
Informatiebijeenkomst nieuwbouw ´De Boog`  
 

Op 24 juni 2015 is er voor alle medewerkers van de Gebr. Smits een informatiebijeenkomst 

gehouden, met aansluitend een rondleiding door het nieuwe gebouw in aanbouw.  

Tijdens de informatiebijeenkomst is verteld wat Breeam is, waarom het bestaat en wat het doel van 

Breeam is. Vervolgens is verteld waarom de Gebr. Smits voor Breeam hebben gekozen en welke 

keuzes er gemaakt zijn. Zoals de robuuste bouw, led lampen en de gezondheidsmaatregelen voor 

personeel. Zie voor uitgebreide informatie de ppt op de website. De presentatie in het Nederlands 

werd gegeven door Bram en het Poolse deel door Marcin. 

Na de informatiebijeenkomst zijn we naar het nieuwe gebouw gegaan voor een rondleiding. De 

rondleiding werd gegeven door Jan en de Poolse vertaling werd door Marcin gegeven. We zijn 

begonnen in de werkplaats technische dienst mechanica. Deze werkplaats is ruim opgezet en alle 

plaatsen zijn te bereiken met de bovenloopkraan. Hierdoor hoeft er geen heftruck in de werkplaats 

te komen om iets te tillen. Er is een apart afgesloten deel in de werkplaats waar alle verspanende 

werkzaamheden worden verricht. Dat voorkomt dat er metaaldeeltjes worden meegesleept door het 

bedrijf. Daarnaast is er energiezuinige verlichting, en daglicht in de werkplaats. Vervolgens zijn  we 

naar de werkplaats van de technische dienst elektronica gegaan. Hier is ook daglicht en 

energiezuinige verlichting toegepast. Boven deze werkplaats bevindt zich het archief.  

Door de kantoorruimte van de technische dienst zijn we weer naar buiten gegaan. Het is niet 

mogelijk om helemaal binnendoor het gebouw te lopen, dit komt omdat er twee brand scheidende 

muren in het gebouw staan. Vervolgens zijn we verder gegaan naar de opslagruimtes. Direct naast de 

werkplaats mechanica bevindt zich de opslagruimte voor de schone bakken, de opslagruimte 

daarnaast is voor de opslag van grondstoffen. In deze ruimtes werken niet veel mensen daarom is 

hier voor energiezuinig tl balken gekozen. Deze tl balken schakelen door bewegingsmelders, zo wordt 

voorkomen dat de verlichting onnodig brand.  

Met de afronding van de rondleiding is ook de informatiebijeenkomst afgerond. We kijken terug op 

een goede middag. De medewerkers waarderen het om te weten wat er allemaal speelt binnen het 

bedrijf en ook om te weten waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld waarom er 

geen doorgang is van de ene ruimte naar de andere ruimte. Dat zijn keuzes vanwege de 

brandveiligheid, goed om dat allemaal te weten.   


