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Nieuw hoofdkantoor
MS Schippers in Hapert
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Een impressie van hoe het pand
er medio 2021 uit zal zien.
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Hoofdkantoor MS Schippers in Hapert

“Dit project is echt een blikvanger op
het Kempische Bedrijvenpark”

Als marktleider in de Benelux
heeft bouwonderneming Willy
Naessens een grote naam
opgebouwd op het gebied van
industriële bouwprojecten
en bedrijfshuisvesting.
Vanuit de Nederlandse
vestiging in Nieuwkuijk was
bouwplaatsmanager Herman
Wijgerse namens hoofdaannemer
Willy Naessens Industriebouw
nauw betrokken bij de realisatie
van het nieuwe hoofdkantoor,
kennis- en innovatiecentrum,
bedrijfshallen, magazijn en
parkeergarage voor MS Schippers.
“Dit project is echt een blikvanger
op het Kempische Bedrijvenpark in
Hapert.”
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Eind 2019 werden de bouwovereenkomsten ondertekend en begin februari
2020 ging de nieuwbouw in opdracht van
MS Schippers van start. Op een
bouwkavel van ruim 4 hectare krijgt
het bedrijf, dat gespecialiseerd is in
de verkoop van producten (met name
diervoeders) voor de agrarische sector, de
gelegenheid om door te groeien. “Het is
de bedoeling dat het bedrijf medio 2021
vanuit de huidige hoofdvestiging in
Bladel naar deze nieuwe locatie
verhuist.”

De bouwers zien zich gesteld
voor een aantal met name
constructieve uitdagingen.

Mooi en functioneel
Op een mooie locatie langs de A67
herrijst een modern nieuw hoofdkantoor
voor circa 250 medewerkers, directie
en staf en een groot magazijn voor de
opslag en distributie van producten en
toebehoren voor de dierhouderij. Het
magazijn wordt onder andere uitgerust
met een geavanceerd en
geautomatiseerd orderpickingsysteem.
Het nieuwe bedrijfspand krijgt
bovendien een tweelaagse
parkeergarage voor de medewerkers
en bezoekers. De parkeergarage biedt
ruimte aan 300 auto’s. “Het is voor ons
als bouwers echt een project van passen
en meten en er zijn met name
constructief een aantal interessante
uitdagingen waar wij samen met ons
bouwteam de juiste oplossingen voor
moesten zien te vinden. Ik durf nu al te
stellen dat wij daar met onze partners
prima in geslaagd zijn”, aldus de
bouwplaatsmanager.

Ondergronds huzarenstukje
Bijzonder in dit project is dat het nieuwe
bedrijfspand boven een blusvijver wordt
gebouwd. In de drooggelegde vijver is
een innovatieve fundering en
draagconstructie gemaakt en onder het
gehele gebouw bevinden zich 307 stuks
poeren en 495 meter funderingsbalken.
“De hele fundering en het onderste
gedeelte van de hele draagconstructie

zijn in nog geen 8 weken tijd
aangebracht. Het was een uitdaging om
de bestaande blusvijver droog te krijgen
en om de funderingen van het kantoor
op een droge ondergrond aan te brengen.
Door middel van bronneringen te
plaatsen onder het gehele
kantoorgebouw door is het uiteindelijk
gelukt om een gedegen ondergrond te
creëren. Daarop konden de funderingen

op een diepte van 5 meter onder peil
worden geplaatst. Je kunt gerust spreken
van een huzarenstukje en we lopen nog
steeds mooi op schema met de bouw.”

Passen en
meten

‘Het is voor ons als bouwers een project van passen en meten en er
zijn met name constructief een aantal interessante uitdagingen’
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UNIEKE INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

VAN CASCO TOT TURN-KEY OPLEVERING

Met ons bent u slim vanaf het begin!
✓

Wij denken met u mee vanaf de eerste penstreep op papier.

✓

Planning en kwaliteit zijn bij ons gewaarborgd.

✓

Door onze Verticale Integratie hebben we alle essentiële
aspecten van een bouwproces in eigen beheer.

BELGIË | NEDERLAND | FRANKRIJK

HEEFT U OOK BOUWPLANNEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!
www.willynaessens.nl
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JM van Delft & Zn staat garant voor kwaliteit
Ben je op zoek bent naar een specialist in het leveren en monteren van aluminium en stalen ramen, deuren en ge-

vels? Klop dan zeker bij JM van Delft & Zn aan. Dit familiebedrijf uit Drunen staat al jarenlang garant voor werk van
topkwaliteit. “Gerenommeerde aannemers zoals Willy Naessens Nederland maken om die reden maar wat graag
gebruik van onze expertise”, zegt projectleider Mandy van Erp.

De intensieve samenwerking tussen Willy Naessens Nederland en JM van Delft & Zn staat model voor de goede
naam die de specialist in stalen en aluminium ramen, deuren en gevels door de jaren heen heeft opgebouwd.

“Ik heb met mijn team op dit moment alleen voor Willy Naessens Nederland al zo’n 20 projecten lopen”, vertelt
Mandy.

Moderne uitstraling

Eén van die projecten is het nieuwe bedrijfspand voor MS Schippers in Hapert. “Wij leveren en monteren op die

locatie zo’n 1.750 meter aan kozijnen en circa 550 vierkante meter vliesgevel. In het oog springen de 51 kozijnen in

de hal die elk meer dan 14 meter hoog zijn. Alles uitgevoerd in aluminium en afgewerkt in Ral 7021 grijs. Dat zorgt
voor een harmonieus geheel en moderne uitstraling.”

jmvandelft.nl
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Hoge eisen vanwege
opslag gevaarlijke
stoffen
Als het om de opslag van gevaarlijke stoffen gaat, staat
veiligheid voorop. All-in Bedrijfsdeuren & Docking uit
Oosterhout is verantwoordelijk voor de levering van

stalen loopdeuren bij MS Schippers. “In de bedrijfshallen
komt onder andere een opslagruimte voor gevaarlijke

stoffen”, vertelt eigenaar Mike Bos. “De deuren die wij

voor die ruimtes leveren voldoen aan de wettelijke PGS
15-normen.”

All-in Bedrijfsdeuren & Docking is gespecialiseerd in de
levering en montage van overheaddeuren, docking

(laad- en lossystemen), snelloopdeuren en brand- en

inbraakwerende schermen en deuren. “Ons werkgebied
bestrijkt Zuid-Nederland. Voor de nieuwbouw van MS

Schippers leveren wij 32 overheaddeuren, 32 loopdeuren

en 19 dock levellers, de overbrugging tussen de laadvloer
van de vrachtwagen en de bedrijfsvloer.

Volgens Bos onderscheidt All-in Bedrijfsdeuren & Docking
zich door het leveren van loopdeuren binnen de

wettelijke PGS 15-normen. “De eisen hiervoor zijn in

Nederland behoorlijk streng. Er zijn maar weinig partijen
die producten kunnen leveren die aan die voorwaarden
voldoen.”

Goede bekenden

Hoofdaannemer Willy Naessens Nederland is geen

onbekende van All-in Bedrijfsdeuren & Docking. De twee
bedrijven werkten al diverse keren met elkaar samen.

“Wij kennen Willy Naessens als een partij die denkt in

oplossingen. De samenwerking verloopt daarom altijd
erg prettig!”
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Deuren voor industriële sector en bouw

DLVD advies is een deskundig adviesbureau op het
gebied van brandveiligheid en is marktleider voor
warehousing en bedrijfsgebouwen
Met onze relaties werken wij aan integrale brandbeveiligingconcepten.
Onze specialiteit: distributiecentra en industriegebouwen.
De Geerden 24 | 5334 LE Velddriel (GE) | 085-7501093 | advies@DLVD.nl

All-in Bedrijfsdeuren & Docking is een jong bedrijf. Wij hebben ruim
20 jaar technische en adviserende ervaring in deze branche. All-in Bedrijfsdeuren
& Docking is op twee fronten actief in de markt, als toeleverancier in de bouw en als
servicebedrijf naar de eindgebruikers.
Vaartweg 14M | 4905 BL Oosterhout | E: info@all-inbend.nl
www.all-inbedrijfsdeurenendocking.nl

Het pand behelst niet alleen
een hoofdkantoor maar ook een
groot magazijn voor de opslag
en distributie van producten en
toebehoren voor de dierhouderij.
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Brandwerende industriële deuren voor optimale
veiligheid
Bij veel industriële projecten draait het naast esthetische aspecten ook om veiligheid en duurzaamheid. Op al deze

vlakken scoren de brandwerende industriële deuren van Winlock Fire Doors BV bijzonder goed. Ook voor de nieuwe
bedrijfshuisvesting van MS Schippers in Hapert deed hoofdaannemer Willy Naessens graag een beroep op de
expertise van het bedrijf.

“In dit project zijn 27 brandwerende Liquid Lock overheaddeuren opgenomen”, zegt CEO Sylvia Roels. “Het gaat om
het type Ei1 60. Elke deur is voorzien van een geïntegreerde vloeistofbarrière, standaard zwaartekrachtsluiting en

noodstroomvoorziening. Omdat wij vanaf het begin bij het project betrokken zijn, konden wij meedenken over de

best passende oplossingen op het gebied van brandveiligheid.” Ze weet uit ervaring hoe fijn de klanten het vinden
om volledig ontzorgd te worden door haar bedrijf. “Wij krijgen het vertrouwen om het produceren, monteren en
onderhouden van brandwerende deuren naar eigen inzicht te regelen. Dat werkt bijzonder fijn.”
Brandveilige compartimentering

Winlock is actief binnen diverse markten; van petrochemie tot retail en van farmaceutische bedrijven tot logistieke
centra. “We hebben een fijne en intensieve samenwerking met tal van grote opdrachtgevers door heel Europa

opgebouwd. Op elke locatie waar brandbare stoffen worden gemaakt of opgeslagen, dragen onze hoogwaardige
brandwerende deuren bij aan de veiligheid. Zij beschikken tevens over een uitgebreid gamma aan bijkomende
technische specificaties die elk binnen hun eigen wetgeving aanvullend werden getest en gecertifieerd.”
100% maatwerk

“Elk Winlock-product kan moeiteloos gecombineerd worden met een geluidsisolerende, inbraakwerende,

rookdichte of explosiewerende uitvoering en vloeistofbarrière-toepassingen. In veel gevallen worden daar vanuit
de toezichthoudende instanties en verzekeraars specifieke eisen aan gesteld. Uiteraard hebben onze

opdrachtgevers ook zelf specifieke eisen en wensen. Wij leveren daarom 100% maatwerk en ontzorgen de klant
voor productie, montage en gecertificeerd periodiek onderhoud.”
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WWW.WINLOCKFIREDOORS.COM
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Geïsoleerde dak- en wandbeplating
voor uw bedrijfspand of stal
Met ruim twintig jaar ervaring in de
utiliteitsbouw, renovatie en agrarische
sector beplaten we nauwkeurig uw hal,
loods of stal met (sandwich)panelen.
We zijn benieuwd naar uw project!

(0342) 44 36 51

info@hardemanisolatie.nl

hardemanisolatie.nl

Hoge isolatiewaarde
dankzij geïsoleerde
dak- en wandpanelen
In het kader van de ambitieuze klimaatdoelstellingen is
een optimale isolatiewaarde van bouwobjecten steeds
essentiëler. Hardeman Isolatie levert en monteert

kwalitatieve, geïsoleerde dak- en wandpanelen. Ook bij
de nieuwbouw voor MS Schippers in Hapert werd de
expertise van het bedrijf uit Kootwijkerbroek
ingeschakeld.

“Bij het project voor MS Schippers leverden en

monteerden wij circa 2100 m2 warmdakplaten en

ongeveer 13.000 m2 geïsoleerde Falk wandpanelen”,

vertelt werkvoorbereider en projectleider Robbert Tap.
Duurzaamheid en energiebesparing

“Bij nieuwbouw en renovatie ligt het accent steeds
meer op duurzaamheid en energiebesparing. Als je

daar op inzet, kun je natuurlijk niet om het optimaal
isoleren van dergelijke projecten heen. En laat ons

bedrijf daar nu toevallig al ruim 20 jaar ervaring in

hebben. Hardeman Isolatie richt zich voornamelijk op

utiliteitsbouw, maar ook voor renovatie en nieuwbouw
van woningen wordt onze expertise steeds vaker
ingeschakeld.”
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Voor optimale isolatie zijn
geïsoleerde dak- en wandpanelen
geplaatst.
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We steel the future!
Vanuit de meest moderne staalfabriek van Europa

Nieuwsbouw MS Schippers
Kempisch Bedrijvenpark, Hapert

Het prachtige product staal! Staal is robuust, veelzijdig en duurzaam.
Je kan er werkelijk alles van maken en het is 100% recyclebaar. Geen
wonder dat onze liefde voor staal zo groot is. Het is tot in de diepste
poriën van ons bedrijf doorgedrongen. Wij beschikken over een volautomatische hightech machinelijn en mogen ons de meest moderne

staalfabriek van Europa noemen. Een geweldig team van ruim 100
medewerkers maakt het mogelijk dat wij zowel regionaal als (inter)-nationaal uitdagende projecten in de bouwwereld realiseren.
Onze kracht: continu investeren in techniek, kennis en mensen om
voor u een waardevolle, vakkundige en betrouwbare partner te zijn.

ONTDEK WAARIN WE
EXCELLEREN OP:

WWW.REIJRINK.COM
ESBEEK & SOMEREN TEL: 013 5041585
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Reijrink Staalconstructie spreekt de taal van
staal!
Voor het produceren, conserveren en monteren van staalconstructies kloppen aannemers graag aan bij Reijrink

Staalconstructie B.V. In dit geval werd Reijrink door de klant MS Schippers zelf benaderd voor de nieuwbouw van
hun hoofdvestiging in Hapert. Hun expertise in engineering werd in het voortraject dan ook optimaal benut.
Vervolgens werd Willy Naessens benaderd als aannemer.

Reijrink heeft in de vestiging in Esbeek de beschikking over een fonkelnieuwe productielijn waarop per dag wel

150 ton staal verwerkt kan worden. Bovendien heeft de staalconstructeur uit Midden-Brabant zelf een spuiterij en
7 eigen montageteams. “Daardoor kunnen wij ook voor grote en complexe staalconstructies een strakke planning
aanhouden”, aldus de projectleider. Voor het hoofdkantoor van MS Schippers leverde en monteerde Reijrink

staalconstructie b.v. de thermisch verzinkte staalconstructie, vlonders en luifels en voor de nieuwe distributiehallen
de gespoten constructie.

Constructief maatwerk

“In dit mooie project is van ons bedrijf uit circa 850 ton staal verwerkt”, vertelt projectleider Corné van Roovert.

Tevens werden de liggers voor het parkeerdek geleverd. “Wij zijn in mei dit jaar aan deze klus begonnen en hebben
ook tijdens de zomervakantie doorgewerkt om alles mooi op tijd op te kunnen leveren. Ook die flexibiliteit is een
grote kracht van ons bedrijf.”

De brug die toegang
biedt tot het perceel.
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Grondwerk middels GPS aangestuurde machines
Als je de naam Gebr. Van Aaken Transport, Loon- en Grondwerken hoort, hoef je niet te vragen waarin dit

familiebedrijf uit Eersel gespecialiseerd is. “Wij werken vrijwel altijd in opdracht van aannemers die actief zijn in

de bouw en wegenbouw. Zo ook bij de werkzaamheden die wij hebben verricht voor de nieuwe bedrijfshuisvesting
van MS Schippers in Hapert’, vertelt eigenaar Erik van Aaken.

“Ons werk bij het project in Hapert zit er al op. Wij zijn verantwoordelijk geweest voor het graafwerk van de
funderingen en poeren middels GPS aangestuurde machines. Tevens hebben wij circa 15.000 ton

menggranulaat geleverd en aangebracht als verdichting en versteviging onder de vloer. Je ziet bij oplevering van
een project eigenlijk nooit iets van ons werk. Dat zit buiten het zicht, maar is oh zo belangrijk. Naast grondwerk

verzorgen wij bijvoorbeeld ook het aanleggen van riolering en bestrating. Bij dat laatste draait het natuurlijk wel
om zichtwerk, maar bij dit project is al ons werk onder de grond verdwenen”, aldus Van Aaken. Bij zijn bedrijf
werken in totaal 25 mensen; de ene helft als machinist en de andere helft als chauffeur.
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De werkzaamheden
zijn nog in volle gang.

‘Het is de bedoeling dat het bedrijf medio 2021 vanuit de huidige
hoofdvesting in Bladel naar deze nieuwe locatie verhuist.’
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Warmtetechniek - Warmtepompen -Sanitaire installa�es
Regeltechniek - Ven�la�etechniek - Aircondi�oning

Van den Heuvel Bouw
Lith BV verzorgt
complete ruwbouw
Het familiebedrijf Van den Heuvel Bouw Lith BV richt

WWW.SCHOORMANS.NL
‘t Bogtje 12 | 5095 CD Hooge Mierde | TEL: 013 - 5091268 | EMAIL: INFO@SCHOORMANS.NL

zich sinds de oprichting in 1986 op metselwerk,

lijmwerk, voegwerk, gevelisolatie, stel- en timmerwerk
en steigerbouw. Bij het bedrijf werken circa 100
ruwbouwspecialisten.

Warmte-koudeopslag
zorgt voor een
aangenaam klimaat
Er voor zorgen dat de warmtepompen genoeg

“Wij werken eigenlijk altijd als co-partner samen met
onze opdrachtgevers, vertelt directeur Bas van den

Heuvel. Zo maakt zijn bedrijf ook bij het nieuwbouwproject voor MS Schippers in Hapert deel uit van een
compleet bouwteam. In dit project zijn wij

verantwoordelijk voor het metselwerk bestaande uit
38.000 stenen, 530 m2 pointerwerk (voegafwerking)

capaciteit hebben om de nieuwbouw van MS Schip-

met behulp van multi-pointer, het aanbrengen van

ging voor Installatiebedrijf Schoormans uit Hooge

300 profielen en 420 m2 kozijnen.”

warmte-koudeopslag (WKO) in de nieuwbouw van MS

Breed inzetbaar

pers te koelen en te verwarmen is een mooie uitdaMierde. Het bedrijf verzorgt de installatie van de

640 m2 Kingspan gevelisolatie, het stellen van bijna

Schippers.

“Tevens omvat deze klus voor ons het opbouwen en

Als specialist op het gebied van verwarmingstechniek,

Binnen dit project komen dus vrijwel al onze

sanitaire installaties, ventilatietechniek,

demonteren van 2.000 vierkante meter steigerwerk.
specialismes van pas.”

airconditioning, regeltechniek en duurzame energie

is Installatiebedrijf Schoormans hier de aangewezen
partij voor. De opdracht die MS Schippers bij Instal-

latiebedrijf Schoormans heeft neergelegd past precies
in de filosofie van het bedrijf dat al vanaf 2003 actief
is op het gebied van warmtepompen en gesloten
bodemwisselaars. “In totaal installeren we drie

warmtepompen met elk een capaciteit van 200

kilowatt”, vertelt eigenaar Karel Schoormans. “Rondom het gebouw leggen we een Gbes (gesloten

bodemenergiesysteem) van 550 kilowatt aan. Door het
pand te voorzien van vloerverwarming, vloerkoeling

en voorbehandelde ventilatielucht is het pand op het

gebied van klimaatbeheersing uiterst energiezuinig.”
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INFO@VDHBL.NL
VDHBL.NL
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Een goed lichtklimaat
verhoogt welzijn en
comfort
Braat glasconstructies 1844 uit Delft, specialist in
lichtdoorlatende constructies van glas, levert en
installeert twee daglichtconstructies voor het
project in Hapert. Braat en aannemer Willy

Naessens Nederland werkten opnieuw met veel
plezier samen.

Braat glasconstructies 1844, onderdeel van Hak4t
groep, realiseerde twee prachtige daglicht-

constructies. “Om onze opdrachtgever volledig te
bedienen heeft Braat in samenwerking met
staalleverancier Reijrink ook de opstanden

gerealiseerd”, vertelt Technisch Commercieel

Adviseur Nando van Kapel. “Het gaat om een Hak4t
gestandaardiseerd maatwerksysteem boven de

corridor en een Hak4t volledig maatwerksysteem

boven het kantoorgedeelte.” De daglichtconstructie
boven de corridor bestaat uit speciaal glas waarbij
rekening is gehouden met een verhoogde

sneeuwlast. De daglichtconstructie boven het

kantoor bestaat uit modelruiten om de speciale

vorm te kunnen realiseren. Om een energieneutraal
lichtklimaat te creëren kan vanuit de Hak4t groep
zo’n Braat glasconstructie daar waar nodig
ondersteund worden met dynamisch LED
kunstlicht of geremd met buiten zon- en
warmtewering.
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www.braatglasconstructies.nl

Braat
glasconstructies
maakt deel uit van
www.hak4t.com
slimme licht
oplossingen

Benieuwd naar de positieve invloed van daglicht? Welkom
bij Braat glasconstructies 1844! Braat 1844 beschikt over
een rijke historie en is voor u de specialist in het ontwerpen,
ontwikkelen, produceren, bouwen, leveren en installeren van
de meest uiteenlopende (ook zeer complexe) glasconstructies
voor daglichttoetreding in gebouwen via dak en gevel. Wij
brengen daglicht, voor uw optimale welzijn

Contactgegevens
Hooikade 13
2627 HD DELFT
T: +31(0)15 251 6767

E: info@braatglasconstructies.nl
I: www.braatglasconstructies.nl

Bijzonder is dat het nieuwe
bedrijfspand boven een blusvijver
wordt gebouwd; in de drooggelegde
vijver is een innovatieve fundering
en draagconstructie gemaakt.
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Energiebesparing
door intelligente
gebouwautomatisering
Verheggen Elektrotechniek uit Wintelre is van

ontwerp tot oplevering verantwoordelijk voor de

elektrotechnische installaties, waaronder verlichting,
brandmeld- en ontruimingsinstallaties,

gebouwautomatiseringen en beveiligingssystemen
bij de nieuwbouw van MS Schippers. “Comfort,
energiezuinig en duurzaamheid. Dat zijn de

uitgangspunten in ons werk”, vertelt projectleider en
planner Ron Oosterbosch.

“Verheggen Elektrotechniek is voornamelijk actief in
Brabant. “Wij zijn gespecialiseerd in grotere

utiliteitsbouw, transformatieprojecten en vrijstaande
woningen”, vertelt Ron. “De elektrotechnische

installaties die wij installeren zijn energiezuinig en

eenvoudig in gebruik.” Een goed voorbeeld daarvan is
de toepassing van het DALI-lichtbesturingssysteem,
een internationale standaard voor effectieve en

intelligente sturing van verlichting. “Bij MS Schippers
wordt DALI in het magazijn geïnstalleerd. Normaal

brandt het licht op honderd procent sterkte, maar bij
geen activiteit wordt de verlichting terug geregeld

naar tien procent. Het licht brandt nooit onnodig, wat
een forse energiebesparing oplevert.”

Ook het alarmsysteem wordt volautomatisch

ingeschakeld. Volgens de projectleider verloopt het
project voorspoedig, al zijn er enkele

aandachtspunten. “Het sprinklersysteem wordt

verweven met de lichtlijnen en kabelgoten die wij
installeren. Om faalkosten in de uitvoeringsfase

te voorkomen, ontwerpen we dit integraal met de

sprinklerleverancier. Daarnaast is de bouwplaats 4,5
hectare groot. Dat vraagt om een uitgekiende

planning. Al met al is het een uitdagend project dat
past bij de ambities van Verheggen.”
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Het gebouw is voorzien van
twee daglichtconstructies.

‘Bijzonder aan dit project is dat het nieuwe bedrijfspand boven
een blusvijver wordt gebouwd’

Opdrachtgever
Schippers Europe BV, Bladel

Dak- en gevelsystemen
Hardeman Isolatie, Kootwijkerbroek

Daglichtconstructies
Braat glasconstructies, Delft

Gebruiker
Schippers Europe BV, Bladel

Grondwerk
Transport, loon- en grondwerken Van
Aken, Eersel

Ruwbouw
Van den Heuvel Bouw Lith BV, Lith

Architect
André van de Ven architecten, Oirschot
Hoofdaannemer
Willy Naessens Industriebouw,
Nieuwkuijk
Staalconstructie
Reijrink Staalconstructies, Esbeek
Gevelbouw
JM van Delft & Zn, Drunen

Gasbeton wanden
Xella Nederland BV, Vuren
bedrijfsdeuren
All-In Bedrijfsdeuren, Oosterhout
Brandwerende industriële
deuren
Winlock Fire Doors BV, Lokeren (B)
S-en W-installateur
Installatiebedrijf Schoormans, Hooge
Mierde

E-installateur
Verheggen Electrotechniek BV, Wintelre
Bouwprogramma
Innovatie- en kenniscentrum /
hoofdkantoor / magazijn & tweelaagse
parkeergarage t.b.v. MS Schippers
Bouwperiode
Februari 2020 – april 202
Bruto vloeroppervlakte
40.000 m2
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