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De nieuwe bedrijfshal
is tegen twee
bestaande hallen op het
terrein aangebouwd.
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‘Met deze uitbreiding zijn we
we klaar voor de toekomst’
Stertil Group maakt forse stap voorwaarts
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Stertil • Kootstertille
Stertil Group heeft aannemer Bouwbedrijf de Vries
Leewarden ingeschakeld voor realisatie van de uitbreiding.

Het gaat goed met de Stertil Group. Het bedrijf, oorspronkelijk opgericht

in 1961, is in de loop der tijd uitgegroeid tot een succesvolle, internationale
onderneming met drie afzonderlijke divisies: Stertil Dock Products, StertilKoni Hefbruggen en Stokvis Service. Om ook in de toekomst te kunnen
blijven groeien, wordt de hoofvestiging in Kootstertille uitgebreid met circa
7.800 m².

“Het bestaande pand herbergt niet alleen
kantoren, het is ook onze grootste
productielocatie”, vertelt Ulbe Bijlsma, CEO
van de Stertil Group. “De laatste
uitbreiding dateert uit 1998. We hebben
de groei tot nu toe op kunnen vangen door
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steeds efficiënter te werken en bepaalde
onderdelen van het bedrijfsproces te automatiseren. Inmiddels is de grens bereikt en
is uitbreiding echt noodzakelijk. We
hebben besloten meteen een forse
uitbreiding te realiseren waar we de

komende tien tot vijftien jaar mee vooruit
kunnen. De productie kan worden
uitgebreid én we kunnen het logistieke
proces optimaliseren door bepaalde
werkzaamheden te concentreren in het
nieuwe pand. Materialen die voorheen
buiten werden opgeslagen, krijgen hier
eveneens een plek. Tevens worden vier
van onze dock levellers geïnstalleerd voor
laden en lossen, waarmee we de voordelen
van onze eigen producten voor het eerst
aan den lijve kunnen ervaren.”

Experience and Knowledge Center
De uitbreiding wordt zo duurzaam
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mogelijk gebouwd. “Duurzaamheid is voor
ons erg belangrijk. We doen ons best om
onze producten duurzaam te ontwikkelen,
datzelfde geldt voor onze huisvesting.” Wat
de Stertil Group betreft is deze uitbreiding
pas het begin. “In het bestaande pand
ontstaat zo ruimte voor een
professioneel ‘Experience and Knowledge
Centre’, bestaande uit een showroom
annex democentrum voor klanten en een
trainingscentrum voor onze wereldwijde
verkooporganisatie en onze service
engineers. Daar gaan we in fase twee mee
aan de slag. Verder hebben we nog 26.000
m² aan aanpalende grond aangekocht
zodat we op de lange termijn kunnen
blijven groeien.”

bouw van start. “Heien was niet nodig, de
grond is dermate goed dat het mogelijk is
hier rechtstreeks op te bouwen”, aldus
projectleider Anne Draaijer. “Een grondwerker heeft wel grondverbetering
uitgevoerd en drainage aangebracht,
daarna konden we van start gaan.” De
nieuwe bedrijfshal is tegen twee
bestaande hallen op het terrein
aangebouwd, waarmee één grote
fabriekshal met een nokhoogte van acht
meter is ontstaan. “De vloer was daarbij
een belangrijk aandachtspunt, we hebben
gezorgd voor een strakke aansluiting zodat
de heftrucks ondanks een klein hoogteverschil moeiteloos heen en weer kunnen
rijden.”

Bouwen op zandgrond

Logistieke uitdaging

Eind 2019 klopte Stertil bij het allround
Bouwbedrijf de Vries Leeuwarden aan.
Vanwege corona lagen de plannen even stil
maar in november 2020 werd de opdracht
officieel gegund. In maart 2021 ging de

De uitbreiding wordt een groen gebouw
met o.a. zonnepanelen, ledverlichting en
duurzame installaties als warmtepompen.
Aan de voorkant ligt het bestaande kantoor
van Stertil, bestaande uit twee

Heien was niet nodig, maar er is wel
grondverbetering uitgevoerd en drainage
aangebracht.

verdiepingen. “Dat wordt straks nog
gerenoveerd. De voorgevel wordt daarbij
geheel vernieuwd zodat die één geheel
vormt met de gevel van de nieuwbouw.
Witte aluminium kozijnen en een stalen
bandplaat zorgen voor een luxe, moderne
uitstraling. Uiteraard met de bekende
Stertil kleuren.” De werkzaamheden zijn
inmiddels zo goed als afgerond. “Het was
vooral een logistieke uitdaging. De fabriek
van Stertil draaide gewoon door dus er
reden continu heftrucks en vrachtwagens
heen en weer op een beperkte
oppervlakte. Er is heel wat regelwerk aan
te pas gekomen om alles goed op elkaar af
te stemmen. De samenwerking met Stertil
verliep gelukkig uitstekend. Ze hebben
dezelfde pragmatische instelling als wij,
daardoor konden we snel schakelen.”
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Een
bedrijfspand
dat werkt
Je wilt efficiënt en effectief
werken. In een bedrijfspand dat
helemaal is afgestemd op jouw
bedrijfsvoering. Bouwbedrijf de
Vries Leeuwarden is dé
dynamische, vakkundige en
allround aannemer voor de
bouw, verbouw en renovatie van
utiliteitsgebouwen als kantoren,
fabrieken en bedrijfshallen.
Meer weten? Kijk op www.bdvl.nl

Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen

Er is volop ruimte voor opslag in de hal.
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Bouwbedrijf de Vries Leeuwarden b.v.
Spanjaardslaan 12a | 8 917 AT Leeuwarden
T 058 212 91 74 | info@bdvl.nl | www.bdvl.nl
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Duurzame
installaties
Voor een duurzame, praktische én
stijlvolle afbouw
Van kantoor, woning, zorginstelling, horecagelegenheid tot showroom.
Plaveka Projectafbouw ontwerpt en levert complete interieurinrichtingen
voor diverse panden en uiteenlopende ruimtes. We luisteren aandacht
naar uw wensen, denken mee en bieden gedegen advies.

Nij Toerenburg 2A | 9076 MA Sint Annaparochie

De uitbreiding van Stertil is een ‘groen’ gebouw
dat voorzien is van duurzame installaties.
Deze worden verzorgd door totaalinstallateur
Pranger-Rosier Installaties. Zo wordt de
elektriciteit opgewekt met behulp van maar
liefst 1.088 zonnepanelen op het dak.
“Stertil doet al veel zelf op elektrotechnisch
gebied maar wij hebben met 32 verdeelinrichtingen de distributie van het elektrische
vermogen voor onze rekening genomen”,
vertelt André Braaksma, projectleider
e-installaties. “In de uitbreiding is verder o.a.
een nieuwe hoofdverdeler van 850 Ampère
aangebracht voor o.a. de pv-installatie. Een
dynamische vermogensregeling zorgt ervoor
dat de opgewekte energie niet wordt
teruggeleverd aan het net, deze zal ook
grotendeels de reeds bestaande hal voeden.
De nieuwe hal wordt namelijk voorlopig vooral
gebruikt voor opslag.” In de hal zijn ook
dimbare ledlichtlijnen gemonteerd.
“Met een VRF systeem, gecombineerd met een
WTW-unit voor ventilatie, kunnen ruimtes in
het kantoor bovendien geheel gasloos worden
verwarmd of gekoeld”, aldus Gerben
Pieterman, projectleider w-installaties.”
“De grote hal wordt verwarmd met behulp van
infraroodstralers. De belangrijkste uitdaging
lag in de tussentijdse aanpassingen die we
hebben moeten doen. Al met al is het echter
prettig werken met een opdrachtgever die zelf
ook kennis van zaken heeft.”
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‘Er is heel wat regelwerk aan te pas gekomen
om alles goed op elkaar af te stemmen’
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‘Elke klus heeft zijn
bekoring’
Voor Bouwbedrijf de Vries Leeuwarden heeft
Metselbedrijf Haulerwijk BV voor de
uitbreiding van Stertil in Kootstertille het
lijmwerk (kalkzandsteenblokken) evenals het
buitenmetselwerk uitgevoerd.
“Een goede samenwerking met de aannemer
is belangrijk”, vertelt Henk Olivier, eigenaar van
Metselbedrijf Haulerwijk. “De jongens zitten
acht uur per dag op de bouw, zij moeten hun
werk met plezier kunnen doen. Bij dit project
hadden we een goede uitvoerder die zijn vak
verstond en alles in goede banen leidde.
Daardoor verliep de uitvoering prima.
Wij zijn een allround Metselbedrijf. We voeren
ook omvangrijkere projecten uit voor
Bouwbedrijf de Vries. Zo zijn we ook betrokken
bij de realisatie van de nieuwbouw van een
sportaccommodatie. Maar het maakt voor ons
niet uit om wat voor project het gaat, het
eindresultaat moet gewoon van een hoge
kwaliteit zijn.”

Wijnjewoude
Tel: 0516 48 16 98
info@mhmetselbedrijf.nl
www.mhmetselbedrijf.nl
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• Grond- Weg- en Waterbouw • Milieutechniek
• Slooptechniek • Asbestsanering
WMR.NL

Bouwrijp maken terrein Stertil
Het slopen van de bestaande opstallen en het leegmaken van het terrein van Stertil in Kootstertille werd
vakkundig uitgevoerd door het team van WMR Rinsumageest B.V. Dit bedrijf kent vijf specialismen en kon
daardoor nog meer betekenen bij dit project.
WMR Rinsumageest B.V. is gespecialiseerd in de grond-, weg- en waterbouw, bodemonderzoek en
milieutechniek, sloop en renovatie en asbest, en beschikt over een gecertificeerde Grondbank waar
dagelijks partijen grond worden ingenomen, opgeslagen, gekeurd én hergebruikt. Projectcoördinator Harry
Schaafsma: “Voor Stertil hebben we het terrein bouwrijp gemaakt zodat de bouwkundig aannemer kon
beginnen met zijn werk. Hierbij konden we aansluitend het grondwerk voor de bouwkundig aannemer
verzorgen.”
Tijdens de werkzaamheden werden mogelijke hobbels op de weg eenvoudig door het team opgelost.
Schaafsma: “Op ieder werk loop je tegen onverwachte zaken aan. Wij zijn een praktisch bedrijf met een
vlakke structuur: is er een probleem, dan weten we meestal binnen dezelfde dag een passende oplossing
te vinden om hinder en vertraging op de bouw te voorkomen!”
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Opdrachtgever
Stertil Group, Kootstertille
Ontwerp
Heldoorn Ruedisulj Architecten BNA,
Leeuwarden
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf de Vries, Leeuwarden
Installateur
Pranger-Rosier installaties, Dokkum
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Metselwerk
Metselbedrijf Haulerwijk BV,
Wijnjewoude
Afbouw
Plaveka Interieurafbouw,
Sint-Annaparochie
Grondwerkzaamheden
WMR Rinsumageest BV,
Rinsumageest

Bouwprogramma
Fabriekshal met kantoren.
Bouwperiode
Maart 2021 – maart 2022
Bruto vloeroppervlakte
Circa 7.800 m² (hal inclusief laaddock 6.320 m², kantoren 1.500 m²).
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Superior Solutions
De Stertil Group bestaat uit drie werkmaatschappijen en biedt aan klanten over de hele wereld technisch
geavanceerde oplossingen. Stertil-Koni Hefbruggen is wereldmarktleider op het gebied van heffen in het zware
segment en beschikt over een zeer compleet en in eigen huis ontwikkeld productportfolio ten behoeve van
onderhoud en reparatie van commerciële voertuigen. Stertil Dock Products levert de hoogste kwaliteit dock
equipment voor magazijnen en distributiecentra in vele sectoren. Stokvis Service verzorgt installaties,
service en nazorg voor zowel hefbruggen als dock products.

Stertil B.V., Postbus 23, 9288 ZG Kootstertille, Nederland, Tel. +31 (0)512 334444, www.stertil.com, info@stertil.nl,
22078 Stertil Combi adv A4.indd 1
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