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Bessels Architecten ontwerpt grote productielocatie

Een gebouw dat een eenheid
vormt met haar omgeving
Nabij de provinciegrens tussen Friesland en Drenthe, wordt momenteel de laatste
hand gelegd aan een forse uitbreiding van een mondiaal opererend foodbedrijf dat
zich met name heeft toegelegd in het produceren en verpakken van producten voor
de West-Europese markt. Met de ingebruikname verdriedubbelt het concern haar
productie. De bouw van de fabriekshal van zo’n tienduizend vierkante meter bedrijfsoppervlakte is naar een ontwerp van het in Twello gevestigde Bessels architecten
& ingenieurs. Een gesprek met architect Robert-Jan Pel en partners projectleider
Elko Bootsma en 3D-modelleur en projectcoördinator Matthijs Dijkstra. Gedrieën
verantwoordelijk voor het welslagen van de opdracht waarvan de totale investering
maar liefst vijftig miljoen euro bedraagt.

In het gehele ontwerp
staat de mens centraal.
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De vraag hoe een Amerikaans
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“Foodsafety is heilig
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Waalwijk en Winterswijk. Met
vijftien medewerkers en twee
stagiairs kunnen we wel heel wat
aan, maar we zouden a la minute
bijvoorbeeld twee modelleurs
kunnen plaatsen. De personeelskrapte is echter ook in onze
bedrijfstak volop aanwezig.”

“Het welbevinden
van de medewerkers
is een bijdrage aan
duurzaamheid.”
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