Ook Fase II, het 16.000m2 nieuwe warehouse voor JCL Logistics in ‘s-Heerenberg is ontwerp van
Bessels Architekten & Ingenieurs.
Onlangs heeft JCL Logistics Benelux B.V. in ‘s-Heerenberg haar nieuwe distributiecentrum in
gebruik genomen als Europees distributiecentrum voor o.a. de Taiwanese fietsenfabrikant Giant.
Het nieuwe distributiecentrum grenst direct aan het Europese crossdock van JCL dat in 2009 is opgeleverd. Zowel
Fase I, het crossdock van 15.000m2, als het distributiecentrum is door Bessels ontworpen. Op deze 16.000 m²
worden onderdelen, accessoires en fietsen opgeslagen. Vanuit het crossdock vertrekken dagelijks 120 lijndienst
auto’s Europa in.
De basisvraag van de opdrachtgever was een strak en helder multifunctioneel gebouw. Een no nonsens gebouw
met uitstraling.
De vormgeving van het kantoor kenmerkt zich door een monovolume waar op 2 plekken een verbijzondering heeft
plaatsgevonden. Deze verbijzonderingen zijn voorzien van grenenhouten profielen die op eigen wijze mogen
verouderen waardoor een patina ontstaat en de tijd afleesbaar wordt. Door het repeterende patroon van ramen
ontstaat een rust in dit soort grote volumes. De installaties op het dak zijn ommanteld met een semitransparant
rasterprofiel. Hierdoor ontstaat een bijzonder object dat geen concurrentie aangaat met het gebouw. De hoofdvorm
van het gebouw blijft daardoor strak en eenvoudig. Bijkomend voordeel van deze ommanteling is dat wijzigingen
en aanpassingen aan de installaties / onderhoud die in de loop van de tijd uitgevoerd gaan worden onzichtbaar
blijven.
In de distributiehal is bewust gekozen voor daglicht in verband met het groot kleur scheidend vermogen dat het
werken in deze ruimte veraangenaamt.
Het parkeren is buiten het omsloten terrein gelaten om schades aan privé- en bedrijfsauto’s uit te sluiten. Het
parkeren is aan de voorzijde gesitueerd om zo een overgang te creëren tussen het openbaar gebied en het
gesloten bedrijfsterrein. Gelijktijdig voorkomen we dat het kantoorgebouw te dicht op de weg komt te staan. Ook bij
het parkeerterrein is gekozen voor strakke lijnen waardoor hier een nette ruimte ontstaat.
Erik Groot Wassink, directeur van JCL Logistics Benelux B.V. toont zich enthousiast over de wijze waarop door
Bessels dit ontwerp is aangepakt. “We hebben een gebouw waarover we nu tevreden zijn en dat op termijn
multifunctioneel is. Een gebouw waarin het prettig werken is. Bovendien ervaren onze klanten het warehouse als
een prettig gebouw met een professionele uitstraling”.

