
AANZICHT  A

Kwaliteit in  
 brandbeveiliging

kuehne+nagel westzaan

Project 15.033



Beste Gerd en Thijs,

Deze keer was er, om de lat toch weer wat hoger te leggen, een

boete clausule opgenomen in het contract van onze opdrachtgever

naar ons toe.

Wij konden niet anders als dit doorzetten naar onze onderaannemers.

Eerlijk gezegd had ik mijn twijfels of jullie en wij dit zouden redden

voor de afgesproken 1 september 2015.

Inmiddels zijn we, door de diverse projecten die we samen hebben

gerealiseerd, goed op elkaar ingespeeld.

Direct na opdracht zijn zaken constructief aangepakt en nam ieder zijn

verantwoording.

Met alle Brabantse partners is er in het Noord-Hollandse door iedereen

en ook door jullie weer een sterk stukje vakmanschap neergezet.

Hier kan menigeen een puntje aan zuigen.

Bedankt,

Met vriendelijke groet,

Jan Wouters

Directeur Aannemingsbedrijf Wouters Schijndel 

Reactie opdrachtgever

klant 

plaats

type bouw

omvang

gevarenklasse 

voorschriften

type beveiligingen

looptijd

aanneemsom

Wouters bouwbedrijf  Schijndel

Westzaan

Logistiek

18.960 m2

ESFR K25 met een voordruk van 5.1 bar  

op de sprinkler

FM

natte sprinklerinstallatie

3 maanden

€830.000,–

In opdracht van Aannemingsbedrijf Wouters Schijndel hebben we een

sprinklerinstallatie geplaatst in de nieuw gebouwde krattenwasserij

van Kuehne+Nagel. Op deze locatie worden de retour-kratten,

afkomstig uit de Ahold/Delhaize supermarkten, gereinigd en

wordt het afval uit die vestigingen verwerkt. Een enorme logistieke

organisatie waarbij per dag circa 700 vrachtauto’s laden en lossen.

De sprinklerinstallatie in het gebouw is

aangelegd met de zwaarste beveiliging

sinds het bestaan van Kemkens

Brandbeveiliging.

Vanwege de hoge vuurlast van de lege

kratten is een bluswater voorraadtank

gebouwd van 2.500.000 liter en

een diesel gedreven pomp met

een capaciteit van 20.000 liter per

minuut, wat gelijk is aan 1.800 m3

liter per uur. Daarnaast zijn er twee

blusgasinstallaties geplaatst voor de

serverruimten.
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