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BRANDVEILIGHEID 
EN ESTHETIEK IN 
ÉÉN OPLOSSING

Wie vandaag een nieuwbouw plaatst kan niet om brandveiligheid heen. In indus-
trie- of magazijnhallen die geen onderverdeling kennen, zijn rookschermen vaak 
het antwoord bij uitstek om aan de wettelijke verplichtingen rond rookcompar-
timentering te voldoen. In een winkelruimte is het echter van belang om ook 
een mooi overzicht over het productgamma te bewaren. Horeca Van Zon ging 
daarom in zee met Colt International voor hun nieuwe filiaal in Beerse. Niet alleen 
voldeed de oplossing ruimschoots op technisch vlak, door de uitgebreide expertise 
en ondersteuning kon Van Zon voor het hele project op twee oren slapen.

Horeca Van Zon is een groothandel voor horeca-
bedrijven die al drie generaties lang het verschil 
maakt door hun kwalitatieve producten en een 
uitmuntende service. Ongeveer tien jaar geleden 
trad Marion Van Zon in de voetsporen van haar 
vader en grootvader als CEO van het bedrijf. 
Vandaag houdt de totaalleverancier gemiddeld 
30.000 producten op voorraad, met een gamma 
dat alles van tafel tot in het bord omvat. Dat er 
nog geen sleet op de formule zit moge duidelijk 
zijn. Sinds maart heeft Van Zon er een nieuwe 
vestiging bij in Beerse (naast Kampenhout, Berin-
gen en het distributiecentrum in Hamont). Om 
aan de wettelijke verplichtingen inzake de brand-
veiligheid te voldoen koos Van Zon resoluut voor 
de oplossing van Colt International.

VERTROUWEN IN KEUZE
Echtgenoot Koen Beckers, CTO bij Van Zon, was 
nauw betrokken in dit project. “We hadden een 
rook- en warmteafvoersysteem nodig (RWA) dat 
voldeed aan NBN-S21-208-1. Daarmee wilden we 
de veiligheid van de aanwezige klanten en mede-
werkers kunnen garanderen in geval van brand 
door de evacuatiewegen en de toegangen rook-
vrij te houden. Tegelijkertijd moest de installatie 
garant staan voor een gemakkelijke toegang voor 
de brandweer. Aannemer Mathieu Gijbels had 
Colt International naar voren geschoven als part-
ner voor de brandveiligheid. In eerdere projecten 
samen waren er steeds mooie resultaten neerge-
zet. En ook bij ons hebben ze ruimschoots aan alle 
verwachtingen voldaan.” Colt International kwam 
zelf ter plaatse om in overleg met de aannemer de 
juiste oplossing voor te schrijven. De grote uitda-
ging zat hem in het toepassen van de wettelijke 
voorschriften en tegelijkertijd rekening houden 
met de functie van het gebouw. Aangezien het 
een groothandel met horecaproducten betreft 
moest de doorkijk maximaal behouden blijven.

MAXIMAAL OVERZICHT BEHOUDEN
De site in Beerse beslaat ongeveer 11.000 m² en 
is opgedeeld in een winkelgedeelte (5.000 m²) 

en een atrium. In totaal installeerde Colt Inter-
national op deze oppervlakte negentien fail-safe 
brandverluchters van het type Apollo, waarvan 
vijftien in het winkelgedeelte. Dit type beschikt 
over de sterke troef dat de topkleppen  in trans-
parant polycarbonaat zijn uitgevoerd waardoor 
de natuurlijke lichtinval wordt bevorderd. De 
rookcompartimentering gebeurde door de plaat-
sing van 161 lopende meter mobiele rookscher-
men en 110 lopende meter vaste rookschermen 
op vooraf uitgekiende posities. Mobiele rook-
schermen waren hier een uitstekende oplos-
sing omdat ze volledig opgerold zijn en dus 
geen visuele hinder met zich meebrengen. Dat 
sloot perfect aan op de wens van Van Zon om 
een mooie open winkelruimte te creëren. Van 
zodra een brandsignaal gegeven wordt dalen de 
mobiele rookschermen neer tot op de voorhand 
vastgelegde en berekende hoogte. Zo garande-
ren zij de nodige compartimentering van de rook 
in het gebouw. Colt International stond ook hier 
in voor het rekenwerk. Op plaatsen waar er een 
conflict was met andere technieken werden de 
mobiele schermen afhangend aan de dakstruc-
tuur geplaatst. De gecreëerde opening werd op 
zijn beurt dicht gemaakt met ‘witte’ vaste rook-
schermen voor een zo esthetisch mooi maar toch 
sluitend geheel. 

VLAG EN WIMPEL
Horeca Van Zon was bijzonder tevreden met het 
geleverde werk. “De implementatie zelf is eigen-
lijk enorm vlot verlopen. Colt heeft veel werk in de 
voorbereiding gestoken, zodat de werkzaamheden 
op de werf zelf vlekkeloos en binnen de vooropge-
stelde deadline gebeurd zijn. Je weet uiteraard pas 
of een dergelijke oplossing werkt, als er iets zou 
gebeuren. Maar we hebben er alvast alle vertrou-
wen in door de aan de dag gelegde professiona-
liteit en de kwaliteitsvolle materialen. Voor onze 
keuring door de brandweer-
diensten zijn we alvast met 
vlag en wimpel geslaagd”, 
besluit Beckers.        ❚
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'Colt heeft ruimschoots aan alle  
verwachtingen voldaan'

In totaal installeerde Colt negentien rookluiken van het type Apollo.

Koen Beckers van Van Zon en Nico Luytens van Colt 
International kijken terug op een geslaagde samenwerking.

De nieuwe horecawinkel van Van Zon in Beerse beslaat 
een oppervlakte van 11.000 m².


