Wij denken altijd mee
met de klant
ASK Romein Bouw is een ‘totaalbouwer’: vanaf het ontwerp tot en met de turnkey oplevering heeft het
bedrijf alle facetten in eigen hand. Door al vroeg in het bouwproces betrokken te zijn, zetten zij hun kennis
volop in om zo tot het meest voordelige concept te komen. “We denken altijd mee in functie van de
specifieke vraag van de klant”, zegt Commercieel Directeur Tom Kropf.

A

rchitecten, constructeurs of ingenieurs, ASK Romein
Bouw heeft alle bouwspecialisten in eigen huis. “Vanaf
de eerste schets tot en met de uiteindelijke oplevering
ligt alles in onze hand”, zegt Kropf. “Efficiënt bouwen en
de klant van A tot Z ontzorgen, daar staan wij voor”, vult Algemeen
Directeur Bouw Marcel Michielsen aan.

Optimaliseren
Al bij een eerste contact laat ASK Romein haar kennis en kunde op
het project los. “Wij optimaliseren het constructieplan en kijken of
het inzake staal of beton of de combinatie ervan niet efficiënter
kan, om op die manier de bouwsom te reduceren”, aldus Kropf.
“Daarom is het zo belangrijk om vanaf het begin aan te schuiven
in het bouwteam want reeds dan kan je een toegevoegde waarde
leveren voor de klant.”

Hoog afwerkingsniveau
Momenteel bouwt ASK Romein Bouw een distributiecentrum van
80.000 vierkante meter voor supermarktketen Hoogvliet in Bleiswijk.

“Dit project is om meerdere redenen een bijzonder project”, zegt
Michielsen. “We bouwen een slagerij, een bakkerij, een warehouse
voor droge kruidenierswaren, een crossdock en een emballageruimte. Daarnaast omvat het project ook de bouw van de geconditioneerde ruimten voor versproducten, vriesgoed en AGF. Je gaat
met andere woorden van 30 graden Celsius in de ene ruimte naar
-20 graden in de andere ruimte. Dat heeft onder andere effect op de
isolatiewaardes in de schil en ook de onderlinge aansluiting van de
ruimtes moet exact kloppen, gezien de koude- en warmtebruggen.
Dit project vraagt om een gedetailleerd en hoog afwerkingsniveau.”

Engineering in de tenderfase
Wat ook bijzonder is aan dit project is de relatief korte bouwtijd. Het
contract werd getekend in december 2017 en in februari 2018 zijn
we gestart met de bouw. De bouwkundige oplevering is voorzien
voor eind mei 2019. Michielsen: “Dat is toch wel een kwart sneller
dan de standaard. Hoe wij dat doen? Door de optimaliseringsslagen
die we uitvoeren in de eerste fase van het traject, door onze eigen
staalproductie en zeker ook doordat we de engineering al uitvoeren

Logistieke dienstverlener Mepavex Logistics in Bergen op Zoom
is een van de trouwe klant van ASK Romein Bouw. Tom Kropf:
“Mepavex komt altijd met een specifieke opdracht. Vervolgens
doen wij het hele traject.” Arn van der Vorst, Directeur van Mepavex
Logistics: “ASK Romein is al jaren onze vaste bouwpartner en
heeft al heel wat projecten voor ons gerealiseerd. Net als wij
hanteert ASK Romein een hoog afwerkingsniveau. Dat hoeven
we dus niet elke keer uit te leggen, ze weten wat wij willen. We
hebben al jaren ons vast projectteam en dezelfde uitvoerder.
Dat geeft een vertrouwd gevoel en zorgt keer op keer voor een
prima eindresultaat.”

in de tenderfase. Op het moment dat we het contract tekenen is
het BIM-model al klaar. Hierdoor kunnen we in de tenderfase de
voortgang van de bouw al heel mooi visualiseren.”

Voordelen
Meedenken in de voorfase levert de klant veel voordelen op, benadrukt Kropf. “Onze aanbieding voor de nieuwbouw van Jocotrans
in Bodegraven was aanvankelijk boven budget. Om toch binnen

Marcel Michielsen:
‘Korte levertermijnen zijn steeds cruciaal
voor de klant. Het feit dat we over een eigen
staalproductie beschikken zorgt voor een snelle
en efficiënte planning.’

budget uit te komen hebben we het plan samen met de architect
geoptimaliseerd.” Op de staalconstructie werd fors bespaard, en
de door de gemeente voorgeschreven complete metselwerkwand
werd vervangen door een gelijkwaardige prefabbetonoplossing
met een steenlook.

Klantspecifiek bouwen
“We bouwen vaak voor repetitieve klanten”, zegt Kropf. “We hebben eigenlijk altijd wel zo’n 300.000 vierkante meter onder handen
werk, op allerlei logistieke hotspots. We zijn nu onder meer bezig
in Nieuwegein, met 40.000 vierkante meter voor een Nederlandse
warenhuisketen. Voor Katoen Natie in Amsterdam bouwen we een
opslag voor cacao bulk met betonwanden tot acht meter hoog,
betonnen kolommen en stalen vakwerkliggers. Ook al hebben we
een eigen staalproductie, de primaire structuren kunnen zowel uit
staal als uit beton zijn, of een combinatie van beiden, afhankelijk
van het meest voordelige concept. De ingenieurscapaciteit voor
zowel staal als beton hebben we in eigen huis.”
‹‹

www.ask-romein.nl

ASK Romein in cijfers
In 2018 realiseerde ASK Romein een omzet van 285 miljoen euro.
De verwachting is dat in 2019 de omzet verder zal stijgen tot
boven de 350 miljoen euro. Het bedrijf heeft bijna zeshonderd
medewerkers in dienst en heeft vier vestigingen in Nederland en
één in België. ASK Romein is BREEAM- en Well-gecertificeerd.
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