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In opdracht van Somerset Capital Partners bouwt ASK Romein Bouw een E-Fulfilment Center (EFC) voor Jumbo Supermarkten in Bleiswijk.

De nieuwbouw voor Jumbo Supermarkten is onderverdeeld in twee 
hallen met elk een vrije werkhoogte van 12,20 meter.

De complete nieuwbouw wordt uitgerust met HR++ glas.

E-FULFILMENT CENTER JUMBO SUPERMARKTEN IN BLEISWIJK:

‘TURNKEY NIEUWBOUW IS  
BINNEN ÉÉN JAAR OPERATIONEEL’
In opdracht van Somerset Capital Partners bouwt ASK Romein Bouw een E-Fulfilment Center (EFC) voor Jumbo Super-
markten in Bleiswijk. In de nieuwbouw zullen online bestellingen gereed worden gemaakt, net als bij de bestaande  
centers van Jumbo in Den Bosch en Raalte. De distributie vindt vervolgens plaats via de HUB's welke gekoppeld zijn 
aan de nieuwe EFC. De nieuwe faciliteit heeft een omvang van 50.000 vierkante meter en wordt gerealiseerd volgens 
BREEAM-NL-kwalificatie ‘Outstanding’; het hoogst haalbare BREEAM-NL-duurzaamheidscertificaat. Net voor de kerst 
moet het project worden opgeleverd, zodat op 4 januari de eerste bestellingen uitgeleverd kunnen worden.

“We zijn erg blij dat Jumbo ons heeft gekozen 
voor deze geweldige logistieke ontwikkeling”, 
vertelt Willem Bosman, projectmanager van So-
merset Capital Partners. “Zowel vanuit logistiek 
als ontwikkelingsperspectief zijn wij trots om 
zo’n omvangrijk en ambitieus project, dat alle lo-
gistieke uitdagingen in zich heeft, te kunnen en 
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BREEAM-NL ‘OUTSTANDING’
"De nieuwbouw voor Jumbo Supermarkten is on-
derverdeeld in twee hallen met elk een vrije werk-
hoogte van 12,20 meter. Beide hallen zijn voorzien 
van het racksysteem van Jumbo", vertelt Michielsen. 
“Hier is ook circa 8.300 vierkante meter mezzanine 
gerealiseerd, met aan kantoorruimtes in totaal circa 
3.600 vierkante meter.” In de tweede hal worden 
de koel- en vriesruimtes ingericht. Om te voldoen 
aan de BREEAM-NL ‘Outstanding’ ambitie werkt 
ASK Romein Bouw zoveel mogelijk met duurzame 
bouwmaterialen. “De complete nieuwbouw wordt 
uitgerust met HR++ glas en hoogwaardige gevel-, 
vloer- en dakisolatie. Op het dak komen zonnepa-
nelen en de nieuwbouw wordt aangesloten op een 
WKO-installatie. Daarnaast komen er energiezui-
nige gebouw- en terreinverlichting (LED) en terrein-
vergroening met inheemse planten.”   ❚

was een early access van één hal gewenst, zodat 
Jumbo Supermarkten al op 1 november 2020 kon 
starten met het plaatsen van haar racksystemen. 
“Hier hebben wij volmondig ‘ja’ op gezegd”, ver-
telt Marcel Michielsen, Algemeen Directeur van 
ASK Romein Bouw. “Wij zijn gespecialiseerd in de 
turnkey realisatie van (veelal grootschalige) be-
drijfspanden. Als organisatie hebben we alle ken-
nis én faciliteiten in huis om projecten van advies 
en ontwerp tot en met productie en oplevering 
tot een goed einde te brengen. We beschikken 
over eigen architecten, beton- en staalconstruc-
teurs, BIM-modelleurs, werkvoorbereiders, pro-
jectleiders en uitvoerders die stuk-voor-stuk 
specialist zijn in hun vakgebied en met hart en 
ziel werken voor ons bedrijf én onze projecten. 
Bovendien beschikken we over een uitgebreide 
aftersalesafdeling, zodat we onze klanten ook na 
de oplevering kunnen volgen en waar nodig kun-
nen ontzorgen. Op jaarbasis produceren wij circa 
60.000 ton staal, waarvan in 2020 circa 3.000 
ton bestemd was voor het nieuwe E-Fulfilment 
Center van Jumbo Supermarkten.”

HAALBAAR EN  
MAAKBAAR ONTWERP
ASK Romein Bouw heeft het basisontwerp van Ar-
chifit uitgewerkt in een BIM-model, waarin tevens 
de coördinatie met de subcontractors plaatsvond. 
“In het Bouw Informatie Model hebben onze con-
structeurs- en BIM-modelleurs het architectonisch 
ontwerp vertaald naar een constructief ontwerp, 
dat zowel technisch als financieel haalbaar en 
maakbaar is, binnen de gestelde bouwtijd”, vertelt 
Michielsen. “Staal en beton zijn optimaal op el-
kaar afgestemd, zodat alle elementen snel én effi-
ciënt geproduceerd en gebouwd kunnen worden.”

te mogen realiseren. De nieuwe locatie biedt de 
ruimte die nodig is om te blijven voldoen aan de 
groeiende vraag van klanten naar het thuisbe-
zorgen van boodschappen en zal bestaan uit een 
state-of-the-art logistieke hub die aan te passen is 
aan het steeds sneller groeiende ordervolume van 
Jumbo Supermarkten.”

SPECIALIST IN 
TURNKEY PROJECTEN
ASK Romein Bouw werd in september 2019 be-
naderd door Somerset Capital Partners, met de 
vraag of zij het E-Fulfilment Center al in decem-
ber kon opleveren én de ontwerpverantwoording 
voor de constructie wilde dragen. Bovendien 

'Staal en beton zijn optimaal op elkaar 
afgestemd, zodat alle elementen 
snel én efficiënt geproduceerd 
en gebouwd kunnen worden'

"Voor het E-Fulfilment Center is gekozen voor 
Hoge SnelheidsPalen (HSP’s) in het veld, in combi-
natie met prefab heipalen voor de fundatie. Daar-
op is een staalconstructie gerealiseerd. Zodra het 
gebouw wind- en waterdicht was, zijn bovenop de 
HSP’s alle vloeren gestort. De gevel is afgewerkt 
met sandwichpanelen in diverse geeltinten, die 
het gebouw de uitstraling van een streepjescode 
geven", aldus Michielsen.
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