Lidl Nederland verrijst in Almere. 
Het wordt meteen ook hun grootste en meest duurzame in Nederland. Het 
bouwteam streeft de hoogst haalbare Breeam certificering na: vijf sterren 
Outstanding.

 ‘Om de planning te halen,  
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Van ontwerp tot realisatie, wij werken 

graag met u samen vanuit ons nieuwe 
kantoor aan de Edisonstraat 60 in Breda! 

Vrolijk bouwt 
verder vanuit  
Breda  

www.bbvrolijk.nl

INSTALLATION 
WITH A SMILE
Barth Installatietechniek, onderdeel van 
de Barth Groep, is een proactieve 
installateur met een passie om bedrijven 
te ontzorgen. Wij creëren, onderhouden en 
inspecteren installaties in alle soorten 
gebouwen. Elke dag weer bewijzen onze 
medewerkers dat hun liefde voor techniek 
in combinatie met klantgerichtheid de 
meest tevreden klanten oplevert.

Kijk op www.barthinstallatietechniek.nl           
voor meer informatie.

2998-Barth-Advertenties-Installatietechniek.indd   2 22/06/2020   15:00Industriebouw • april 2021 • 8



Het streven is om zo veel mogelijk 
cradle-to-cradle bezig te zijn.
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De bruto vloeroppervlakte van de hal is 54.000 m², daarnaast is er 
nog een oppervlakte van 20.000 m² in het werk gestorte laadkuilen.

recyclen we puingranulate. Dit zijn 
voorbeelden van de innovatieve en 
milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen. 
Het streven is om zo veel mogelijk 
cradle-to-cradle bezig zijn.” In plaats van 
een volledig stalen constructie is gekozen 

voor betonkolommen en betonwanden, 
waar het staal bovenop gemonteerd wordt. 
“Het beton is van zeer duurzame kwaliteit 
en gecertificeerd onder CSC. Sommige 
ruimten krijgen dubbele betonvloeren. Dat 
vergt meer afstemming tussen partijen 

dan gebruikelijk.”

Uitdagende planning
“Vanwege de omvang, de veelzijdigheid en 
het krappe tijdsbestek, vormde de
 planning nog de grootste uitdaging. 
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Maar liefst
De afstemming met alle partijen in ons 
bouwteam, waaronder de architect en 
de constructeur, verloopt bijzonder goed. 
Vorig jaar augustus zijn de eerste heipalen 
gezet. Recentelijk is van start gegaan met 
de opbouw van de constructiewanden en 

binnenkort volgt de dakconstructie. We 
zijn op ongeveer een derde van de bouw 
en de verwachte oplevering is medio 
december 2021. Om dat te halen werken 
we met een vrij groot team, ongeveer 120 
man tegelijkertijd, op locatie.”

15.000 heipalen
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WIJ PRODUCEREN 
 Wanden     

 Kolommen & balken 

 Trappen & bordessen 

 Balkon- & galerijplaten 

 Dock elementen 

 Specials 

 Kanaalplaatvloeren 

IJsseldijk 31  |  7325 WZ Apeldoorn  |  085 11 22 360  |  Info@preco.nl  |  www.preco.nl   

De afstemming met alle partijen in het 
bouwteam verloopt goed.
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Het complete pakket prefab beton

De volledige constructie van Lidl’s nieuwste distributiecentrum in Almere wordt opgetrokken uit prefab 

beton. Het Apeldoornse bedrijf Preco verzorgde voor hoofdaannemer Bouwbedrijf Vrolijk de engineering, 

de productie en de levering van het complete betonnen casco voor de ontwikkeling van dit 

vooruitstrevende en innovatieve project.

Algemeen directeur Teus Kuijsten vertelt dat alle prefab beton afkomstig is uit de fabriek in Apeldoorn. 

Daar heeft de enigineering plaatsgevonden en zijn onder meer de kolommen en balken, het 

T-docksysteem, de wanden en de kanaalplaatvloeren vervaardigd, die in dit project zijn toegepast.

Duurzaamheid als speerpunt
“Met Bouwbedrijf Vrolijk hebben wij een bijzonder prettige samenwerking en we zijn er trots op dat we 

aan dit unieke distributiecentrum mee mogen werken. Het gebouw bevat deels geconditioneerde ruimten 

voor opslag van gekoelde producten en een gedeelte met kantoren. Het wordt het grootste en zuinigste 

distributiecentrum van Lidl in Nederland. Lidl streeft met het bouwteam voor dit distributiecentrum de 

hoogste BREEAM rating na: vijf sterren Outstanding. Duurzaamheid is ook voor ons bedrijf een voortdu-

rend speerpunt en wij voeren dan ook diverse certificaten, waaronder het CSC certificaat en ISO 14001.”

Ontzorgen
Preco is sterk in het produceren en leveren van diverse betonelementen:  van een constructieve wand tot 

aan een kolom of vloer. “Ons ruim honderd fte tellende bedrijf kan als totaalleverancier in principe alle 

prefab beton vragen aan van aanvraag tot engineering, productie en transport. Zo kan een project 

volledig uit handen worden gegeven en staat het ontzorgen van de klant centraal.”
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Heipalen met een 
gouden randje

Het nieuwe distributiecentrum van Lidl in Almere 

verrijst op maar liefst 15.000 heipalen van de 

IJB Groep uit Lemmer.

De heer Zuidgeest: “De palen hebben een 

gemiddelde lengte van 16 meter en zijn vierkant 25 

tot vierkant 40 en alles daar tussenin. Een deel van 

deze palen komt uit onze nieuwe fabriek in Lelystad, 

waarvan de capaciteit dit jaar verder wordt 

uitgebreid. Onder begeleiding van onze ervaren 

projectmanager zijn alle palen just in time geleverd. 

Boer BV heeft het heiwerk verricht en onze laatste 

palen in februari in de grond geheid.” 

Alle kennis en disciplines in huis
“Wij hebben alle kennis en disciplines op het gebied 

van funderingen in huis. Hierdoor kunnen we ook 

goed adviseren over optimalisatie van 

palenplannen en hoe hiermee het snelst van start 

te gaan. Zo heeft Bouwbedrijf Vrolijk ook voor dit 

project, mede vanwege de levertijd en het feit dat al 

onze productielocaties beschikken over de vereiste 

gouden CSC certificaten, weer voor de IJB Groep 

kunnen kiezen.”

Visie en missie
“We werken erg graag mee aan projecten als deze. 

En zeker niet alleen vanwege de omvang. Dat 

Bouwbedrijf Vrolijk voor Lidl in Almere juist een 

duurzaam distributiecentrum laat verrijzen, sluit 

perfect aan bij de visie en missie van de IJB Groep.”

van sonderen tot monteren

We feliciteren
Lidl en Bouwbedrijf Vrolijk
met de totstandkoming van het

Duurzame Distributiecentrum
te Almere

We zijn trots dat onze duurzame 
draagkracht hieraan bijdraagt.

0514 56 88 00 I  info@ijbgroep.nl I  www.ijbgroep.nl

DC Lidl • Almere

Bordenweg 8  •  4231 VH Meerkerk  •  T  0183-352747 

 KRAANVERHUUR

• Mobiele kranen van 45 tot en met 400 ton 

• Mobiele torenkranen van 30 tot en met 60 meter

• Rupskranen van 100 tot en met 160 ton

• Autolaadkranen tot en met 135 ton/meter

 HOOGWERKERVERHUUR

• Hoogwerkers (30 tot en met 52 meter) 

 HEIWERKZAAMHEDEN

• Prefab betonpalen tot 29 meter met hydraulische 

 heimachine’s voorzien van Ekal-methode

• Houten- en stalenbuispalen

• Gespecialiseerd in heiwerk op moeilijk 

 bereikbare plaatsen, ook inpandig 

Industriebouw • april 2021 • 14

https://ijbgroep.nl/


0165-820370 | www.breuregrondwerken.nl

Een goed begin is het 
halve werk

 

 

Breure Grondwerken was één van de eerste bedrijven 

die voet in de Almeerse klei zette voor de bouw van 

Lidl’s nieuwste distributiecentrum. Dit Roosendaalse 

bedrijf bracht het perceel in gereedheid, waarna de 

heiwerkzaamheden konden aanvangen.

“Ons bedrijf is verantwoordelijk voor het bouwrijp 

maken van het terrein en voor het aanleggen van het 

straatwerk”, vertelt de heer Laros. “Ook voeren we de 

rioolwerkzaamheden van het buitenterrein uit en 

hebben we zo’n 1.200 meter aan rijplaten geleverd. We 

zijn nu met het funderingswerk bezig, waarbij we met 

behulp van een laser op afschot kilveren en 

egaliseren. In week 23 volgen het straatwerk en de 

ingraafwerkzaamheden voor de verlichting.” 

Denken in oplossingen
“Samen met Bouwbedrijf Vrolijk hebben wij al eerder 

voor Lidl gewerkt. Wij zijn flexibel, denken in 

oplossingen en hebben modern materieel.  De 

dynamiek van meerdere onderaannemers en 

disciplines in combinatie met de strakke planning 

maakt het tot een mooie uitdaging.” 

Het nieuwe distributiecentrum verrijst op 
maar liefst 15.000 heipalen.
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De stalen component van de hybride 
constructie 

Maar liefst 2.000 ton aan staal wordt gebruikt voor de staalconstructies, die Hofman Staalbouw uit 

Vroomshoop levert en monteert voor het meest duurzame distributiecentrum van Lidl, dat in Almere 

gebouwd wordt. Hofman Staalbouw is verantwoordelijk voor het berekenen, engineeren, produceren, 

conserveren en monteren van het staal. Daarnaast monteerde zij ook het overgrote deel van het beton. 

Projectleider Peter Hoff licht toe dat er op dit project een hybride constructie is toegepast, waarbij 

betonnen en stalen elementen constructief aan elkaar verbonden worden. Bijzonder is het dak met een 

oppervlakte van 55.000 m², dat opgebouwd is uit vakwerkspanten. Deze worden als losse onderdelen 

geproduceerd in de eigen werkplaats en op de bouwplaats gemonteerd tot spanten van ruim 40 meter 

lang.

“De fabricage van alle staalconstructies vindt plaats in onze eigen moderne fabriek. Hofman Staalbouw is 

een betrouwbare partner die de productie intern vervaardigt en het gehele proces in eigen beheer weet 

te managen, van ontwerp tot en met de montage.” 

Het distributiecentrum voldoet aan de hoogste BREEAM eisen: 5 sterren ‘Outstanding’. Hofman Staalbouw 

is gecertificeerd voor meerdere kwaliteitsborgingsystemen, waaronder het NEN-EN-ISO 14001 en 

NEN-EN-ISO 9001. De conformiteit van de constructieve onderdelen wordt getoetst aan de NEN-1090, 

waar Hofman een jarenlange ervaring in heeft.

Momenteel zijn ruim dertig monteurs werkzaam op de bouwplaats met diverse bouwkranen. De planning 

vormt een uitdaging, maar onder leiding van Bouwbedrijf Vrolijk wordt gezamenlijk een knap staaltje 

werk afgeleverd. De plezierige samenwerking met Bouwbedrijf Vrolijk ontstond bij diverse eerdere 

bouwprojecten van verschillende distributiecentra.
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De Sluis 13
7681 KA Vroomshoop
Tel: +31(0)546 644 411
E-mail: info-hofman@hofmanstaalbouw.nl

Meer dan staalbouw

In plaats van een volledig stalen constructie is gekozen 
voor betonkolommen en betonwanden, waar het staal 
bovenop gemonteerd wordt.
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Grootste en meest duurzame  
distributiecentrum van 

Lidl in Nederland 
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Koel- en vriesisolatie 
van de bovenste plank

KIM Nederland uit Apeldoorn is een 

toonaangevende specialist in isolatiesysteembouw. 

De onderneming bouwt in heel Nederland en op 

aanvraag in het buitenland koel- en vriescellen en 

overige geconditioneerde ruimten voor bedrijven in 

de food-, distributie- en transportsector.

“Ook voor Lidl’s distrubitiecentra in Northfleet, 

Southampton, Etten-Leur en Oosterhout 

realiseerden wij inpandige koel- en vriescellen”, 

aldus de heer Scherff. “Dit Almeerse project is qua 

opzet vergelijkbaar met de andere, maar vele malen 

groter. Ook het feit dat hier de BREEAM Outstanding 

rating nagestreefd wordt, maakt het net even anders 

dan de meeste andere distributiecentra. In totaal 

wordt er zo’n 50.000 m2 aan isolatiepaneel 

vakkundig gemonteerd.” 

Koploper
Bij het bouwen van een gebouw voor de 

geconditioneerde en foodsector zijn eisen op het 

gebied van luchtdichtheid, voedselveiligheid en 

hygiëne binnen Nederland leidend. KIM Nederland 

heeft zich gespecialiseerd in het bouwen, isoleren 

en inrichten van dergelijke gebouwen volgens de 

hoogste normen en is hierin koploper. 

Flexibel opschalen
“Tijd vormt de grootste uitdaging in dit project. 

Omdat wij over eigen monteurs beschikken, 

kunnen we flexibel opschalen. Wij zorgen voor een 

ontwerp en een eindproduct dat exact aansluit op 

de gevraagde eisen en wensen en leveren daarmee 

unieke expertise in de koel- en vriesisolatie

systeembouw.”

Bij K.I.M. Nederland pro� teert u van 

een unieke expertise in de koel- en 

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. 

Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele 

markt ontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat 

exact aansluit op uw eisen en wensen!

K.I.M. Nederland B.V.
Tweelingenlaan 144
7324 BP Apeldoorn

T. +31 (0)55 368 91 91
info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl

KOEL- EN VRIESHUISBOUW      
ISOLATIESYSTEEMBOUW

Er komen ook koel- en vriescellen 
in het gebouw.
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Dressed by Cladding

Cladding kleedt bijna letterlijk het pand aan. Zij is 

verantwoordelijk voor de afwerking van de totale 

gebouwschil van Lidl’s nieuwste distributiecentrum. 

Van Wijngaarden vertelt dat Cladding de stalen 

dak- en gevelbeplating inclusief dakisolatie en 

dakbedekking levert en monteert. 

De kopgevel is 135 meter lang en de lange gevel is 

ruim 400 meter. Gelet op het weinige zaagafval was 

het een slimme zet van de architect om horizontale 

sandwichpanelen van Kingspan toe te passen, welke 

uitgezet zijn op veelal hele panelen. Vanwege de 

verbeterde isolatiekern is gekozen voor 120 mm dikke 

Quadcore panelen, aangebracht in vier kleuren blauw. 

Voor het 55.000 m² metende dakoppervlak zijn 

dakplaten van SAB Profiel gebruikt.

Veiligheidsvoorziening
Daarnaast zijn permanente veiligheidsvoorzieningen 

aangebracht middels een kabelsysteem. Vier meter uit 

de dakrand is om de 18,5 meter een ankerpunt 

aangebracht, zodat met een stalen kabel en een 

beugel aan het harnas aangeklikt kan worden.
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WWW.VOETSDONKERS.NL 

VOEDINGSMIDDELENWAREHOUSING DUURZAAMHEID

KAAS AGF FARMACIE

VoetsDonkers_ADV_A4_2021_V1.indd   1VoetsDonkers_ADV_A4_2021_V1.indd   1 29-03-2021   17:5129-03-2021   17:51
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Een machinekamer van formaat 
Kakelverse aardappelen, groente en fruit vragen al in het distributiecentrum de nodige aandacht. Laat dit 

nu net de specialiteit zijn van de Voets & Donkers Koeltechniek B.V. uit Schijndel. Het bedrijf ontwikkelt, 

produceert en installeert koelinstallaties en luchtbehandelingssystemen op maat.

De kracht van Voets & Donkers zit in de combinatie van innovatief vermogen en een kostenefficiënte 

productie. “Onze rol ligt in het condi -tioneren van het hele gebouw”, aldus Peter Donkers. “Wij leveren 

de installatie voor het vriezen, invriezen, koelen en verwarmen. Dat deden we twee jaar geleden ook al 

voor het distributiecentrum van Lidl in Oosterhout. Dit Almeerse distributiecentrum wordt nog groter en 

wordt volgens de laatste stand van de techniek qua energiezuinigheid gebouwd.

Om een optimale versheid te garanderen, stelt Lidl hoge eisen aan de koeling. De verschillende soorten 

aardappelen, groente, fruit, zuivel, vlees en chocolade vragen ieder een andere temperatuur en 

luchtvochtigheid. Het bevochtigen gebeurt vanuit een centraal systeem. Er wordt een 6 Megawatt  

koelsysteem/warmtepomp geïnstalleerd, die ook de rest van het distributiecentrum en de kantoren 

verwarmt en ook in winter, als er weinig koudevraag is, warmte kan produceren. Er wordt een NH3-CO2 

cascade koelsysteem ingezet met een extra watercircuit voor het koelen op hogere temperatuur. Het gaat 

om 1000 kW vriescapaciteit, 5000 kW koelcapaciteit en 2000 kW warmte.
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De machinekamer wordt 20x15x8 meter in omvang. Wij engineeren en moduleren de koelinstallatie  bij ons op 

locatie en bouwen deze eerst volledig op in modules. Daarna wordt deze gedemonteerd, gecoat en verplaatst. Met 

veertien vrachtwagens worden de onderdelen naar Almere vervoerd, alwaar de machinekamer weer opnieuw 

opgebouwd wordt en het leidingwerk en bekabeling aangelegd en aangesloten wordt.”

Als onderdeel van de strategische alliantie PP4CE is Voets & Donkers overigens ook gespecialiseerd in high-care 

verwerkingsruimtes en de opslag en verwerking van kwetsbare producten, waarbij de koeltechniek zorgt voor een 

optimale productkwaliteit.
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Takelwerk op locatie van Voets & Donkers.
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Elektro

BeveiligingsinstallatiesLaadpalen
Inspecties

Domoticasystemen
Service & Onderhoud

PV-panelen

Duurzame oplossingen

Minervum 7005  | 4817 ZL Breda | T: 076 - 560 70 80

JACOBSELEKTRO.NL

Spot-on voor DC-8 Lidl 
Almere

Elektrotechnisch installatiebedrijf Jacobs 

Elektro Groep uit Breda is verantwoordelijk voor het 

ontwerp en de realisatie van de elektrotechnische 

installaties bij het nieuwe distributiecentrum van 

Lidl in Almere, de DC-8.

Directeur Manfred Jacobs en projectleider Remco 

Arts vertellen dat ze vanaf begin 2020 al door 

Bouwbedrijf Vrolijk betrokken zijn bij het project. 

Vanwege de specifieke uitvraag, BREEAM 

Outstanding, liggen de kwaliteitseisen hoog. Deze 

hoge kwaliteitseis wordt de nieuwe standaard voor 

eventuele volgende DC’s.

Railkokersysteem
Om een duurzame installatie te ontwikkelen, is 

gekozen voor een railkokersysteem. Dit systeem is 

flexibel voor eventuele aanpassingen, geschikt voor 

hergebruik en biedt een sneller montagesysteem 

dan een traditioneel kabelsysteem.

Lichtmanagementsysteem 
Voor de aansturing van de verlichting is een 

volledig lichtmanagementsysteem ontworpen. Op 

basis van ‘big data’ wordt informatie, afkomstig uit 

lichtsterktes, beweging of tijd, verzameld en op basis 

hiervan wordt de LED verlichting aangestuurd.

Bij Jacobs Elektro Groep is alle kennis en kunde 

aanwezig om deze technieken in de 

installatie-ontwerpen toe te passen. Zij is een 

betrouwbare partner, die aanvoelt wat de wensen 

van de klant zijn en het beste product voor de klant 

ontwerpt en installeert.
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Sprinklers tegen het 
vriespunt

ABBS uit AarleRixtel levert en installeert de 

sprinklerinstallatie in het distributiecentrum van 

Lidl in Almere. In het pand komt een systeem met 

zo’n 12.000 sprinklers, bevestigd aan ongeveer 60 

kilometer buis. De CSC-gecertificeerde installatie 

bevat verder nog 25 alarmkleppen en twee diesel 

aangedreven pompen, afkomstig van 

PentairFairbanks Nijhuis uit Winterswijk.

De heer Kempkens: “Volledig afgestemd op het type 

gebouw en het soort opslag ontwerpen en 

ontwikkelen wij brandbeveiligingssystemen, stellen 

deze in bedrijf en onderhouden ze. Met onze 

sprinklerinstallaties worden al tal van 

distributiecentra beveiligd tegen brand.

Factor tijd
Wat dit project interessant maakt is de combinatie 

van factoren. Dit nieuwe distributiecentrum is de 

grootste van Lidl in Nederland. Het gebouw is vrij 

hoog en heeft veel verschillende ruimtes, die 

verschillende gradaties kennen van beveiliging. 

Denk aan opslagruimtes voor groente, vlees, 

chocolade en zuivel, maar ook aan kantoren en  

facilitaire ruimtes. Daarnaast is ook de factor tijd 

een spannende.

Monitoring
Tot slot speelt nog de uit Duitsland gestelde eis van 

1 graad Celsius voor sommige ruimtes. Dat vergt 

precisie, monitoring en de nodige zorg in het 

onderhoud. Ook daar draagt ABBS zorg voor. Wij 

leveren volledige bescherming, zodat Lidl straks 

rond de Kerst zorgeloos het pand in gebruik kan 

nemen.“
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Design

Build

Guarantee

Twintec Nederland
De staalvezelspecialist in industrievloeren

0345 53 28 78 - info@twintec.nl

advertentie 1-4 kloosterboer december.indd   1 23-11-2018   09:55:44

Vakwerk en precisie onder de voeten
Een vloer is een vloer, maar toch is elke vloer weer anders. Bij Lidl werd het ontwerp gemaakt door de 

opdrachtgever en werd gekozen voor een traditionele vloer. Het grote aantal verschillende lokalen in het 

nieuwste distributiecentrum van Lidl vergt een minutieuze planning, die in samenwerking met Bouwbedrijf 

Vrolijk aan Twintec uit Culemborg is toevertrouwd. 

Het gaat om circa 61.000 m² halvloer, 29.000 m² laadkuil en nog 8.200 m² verdiepingsvloeren. Het hele 

productieproces neemt 55 dagen in beslag, met een gemiddelde van 2.000 m² per dag. “Als internationaal 

vloerenbedrijf en onderdeel van Twintec Group maken wij industrievloeren over de hele wereld”, vertelt Marieke 

Pitlo. “In dit project zorgt de grote verscheidenheid aan vloeren en de diverse ruimtes voor een complex 

vloerenplan met een grote diversiteit aan oppervlaktes, diktes en wapening. Dit vormt een mooie uitdaging om 

aan mee te mogen werken.”

Van begin tot eind
“Naast de hier geleverde traditionele vloeren leveren wij ook vloeren met staalvezel, zoals de Freeplanvloer en 

de Twintec Ultimate, een vloertype met hybride wapening die tot 20% CO2 reductie kan opleveren. Wij kunnen 

het traject van begin tot eind begeleiden, van ontwerp tot en met nazorg, om de vloer ook in de beste condities 

te behouden.” 

‘Vanwege de omvang, de 
veelzijdigheid en het krappe 

tijdsbestek, vormde de 
planning nog de grootste

 uitdaging. De afstemming met 
alle partijen in ons bouwteam 

verloopt bijzonder goed’
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Opdrachtgever
Lidl Nederland GmbH, Huizen

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Breda

Architect
FKG architecten aan de Zaan, Koog 
aan de Zaan

Constructeur
Van der Weide Van Bragt BV, 
Eindhoven

Koeltechniek
Voets & Donkers Koeltechniek BV, 
Schijndel

W-installaties
Barth Installatietechniek, 
‘s-Gravendeel

E-installaties
Jacobs Elektro Groep, Breda

Adviseur E, W en S installaties
Iv-Groep BV, Papendrecht

BREEAM adviseur
Adamasgroep, Arnhem

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

Dak-en gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout

Sprinklerinstallaties
ABBS Nederland BV, Aarle-Rixtel

Funderingen
IJB Groep, Lemmer

Betonvloer
Twintec Nederland BV, Culemborg

Isolatiesysteembouw
KIM Nederland BV, Apeldoorn

Grondwerken
Breure Grondwerken, Roosendaal

Betonwerk fundatie
ANL Verhoeven Bouw BV, 
Langenboom

Hijs-en heiwerken
Boer BV, Meerkerk

Staalconstructie
Hofman Staalbouw BV, Vroomshoop

Bouwprogramma
Bouwen DC Lidl

Bouwperiode
Augustus 2020 - december 2021

Bruto vloeroppervlakte
54.000 m2

In het pand komt een systeem met zo’n 12.000 
sprinklers, bevestigd aan ongeveer 60 kilometer buis.
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