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Het volautomatische logistieke systeem produceert 
veel warmte. Een uitdaging voor de installatieadvi
seur Encon om heel gericht het personeel het nodige 
klimaatcomfort te bezorgen. Het is relatief onbekend 
hoeveel warmte het logistieke automatische systeem 
in het hart van het distributiecentrum (DC) gaat 
veroorzaken. Dat zal de praktijk moeten uitwijzen. In 
elk geval zal het elektrische verbruik van 6 GWh voor 
de nodige warmte zorgen. Encon heeft als uitgangs
punt genomen dat in de zomer de temperatuur in de 
hal minimaal 5 graden lager moet zijn dan buitentem
peratuur. Volgens directeur Ad Verbaas is het een 
uitdaging om die comfort,eis overal in het distributie
centrum te halen. Daarom is er gekozen om gericht te 
koelen of te verwarmen met stralingspanelen boven 
de persoonlijke werkplekken. 

Total Cost Ownership 
Encon is adviseur voor zowel de w -als e-installaties. 
Het logistieke systeem is ontworpen en geleverd door 
het Oostenrijkse bedrijf Knapp. Encon heeft opdracht
gever RFS Holland Holding - de moedermaatschappij 
van onder meer wehkamp.nl - acht mogelijke instal
latieconcepten voorgelegd, daarbij gelet op de total 

cost of ownership. Initiële kosten, onderhoudskosten en 
verbruikskosten (gas en elektriciteit) zijn tegen elkaar 
afgewogen. Er is bovendien beslist om te investeren in 
een BREEAM-traject van tenminste 'Very Good'. Ener
giebesparingen hebben een rol van betekenis gespeeld, 
maar een BREEAM-goedkeuring gaat veel verder dan 
energiecefficiëntie alleen. 

De betrokken partijen Encon, RFS Holland Holding, 
Arcadis en technisch dienstverlener Cofely, kwamen 
voor het DC uit op een configuratie van een aardgas
ketel voor de verwarming, een chiller voor de koeling, 
een luchtbehandeling voor de luchtverversing en stra
lingspanelen voor de afgifte van warmte of koude voor 
de individuele werkplekken. Met betrekking tot de 
kantoren is gekozen voor een WKO (warmte-koudeop
slag) die het gehele jaar honderd procent voorzienend 
is. De distributie van warmte en koude gebeurt via 
een vierpijpssysteem waardoor het mogelijk is om 
individuele ruimtes te regelen. In de kantoren wordt 
er gebruik gemaakt van inductiebalken als afgiftetoe
stellen en in het restaurant en de presentatieruimte 
vloerverwarming- en koeling. 

Bewuste keuze voor een aardgasketel 
"Voor de verwarming van het DC is bewust voor 
een-aardgasketel gekozen. We hebben een aparte 
warmte-koudeopslag voor het distributiecentrum 
onderzocht, maar die toepassing bleek economisch 
niet haalbaar. De verbruikskosten zouden ook in dat 
geval wel dalen, maar de aanschafkosten zijn aanzien
lijk", verwoorden directeur Ad Verbaas van Encon en 
Emiel Buijssen, consultant van Arcadis, procesmana
ger bij het ontwerp, de bouw en de inrichting van het 
distributiecentrum en kantoor. "Bovendien was het 
maar de vraag of de provincie zo'n gigantisch WKO 
voor het distributiecentrum had goedgekeurd omdat 
er in de toekomst meerdere WKO-gebruikers op het 
industrieterrein te verwachten zijn. Er moet immers 
een balans zijn bij het onttrekken en laden van warmte" 
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en koude in de grond". 
De WKO voor de kantoren kan volledig worden benut 
door naast de kantoren ook het DC met de overge
bleven koude te koelen . Indien er koude vanuit de 
kantoren-WKO voor het DC beschikbaar is. zal deze 
als eerste worden benut. Is de koudevraag groter 
dan zal deze worden aangevuld door een chiller. Dit 
apparaat heeft een koelvermogen van 219 kW met 
een opgenomen vermogen van 96,9 kW. De WKO zal 
gedurende de belangrijkste periode van het jaar vol
staan en slechts bij extreme weersomstandigheden 
ondersteuning van de chiller nodig hebben. Hiermee 1s 
er gezocht naar een ideale combinatie tussen milieu-

vriendelijkheid en economische haalbaarheid. 

30.000 sprinklerkoppen 
Het totale kolossale gebouw is gesprinklerd. Maar 
liefst 30.000 koppen zijn aangebracht, ook in het 
logistieke hart van het distributiecentrum. Twee 
dieselpompen transporteren 485 kuub water uit 
een enorm vat naar de sprinklerkoppen. Er zitten 
flowmeters in de leidingen die reageren op tempera
tuurverhogingen. De buisjes springen kapot bij een 
overschrijding. Er zijn verschillende sprinklerkoppen 
toegepast, afgestemd op het type goederen waarbij 
brandveiligheid een rol van betekenis speelt, en of het 

een open en gesloten goederenopslag betreft. 
Er zit grote tijdsdruk op de oplevering van de e- en 
w-installaties. Eind 2014 moeten de installaties 
worden opgeleverd. In de zomer van 2015 dient het 
distributiecentrum in bedrijf te worden gesteld. "Om 
het werk op tijd af te krijgen is een lean planning 
opgesteld", zegt Harrie van Hoogmoed van Cofely. Een 
lean planning wil zeggen dat de hoofdaannemer met 
(onder)aannemers een dagplanning wordt afgespro
ken waarop wordt afgevinkt wat er die dag gedaan 
moet worden. Die dagplanning is tamelijk heilig, want 
als bepaalde deadlines niet worden gehaald heeft dat 
gevolgen voor de daarop volgende werkzaamheden. • 
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