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Hypermodern en 
duurzaam
Op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk is een 
hypermodern bedrijfspand gebouwd voor Van Gelder groente 
& fruit. Op de locatie waar tuinders vroeger hun groenten 
teelden, is nu het immense pand met een vloeroppervlakte 
van maar liefst 32.000 m2 gerealiseerd. Aan de vloeren van het 
duurzame pand – het ontwerp heeft het hoogste Breeam-cer-
tificaat behaald, Breeam Outstanding – werden specifieke 
eisen gesteld. Verantwoordelijk voor het complete vloeren-
pakket was Ruys Vloeren uit Apeldoorn.

Tekst :  Wi lbert  Leist ra -  Foto ’s :  Ruys Vloeren en Van Gelder  groente & f ru i t

alle functies van het bedrijf uit Ridder-
kerk samenkomen. Het bevat een  
gestapeld distributiecentrum van 
23.000 m2, waar verschillende soorten 
groenten en fruit met vrachtwagens 
worden geleverd of afkomstig zijn uit  

de kas op het dak van het gebouw. 
Vervolgens worden de producten ge-
sorteerd, indien nodig gewassen en 
gesneden en daarna per bestelling sa-
mengesteld om met vrachtwagens 
naar de klanten vervoerd te worden. 
Dit productieproces is ingericht vol-
gens een ultramoderne gerobotiseer-
de ‘order and picking’-techniek.

Experience
Blikvanger van het gebouw is de voor-
zijde van het pand. Achter een enorme 
glazen gevel – hiervoor zijn typische 
glazen kasdaken als het ware omge-
vouwen – bevindt zich het experience 
centre. Hier kunnen bezoekers hun 
zintuigen laten prikkelen, inclusief 
geur, smaak en tast. Het is een soort 
museale ruimte waar de wereld van 

Ontwerp een state-of-the-art visite-
kaartje voor de AGF-sector. Die op-
dracht kreeg Kraaijvanger Architects 
uit Rotterdam van directeur Gerrit van 
Gelder van Van Gelder groente & fruit. 
Het werd een duurzaam gebouw waar 
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groente en fruit wordt gepresenteerd. 
Er is een ruimte voor presentaties en 
informatie over het bedrijfsproces van 
Van Gelder wordt op videowalls en in 
vitrines gepresenteerd. 
Op de verdieping zijn nog meer pre-
sentatieruimten. Ook is daar het res-
taurant dat als een schakel fungeert 
tussen de kantoorruimten en het expe-
rience centre. Het restaurant heeft een 
directe verbinding met de snijafdeling 
waar verse salades worden samenge-
steld.

Zuren
De eisen voor de vloer in het distribu-
tiecentrum waren hoog, verzekert 
Hendrik Ruys. Zijn bedrijf – Ruys 
Vloeren uit Apeldoorn – was verant-
woordelijk voor het grootste deel van 
de vloeren in het nieuwe bedrijfspand. 

“Wat veel mensen niet weten, is dat be-
paalde groente- en fruitsoorten zuren 
bevatten die in een vloer kunnen trek-
ken. De chemische bestendigheid van 
de vloer moet dus ruim voldoende zijn 
om de zuren in bijvoorbeeld paprika’s 
en wortels tegen te gaan. Daarom heb-
ben we gekozen voor de Ucrete-vloer 

van BASF.” Ruys vervolgt met te vertel-
len dat zijn bedrijf helaas niet vanaf 
het begin van het ontwerptraject bij 
het project betrokken was. “Wij willen 
in principe bij elk project elk mogelijk 
probleem uit de wereld hebben gehol-
pen voordat we de eerste vierkante 
meter vloer aanbrengen. Bij dit project 

1 Voor de vloer van het nieuwe distributie-

centrum van Van Gelder groente & fruit in 

Ridderkerk werd gekozen voor het Ucre-

te-systeem van BASF.

2 Het ontwerp heeft het Breeam-certificaat 

Outstanding gehaald. 

3 Blikvanger van het gebouw is de gevel van 

het experience centre.
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was dat moeilijker, omdat we geen in-
vloed op het ontwerp hadden. Het ont-
werp ging uit van een staalconstructie 
die schuin liep om het proceswater op 
de productievloer weg te kunnen laten 
lopen. De staalconstructie was al be-
steld. De eis was een plasvrije vloer, 
erg belangrijk in de voedselverwer-
kende industrie. Daarom moesten wij 
een vloer maken die in productiege-
deeltes minimaal 1 procent afschot 
had. Dit hebben we in 3D uit laten teke-
nen om er zeker van te zijn dat het zou 
werken. De afschotlaag is van een spe-
ciaal samengestelde staalvezelbeton 
waarmee een stabiele, drukvaste on-
dervloer is ontstaan waarop het Ucre-
te-vloersysteem is aangebracht. De 
Ucrete-vloer heeft de unieke eigen-
schap dat het  vochtongevoelig is, in 
combinatie met onze afschotlaag”, legt 
de directeur van het vloerenbedrijf uit. 
Ruys Vloeren verdiept zich graag in 
het voortraject om hun ervaringen en 

advies te delen met de gebruiker en 
ontwerper om zodoende tot een opti-
maal resultaat te komen. “De juiste 
vloer op de juiste plek, is één van onze 
motto’s.” 

Uitdaging
Opdrachtgever Van Gelder wilde per 

se goten in de vloer opgenomen. Dat 
stelde het vloerenbedrijf uit Apeldoorn 
voor een constructieve uitdaging, stelt 
Ruys. “Die goten komen uit op putten. 
Deze vormen veelal de zwakke onder-
delen van een vloer, blijkt uit de prak-
tijk. Zeker bij vloeren die foodsafe en 
duurzaam moeten zijn, zoals bij Van 
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Gelder, is het van belang dat de vloer 
op die punten geen scheurvorming 
vertoont. Daarom hebben wij even-
eens de rvs-putten en -goten geleverd 
en zelf geïnstalleerd. De putranden 
hebben we extra verstevigd. Boven-
dien hebben we ook wandbescher-
ming in het werk aangebracht in de 
vorm van rvs-stootbanden. Hierdoor 
zijn we in staat alle belangrijke detail-
leringen, zoals de wand-vloeraanslui-
ting en de vloer-gootaansluiting op 
een dusdanige manier te installeren 
dat een langdurig goed functionerend 
systeem ontstaat over een lange ge-
bruiksperiode. Ten slotte hebben we 
ook rvs-beëindigingsprofielen geïn-
stalleerd. Met de architect hebben we 
vooraf deze zaken goed doorgespro-
ken. Ook de noodzaak om dilataties 
aan te brengen. Het complete systeem 

voldoet aan de eisen van het Breeam 
Outstanding-certificaat.”

Details
Tijdens het project was directeur Van 
Gelder van de groente- en fruitleve-
rancier uit Ridderkerk erg betrokken 
bij het project, van het ontwerp tot en 
met de oplevering. “Hij lette heel erg 
op de details en volgde het proces 
zeer kritisch. Voor het vloerenbedrijf 
is het een voordeel dat de Ucrete-vloer 
in maar zeven verschillende kleuren 
verkrijgbaar is, de klant is daar niet 
altijd blij mee. Van Gelder wilde een 
blauwe vloer, maar vond het ‘Ucre-
te’-blauw te fel blauw. Daarom werd in 
eerste instantie gedacht om kleur-
kwarts aan de Ucrete toe te voegen, 
maar daar is toch van afgestapt om 
het systeem compleet te houden. Het 
grootste deel van de vloer van het dis-
tributiecentrum is in een dikte van  
4 mm aangebracht, dit is de minimum-
dikte van een Ucrete-vloer. De dikte is 
met name afhankelijk van de verwach-
te temperaturen in de ruimte. Bij 
groente en fruit wordt het meeste vers 
bewerkt onder koude omstandighe-
den. Maar bij grotere diktes is een 
Ucrete-vloer zelfs bestand tegen een 
continue belasting van 120°C. De de-
tails komen ook in de uitvoering naar 
voren. Zo hebben we een naadloze 
holle hoek met een geschikte radius 

aangebracht die naadloos overgaat 
in een plint die weer gecoördineerd 
is met de RVS-stootband waar een 
uitsparing voor deze holle plint is ge-
creëerd. Hierdoor is zowel de holle 
hoek als de plint beschermd. Van 
Gelder heeft een vloer gekregen met 
een frisse blauwe kleur met een dui-
delijk antislip-profiel voor de veilig-
heid”, aldus Ruys. Dat laatste was 
volgens de directeur van het vloe-
renbedrijf overigens nog een dinge-
tje. “Voor de veiligheid is een antislip 
van R11 voor een vloer in de natte 
voedingsindustrie wel een vereiste. 
Van Gelder wilde echter aanvankelijk 
een vloer met een vlakke oppervlak-
te-textuur omdat die gemakkelijker 
schoon te maken is. Partijen hebben 
hem toch kunnen overtuigen van de 
noodzaak om eveneens de stroef-
heid te waarborgen voor een optima-
le veiligheid en grip voor transport-
middelen. Terecht is de heer van 
Gelder erg trots op het eindresultaat. 
Net als wij. Overigens hebben wij 
ook naar volle tevredenheid coatings 
en gietvloeren aangebracht in de 
technische ruimten en kantoren.”

4 De chemische bestendigheid van de vloer 

moest ruim voldoende zijn om de zuren in 

bijvoorbeeld paprika’s en wortels tegen te 

gaan.

5 Opdrachtgever Van Gelder wilde per se 

goten in de vloer opgenomen.

6 Ruys Vloeren was in staat alle belangrijke 

detailleringen, zoals de wand-vloer-aan-

sluiting en de vloer-gootaansluiting op een 

dusdanige manier te installeren dat een 

langdurig goed functionerend systeem over 

een lange gebruiksperiode ontstond.
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SR Vloeren

Sinds begin mei is SR Vloeren in 
Breda opgericht. De afkorting staat 
voor Service en Renovatie, maar 
tevens ook voor de namen van de 
eigenaren: Edwin Slingerland en 
Hendrik Ruys. SR Vloeren is een 
specialistisch vloerenbedrijf op het 
gebied van met name renovatiepro-
jecten in de industrie, foodsector 
en het bedrijfsleven. De ongeëven-
aarde jarenlange ervaring van de 
heren, de specialistische producten 
en hun vakmensen zullen volgens 
het nieuwe bedrijf zorgdragen voor 
duurzame renovaties met korte 
doorlooptijden. 


