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Lelijk maakt plaats
voor representatief, duurzaam en “suitable”!

In amper driekwart jaar is aan de A67 in Venlo, op

de plek van een foeilelijke “betonnen bunker”, een

hypermodern, duurzaam en uiterst  efficiënt distri-

butiecentrum gerealiseerd. Was bij de vorige uitgave

van “In de Steigers” nog maar net de bouwvergun-

ning verleend, nu al kunnen we u het eindresultaat

van teamwork en vakmanschap laten zien.

Biesheuvel Techniek, een totaalleverancier van onderhouds- en pro-

ductiebenodigdheden, was aardig uit zijn jasje gegroeid en zocht

o.a. logistieke ruimte waar meer dan 700.000 artikelen zouden kun-

nen worden opgeslagen. HVBM Vastgoed kwam als beste aanbieder

uit de bus voor de “Build to Suit” ontwikkeling van het nieuw te

bouwen distributie- sales- en services centrum aan de Columbus-

weg in Venlo. Het oude gebouw dat op de kavel stond is gesloopt

en daarvoor in de plaats is door Heerkens van Bavel 12.000 m2 lo-

gistieke ruimte gebouwd, 1.500 m2 mezzanine en 1.400 m2 kantoor.

Een mooi voorbeeld van duurzaamheid door herontwikkeling.

Duurzaamheid staat bij Biesheuvel trouwens hoog in het vaandel.

Te denken valt aan o.a. verbeterde LED- verlichting en stofvrije pa-

pier/karton verwerking. Biesheuvel gaat op de nieuwe locatie o.a.

werken met een “zone pickingsysteem” van rollenbanen, die draaien

op 'warehouse management software’. Met deze speciale program-

matuur die de logistiek in een magazijn aanstuurt, kan het bedrijf

80.000 artikelen de volgende dag uitleveren. Voorheen waren dat

er 35.000! Maar er is zelfs al een blik naar de toekomst gericht. Met

het oog op verwachte groeiambities is er alvast in 6.000 extra vier-

kante meter magazijn voorzien. Deze hoogwaardige magazijnruimte

wordt in de tussentijd verhuurd. Op 29 september 2016 is het

nieuwe distributiecentrum voor Biesheuvel Techniek officieel ge-

opend. Bijgaande foto’s geven u een impressie van het resultaat van

“knappe samenwerking”.

Biesheuvel Techniek Venlo

63

Foto’s; Piet van de Kerkhof




