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H
et systeembouwconcept is gebaseerd 
op een modulair bouwsysteem waarin 
bouwproces en bouwcomponenten 
efficiënt op elkaar zijn afgestemd met 

prefab componenten die op de bouwplaats snel en 
efficiënt worden geassembleerd en gemonteerd. 
Het is een snelle manier van werken met als voor-
deel dat er een kwalitatief passend product wordt 
geleverd tegen vaste kosten, legt commercieel 
directeur Erik Achterberg uit.

Samenwerking met zusterbedrijven
SYSTABO is onderdeel van bouwonderneming 
VolkerWessels. Bij het Westfields-project in 
Oirschot komt de samenwerking met diverse 
zusterbedrijven goed naar voren, zegt Achterberg. 
SYSTABO is in Oirschot de hoofdaannemer voor 
de bouwkundige en de installatietechnische werk-
zaamheden van dit 100.000 vierkante meter grote 
project. Het aanleggen van de infra gebeurt door 
de zusterbedrijven WSP Infra en KWS Infra en de 

Achterberg. “Het warehouse is op 1,20 meter plus 
gerealiseerd. De uitdaging was om het gebruik van 
een enorme hoeveelheid ophoogzand te beper-
ken. Zowel uit kostenoogpunt, als uit duurzaam-
heidsoverwegingen want zand is natuurlijk ook 
een grondstof.” Er werd gekozen om te werken 
met immobilisaat als bouwstof, een combinatie 
van restgrond gemend met cement die uithardt en 
daardoor de vervuiling bindt zodat deze niet uit-
loogt in de bodem. “Door dit immobilisaat hebben 
we vervolgens HSP-palen aangebracht. Het is een 
redelijk unieke oplossing, zeker in deze omvang.”

Oplevering in fasen
De oplevering van DC Westfields gebeurt in fasen: 
de eerste is voorzien voor oktober en de laatste 
in november/december. “We bouwen volgens 
onze gekende methode met systeembouw. Dus 
snel, met een hoge kwaliteit en met een goede 
prijsstelling. Uitgangspunt daarbij is dat we de 
ontwikkelaar zo volledig mogelijk ontzorgen. Vanaf 

de bouw. Het levert materiaal voordeel op ten 
opzichte van de anders benodigde beton voor 
HSP-palen onder de vloer, die lastig waren te 
realiseren op die plek.” Ook dit warehouse is op te 
delen. “We bouwen het in twee units, die we weer 
kunnen splitsen. Er is ook een mogelijkheid om 
een extra kantoor te realiseren. Al met al maximale 
flexibiliteit in de verhuurbaarheid. De eerste unit 
is overigens al verhuurd.” De Bavelse Berg wordt 
opgeleverd met het Breeam Very Good certificaat 
en is een ontwikkeling van onder andere ons zus-
terbedrijf VolkerWessels Logistics Development.

Volgend jaar start SYSTABO met het nieuwe DC 
voor dier- en tuinwinkel Welkoop in Apeldoorn: 
een nationaal DC (19.300 m2) met kantoor en 

Modulair bouwen voor een snel 
en eersteklas resultaat

Het bouwen van distributiecentra met kantoren is al jaren de corebusiness van SYSTABO. De systeembouwer 

ontzorgt zijn klanten vanaf het aanvragen van vergunningen tot en met de realisatie. Dankzij gestroomlijnde 

processen, proactief faciliterend tijdens de planvorming en grote daadkracht in de uitvoering kan SYSTABO 

snel een eersteklas gebouw realiseren.

Cradle to Cradle bouwen

Erik Achterberg: “We bouwen op dit moment 
een DC op Schiphol Tradepark volgens de 
cradle to cradle methode. Zo wordt er bijvoor-
beeld in het hele project geen pvc toegepast. 
Zowel kantoor als warehouse wordt gasloos 
uitgevoerd, oftewel: all electric. Het 28.000 
vierkante meter grote warehouse wordt volle-
dig demontabel. De staalconstructie, de anker-
punten; alles wordt gebout en blijft bereikbaar 
zodat het ter zijner tijd eenvoudig uit elkaar kan. 
De volgende stap is om in de nabije toekomst 
ook het kantoordeel demontabel te kunnen 
realiseren.”

‘We bouwen volgens onze gekende 
methode met systeembouw. 

Dus snel, met een hoge kwaliteit 
en met een goede prijsstelling.’

engineering van de constructie ligt bij een ander 
familielid: de specialisten van Aveco De Bondt. 
“Zelf doen we het ontwerp, het aanvragen van 
de omgevingsvergunningen en de uitvoering.” DC 
Westfields is een project van de ontwikkelcom-
binatie SDK Vastgoed (een zuster van SYSTABO) 
en MG Real Estate.

Verstopt onder de vloer
DC Westfields bestaat feitelijk uit drie warehouses 
tegen elkaar aan, ieder met een kantoor van dui-
zend vierkante meter. Een belangrijke uitdaging in 
Oirschot zit inmiddels verstopt onder de vloer, zegt 

vrijstaand parkeerdek. Net als DC De Bavelse Berg 
krijgt dit gebouw een BREEAM Very Good certifi-
caat. Het DC krijgt een hybride gebouwinstallatie. 
“Zo kan je grotendeels elektrisch verwarmen met 
een luchtwarmtepomp en in de piek in de win-
ter bijverwarmen met een gasgestookte cv-ketel. 
Kostentechnisch is dit de beste oplossing, terwijl 
je weinig gas gebruikt.” ‹‹

www.systabo.nl

vergunningaanvraag tot en met slim meedenken 
in lay-out en design. We doen dit natuurlijk al wat 
langer en weten hoe we rekening kunnen houden 
met toekomstige gebruikers, ook als die nog niet 
bekend zijn op het moment van bouwen. Het 
opdelen van de warehouses en de installaties is 
allemaal voorbereid en kan, ook in de toekomst 
eenvoudig uitgevoerd worden.”

DC Bavelse Berg Breda
Aan de rand van logistieke hotspot Breda, net naast 
de A27, werkt SYSTABO aan het DC De Bavelse 
Berg, een warehouse van 40.000 vierkante meter. 
Net als in Oirschot vroeg de ondergrond om een 
speciale behandeling. “Voor De Bavelse Berg is 
diepteverdichting toegepast om de eerste zet-
ting van de grond te realiseren voorafgaand aan 


