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'KENNIS EN ERVARING OPTIMAAL INZETTEN'

Farmaceutische groothandel Brocacef nam een nieuw distributiecentrum in gebruik bij 
Eindhoven Airport. “Het vervangt een kleiner distributiecentrum in deze gemeente”, 
vertelt Jan van den Brink, projectleider bij Van den Pol Elektrotechniek. Het Montfoort-
se bedrijf realiseerde de E-installaties in de 10.000 m2 grote nieuwbouw.

“Hierbij gaat het naast de elektrotechnische installaties om data-, IP-camera-, geluid-, 
brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Verder is het gebouw voorzien van bliksembe-
veiliging, hebben wij bekabeling voor de toegangscontrole aangelegd en een nood-
stroomaggregaat geplaatst.”

De voedingen voor de machines zijn eveneens door Van den Pol aangelegd. “Via lopen-
de banden worden de geneesmiddelen volledig geautomatiseerd in kleine eenheden 
verdeeld en per klant verzameld. Deze machines hadden veel impact op het ontwerp-
proces. Hun locatie was bepalend voor de lichtlijnen en kabelgoten. Daartoe zijn de 
installaties in 3D getekend; een onmisbaar hulpmiddel bij een project zoals dit.”

Het nieuwe Brocacef-distributiecentrum werd lean gebouwd. “Aannemer Heembouw 
past deze filosofie toe bij al haar projecten. Ook voor Van den Pol is 'lean' vertrouwd 
terrein. Met Heembouw werken we al jarenlang samen. We kennen elkaars manier van 
werken en hebben aan een half woord genoeg.”

Tijdens het bouwproces was veel ruimte voor eigen inbreng. “Met het uitgangspun-
tenbestek als basis hebben wij zelf het ontwerp gemaakt. Zo’n werkwijze is niet van-
zelfsprekend maar heeft wel de voorkeur. Hierdoor kunnen wij onze kennis en ervaring 
optimaal inzetten.” Van den Brink roemt ook de samenwerking met de eindgebruiker. 
“De mensen van Brocacef stonden open voor onze argumenten. Er was een prima wis-
selwerking die het eindresultaat zeker ten goede kwam.”

      Projectinfo

Tekst: Liliane Verwoolde, Het tekstbureau   Beeld: Habeon Architecten

Good Distribution Practice

LOGISTIEKE PROCESSEN BEPALEN 
VORM EN INRICHTING

De farmaceutische groothandel Brocacef heeft het pand als huurder in ge-
bruik genomen voor de opslag en distributie van geneesmiddelen. Vanuit het 
pand - met een oppervlakte van bijna 10.000 m2 - bevoorraadt zij apotheken 
in een groot deel van Nederland. Heembouw heeft het pand gebouwd in 
opdracht van logistiek vastgoedontwikkelaar WDP. 

HET GOEDE GEVOEL
Voor de bouw van het pand zocht Brocacef in eerste instantie contact met 
aannemer Heembouw in Roelofarendsveen. Als zij hier te kennen geeft, dat 
ze eigenlijk liever wil huren, neemt Heembouw contact op met WDP Deve-
lopment. “Een voor de hand liggende stap”, vertelt Rien van Ast, directeur 
van WDP Nederland. “We zijn marktleider in de ontwikkeling en verhuur van 
logistiek en semi-industrieel vastgoed. Onze focus ligt echter op grotere pro-
jecten. Hierdoor viel Brocacef enigszins buiten onze interesse.” Toch ontstaat 
tijdens de nadere kennismaking het goede gevoel. Brocacef weet wat ze wil 
en waarom ze dat wil. Van Ast: “Dat maakte van Brocacef niet alleen een 
goeie club, maar ook een plezierige club.” Dan slaat de weegschaal door 
naar de andere kant en bouwt WDP voor Brocacef het nieuwe bedrijfspand.

LOGISTIEKE PROCESSEN
De logistieke processen die in het gebouw plaatsvinden, bepalen voor een 
belangrijk deel de vorm en inrichting van het pand. Productieprocessen, sor-
teermachines en inpakstraten worden eerst ingepland. Vervolgens wordt hier 
omheen de schil getekend. “Brocacef distribueert enorme hoeveelheden me-

Brocacef heeft zich gesetteld in een nieuw bedrijfspand. Het pand op bedrijventerrein Park Forum in Eindhoven telt drie rechthoekige 
volumes in de bedrijfskleuren van Brocacef. In het blauwe gebouw vinden de primaire processen plaats. De zilvergrijze massa aan de 
zuidzijde van het gebouw is ingericht voor de logistieke processen. In het hoge groene gebouw zijn de installaties ondergebracht voor 
brandbeveiliging en klimaatbeheer.

dicijnen”, vertelt Van Ast. “Maar door de kleine afmetingen van het product 
blijft alles toch aanzienlijk kleiner dan de gemiddelde projecten die we in be-
legging hebben. In de regel zijn we ook voorstander van hoogbouw. Brocacef 
heeft echter gekozen voor een maximale hoogte van 8,5 meter. In de praktijk 
blijkt dat voor hen ook hoog genoeg.” 

VLOT BOUWPROCES
De duidelijke stellingname van Brocacef bij nagenoeg alle beslissingen die 
genomen moeten worden, zorgen voor een snel bouwproces. “Tijdens de on-
derhandelingsfase was die standvastigheid wel eens lastig”, bekent Van Ast. 

Bouwinfo
OPDRACHT WDP Nederland, Breda
ONTWERP Habeon architecten, Roelofarendsveen
ADVIES Bartels Ingenieursbureau, Utrecht
UITVOERING Heembouw, Roelofarendsveen
INSTALLATIES  Vink Installatie Groep, Roelofarendsveen (W); Van den Pol 

Elektrotechniek, Montfoort (E); Unica, Hoevelaken (sprin-
klerinstallatie)

BOUWKOSTEN € 5,5 miljoen
BOUWPERIODE oktober 2013 – april 2014

De Brocacef-kleuren hebben een frisse uitstraling

“Brocacef deed niet gemakkelijk water bij de wijn. Maar het is het bouwpro-
ces ten goede gekomen. Alle beslissingen waren genomen; nergens bestond 
twijfel over.” Deze vlotte doorloop komt Heembouw goed van pas. De opleve-
ringsdatum laat geen ruimte voor oponthoud.  

BROCACEF-KLEUREN
“De gebouwen hebben een mooie uitstraling gekregen”, vindt Van Ast. “De 
frisse Brocacef-kleuren passen bij het bedrijventerrein. En Brocacef voldoet weer 
in alle opzichten aan de normen van Good Distribution Practice. Aankoop, ont-
vangst, opslag en export van de medicijnen gebeuren zodanig, dat de kwaliteit 
van de medicijnen gedurende het hele distributieproces gewaarborgd is.”    ❚


