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Nieuwbouw NKL Contactlenzen te Emmen

Het project

In Emmen wordt de nieuwbouw gerealiseerd voor Menicon NKL 

zijnde een kantoor en laboratorium / productieomgeving voor de 

ontwikkeling en productie van contactlenzen.

Gezien de intensiviteit van installaties en korte bouwtijd eiste het 

Japanse moedermaatschappij Menicon van ontwerpende partijen 

een ontwikkeling in het Bouw Informatie Model (BIM), LEAN en 

vanuit strategisch inkoopmanagement (SIM).

Gestelde doelstelling was een reductie van faalkosten en geen 

stagnering in de uitvoeringsplanning.

De elektrotechnische en werktuigkundige installaties zijn volle-

dig tot op gebruikers niveau in 3D-gemodelleerd.

Het model is na de aanbesteding “overgedragen” aan de uitvoe-

rende partijen die het model verder uitvoeringsgereed maken en 

werktekeningen genereren.

Het gebouw

Het gebouw is opgedeeld in een tweetal functies. Een kantoorge-

deelte van ca. 1.400 m2 en 3.400 m2 lab en productieomgeving. 

Ambitieniveau van het kantoor is een open structuur en transpa-

rante omgeving met een zicht op het lab en productieomgeving. 

In het lab en de productieomgeving vinden voor zogenaamde 

harde lenzen en zachte lenzen productieprocessen plaats. Lenzen 

zijn geclassi! ceerd als klasse II, medische hulpmiddelen. Voor 

het productieproces zijn een tweetal logistieke processtromin-

gen noodzakelijk. Productie vindt plaats in hoogwaardige kli-

maattechnische productieomgeving in meerdere cleanrooms en 

schone ruimten.

Techniek

Uitgangspunt bij het ontwerp van dit gebouw waren hoogwaar-

dige klimaateisen van temperatuur en luchtvochtigheid. In het 

kader van monitoring productieproces worden alle parameters 

in de klimaattechniek welke invloed kunnen hebben op de kwa-

liteit van het product gemonitoord en voor 10 jaar opgeslagen. 

Tevens was in het kader van maatschappelijk ondernemen een 

duurzame energievoorziening gevraagd. Sweegers en de Bruijn 

heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden binnen de kli-

maat technische voorwaarden, bedrijfszekerheid en ! nanciële 

kaders. Dit heeft geleid tot een ontwerp met toepassingen van 

ventilatiesystemen met warmteterugwinning, toepassen van 

een warmtepomp met een warmte/koude opslagsysteem als 

basis voor de centrale warmte en koude levering van het ge-

bouw.  De kantoren worden voorzien van inductie-units waar-

mee in iedere ruimte het onafhankelijk klimaat geregeld kan 

worden. Werplekken worden met wandcontactdozen en ICT-

voorzieningen middels multizuilen ontsloten. In het lab en pro-

ductieruimten wordt op basis van “all-air” het klimaat geregeld. 

Op bepaalde “hot-spots” in de productieomgeving worden een 

aantal decentrale recirculatie koelunits toegepast. Voorzienin-

gen ter plaatse van het productieapparatuur worden door mid-

del van verticale technische zuilen vanuit het plafond ontsloten.
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