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E
xpeditors zet de hoogwaardige nieuwbouwontwikkeling op 
SLP in voor eigen gebruik, als één van Expeditors belangrijkste 
‘gateways’ in Europa voor ‘general & temperature controlled’ 
vracht. “Wij verkregen de opdracht via een aanbesteding, 

waarop vier partijen inschreven,” zegt Kees Zwanenburg van G&S Bouw. 
“Bijzonder daarbij was onder meer de snelle oplevertermijn. Zo moest 
het warehouse binnen een tijdsbestek van tien maanden worden gere-
aliseerd. We wonnen de aanbesteding onder andere vanwege onze 
gezamenlijke ‘in house’ expertise. G&S Bouw werkt voor dit project 
samen met Systabo. Ook is HOMIJ Technische Installaties bij het project 
betrokken. Dit installatiebedrijf heeft in deze een samenwerkingsverband 
met De Bosman Bedrijven (DBB) in Amersfoort. Deze HOMIJ Bosman 
Combinatie (HBC) hebben we vaker als bouwpartner. Architectuurstudio 
DP6 in Delft tekende voor het ontwerp.” G&S Bouw, Systabo BV Turn-
Key Bouw en HOMIJ Technische Installaties maken alle drie onderdeel 
uit van het VolkerWessels concern, dat eindverantwoordelijk is voor het 
totale project (UAVGC 2005).

Vervroegde oplevering
“Bij de presentatie van onze aanbieding in juli 2016 kregen we het ver-
zoek om het warehouse al in september 2017 op te leveren,” vervolgt 

Zwanenburg. “Dat is dus nog twee maanden eerder - gezien de 
bouwstart in december vorig jaar. Expeditors wil de Kerstdrukte 
graag vanuit dit nieuwe pand de baas zijn en daarom tijdig kunnen 
verhuizen. Wij kunnen deze vervroegde oplevering garanderen, 
dankzij het doorvoeren van maximale efficiencymaatregelen. Bij 
onze werkwijze zijn dan ook alle partijen in een zeer vroeg stadium 
bij alles betrokken, zodat wij exact van elkaar weten wat wanneer 
mogelijk is qua realisatie en we faalkosten kunnen elimineren. G&S 
Bouw staat niet voor niets bekend om een vlot bouwproces. Wij 
stellen ons flexibel op en handhaven daarbij een hoge norm. Het 
bijbehorende kantoor leveren we overigens volgens afspraak op in 
november, dus ruim binnen een tijdsbestek van twaalf maanden.”

TAPA A en BREEAM
Het complex voor Expeditors heeft een totaalomvang van zo’n 
46.000 m2. Het bestaat uit een drielaags, ruim 8.000 m2 groot 
kantoorgebouw met parkeergarage, een meer dan 33.000 m2 groot 
warehouse met een mezzanine van ruim 2.500 m2 en een guard-
house en yard. Het ruim 71.000 m2 grote kavel is gelegen op SLP 
aan de Naritaweg in Rozenburg, gemeente Haarlemmermeer. Het 

Systabo
Systabo is ontstaan uit Aannemersbedrijf-Bouwmaatschappij 
Punte, opgericht in 1888. Begin 70-er jaren ging dit bedrijf van 
start met het turn-key Systabo bouwconcept, dat in decennia is 
geoptimaliseerd tot een vernieuwende succesformule. Systabo 
is sinds 1998 onderdeel van VolkerWessels en heeft zich volledig 
gespecialiseerd in slimme totaaloplossingen met systeembouw 
voor bedrijfshuisvesting. Zo’n 40 medewerkers houden zich vanuit 
Enschede - in samenwerking met vaste onderaannemers in de 
betonbouw - dagelijks bezig met toplocaties, integraal ontwerp, 
financiering, bouw, onderhoud en herbestemming. Systabo heeft 
een nationaal werkterrein.

G&S bouw en Systabo BV turn-key bouw

  Succesvol bouwen in 
        record tempo

Artist impression van het nieuwe kantoor en warehouse voor de Amerikaanse logistieke dienstverlener Expeditors International.

G&S Bouw in Amsterdam en Systabo in Enschede 

 realiseren in record tempo een duurzaam warehouse met 

kantoor voor de Amerikaanse logistieke dienstverlener 

Expeditors International. Het complex verrijst binnen fase 1 

van Schiphol Logistics Park (SLP), een in totaal 50 hectare 

grote gebiedsontwikkeling van SADC aan de N201.
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SLP is ontsloten op de N201 en bevindt zich vlakbij de luchthaven 
Schiphol, op korte afstand van de verkeersaders A4 en A5.

“Het warehouse voldoet aan hoge bouwfysische eisen,” zegt Gerrit 
Waanders van Systabo. “Een deel van het gebouw wordt uitgevoerd 
als Temperature Controlled Area met diverse koelruimten, onder 
meer voor de opslag van medicijnen. Andere ruimten zijn weer 
geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15). Het overige 
deel is bestemd voor de op- en overslag van voornamelijk lucht-
vracht gerelateerde goederen. Het gebouw moet dan ook voldoen 
aan de hoogste veiligheidsnormen. Wij passen de richtlijnen van 
Technology Asset Protection Association (TAPA A) toe. Om een 
indicatie te geven: we installeren alleen al  zo’n 400 beveiligingsca-
mera’s. Iedere vrachtwagen heeft bovendien z’n eigen dock en eigen 
sluisverbinding met de hal. In het kader van duurzaamheid streven 
we met een optimale prijs/kwaliteitverhouding naar het verlangde 
BREEAM certificaat ‘very good’. We installeren onder andere LED 
verlichting en op het kantoordak komen zonnepanelen. Alle daken 
en wanden zijn verder zodanig uitgevoerd dat ze gegarandeerd 
minimaal twintig jaar lang onderhoudsvrij zijn.”
Het imposante Expeditors complex vormt een esthetisch verant-
woord geheel. Via detailvoering is veel aandacht besteed aan de 
uitstraling van het gebouw, volgens Waanders. “Qua kleurstelling 
heeft het twee tinten grijs,” licht hij toe. “De vijf meter hoge plint is 
afgewerkt met betonpanelen. Moderne sandwich panelen vormen 
de gevelbekleding.” 

G&S Bouw
G&S Bouw in Amsterdam is opgericht in 1981 en maakt sinds 
2007 onderdeel uit van VolkerWessels. Het bedrijf heeft 50 vaste 
medewerkers in dienst en is gespecialiseerd in hoogwaardige 
utiliteitsbouw in de Metropoolregio Amsterdam. Met een hoog 
kennisniveau, innovatieve aanpak en duurzame benadering van 
het bouwproces speelt G&S Bouw een centrale rol in de realisatie 
van vooraanstaande gebouwen, die veelal in een vroeg stadium 
in samenwerking met ketenpartners wordt opgestart. G&S Bouw 
staat voor ‘Samen slimmer bouwen’. 

Meer informatie:
G&S Bouw
Kees Zwanenburg
Paasheuvelweg 31, 1105 
BG Amsterdam-Zuidoost
020 – 452 6879

www.gensbouw.nl

Kees Zwanenburg (l) van G&S Bouw en Gerrit Waanders van Systabo op de 
 bouwplaats op Schiphol Logistics Park (SLP).

Systabo BV Turn-Key Bouw
Gerrit Waanders
Marssteden 200, 
7547 TD Enschede
053 – 435 8814

www.systabo.nl 

Professionaliteit
“Dankzij onze flexibiliteit en innovatiekracht kunnen wij het toekomst-
bestendige warehouse voor Expeditors in record tempo realiseren,” 
benadrukt Waanders. “Met een modulair bouwconcept zijn we in staat 
om net iets meer te doen. We denken in bouwen en systemen. Ook 
zijn we gewend om ons continu te richten op verbeteringen in onder 
meer processen. Snelheid van handelen, van ontwerp tot oplevering en 
onderhoud, is onze sleutel tot succes.” G&S Bouw en Systabo bieden 
Expeditors met het Building Information Model (BIM) een professioneel 
hulpmiddel voor  een eventuele onderhoudsprogrammering. ‹‹

Bovenaanzicht van het toekomstige warehouse voor Expeditors Schiphol.

Expeditors International B.V.
Expeditors International B.V. is een wereldwijd 
opererende, logistieke dienstverlener met een 
hoofdkantoor in Seattle/Washington in de 
Verenigde Staten. Het bedrijf is opgericht in 
1979 en biedt inmiddels werkgelegenheid aan 
ruim 16.000 medewerkers in een mondiaal 
netwerk van 331 locaties in 108 landen, verspreid 
over zes continenten. Expeditors voldoet via 
vooruitstrevende maatwerkoplossingen en 
geïntegreerde informatiesystemen aan de 
steeds meer complexe wensen en eisen van 
de internationale handel. De diensten van 
Expeditors omvatten vrachtvervoer via lucht, 
zee en weg, warehousing, douane-inklaring, 
vrachtverzekering, distributie en andere 
logistieke diensten.


