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Reinheid vanuit de Maasdelta

In oktober wordt het
nieuwe pand van
MTS Euro Products in
gebruik genomen.
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MTS Euro products • Maassluis

‘Vanuit onze logistieke expertise zorgen wij voor
optimale processen in de bedrijfsvoering van de
opdrachtgever’

Onder toeziend oog van Triple Group uit Maasdijk verrijst pal aan de Nieuwe Waterweg, met uitzicht op
de Maasdeltatunnel, het nieuwe hoofdkantoor en distributiecentrum van MTS Euro Products.
Directeur-eigenaar Maarten Veldman van Triple Group vertelt over het kolossale pand van MTS Euro
Products, dat in oktober opgeleverd en in gebruik genomen wordt.

“MTS Euro Products, leverancier van
hygiëneproducten, gaat van hieruit haar
binnen- en buitenlandse klanten
beleveren”, aldus Veldman. “Momenteel
heeft het bedrijf vier locaties in
Nederland. Die worden met deze
nieuwbouw geconsolideerd op één nieuwe
locatie in Maassluis. De perceelgrootte is
30.000 m², waarvan 20.000 m² voor het
distributiecentrum en ongeveer 3.000 m2
voor kantoren en personele faciliteiten.”

Logistiek is leidend
Twee jaar geleden is aannemer Hercuton
gestart met de planvorming. “Triple Group
is aangetrokken voor de directievoering en
toetsing van het plan. Daarnaast
begeleiden we het hele bouwproces, van
de selectie van partijen tot en met de
realisatie. Wij zijn aangetrokken vanwege
onze logistieke expertise en onze aanpak
van projectmanagement volgens een
heldere en strakke structuur. Wij hebben
ruime ervaring met de realisatie van
distributiecentra in combinatie met
kantoren, faciliteiten en logistieke
inrichting. Vanuit onze logistieke expertise
zorgen wij voor optimale processen in
de bedrijfsvoering van de opdrachtgever.
Van daaruit realiseren wij een optimaal
gebouw.”

Het gebouw wordt geheel gasloos
en zelfvoorzienend in stroom.
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BREEAM-NL Excellent
“MTS Euro Products streeft met deze nieuwbouw het BREEAM-NL
Excellent-label na. Het gebouw wordt geheel gasloos en
zelfvoorzienend in stroom, krijgt energiezuinige installaties,
waaronder zonnepanelen, een goed binnenklimaat, comfortabele
werkplekken, aanleg van groen rondom het pand en
halfverharding ten behoeve van waterberging. Alle installaties zijn
separaat geselecteerd, zodat we de experts zelf aan tafel hebben.
Interessant is dat hier met de nieuwste technieken gewerkt wordt
qua opslag en logistiek, dat zie je bij het type intern transport en
de verpakkingsmachines.”

De laatste fase
“Het project bevindt zich momenteel in de laatste fase. Daarin
komen verschillende processen samen en is het zaak om alle
werkzaamheden goed te coördineren. Dat betekent een
deugdelijke afstemming met alle betrokken partijen voor een
efficiënt verloop op de bouwplaats. Wij zien erop toe dat de
verschillende processen rondom bouwen, inrichten en inhuizen
probleemloos tegelijkertijd en naast elkaar zullen plaatsvinden.”

Wij hebben jarenlange ervaring met de realisatie van nieuwe
distributiecentra en het bedenken van de beste logistieke
oplossingen vanuit strategie en toekomstvisie. Van een efficiënt
ontwerp tot en met een strakke regie van de realisatie!
Wij zoeken versterking! Word jij onze nieuwe
Senior Projectmanager Bouw
Interesse in een veelzijdige, verantwoordelijke job en weet je
voor alles een oplossing te bedenken? Mail info@triple-group.nl

De perceelgrootte is 30.000 m², waarvan 20.000 m² voor het
distributiecentrum en ongeveer 3.000 m2 voor kantoren en
personele faciliteiten.
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