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Door beëindiging van het huurcontract moest van Gansewinkel met spoed 

op zoek naar een nieuwe locatie voor haar papier-inzamelingsactiviteiten in 

Rotterdam. De keuze was hierbij gevallen op een voormalig chemisch depot 

wat al geruime tijd leeg stond. Het omturnen van een chemisch depot tot 

een papierlocatie lijkt een eenvoudig klus maar niets is minder waar.

De bestaande brandbeveiligingsinstallatie in het gebouw was totaal niet 

geschikt voor het beveiligen van papier en moest geheel worden vervangen.

 

Per 1 oktober 2012 moet de nieuwe papierlocatie kost wat kost in gebruik 

kunnen worden genomen. Dit was de boodschap die Kemkens bij opdracht 

van firma van Gansewinkel had meegekregen.

 

Veel tijd voor engineering van de nieuwe sprinklerinstallatie was er niet 

maar dankzij de korte lijnen tussen opdrachtgever, adviseur, firma Kemkens 

en inspectiebureau zijn we toch in zeer korte termijn tot de uitvoering over 

kunnen gaan.

 

De tijdsdruk in dit project was er voor alle partijen in het bouwteam. 

Het was dan ook van cruciaal belang dat er een goede afstemming 

plaatsvond in de planning van de bouwkundig aannemer, installateurs 

en de machinebouwers. Mede door de “No nonsens” aanpak in de 

bouwvergaderingen en uitvoering zijn we gekomen tot een goed resultaat. 

Firma Kemkens heeft zich daarbij zeer flexibel opgesteld en verschillende 

weekeinden incl. zondagen doorgewerkt om de planning veilig te stellen.

 

De certificering van de brandbeveiligingsinstallatie is zeer goed verlopen en 

we mogen spreken van een succesvolle oplevering met een kwalitatief goed 

eindresultaat.

Met vriendelijke groet,

Harrie Boogers 

Projectcoordinator Vastgoed, Van Gansewinkel Groep bv
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De Van Gansewinkel Groep is zowel afvaldienstverlener als grondstoffen- 

en energieleverancier. Met de slogan ‘Afval bestaat niet’ zijn zij 

de grootste afvalverwerker van Nederland met vestigingen in de 

Benelux en andere landen. Kemkens Brandbeveiliging BV heeft voor 

Van Gansewinkel Groep een droge sprinklerinstallatie in de nieuwe 

papierverwerkingsfabriek in Rotterdam geplaatst.

Het aanleggen van de sprinklerinstallatie 

in een bestaand gebouw is immer een 

moeilijk verhaal omdat er rekening 

gehouden moet worden met bestaande 

bouwkundige obstructies. Met een 

droge sprinklerinstallatie (installatie 

gevuld met lucht in plaats van blus-

water) dient er rekening gehouden 

te worden met het afschot van de 

leidingen.

De sprinklerinstallatie is droog 

uitgevoerd omdat het gehele object 

open van aard is en daardoor vorst-

gevaarlijk is.  
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