Addis Abeba • Bouwerij Kilinto III

Een complete brouwerij naar

Ethiopië

Remco Ruimtebouw verscheept prefab staalconstructie
Het hele project is qua
maatvoering aangepast
aan de afmetingen
van de zeecontainers
waarmee de producten
vervoerd zijn naar
Addis Abeba (Ethiopië)

Opdrachtgever
Europese bierbrouwer die lokale
brouwerij bouwt in Kilinto, nabij
Addis Abeba
Architect
Royal HaskoningDHV, Rotterdam
Constructeur
Royal HaskoningDHV, Rotterdam
PEB supplier (Pre Engineered
Building)
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk

Dak- en gevelpanelen
Joris Ide, Zwevezele
Staalconstructies en
leidingbruggen
Van Gerwen Metaalbouw, Uden

brouwhuis, utiliteitsruimte, water
behandelingsinstallatie, moutinnameen transportbruggen en leidingbruggen
Bruto vloeroppervlak
22.300 m2

Bouwperiode
Januari 2018 - november 2018
Bouwprogramma
Nieuwbouw fase III brouwerij in K
 ilinto,
nabij Addis Abeba, Ethiopië, met
gebouwen voor productie en opslag,
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Al jarenlang expert in het produceren van:

Complexe staalconstructies
Plaatliggers
THQ- SFB- en IFB Liggers
Rietdekkerstraat 4, 5405 AX Uden
Telefoon: 0413-263678
Internet: www.vangerwenmetaalbouw.nl
E-mail: info@vangerwenmetaalbouw.nl

Complete schil voor
brouwerij Kilinto
De ongeveer 23.000 m2 stalen dak- en gevelpanelen voor
de derde nieuwbouwfase van brouwerij Kilinto in Addis
Abeba (Ethiopië) werden geleverd door Joris Ide, één van de
grootste Europese fabrikanten van dak- en gevelsystemen.
Voor het grootste deel betrof het profielbeplating, maar ook
geïsoleerde dak- en gevelpanelen behoorden tot de levering.
Willem van Rootselaar, business developement manager bij
het bedrijf, legt uit waarom Joris Ide wordt verkozen voor
dergelijke grote projecten: “Wij leveren een breed gamma
aan dak- en gevelproducten, desgewenst inclusief alle accessoires, zoals zetwerk, gordingen, wandregels; eigenlijk alles
wat nodig is voor de schil van een gebouw. Daarnaast leveren
we de benodigde berekeningen en certificaten, adviseren we
over de afwerking en verzorgen wij het logistieke proces. Een
complete service dus.”
Sterk staaltje logistiek
Bij het project in Addis Abeba kwamen vooral de kwaliteiten
van Joris Ide op logistiek gebied naar voren. Van Rootselaar
hierover: “Eén van onze kwaliteiten is de beheersing van het
logistieke proces vanaf de productie tot aan het verpakken in
zeecontainers. Het hele project is qua maatvoering aangepast
aan de afmetingen van die zeecontainers en op het zo efficiënt
mogelijk benutten van de ruimte daarin. Ook was het zaak om
te zorgen voor een optimale flow, waardoor alle producten op
tijd en in de juiste volgorde geleverd konden worden.”
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Een complete, bijna 900 ton wegende
staalconstructie als bouwpakket in
zeecontainers naar Afrika verschepen
om nabij de Ethiopische hoofdstad Addis
Abeba een uitbreiding te realiseren van
een bestaande brouwerij in Kilinto. Ga er
maar aan staan. Remco Ruimtebouw uit
Nieuwkuijk, onderdeel van de Janssen de
Jong Groep, durfde die uitdaging wel aan.

Als het goed is komt er geen lasapparaat
of slijptol aan te pas op de bouwplaats

De bouwteams van plaatselijke bouwvakkers werden
aangestuurd door een vijftal supervisors van Remco Ruimtebouw.

Plaatselijke bouwvakkers begeleid
vanuit Nederland
Het bedrijf tekende eerder al voor de
eerste twee fasen van de bouw van de
brouwerij, dus men kent het klappen van
de zweep. Exportmanager Erik van den
Hurk vertelt hoe de aanpak is: “Plaatselijke bouwers verzorgen de fundering en
de begane grondvloer, waarop de stalen
bedrijfshallen en leidingbruggen gebouwd worden. Daarbij zorgen wij voor
een goede coördinatie en controle op het
instorten van de ankers, want een goede
maatvoering is cruciaal voor een dergelijk project. Wij produceren in Europa
de complete staalconstructie, zodat die
straks in Afrika alleen nog maar gemonteerd hoeft te worden. Als het goed is
komt er geen lasapparaat of slijptol aan
te pas op de bouwplaats. Meccano in het
groot, als het ware.”

Vervoer
“Het vervoer is een verhaal apart”, gaat
Van den Hurk verder. “Het transport
over zee, het inklaren bij de douane en
het vervoer in Ethiopië wordt door de
opdrachtgever verzorgd. Wij leveren het
staal, de beplatingen en andere onderdelen zoals deuren, doorvoeren en
dergelijke aan in Rotterdam, vanwaar de
opdrachtgever de verdere vervoer naar
de bouwplaats verzorgt. In totaal worden
er zo negentig zeecontainers verscheept,
die gemiddeld negen weken onderweg
zijn. Wij sturen ondertussen een vijftal
supervisors naar Addis Abeba, die daar
de bouwteams van plaatselijke bouwvakkers begeleiden en aansturen bij het
monteren van het gebouw. Het enige onzekere van deze werkwijze is dat je nooit
zeker weet of de containers wel op tijd
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Sterk in staal
Van Gerwen Metaalbouw leverde een groot deel van de staalconstructies en leidingbruggen voor de derde fase van brouwerij Kilinto in Ethiopië: in totaal ruim 700 ton. Opdrachtge-

Conceptmatig bouwen in staal

ver Remco Ruimtebouw verzorgde daarvoor de engineering.
Algemeen directeur Hans van Gerwen weet waarom Van
Gerwen Metaalbouw gekozen werd als leverancier: “Wij zijn
specialist in het vervaardigen van samengestelde liggers. We
hebben daar een speciale lasstraat voor. Dat sluit goed aan bij
het bouwsysteem dat Remco Ruimtebouw zelf ontwikkelde.”
Hoge kwaliteit en strakke planning
Het monteren van een staalconstructie op grote afstand vereist een zeer nauwkeurige engineering en fabricage. Fouten
mogen er eigenlijk niet in zitten. Bijzonder aan het project
vond Van Gerwen ook het transport. Hij vertelt: “We hebben
al het staal aangeleverd in zeecontainers, die vervolgens per

SYSTEEMBOUW
Met ons bouwsysteem bent
u verzekerd van een
hoogwaardige kwaliteit en
een snelle bouwtijd!

TURN-KEY
Remco Ruimtebouw verzorgt
uw nieuwbouw van ontwerp
tot en met sleutelklare
oplevering.

boot vanuit Rotterdam naar Afrika verscheept werden. Dat

INTERNATIONAAL
Remco Ruimtebouw
realiseert panden in onder
meer Afrika, Centraal en
Oost-Europa en het Caribisch
gebied!

vereiste een strakke planning en een goede voorbereiding,
De complete staalconstructie voor de uitbreiding van
de brouwerij is in Europa geproduceerd, zodat deze in
Afrika alleen nog gemonteerd hoeft te worden.

want een boot missen is natuurlijk geen optie.”

arriveren. Enige flexibiliteit op het gebied
van planning is wel noodzakelijk.”

Uniek Bouwsysteem

WIE ZIJN WIJ?

CONTACT

Met meer dan 5.000 panden
‘op de teller’ hebben we de meest
uiteenlopende bedrijfspanden
opgeleverd. In Nederland, maar ook
ver daarbuiten. Elk project met een
eigen verhaal, maar allemaal
hetzelfde ingrediënt: staal.

Remco Ruimtebouw
Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk

T:
E:
I:

+31 (0)88 004 93 00
info@remco.jajo.com
www.remco.nl

Voor de bouw van stalen hallen heeft
Remco Ruimtebouw zelf een concept ontwikkeld. Van den Hurk: “We werken met
samengestelde liggers en kolommen. Het
voordeel daarvan is dat wij relatief licht
construeren. Staal wordt toegepast waar
het benodigd is volgens de momentenlijn
van de constructie. Dit resulteert in een
lichtere constructie. Bijkomend voordeel is dat deze constructie een minder
zware fundering vraagt, maar het levert
vooral winst op bij het transport. Zeker
als je naar Afrika moet gaat het dan om
flinke besparingen. Dit systeem, plus het
feit dat wij zelf de montage ter plaatse
begeleiden, maakt ons een aantrekkelijke
partij voor onze opdrachtgevers.”

Europese producent van
dak- en gevelsystemen
Joris Ide nv/sa • Hille 174 • 8750 Zwevezele, België
T +32 (0)51 61 07 77 • F +32 (0)51 61 07 79
info@joriside.be • www.joriside.com
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