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1 Algemeen 

1.1 Situatie project            

HSF Logistics is specialist in geconditioneerde voedingsmiddelenlogistiek en de daaruit  voortvloeiende 
dienstverlening zoals fijnmazige distributie, (gekoelde) op- en overslagmogelijkheden, 
emballageverhuur en emballagereiniging. HSF biedt een totaalpakket, waarbij alle schakels binnen de 
logistieke keten door HSF overgenomen kunnen worden.  
 
HSF Logistics beschikt over diverse distributiecentra (Winterswijk, Nijmegen, Barendrecht en 
Neuenkirchen-Vörden) die bestaan uit eigen EG gecertificeerde koel- en vrieshuizen. 
 
De vestiging van HSF Logistics te Winterswijk ligt aan de rand van het dorp Winterswijk en heeft zodoende 
een goede route naar Duitsland. Op het terrein van HSF Logistics Winterswijk BV wordt de geconditioneerde 
op- en overslag uitgebreid met een nieuw Distributiecentrum (DC). 
 
In het nieuwe DC vindt op- en overslag van verse, geconditioneerde voedingsmiddelen plaats, waaronder 

veelal  vleesproducten (hangend en verpakt).  De ruimtetemperatuur van het nieuwe DC is 2 tot 4 ⁰C. De 

bestaande bouw bestaat uit een kantoor, overslaghal (waarin o.a. koel- en vriescellen, crossdock, technische 
ruimte) en kelder (waarin o.a. kleedruimte en archief) gevestigd zijn.   
 

1.2 Duurzaam transport           

Duurzaamheid zit bij HSF in het D.N.A. 

Het HSF Logistics D.N.A. staat voor Duurzaamheid – Zuinig op Natuurlijke hulpbronnen – Afvalstromen 
minimaliseren. HSF heeft in dat kader vele duurzame maatregelen genoemd, denk hierbij aan: 

 Maatregelen ter verduurzaming van onze gebouwen o.a. BREEAM 

 Het HSF natuurcompensatieplan 

 Stimuleren duurzaam vervoer eigen personeel 

 Constante focus op ver mindering CO2 uitstaat transport en gebouwen 

 Minimaliseren van de afvalstromen. 

In 2010 heeft HSF de Lean & Green Star behaald. Dit betekend dat wij 20% minder C02 uitstoot hebben 
bereikt met alle transport activiteiten (CO2 uitstoot per ton/km) dan een jaar eerder. Vanzelfsprekend dat deze 
lijn wordt voor gezet in het verduurzamen van onze de gebouwen doormiddel van de BREEAM-NL ambitie. 

Meer informatie over duurzaam transport bij HSF is te vinden op onze website:  

https://www.hsf.nl/nl/kwaliteit/duurzaam-transport 

1.3 BREEAM-NL ambitie           

HSF is de laatste jaren druk bezig met het verduurzamen van zijn processen, gebouwen en de 
transportactiviteiten. Hier sluit de BREEAM-NL naadloos op aan. Daarom is er al vrij snel voor gekozen om 
onze nieuwbouw te certificeren door middel van de BREEAM-NL methode. Tijdens dit traject hebben we ook 
besloten om onze bestaande bouw (daterend uit 1975 tot heden) te certificeren. Door het nemen van deze 
keuze laten we zien duurzaamheid erg belangrijk te vinden. Aan het hergebruiken van vrij gekomen energie 
en het gebruiken maak van duurzame en energiezuinige materialen/producten hecht HSF veel waarde aan. 

Dit alles laat HSF Logistics Winterswijk BV samen komen in ons BREEAM-NL ambitieniveau ‘’Outstanding’’. 

  

http://www.hsf.nl/nl/logistieke-diensten/geconditioneerd-transport
http://www.hsf.nl/nl/logistieke-diensten/geconditioneerde-opslag-en-overslag
http://www.hsf.nl/nl/logistieke-diensten/emballage-verhuur
http://www.hsf.nl/nl/logistieke-diensten/emballage-reiniging
https://www.hsf.nl/nl/kwaliteit/duurzaam-transport
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2 Projectinformatie            

2.1 Project leden 

 Opdrachtgever   Wintrans Holding B.V.     Winterswijk 
 BREEAM adviseur  Adamasgroep      Arnhem 
 BREEAM assessor  W4Y (Jan Roersen)    Harderwijk 
 Architect   Bessels architecten & ingenieurs B.V.   Twello.  
 Constructeur   ing F. Wiggers constructieadviesbureau  Varsseveld 
 Hoofdaannemer  WAM & Van Duren     Winterswijk 
 W en E -Installateur  Heegt Installatie B.V.    Winterswijk 
 Commissioning manager Sparkling Projects    Apeldoorn 

2.2 Gebouwfunctie & bouwaard 

 Bouwjaar    Ontwikkeling 2016, realisatie 2018, renovatie 2020 
 Functies    Op- en overslag van geconditioneerde, verse   

     voedingsmiddelen (hangend en verpakt) met kantoor  
 Bouwaard     staalskeletbouw 

2.3 BREEAM-score:             

 BREAM ambitieniveau   Outstanding 
 BREEAM score    85 % (5 sterren) 

2.4 Oppervlaktes 

 Industriefunctie nieuwbouw  ca. 3.900 m2  
 Industriefunctie bestaande bouw ca. 6.000 m2  
 Kantoorfunctie bestaande bouw  ca. 200 m2 
 Bijeenkomstfunctie bestaand  ca. 40 m2  
 Verkeersruimte    ca. 40 m2 
 Opslagruimte    ca. 9.300 m2 
 Terreinoppervlakte   ca. 100.000 m2   oftewel 10 hectare (afgerond) 

 

2.5 Specificaties nieuwbouw:   

 RC-waarde vloer   5,5 m²K/W  
 RC-waarde gevel   8,2 m²K/W 
 RC-waarde dak    8,2 m²K/W 
 Koeling/verwarming:    CO2 koelinstallatie 
 Verlichting:    LED verlichting v.v. aanwezigheidsdetectie 
 Bouwtijd nieuw DC:    Q1-2017 t/m Q3-2018  
 Renovatietijd bestaand DC:  Q4-2019 t/m Q2-2020 
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3 Situatie:            

3.1 Locatiekeuze 

HSF heeft in 2012 zijn terrein voor 50 procent uitgebreid. Dit was destijds nodig voor een overname. Tevens 
leende dit terrein in 2017 zich uitstekend voor de uitbreiding van ons distributiecentrum, ook wel onze 
nieuwbouw genoemd. In 2016 heeft HSF het  terrein van de ‘’Winterswijkse IJsvereniging’’ overgenomen. Dit 
terrein grensde aan het huidige terrein en was daarom uitermate geschikt voor de uitbreidingsplannen van 
HSF. Een gedeelte van dit terrein is momenteel in gebruik als parkeerplaats voor onze trekkers + opleggers. 
Het andere gedeelte is wild begroeid door natuur en wordt (nog) niet gebruikt. 
 
Onze locatie in Winterswijk ligt op steenworp afstand van de Duitse grens en biedt daarom een uitstekende 
aansluiting voor ons transport op o.a. Duitsland. 
 
HSF heeft er bewust voor gekozen om op de huidige locatie uit te breiden en niet te verhuizen. Dit omdat de 
omliggende percelen een prima toekomst perspectief bieden en omdat HSF al sinds 1975 op dit terrein aan 
de Misterweg 165 is gevestigd. 
De leegstand van gebouwen willen we niet stimuleren, dit is ook een reden dat HSF er voor gekozen hebben 
om ons huidige terrein uit te breiden. Nu hebben we alle facetten voor een goed lopend transportbedrijf op 1 
terrein, wassen, tanken, werkplaats, kantoor, distributie/warehousing. 
 

3.2 Groen 

Groen en natuur vinden wij erg belangrijk, daarom dragen wij graag een steentje bij aan de natuur. HSF 
heeft diverse ecologische maatregelen getroffen zoals insectenvilla’s, uitzetten van amfibieën, en het natuur 
compensatieplan. Al deze zaken samen komen weer terug in onze duurzame werkwijze. Het HSF terrein is 
gelegen in een zeer bosrijke omgeving en dit waarderen wij ook. Daarom wordt er ook rekening gehouden 
met de natuur. 

HSF heeft 2 natuurcompensatie gebieden. Compensatiegebied “Groote Veld” & compensatiegebied 
‘’Driemarkweg’’. Ook heeft HSF een compensatiefactor van 1,5 terwijl het minimum op 1,3 staat. Tot slot 
heeft HSF flora- en fauna rijkgrasland van zo’n 4,73 hectare. 
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3.3 Terreinindeling 

Het HSF terrein heeft in de loop der jaren veel veranderingen ondergaan waarvan tijdens onze nieuwbouw 
in 2017 de grootste. Op ons terrein zijn +/- 250 stekkerplaatsen aanwezig voor koeltrailers. Dit om 
geluidshinder en diesvelverbruik te reduceren. In de ontwikkeling van ons terrein zijn dit zaken die hoog in 
het vaandel stonden.  
 
HSF heeft er voor gekozen om het terrein zo duidelijk mogelijk in te delen in zones, zo weet een chauffeur 
vanaf de weg al in welke zone hij moet lossen of parkeren. Ook een aantal parkeerplaatsen voor 
personenauto’s zijn gevestigd in deze zones. 
 
Waar mogelijk heeft HSF gerealiseerd dat het water weer terug de natuur in gaat, denk hierbij afwatering 
d.m.v. drainage en hemelwater, olie afscheiders etc. Ook heeft HSF een eigen blusvijver aan de Misterweg 
die gebruikt kan worden bij calamiteiten.  
 
Op het terrein hebben we ruim 250 parkeerplaatsen voor onze trailers. Al deze trailers zijn voorzien van een 
koelmotor. T.b.v. deze koelopleggers hebben we ruim 215 plekken waar deze elektrisch aangesloten  
kunnen worden. Zowel aan het dock bij het laden en lossen als wanneer de koelopleggers geparkeerd 
staan. Hierdoor hoeven we geen gebruik te maken van de dieselmotoren op het terrein. De voornaamste 
reden om elektrisch te koelen is het verminderen van geluidsoverlast voor de buurt en het reduceren van 
dieselverbruik op ons terrein. Het is dan ook niet toegestaan om te koelen op diesel op ons terrein. 
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3.4 Veiligheid/food defense 

De activiteiten van HSF Logistics kennen een 24-uurs karakter, zowel overdag als ’s avonds/’s nachts is er 
sprake van bedrijfsactiviteiten. Daardoor behoren medewerkers (en charters) gedurende 24 uur per dag 
toegang tot het terrein te kunnen verkrijgen. 

Het bedrijfsterrein van HSF Logistics Winterswijk is, in verband met de beveiliging van het terrein en het 
waarborgen van de voedselveiligheid in het bijzonder, afgeschermd door (toegangs)hekwerken. Deze 
toegangshekwerken zijn enkel door medewerkers (en vaste charters) te openen met gebruikmaking van 
een zogenaamde toegangspas.  Hierdoor is het terrein in Winterswijk op geen enkele manier te betreden 
dan alleen via de gecontroleerde hoofdingang. 

Op het bedrijfsterrein van HSF wordt regelmatig gesurveilleerd door bewakingsdiensten (intern als ook 
extern). Onregelmatigheden die worden geconstateerd worden door de bewakingsdienst gerapporteerd. 
Daarbij maken wij ook gebruik een modern camerabeveiligingssysteem. Dit alles om ons terrein veilig te 
houden. 

4 Innovatief en milieubesparend ontwerpen        

De nieuwbouw uitbreiding van het  DC en ons bestaande DC voor geconditioneerde verse voedingsmiddelen 
heeft de volgende duurzame maatregelen. 

 energiezuinige verlichting; 

 zeer waterbesparende toiletten, uitgerust met spoelkeuzeknoppen en spoelonderbrekers; 

 bemetering van afzonderlijke energiestromen; 

 lekdetectie op koelmiddelen; 

 hoge isolatiewaarden dak en gevels voor minimaal energieverlies; 

 Co2 installatie koel- vries; 

 verwarmt schoonmaakwater d.m.v. restwarmte; 

 energiezuinige goederenlift; 

 innovatief hangwerksysteem; 
 

4.1 Efficiëntie (nieuwbouw) 

Voor de nieuwbouw was beperkte ruimte beschikbaar. Daarom is er voor gekozen voor de bouw van een 
‘gestapeld’ DC met een totaal vloeroppervlak van 3600 vierkante meter. Op de eerste verdieping – een 
tussenvloer van 1200 vierkante meter - vindt de opslag en sortering plaats van de hangende karkassen. Op 
de begane grond is een crossdockruimte met pallets en hangend vlees dat moet worden verladen. Op de 
bovenverdieping is ook 600 vierkante meter gereserveerd voor VAL-activiteiten (Value Added Logistics) van 
gekoelde (vlees) producten zoals ompakken, orderpicken, labelen en weegactiviteiten.  

Door het gebruik van het geautomatiseerde hangwerk-systeem gebeurt het omladen van de karkassen veel 
sneller en hygiënischer dan voorheen toen dit proces grotendeels handmatig werd gedaan.  
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5 Duurzaamheid            

5.1 Inleiding 

HSF vindt duurzaamheid erg belangrijk, door het efficiënter plannen van de transport wordt de CO2 uitstoot 
gereduceerd. HSF doet veel op het gebied van verduurzamen van de installaties en milieu besparende 
voorzieningen. 

5.2 Energieprestatie 

Onze BREEAM-score voor Energie efficiëntie bedraagt 12 punten. Dit betekend dat ons door DC t.o.v. de 
toepassing zijnde energie prestatie coëfficiënt een verbetering zal worden gerealiseerd van 64%. 

5.3 Duurzame opwekking energie d.m.v. PV panelen 

Op onze daken komen 474 PV panelen te liggen à 787 m2. De installatie is goed voor een 151K kWh. 
Dit is gelijk aan ongeveer 4% van ons totale energieverbruik. Op basis van de MAT1 score zullen deze 
zonnepanelen een verbetering van 30,6% opleveren. 

5.4 Co2 installatie 

HSF heeft gekozen het nieuwe maar ook het bestaande Distributiecentrum volledig te koelen d.m.v. een 
CO2 installatie van Veld Koeltechniek uit Groenlo. Door de lange samenwerking tussen HSF en Veld voelde 
men de behoefte van HSF perfect aan. Door het gebruik van de CO2 installatie wordt er energie bespaard, 
wordt er met de restwarmte water verwarmd om de productie ruimtes schoon te maken en zijn wij volledig 
van het milieuonvriendelijke koelmiddel af op ons Distributiecentrum. 

De installatie wordt op afstand 24/7 gemonitord op eventuele lekkages of gebreken. Op deze manier 
kunnen wij er altijd voor zorgen dat de koelcellen op de gewenste temperatuur zijn. 

5.5 Energiezuinige LED verlichting 

Het volledige terrein is voor zien van energiezuinige LED verlichting. Zowel binnen als buiten is alles in  
LED verlichting uitgevoerd. Dit levert een besparing op van ruim 78% t.o.v. de oude armaturen. 
 

5.6 Energiezuinige Lift 

Voor de nieuwbouw is het van belang dat er een goederenlift geplaatst wordt. Deze lift zal de VAL-ruimte 
verbinden met de overslagruimte. 

De lift is puur en alleen bedoeld voor het vervoeren van goederen. 

Er is bij Multiliften in Veenendaal gekozen voor een energiezuinige lift incl. een jaarlijks onderhoudscontract. 

5.7 Regenwater opvang in waterbuffer 

Aan de rand van ons terrein is een waterbuffer gecreëerd voor de opvang van water voor in het geval van 
calamiteiten. Het regenwater wordt opgevangen en kan in het geval van calamiteiten gebruikt worden door 
de brandweer als bluswater. Er is gekozen voor een blusvijver om het blusnetwerk in de omgeving te 
ontlasten. 
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6 Energetische gebouwprestatie          

 
 

Energieverbruik Jaarlijks  

Verwachte energiebehoefte MJ  

Verwarming 0 100 % restwarmte 

Warm Tapwater 0 100 % restwarmte 

Koeling 2.322.047  
Bevochtiging 0  
Ventilatoren 15.386  
Verlichting 1.115.321  
Laadpalen 76.032  
Totaal 3.528.786 350 MJ/ m2 

 216 Ton CO2 

   

Vermeden energie door eigen opwek 

1.069.853 MJ 

117.481 kWh 

Vermeden CO2 emissies 

65,6 Ton CO2 

30%  
 

 
 

 

 

 

 

  

Opwekking PV panelen   

Aantal panelen 474 stuks 

Aantal m2 786,84 m2 

Geïnstalleerd vermogen 320 kWp 

Opbrengst per jaar 117.481 kWh/jaar 

Besparing primaire energie 1.069.853 MJ/jaar 

DRINKWATER  

verwacht gebruik* 4,6 m3/persoon 

* o.b.v. gemiddeld toiletbezoek per persoon per dag: 5,9 keer 
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7 Milieubesparend bouwen           

De nieuwbouw wordt gerealiseerd in beton. Naast efficiënt bouwen en afvalvermindering door deze schone 
bouwmethodiek (groot aandeel prefab bouwdelen), vindt er scheiding van afval plaats in minimaal zes 
stromen. Afvalscheiding en –vermindering zijn onderdelen van het door het bouwteam opgestelde Smart 
Waste Management Plan. 
 
Daarnaast is er een werkplan opgesteld om de milieu impact van de bouwplaats verder te beperken. In het 
werkplan staan hiervoor diverse maatregelen beschreven. Voorbeelden van beoogde doelen zijn beperking 
van CO2-uitstoot als gevolg van transport op de bouwplaats, beperking van waterverbruik, minimaliseren 
lucht en grondwatervervuiling, Daarnaast is er een milieubeleidsplan van kracht en werkt de aannemer 
volgens een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO14001). 
 
Ook is er in de planvorming rekening gehouden met implicaties van het project voor de ecologie van het 
plangebied. Er worden maatregelen getroffen die medegebruik van soorten tabellen 2 en/of 3 van de AMvB 
van de Flora en Faunawet faciliteren.  
 

8 BREEAM-NL aspecten           

Door middel van maatregelen op 9 hoofdstukken binnen de BREEAM-NL systematiek, wordt gestreefd naar 
een BREEAM waardering ‘outstanding’. Deze score wordt behaald door punten te behalen binnen deze 9 
rubrieken van BREEAM. De totaalscore moet daarvoor minimaal 85% zijn. Deze insteek is tijdens de 
ontwerpfase met alle betrokken stakeholders als leidraad genomen hetgeen geresulteerd heeft in een 
duurzaam ontwerp met een PRE-Assessment score van boven de 85%.   
 
Voor het behalen van een BREEAM certificering is de Adamasgroep ingeschakeld om als “BREEAM expert” 
extern namens HSF Logistics het proces te adviseren, te sturen en te begeleiden. Vanuit de assessment-tool 
volgde ook de benadering van de “assessor” voor toetsing van het project.  De Adamasgroep stuurt en 
coördineert de totstandkoming van de uiteindelijke bewijsvoering, op basis van bewijslast die door alle 
betrokken partijen wordt aangedragen. 
 
De Adamasgroep heeft de nodige ervaring in het realiseren van BREEAM-gecertificeerde distributiecentra. 
Daardoor kunnen sneller nut en noodzaak samen met de klant gescheiden worden. Ruime ervaring met 
quickscans levert zeer betrouwbare inzichten op. De kosten- en batenanalyse van zowel interne als externe 
kosten wordt steeds eerder in het proces ingezet en de nauwkeurigheid daarvan stijgt. Middels vergroening 
door het behalen van diverse BREEAM certificaten hebben zij bijgedragen aan een hogere marktwaarde voor 
het gerealiseerde vastgoed. Uiteraard heeft de opgedane kennis over BREEAM ook voor overige partijen in 
het bouwproces een onderscheidende waarde. 
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9 Pre-assessmentscore           

In de pre-assessment is de score 85% of hoger, de verdeling op de verschillende BREEAM categoriën van 
het DC wordt hieronder weergegeven. 

 

10 Tips voor een volgend project          

Op basis van ervaringen uit dit en voorgaande projecten, vinden wij de volgende aandachtspunten van belang 
voor een goed BREEAM-traject: 
 

 BREEAM zo vroeg mogelijk in het proces opnemen, 

 keuzemoment wel/niet BREEAM nog eerder in proces SO-VO fase, 

 quickscan en keuzelijst met kosten en baten moet leidend worden in zowel de VO als DO-fase, 

 samenwerking met accountant en subsidieadviseur en assessor t.a.v. MIA, EIA, als SDE+, 

 kies een FSC Chain of Custody gecertificeerde aannemer, 

 zorg voor een goed programma van eisen, qua ambities op het gebied van duurzaamheid. 
 
Het BREEAM Project bij HSF heeft veel voeten in de aarde gehad. Communicatie is het sleutelwoord voor 
succes. Doordat we in een later stadium van het project op een andere manier zijn gaan werken en 
communiceren verliep het project beter. 
 
Ook speelt het een grote rol dat HSF het nieuwe maar ook het bestaande DC is gaan certificeren. Hierdoor 
is de algehele situatie ten tijde van het proces veranderd. Als er in een volgend project t.a.v. bestaande 
bebouwing gecertificeerd dient te worden, betekent dit dat er veel research nodig is en dat er veel 
gearchiveerde informatie goed doorgespit moet worden: hier dient men vroegtijdig mee te beginnen! 
 
Conclusie: de BREEAM-methode is te implementeren in een bestaande situatie, al vergt dit wel veel energie 
en diverse aanpassingen c.q. renovaties. 
 

 


