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Beton staat gelijk aan 
degelijk en duurzaam. 
Het is waardevast, 
energiebesparend, 
onderhoudsarm en 
eenvoudig te recyclen. 
Door het accumulerend 
vermogen van beton 
bespaart u aanzienlijk 
op uw energiekosten én 
op de aanschafkosten 
van installaties. 

Wij helpen u graag op 
voorsprong met een 
duurzaam bedrijfspand.

Met beton als basis-
materiaal creëert u een 
unieke architectonische 
uitstraling. Beton is 
uitstekend te combineren 
met andere materialen 
zoals gelamineerde 
houten spanten. 
De mogelijkheden reiken 
dus zover als uw eigen 
fantasie. 

Wij helpen u graag op 
voorsprong met 
een onderscheidende 
nieuwbouw.

Wij geloven in concept-
matig bouwen, in 
LEGOlisering. Wij vinden 
het onlogisch om per 
project steeds opnieuw 
het wiel uit te vinden. 
Om een structurele 
bijdrage te leveren aan 
de voorsprong die wij u 
beloven, verleggen wij 
continu onze grenzen. 

Wij helpen u graag op 
voorsprong met onze 
conceptmatig aanpak. 

Bouwen in prefab beton 
is bouwen met groot-
schalige betonelementen.
Deze worden volgens 
onze 4D planning 
kant-en-klaar op de 
bouwplaats aangevoerd 
en met behulp van 
speciale verbindingen 
aan elkaar gekoppeld. 
Hierdoor wordt snel en 
nagenoeg weers-
onafhankelijk gebouwd. 

Wij helpen u graag op 
voorsprong met onze 
planning. 

Beton staat bekend als 
meest brandvertragend 
constructiemateriaal. 
Het beschikt over een 
grote brandweerstand 
waardoor veilige com-
partimenten ontstaan 
welke uitbreiding van 
de brand langere tijd 
vertragen. 

Wij helpen u graag op 
voorsprong met een 
veilig bedrijfspand.

Beton beschikt over een 
hoog accumulerend 
vermogen. U zou dit 
het “kerkeffect” kunnen 
noemen. Uw gebouw 
is in de zomer heerlijk 
koel en in de winter 
eenvoudig op 
temperatuur te houden.

Wij helpen u graag 
op voorsprong met 
lage energiekosten en 
goedkopere installaties. 

Ook na oplevering van 
uw prachtige pand 
blijven wij u ontzorgen. 
Uw gebouw is ook “ons” 
gebouw. Van preventief 
onderhoud tot complete 
verbouwing. 
ServicebouwPlus neemt 
u alle zorg uit handen. 

Wij helpen u graag op 
voorsprong voor, tijdens 
en na uw bouwplannen.
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“Bouwen met Hercuton is bouwen zonder zorgen. Wij nemen de 
verantwoording voor het héle bouwtraject. Wij helpen u met een 
locatie- en financieringsadvies, brengen vroegtijdig de realisatie- 
en exploitatiekosten in kaart en verzorgen de bouw vanaf ontwerp 
tot en met sleutelklare oplevering en nazorg. Door onze innovatieve 
aanpak én ons product – prefab beton – helpen wij u blijvend op 
voorsprong. 

In deze brochure leest u waarom de keuze voor prefab beton 
het onderscheid maakt op het gebied van duurzaamheid, 
kostenbesparing, efficiency én waardebehoud.”

Ivo van der Mark
Algemeen Directeur Hercuton b.v.
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SeRVICe

Bijzonder stabiel
binnenklimaat

Bouwen aan een 
solide uitstraling

LEGOlisering van 
de bouw

Tijdwinst door
conceptmatig denken

De brandweer
houdt van beton

Beton isoleert
geweldig

We kiezen voor een
duurzame relatie



HitacHi data systems
levert meer energie op
dan Het verbruiKt

Hercuton denkt zorgvuldig na over welke methoden, ontwerpen en 
nieuwe technieken we kunnen toepassen om toekomstbestendig 
te bouwen. duurzaamheid is geen modeverschijnsel, geen verkoop-
middel, maar een noodzakelijke manier van denken en doen. 
samen werken aan een duurzame toekomst en de wereld een 
beetje mooier achterlaten, dan we haar aantroffen.

Vanzelfsprekend duurzaam
bouwen in prefab beton staat gelijk aan duurzaam bouwen. waarom? 
simpel. beton is een robuust materiaal. Het kan nauwelijks beschadigd 
worden, is energiezuinig en praktisch onderhoudsvrij. ook de 
levenscyclus van beton is lang. onze gebouwen hebben standaard 
een referentieperiode van 50 jaar.

Kostenbesparing
door het accumulerend vermogen van beton verbruikt u 
aanzienlijk minder energie. Hierdoor kunt u met lichtere en 
goedkopere installaties werken. daarnaast is beton uitermate 
geschikt voor meervoudig grondgebruik waardoor u minder m2 
grond nodig heeft. uiteraard kunt u ook kiezen voor zonnepanelen 
op uw dak waardoor u in uw eigen energiebehoefte voorziet. 

BREEAM-NL Certificering
steeds meer bedrijven kiezen bij nieuwbouw voor breeam-nl 
certificering. Het doel van breeam-nl is duurzame gebouwen te 
realiseren met minimale druk op het milieu. Hercuton heeft zelf 
2 breeam-nl experts in huis om u in dit hele traject te begeleiden. 
benieuwd naar de mogelijkheden? wij helpen u graag op voorsprong!

geweldige isolatie, een lange levensduur en 
weinig onderhoud.

 DuuRZAMeR

dit gebouw is ontwikkeld door 
Kadans vastgoed en gerealiseerd door 
Hercuton. met een heldere visie als basis is 
vooral gelet op de total cost of ownership 
(tco). niet alleen de realisatiekosten waren 
bepalend, maar juist de langere termijn visie, 
het verbruik en het onderhoud. er is bewust 
geïnvesteerd in duurzame maatregelen met 
breeam very good certificering tot gevolg. 
Hier plukken Hitachi data systems en 
Kadans vastgoed de vruchten van. 

ONS CONCEPT maakT 
Duurzaam BOuWEN 
BETaaLBaar 

voor meer informatie 
over dit project: 
Hercuton.nl/projecten
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mts euro products 
onderscHeidt ZicH met
unieK gebouw

als u kiest voor nieuwbouw heeft u een vastomlijnd doel voor ogen. 
de eisen die u stelt zijn hoog. uw nieuwbouw moet solide en veilig 
zijn. duurzaam van binnen en van buiten. maar ook representatief 
en met alle ruimte om effectief zaken te doen. 

Bijzonder én betaalbaar
Het ontwerp van uw nieuwbouw dient optimaal aan te sluiten bij uw 
denkwijze. toekomstgericht en onderscheidend ten opzichte van 
uw collega’s. uiteraard met een goed evenwicht tussen architectuur 
en bouwprijs. met beton als basismateriaal realiseert u vrijwel elke 
gewenste architectuur. beton is in verschillende afwerking graduaties 
leverbaar zoals glad, gestraald of architectonisch beton. maar beton 
voorzien van een coating, reliëf of natuursteengranulaat is ook een 
mogelijkheid. daarnaast is het uitstekend te combineren met andere 
materialen. 

Volledig op maat
samen met de specialisten van Hercuton ontwikkelt u een plan dat 
past bij de locatie, uw ambitie en de marktomstandigheden.  
en wat u ook wilt bouwen, met ons betonbouwconcept geven wij elk 
gebouw een eigen en unieke uitstraling. van distributiecentrum tot 
productieruimte, van bedrijfsruimte (met kantoor) tot recreatieruimte,  
de mogelijkheden reiken zover als uw eigen fantasie. 

productiebedrijven hebben nog een extra voordeel. naast een 
mooi gebouw, zijn zij verzekerd van een geluidswerend pand. er is 
namelijk bijna geen bouwmateriaal dat zo goed geluid isoleert als 
beton. dit werkt uiteraard van binnen naar buiten en vice versa.

Kies voor een solide uitstraling 
die bij uw organisatie past.

MOOIeR

Het kantoor van mts euro products toont 
een combinatie van loft architectuur en 
traditionele afbouw. Kenmerkend voor loft 
gebouwen zijn de grote ruimtes, de hoge 
plafonds en veel licht. Het verfijnde interieur 
in combinatie met de krachtige, robuuste 
uitstraling van beton zorgt voor een 
spraakmakend eindresultaat.

mET BETON WOrDT BOuWEN 
arCHITECTuur  

voor meer informatie 
over dit project: 
Hercuton.nl/projecten
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slim vanaf het begin. dat is het motto dat Hercuton hanteert. dit uit zich 
in veel vormen. allereerst door gebruik te maken van ons integrale 
bouwconcept. ook wel legolisering genoemd. wij hanteren een 
andere werkwijze dan onze collega’s. ons productgamma bestaat 
in feite uit zesduizend legoblokjes, waaruit we een gebouw 
samenstellen. dat noemen wij een omgekeerde benadering van het 
bouwproces. door onze jarenlange ervaring én het vroegtijdig benutten 
van de kennis van onze co-makers helpen wij u aan de meest slimme 
opzet van uw nieuwbouw. 

Lean werkwijze
wij maken daarnaast gebruik van bim-software. dit is een bouw 
integratie model waarmee uw bouwwerk vanaf het eerste ontwerp 
tot en met sleutelklare oplevering virtueel weergeven wordt. 
Handig, want hiermee signaleren wij eventuele knelpunten vroegtijdig. 
wij kunnen u hierdoor optimaal ontzorgen en vroegtijdige 
budgetzekerheid geven. 

Gedetailleerde montagefilm 
planning is een belangrijk onderdeel bij nieuwbouw. u wilt uiteraard 
op de afgesproken datum de sleutel van uw nieuwe pand ontvangen. 
onze 3d tekeningen worden daarom met speciale software gekoppeld 
aan planning en werkvoorbereiding. Hierdoor hebben alle betrokkenen 
inzicht in de montagevolgorde van uw gebouw. wanneer alle informatie 
bekend is, zetten wij dit om naar een gedetailleerd montagefilmpje. 
daarin is te zien in welke volgorde en tijdsbestek uw nieuwbouw 
gerealiseerd wordt. Zodat alle betrokkenen tijdig weten welke 
werkzaamheden verricht moeten worden en u ervan verzekerd bent 
dat u op tijd de sleutel van uw nieuwbouw ontvangt.

alles onder controle door 4d aanpak.

SLIMMeR
WIJ WErkEN aNDErS DaN 
ONzE COLLEGa’S 

Het nieuwe kantoren-, ontwikkelings- en 
distributiecentrum van alcoa | Kawneer is 
gebouwd in opdracht van wdp nederland. 
Het pand is modulair ontworpen.  
alle acties op de bouwplaats werden 
gestuurd met onze vooraf in kaart gebrachte 
4d-planningsmethodiek. op deze manier 
kon de krappe planning gehaald worden.

breeam very good 
voor alcoa | Kawneer

voor meer informatie 
over dit project: 
Hercuton.nl/projecten
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SneLLeR

bouwen in prefab beton staat gelijk aan een hoge bouwsnelheid. 
wij werken immers met grootschalige betonelementen. deze worden in 
de fabrieken - onder geconditioneerde omstandigheden - snel en efficiënt 
geproduceerd. vervolgens worden ze kant-en-klaar op de bouwplaats 
aangevoerd waar wij ze met behulp van speciale verbindingen aan elkaar 
koppelen. en dat gaat snel. daarbij zijn we minder afhankelijk van het 
weer dan bij traditionele bouw.

Voorbereiding van essentieel belang
Het werken met prefab beton vergt een zeer goede voorbereiding. 
Hercuton heeft daarom het volledige proces rondom uw nieuwbouw 
in eigen beheer. wij verzorgen onder meer de constructieve 
berekeningen, het tekenwerk en de vergunningsaanvragen, maar ook 
het grondwerk, de montage, afbouw, installaties en nazorg. 

Zo leveren wij in de kortst mogelijke bouwtijd uw nieuwbouw sleutelklaar 
op. ter beeldvorming: wij monteren per bouwploeg gemiddeld 
tussen de 500 en 1.000 m2 ruwbouw casco per week. en dat gaat 
snel.

Vroegtijdige budgetzekerheid
onze conceptmatige aanpak biedt naast een hoge bouwsnelheid nog 
een voordeel. wij zijn namelijk in staat u vroegtijdige budgetzekerheid 
te geven. Handig, want zo ontdekt u snel of de grond- en bouwkosten 
binnen uw budget vallen. door in een pril stadium contact met ons op te 
nemen, profiteert u optimaal van ons duurzaam integraal bouwconcept. 
en bent u verzekerd van een efficiënt, snel en kostenbesparend 
eindresultaat. 

door conceptmatige aanpak wordt snel, 
flexibel en kostenbesparend gebouwd.
 

TIJDENS SLECHT WEEr GaaT 
HET BOuWEN GEWOON DOOr 

Hercuton heeft in opdracht van wdp 
nederland het distributiecentrum voor 
wehkamp.nl in Zwolle gebouwd. 
Het betreft het grootste geautomatiseerde 
distributiecentrum voor online retail ter 
wereld. in slechts 8 maanden tijd is 
dit 47.022 m2 tellende pand gerealiseerd.  
ter beeldvorming: dit zijn ruim 
9 voetbalvelden.

weHKamp.nl, 47.022 m2 ruwbouw 
in slecHts 8 maanden

voor meer informatie 
over dit project: 
Hercuton.nl/projecten
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VeILIGeR

de wet- en regelgeving omtrent de opslag en verwerking van (brand)-
gevaarlijke stoffen is omvangrijk. er worden hoge eisen aan uw bedrijfs-
huisvesting gesteld. veel van uw collega’s kiezen daarom voor nieuwbouw 
in prefab beton. waarom? vanwege de vele voordelen. onze gebouwen 
voldoen namelijk met minimale aanpassingen aan de publicatiereeks 
gevaarlijke stoffen (pgs). Hierin zijn de regels opgenomen voor de 
opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Het bevat richtlijnen omtrent 
brandveiligheid (adr-klassering), arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. 

Lucht- en gasdichte compartimenten
beton staat bekend als meest brandvertragend constructiemateriaal. 
niet voor niets is de brandweer fan van ons product. vanwege de grote 
brandweerstand ontstaan veilige compartimenten welke uitbreiding van 
de brand langere tijd vertragen. Hierdoor kunnen medewerkers en  
omwonenden beter in veiligheid gebracht worden. ook als rondom op 
erfgrens of tegen de belending aan gebouwd is! 

daarnaast lenen onze gebouwen zich perfect voor de realisatie van lucht- 
en gasdichte betonnen compartimenten.

Inbraakveilig
Herbergt u dure en kostbare producten? dan wilt u uiteraard 
voorkomen dat ongenode gasten uw pand betreden. onze degelijke 
betonwanden helpen u hierbij. Ze zijn absoluut ongevoelig voor 
inbraak. vergelijk een betonnen gevel maar eens met stalen 
gevelpanelen van een doorsnee bedrijfsgebouw. met het juiste 
gereedschap knip je zo een opening. een ramkraak lukt gegarandeerd bij 
een staalwand. bij beton heb je op zijn minst zwaar gereedschap nodig.

ideaal voor de opslag en verwerking van gevaarlijke 
stoffen of kwetsbare producten.

POLITIE EN BraNDWEEr 
HOuDEN VaN ONzE BETONNEN 
GEBOuWEN

efectis is europees leider in brandveiligheid, 
engineering, testen, inspectie en certificering. 
tijdens het verbrandingsproces genereert 
hun oven bijna 100.000 m3 af te zuigen 
verbrandingsgassen. de temperaturen 
kunnen daarbij oplopen tot zo´n 1200 
graden! dit verklaart direct de keuze voor 
nieuwbouw in brandveilige prefab beton.

temperaturen oplopend 
tot 1200 graden

voor meer informatie 
over dit project: 
Hercuton.nl/projecten
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VeRSeR

Hercuton is een landelijk opererend bedrijf. van groningen tot maastricht, 
je ziet ons werkelijk overal. noemenswaardig is echter de grote 
hoeveelheid Hercuton-gebouwen in het westland. in dit gebied zijn 
veel agF-bedrijven actief. de eigenschappen van beton ten opzichte van 
de producten waarmee zij werken verklaart hoe dit komt. 

De kracht van beton
bij bedrijven die zich richten op de verwerking, opslag en/of distributie 
van aardappelen, groenten en fruit speelt een constante temperatuur en 
luchtvochtigheidsgraad een grote rol. dit verklaart direct waarom deze 
bedrijven vanuit een prefab betonnen gebouw opereren. 
Het accumulerend vermogen van beton zorgt namelijk voor een stabiel 
binnenklimaat met weinig temperatuurschommelingen.

Productieruimte op hoogte
veel verpakkings- en distributiecentra plaatsen hun productieruimte 
op hoger niveau. Zo benutten zij optimaal de vierkante meters van 
hun bouwkavel en optimaliseren zij de productiestromen. de hoge 
bouwsnelheid én de brandwerende eigenschappen van beton vormen 
een extra voordeel hierbij. 

Vroegtijdig stadium
Hercuton beschikt over veel kennis en ervaring in de agF-sector welke 
wij graag met u delen. profiteer ook hiervan en laat Hercuton uw 
nieuwbouw conceptmatig realiseren. wij ontzorgen u voor, tijdens en 
na de bouw en overhandigen u bij oplevering de sleutel van uw 
prachtige nieuwbouw.

STaBIEL BINNENkLImaaT mET 
CONSTaNTE TEmPEraTuur EN 
LuCHTVOCHTIGHEID 

bij dit opvallende pand in maasdijk bevindt 
de productieruimte zich op een entresol van 
10 meter hoogte boven de koelcellen. Het 
gebouw wordt gebruikt voor de verwerking, 
opslag en distributie van groente en fruit. 
brandwerendheid speelde een grote rol, 
omdat het pand op erfgrens is gebouwd.

Quality Queen Kiest voor 
meervoudig grondgebruiK

voor meer informatie 
over dit project: 
Hercuton.nl/projecten

agF-sector profiteert massaal van accumulerend 
vermogen en meervoudig grondgebruik. 
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MeeR SeRVICe

Hercuton realiseert elk gebouw alsof het voor haarzelf is. wij zetten 
ons continu in voor het hoogst haalbare. Het sleutelwoord hierbij is 
betrokkenheid. samen met u streven wij naar een bovengemiddeld 
eindresultaat. en op het moment dat we u de sleutels overhandigen, 
kijken we samen terug op een prettige samenwerking en bent u verzekerd 
van een prachtig gebouw. Hierna staat servicebouwplus voor u klaar. 

Compleet en vertrouwd
servicebouwplus is ontstaan als serviceafdeling van Hercuton. Het bedrijf 
is inmiddels gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van 
opdrachtgevers door het bieden van totaaloplossingen voor onderhoud, 
renovatie en verbouwingen. dit team van enthousiaste professionals staat 
na het verstrijken van de onderhoudstermijn van uw nieuwbouw voor 
u klaar. 24/7. van preventief onderhoud tot complete verbouwing, van 
inspectie tot rioolrenovatie, de mogelijkheden zijn oneindig. 

Gegarandeerd goed
bij Hercuton staan wij voor de kwaliteit van onze projecten. vanuit de 
prettige manier van samenwerken en onze expertise hebben we 70% van 
de door ons gebouwde panden in onderhoud. wij doen er alles aan om 
u te ontzorgen, zodat u zich kunt focussen op uw bedrijfsactiviteiten.

Hoge klanttevredenheid
service zit in kleine dingen. in pro-actief handelen voor, tijdens en na de 
bouw. in grote betrokkenheid met de klant. in oplossingsgericht denken. op 
een slimme, verantwoorde en creatieve manier. Het is immers logisch dat wij 
aan uw verwachtingspatroon voldoen. maar wat vandaag goed is, is morgen 
niet goed genoeg meer. wij blijven daarom innoveren en onszelf ontwikkelen. 
wij verleggen onze grenzen om een structurele bijdrage te leveren aan de 
voorsprong die wij u beloven. 

na oplevering van uw pand kijken we terug op een 
mooi eindresultaat en zetten we onze samenwerking 
graag voort.

OmDaT uW GEBOuW, 
OOk ONS GEBOuW IS!

servicebouwplus neemt u 
alle werKZaamHeden uit 
Handen

door klein onderhoud op peil te houden, 
verlengt u de economische levensduur 
van uw gebouw. u kunt met al uw vragen 
en opmerkingen over uw gebouw bij één 
aanspreekpunt terecht. servicebouwplus 
heeft 70% van de door Hercuton gebouwde 
panden in onderhoud.

voor meer informatie over 
de mogelijkheden: 
www.servicebouwplus.nl 
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“Beton saai en grijs? 
Zeker niet! Het maakt 
duurzame architectuur 
mogelijk. De ‘loftkantoren’ 
die we met Hercuton 
bouwen laten een fraaie 
combinatie zien van glas 
en beton. Het zijn stoere 
gebouwen met karakter, 
modern en markant 
van vormgeving. Ze zijn 
ruimtelijk, transparant en 
staan garant voor een  
optimale werkomgeving.”

“Alle acties op de 
bouwplaats werden 
gestuurd met de 
vooraf in kaart gebrachte 
4D-planningsmethodiek 
van Hercuton. Op die 
manier kon het 
bouwproces precies 
gelijk worden getrokken 
met de 
productiecapaciteit 
van de fabriek. Ik was 
erg gecharmeerd van de 
integrale bouwmethode 
van Hercuton. Alles komt 
binnen op maat en gaat 
er direct in.”

“De bouw van het 
warehouse van 
wehkamp.nl stond 
onder enorme tijdsdruk. 
Begin november is 
gestart met de ruwbouw, 
die begin mei 
gerealiseerd moest zijn. 
Binnen deze tijdspanne 
heeft Hercuton de 
funderingen gemaakt,  
de vloer onderheid 
en de ruwbouw 
gerealiseerd.”

“Voor de ontwikkeling 
van een nieuwe 
activiteit - opslag en 
overslag van met name 
brandbare vloeistoffen -
hebben wij met veel 
wet- en regelgeving te 
maken. Wij stellen dan 
ook hoge eisen aan 
ons bedrijfspand op 
het gebied van 
brand-, arbeids- en
milieuveiligheid. 
Nieuwbouw in prefab 
beton bood ons veel 
voordelen. Onze 
nieuwe PGS ruimte 
met expeditie, laadkuil 
en kantoor voldoet aan 
al onze eisen.”

“Hercuton toonde ons 
een aantal goede 
werken met goede 
referenties. Wij hadden 
er vertrouwen in dat 
zij een dergelijk grote 
opdracht - 59.000 m2 
bedrijfshal met kantoren 
t.b.v. de distributie, 
verpakking, op- en 
overslag van groente 
en fruit - aan zouden 
kunnen. Dat hebben 
ze waargemaakt.”

“Onze samenwerking 
dateert vanaf het 
moment van oplevering 
van ons bedrijfspand. 
Zij verrichtten toen de 
garantie werkzaamheden, 
destijds nog als 
serviceafdeling van 
Hercuton. Deze 
werkzaamheden zijn 
altijd tot volle tevredenheid 
uitgevoerd, vandaar 
dat ServicebouwPlus 
inmiddels ook de 
onderhouds- en
verbouwings-
werkzaamheden voor ons 
verricht.”

Gerrit Malipaard, 
Oprichter / Directeur-eigenaar        
MTS Euro Products B.V.

Lars van den Berg, 
QA and Projectmanager 
Alcoa | Kawneer

Frans Voorhout, Architect
Centrum Architecten

Rien van Ast, 
directeur WDP Nederland

Theo van Vliet, 
Algemeen Directeur 
CombiVliet / Greenpack

Matthijs Vos,
Directeur / eigenaar
Vos groep BV

Dick Lunenberg, 
Sr. Facility Manager EDC 
Hitachi Data Systems

ACCuMuLeRenD VeRMOGen

Heeft u in de zomermaanden wel eens een kerk bezocht? dan zal het u 
niet ontgaan zijn hoe heerlijk koel het daar is. dit is te danken aan het 
accumulerend vermogen. Hierdoor heeft de buitentemperatuur weinig 
directe invloed op het binnenklimaat. wilt ook u hiervan profiteren in uw 
nieuwe bedrijfspand? Kies dan voor conceptmatige nieuwbouw in prefab 
beton. dan bent u verzekerd van een stabiel en prettig werkklimaat met 
weinig temperatuurschommelingen. 

Buitentemperatuur weinig invloed
vanwege het accumulerend vermogen van beton hoeft er minder gekoeld 
of verwarmd te worden, waardoor lichtere en dus aanzienlijk goedkopere 
installaties volstaan. en het bewijs? dat tonen wij u graag. Hercuton heeft 
gedurende 1 jaar temperatuurmetingen laten verrichten in een prefab 
betonnen bedrijfspand van 40.000 m2. Hieruit bleek onder meer dat zelfs 
met buitentemperaturen tot -13 oc de binnentemperatuur - zonder 
verwarming - niet onder de 11 oc uitkomt. 

mINDEr ENErGIEVErBruIk EN 
GOEDkOPErE INSTaLLaTIES

Meer weten? 
voor meer informatie over dit onderwerp én 
het volledige rapport: Hercuton.nl/duurzaam

“We hoeven niet te 
stoken. In de winter 
hebben we het profijt 
van de isolerende 
werking die beton 
heeft. In de zomer is 
beton juist weer heerlijk 
verkoelend. Het pand 
is méér dan prima. 
Iedereen vindt het 
geweldig om te werken 
in een mooie lichte 
werkomgeving, in deze 
ambiance.”
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MeeRVOuDIG GROnDGebRuIKbetOnKeRnACtIVeRInG

grote bouwkavels in nederland zijn schaars. de grondprijs op zichtlocaties 
daarentegen is hoog. Heeft u al eens nagedacht over de mogelijkheid 
om parkeerplaatsen op het dak te realiseren? Zo benut u de vierkante 
meters van uw bouwkavel optimaal, creëert u een hogere bebouwings-
graad en vergroot u de haalbaarheid van uw project. wij denken graag met 
u mee over de mogelijkheden middels een investeringsanalyse.

Het dak op
samen bekijken we het gewenste aantal parkeerplaatsen. onze 
constructeurs berekenen de extra belasting. u heeft hierbij al een 
voorsprong doordat uw nieuwbouw in prefab beton wordt gebouwd. 
een parkeerdak moet immers gefundeerd zijn met een stevige 
constructie. doordat onze constructie standaard 60 minuten 
brandwerend is, garanderen wij een optimale veiligheid van onze 
parkeerdaken zonder toevoeging van extra brandwerende voorzieningen.

Zonnepanelen dak
wist u dat onze daken ook uitermate geschikt zijn voor het plaatsen 
van zonnepanelen? Hiermee kunt u in uw eigen energiebehoefte 
voorzien zonder dat u op het dak kostbare en kwetsbare voorzieningen 
hoeft te treffen. 

met een prefab betonnen bedrijfspand bent u verzekerd van een energie-
zuinig gebouw. maar wellicht wilt u nog meer besparen op uw energiekosten. 
benut dan de voordelen van beton en kies voor betonkernactivering. 
Hiermee beperkt u de uitstoot van co2 ook aanzienlijk.

Hoe werkt het?
met betonkernactivering maakt u optimaal gebruik van de thermische 
massa van uw pand. u creëert een aangename constante binnen-
temperatuur door de temperatuur van de bouwmassa te beïnvloeden. 
Hoe dit werkt? er wordt middels warmte-koude opslag in de grond 
gebruik gemaakt van aardwarmte. tijdens de bouw voorzien wij de 
vloeren en plafonds van slangen. deze worden aangesloten op de 
warmte- en koudepomp. vanwege de grote massa van het gebouw 
bent u al verzekerd van een constante temperatuur. Hierdoor is het 
mogelijk met minimaal temperatuurverschil het klimaat te beïnvloeden. 

Ter beeldvorming 
met een reguliere cv ketel wordt uw bedrijfspand verwarmd door 
water van ca. 80 graden door de verwarming te laten lopen. 
dit is gemiddeld zo’n 60 graden hoger dan de gewenste temperatuur. 
met betonkernactivering kunt u het gewenste klimaat al behalen door 
water van ca. 10 graden hoger door uw vloeren en plafonds te laten 
lopen. 

HOGErE BEBOuWINGSGraaD, 
LaGErE Huur- EN/OF kOOPkOSTEN

aFNamE ENErGIEVErBruIk, 
BEPErkING CO2 uITSTOOT

Meer weten? 
voor meer informatie over dit onderwerp: 
Hercuton.nl/duurzaam

Meer weten? 
voor meer informatie over dit onderwerp: 
Hercuton.nl/duurzaam20 21



I N I T I A T I E F A S E  -  V A S T S T E L L E N  V R A A G S P E C I F I C A T I E

Inventarisatie behoefte van de klant

Opstellen Programma van Eisen

Locatiekeuze

Kavelstudie / Vlekkenplan

Schetsplan

Investeringsoverzicht

Risicoanalyse haalbaarheid

- Bestemmingsplan, planning, investering

B E S L I S M O M E N T

E N G I N E E R I N G S F A S E

Voorlopig ontwerp Uitwerking Constructieve opzet

Uitgangspunten Total Cost of Ownership

Uitgangspunten Onderhoud

Uitgangspunten Dubo certificering: Greencalc, Breeam, Leed

Uitgangspunten installaties

Definiëren materiaal gebruik

Def ini t ief  Ontwerp Voorbespreken met:

- Bouw & Woning toezicht, Welstand, NUTS, Brandweer

Toetsen van Bouwbesluit, EPN

Uitwerken installatieconcept

Uitwerken constructieve opzet

Omgevingsvergunningstukken Omgevingsvergunning aanvraag compleet maken:

- Tekeningen, berekeningen, aanvraagformulieren

B E S L I S M O M E N T  -  I N D I E N I N G  O M G E V I N G S V E R G U N N I N G  A A N V R A A G

R E A L I S A T I E F A S E
Projectvoorbereiding  Produceren van productietekeningen

Produceren van werktekeningen

Uitvoer ing project Bouwrijp maken / inrichten bouwplaats

In productie name prefab elementen

Uitvoering volledig bouwproces

O P L E V E R I N G
Onderhoud Overdracht project bij oplevering

Vaststelling Onderhoudsniveau volgens NEN 2767

24-uurs dienst

Jaarlijkse inspectie

Jaarlijkse rapportage

Uitvoering onderhoudswerkzaamheden

SAMEN VAN AMBITIE NAAR REALISATIE
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Heeft u WeInIG tIJD?

Bouwplannen? 
Hercuton helpt u conceptmatig op 
voorsprong!
waar moet u rekening mee houden als u 
bouwplannen heeft? en hoe zorgt u dat uw 
nieuwbouw aan uw verwachtingspatroon 
voldoet, binnen budget en op tijd opgeleverd 
wordt? ontdek in deze animatiefilm hoe 
conceptmatig bouwen ook u op voorsprong 
kan helpen! 

LEGOlisering in de bouw? 
Laat Hercuton uw gebouw samenstellen!
Hoe zorgt u dat uw nieuwbouw als een 
perfecte schil om uw bedrijfsactiviteiten past? 
simpel. Kies voor legolisering. Hierbij wordt 
uw gebouw samengesteld uit losse elementen 
waarover al heel vaak nagedacht is. er wordt 
tijdens het ontwerpen al rekening gehouden 
met de bouw, het onderhoud en de 
vergunningsaanvraag. ontdek het in deze 
animatiefilm en ervaar zelf de voordelen van 
conceptmatig bouwen!

Snel, kwalitatief en betaalbaar 
bouwen met Hercuton!
Hoe verloopt een bouwtraject bij 
conceptmatige nieuwbouw? en welke 
voordelen biedt een turn-key aanpak? 
ontdek in deze animatiefilm hoe snel 
Hercuton ook uw nieuwbouw turn-key op 
kan leveren!
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ONTDEk DaN ONzE WErkWIJzE VIa ONzE 2D aNImaTIEFILmS

Doorlopend en onafhankelijk 
klanttevredenheidsonderzoek
Hercuton laat door een onafhankelijke partij 
doorlopend klanttevredenheidsonderzoeken 
uitvoeren. maar waarom doen wij dat en wat 
is uw voordeel hierbij? 
ontdek het in deze leuke animatiefilm!

Deze animatie is ook zichtbaar op: 

www.hercuton.nl/wie-zijn-wij/videos

Deze animatie is ook zichtbaar op: 

www.hercuton.nl/wie-zijn-wij/videos

Deze animatie is ook zichtbaar op: 

www.hercuton.nl/wie-zijn-wij/videos

Deze animatie is ook zichtbaar op: 

www.hercuton.nl/wie-zijn-wij/videos
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