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LOGISTIEK  Omgang met gevaarlijke goederen waaronder batterijen en accu’s blijft mensenwerk

Broekman speelt met nieuw 
warehouse in op groei e-mobiliteit

TOM VAN GURP 

Het gebruik van batterijen neemt 
de komende jaren een hoge 
vlucht, vooral door de komst van 
elektrische voertuigen. Daar 
moet de logistieke sector op 
voorsorteren, vindt Broekman 
Logistics. Zelf doet het bedrijf dat 
met een onlangs officieel geo-
pend warehouse voor gevaarlijke 
goederen op de Maasvlakte.
 
Het nieuwe pand beschikt over een 

oppervlakte van ruim 30.000 vier-
kante meter en een identiek aantal 
palletplaatsen. Het bevindt zich in 
de door de overheid benoemde ‘lo-
gistic corridor’. Dudok is de ontwik-
kelaar van het warehouse, waarvan 
de bouw een jaar in beslag heeft ge-
nomen. Het is gevestigd vlakbij de 
drie grote deepsea-terminals in de 
Rotterdamse haven, van ECT, 
APMT en Rotterdam World Gate-
way. En dat is geen toeval. ‘Je wilt je 
warehouse tenslotte zo dicht moge-
lijk bij deze terminals hebben. Zo-

wel voor de import als voor de ex-
port’, aldus Willem Jan van 
Amersfoort. Hij is bij Broekman 
verantwoordelijk voor warehousing 
en distributie. ‘Wat ook meespeelt, 
is dat veel van onze klanten die han-
delen in gevaarlijke goederen, in 
deze regio gevestigd zijn.’

Gevaarlijke producten
Ongeveer een derde van het pand 
kan worden gebruikt voor de opslag 
van gevaarlijke producten. Dan gaat 
het om motorolie en basisstoffen 

voor verf, maar ook om batterijen 
en accu’s voor bijvoorbeeld e-bikes, 
auto’s en heftrucks. In het overige 
deel staan goederen waarvan min-
der dreiging uitgaat.
De verwachting is dat batterijen een 
essentieel onderdeel gaan vormen 
in de mobiliteit van de toekomst, 
onder meer door het internationale 
Akkoord van Parijs dat in 2015 werd 
afgesloten. Zo stijgt in Nederland 
het aantal elektrische voertuigen 
gestaag en zijn ook e-bikes steeds 
populairder.

Om op een juiste manier om te kun-
nen gaan met deze risicovolle batte-
rijen hebben de tientallen perso-
neelsleden die werkzaam zijn in het 
magazijn, allen een bewustwor-
dingstraining gehad. Ieder van hen 
heeft dan ook de verantwoordelijk-
heid gekregen om maatregelen te 
nemen op het moment dat ze ver-
moeden dat er iets niet in orde is. 
Sterker nog, het wordt zelfs van ze 
verwacht dat ze ingrijpen. ‘Iedereen 
mag de operatie stopzetten als hij 
iets raars ziet, of denkt te zien. Dat 
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Inzet van Robots of voice picking is 
hier op de Maasvlakte geen optie.

zijn de medewerkers verplicht.’ 
Personeel is sowieso een essentieel 
onderdeel van het warehouse, zelfs 
nog meer dan gebruikelijk. Roboti-
sering vervult weliswaar een steeds 
belangrijkere rol in opslag en distri-
butie. ‘Maar bij het werken met ge-
vaarlijke goederen zijn weinig mo-
gelijkheden om te standaardiseren. 
Mensenwerk is dus essentieel. Wer-
ken met bijvoorbeeld een automa-
ted guided vehicle (AGV), met an-
dersoortige robots of met voice 
picking is op de Maasvlakte geen 
optie. Er zijn namelijk weinig item 
picks. In andere opslagruimten wer-
ken we wel met AGV’s, maar hier op 
de Maasvlakte is dat heel lastig’, legt 
Van Amersfoort uit.

Blussen met CO2
Broekman heeft voor het nieuwe 
pand gekozen voor een blusinstalla-
tie op basis van CO2. Ontwikkelaar 
en leverancier van deze installatie is 
het Amerikaanse bedrijf Ansul. Als 
er een brand ontstaat, kan dit blus-
systeem binnen twee minuten 

35.000 kilo CO2 het magazijn in bla-
zen. Dit onttrekt zuurstof aan een 
ruimte, waardoor een brand snel 
kan worden gedoofd. Vuur heeft im-
mers zuurstof nodig om te blijven 
branden. Een ander voordeel is dat 

door het gebruik van CO2 weinig 
schade ontstaat aan de opgeslagen 
goederen. Dit in tegenstelling tot 
blussen met schuim, wat de goede-
ren sneller kan aantasten.
Het onttrekken van zuurstof uit een 
bepaalde ruimte is uiteraard zeer ge-
vaarlijk voor medewerkers. Boven-
dien zakt tijdens het blussen de tem-
peratuur in het betreffende deel van 
het warehouse naar enkele tiental-

len graden onder nul. Het veilig-
heidsprotocol geeft het personeel 
dan ook zestig seconden de tijd om 
zich uit de voeten te maken. Na on-
geveer 3,5 uur zijn de omstandighe-
den weer dusdanig dat werknemers 

terug de ruimte in kunnen. Aan het 
blusmiddel is een citroengeur toe-
gevoegd, zodat betrokkenen kunnen 
ruiken of de CO2 al is verdwenen.

Lucht gescreend
Onderdeel van het blussysteem is 
een netwerk van rode aspiratiebui-
zen, die aan het plafond zijn beves-
tigd. Deze buizen zuigen continu 
lucht uit de verschillende opslag-

ruimten op. Deze lucht wordt ‘ge-
screend’ op afwijkende bestandde-
len. De detectiefunctie is stukken 
gevoeliger dan de rookmelders die 
veel mensen thuis hebben. Als het 
systeem enkele rookdeeltjes detec-
teert, wordt de blusfunctie in wer-
king gezet. Uiteraard niet onmid-
dellijk, want de werknemers moeten 
de kans krijgen om de betreffende 
ruimte te verlaten.
Het nieuwe warehouse is vorige 
week donderdag officieel geopend 
en past naadloos bij het nieuw ge-
lanceerde concept Blue4C. Blue 
staat voor Broekman Logistics Un-
locking Europe en 4C is een verwij-
zing naar Coordinates, Combinati-
on, Customised en Compliant. 
Deze vier factoren hebben invulling 
gekregen door respectievelijk de 
goede locatie van het nieuwe pand 
en van andere Broekman-warehou-
ses, door het combineren van de op-
slag van gevaarlijke en niet-gevaar-
lijke goederen, door het bieden van 
flexibele maatwerkoplossingen die 
voor elke klant en product kunnen 

afwijken en door gebruik te maken 
van goed personeel en van vooruit-
strevende technologie.
Met dit concept wil Broekman in-
spelen op vier belangrijke trends in 
de markt: verschuiving van modali-
teiten, opkomende product-markt-
combinaties die verschillende wa-
rehouses vereisen, verandering van 
veiligheidsvoorschriften en globali-
sering van productie en logistiek.

Venlo
Deze week is ook in Venlo gestart 
met de bouw van een nieuw be-
drijfsonderdeel. Het gaat om een lo-
gistieke campus die door de Belgi-
sche ontwikkelaar Heylen 
Warehouses wordt gerealiseerd. De 
nieuwe bedrijfsruimte krijgt een 
magazijnoppervlakte van 53.000 
vierkante meter. Inclusief deze 
nieuwe opslagfaciliteit beschikt 
Broekman in Nederland over meer 
dan 310.000 vierkante meter aan 
warehouseruimte. Ongeveer een 
derde daarvan is ingericht voor de 
opslag van gevaarlijke stoffen.
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