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Aannemingsbedrijf  Wouters Schijndel

Mainfreight

’s-Heerenberg (regio Doetinchem)

Logistiek

26.247 m2

Special Hazard

FM 2.0, NFPA 11, PGS 15 en memorandum 64B

K25 sprinklerinstallatie en een outside air 

(lichtschuim) schuimblusinstallatie  

4 maanden

€1.200.000,-

In opdracht van Aannemingsbedrijf Wouters 

Schijndel hebben we een gecertificeerde 

sprinklerinstallatie, compleet met de brandmeld/

ontruimingsinstallatie, gebouwd in het nieuwe 

distributiecentrum van Mainfreight in ’s-Heerenberg. 

Inmiddels is er een goede samenwerking 

ontstaan tussen het bouwteam 

van Aannemingsbedrijf Wouters en 

Kemkens Brandbeveiliging. Door de 

diverse voorgaande projecten zijn 

de werknemers op elkaar ingespeeld 

en wordt er wederzijds meegedacht 

en geholpen. Hierdoor wordt er snel 

gebouwd en kan er binnen strakke 

tijdsplanningen worden opgeleverd.

Een onderdeel van deze sprinkler-

installatie is een outside air schuim-

blusinstallatie voor een gedeelte van  

de hal waar brandbare vloeistoffen  

(ADR goederen) worden opgeslagen.

Bijzonder was de life test waarbij 

aangetoond moest worden, middels  

een proefbrand, dat binnen 120 

seconden de hal van 1366 m2 en  

13 meter hoog vol geschuimd kan 

worden. Door deze positieve test is 

het vereiste CIBV installatiecertificaat 

behaald.

Beste Gerd en Thijs,

Langs deze weg willen we jullie complimenteren met de 

sprinklerinstallatie voor distributiecentrum Mainfreight 

te ‘s Heerenberg door jullie geleverd en gemonteerd.

Het was deze keer toch weer anders als de voorgaande 

projecten, omdat we deze keer ook een forse ADR kluis 

voorzien van schuimblusinstallatie in het pand hebben 

gerealiseerd.

De samenwerking tussen jullie chef monteur Fuad 

Haziric en onze uitvoerder Mark Beks was op basis van 

wederzijds vertrouwen en respect erg goed en plezierig.

De verrassing met de frietwagen hebben we ook erg 

gewaardeerd.

Toch was de life test voor alle partijen een spannende 

dag en hebben jullie alles op alles moeten zetten om er 

een succes van te maken. De spanning was voelbaar.

We zien uit naar het voortzetten van de goede 

samenwerking -sinds 2011- bij ons volgende project in 

Nieuwegein. Succes met de voorbereidingen hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Franco Nooijen, Geert van Doorn en Joan Aarts

Aannemingsbedrijf Wouters Schijndel
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