
Nationaal en Internationaal

Gespecialiseerd in de bouw en realisatie van

GECONDITIONEERDE RUIMTES
VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE



Al bijna 25 jaar timmert Stinstra BV aan de weg in de voedingsindustrie. Hoewel ons 

productaanbod in de loop van de jaren behoorlijk is uitgebreid, blijft de installatie van 

koelcellen en/of vrieshuizen en de volumebouw voor de levensmiddelensector onze 

core business. Er is wereldwijd een grote vraag naar zuivelproducten en daarmee ook 

vraag naar ruimtes en apparatuur waarmee zuivel langer houdbaar blijft. Dergelijke bouw 

kenmerkt zich door veelal specifieke eisen. Kennis van zaken en slagvaardig handelen zijn 

daarbij van belang. Naast projecten via onderaanneming realiseert Stinstra Projecten BV 

eveneens projecten in eigen beheer of op turnkey-basis. Stinstra Projecten BV opereert 

zowel nationaal als internationaal.

Stinstra Projecten BV - Leeuwarden



Foodsafe (geconditioneerde, primaire ruimtes) - Save Food

Om perfecte condities van voedingsmiddelen te handhaven en te garanderen is een stabiele 

temperatuur vereist in een ruimte waar levensmiddelen worden opgeslagen. De isolatie en 

een volledige afsluiting zorgen hiervoor. Daarbij komt het aan op omloopsnelheid. De koel- 

en vriesdeuren moeten daarom altijd optimaal presteren, onderhoudsarm zijn, voldoen aan de 

hoogste hygiëne-eisen en het logistieke proces ondersteunen. De deuren moeten in dienst staan 

van het product en productieproces en moeten voldoen aan strikte richtlijnen en veiligheidseisen. 

Ook esthetische kenmerken spelen daarbij vaak een rol. De robuuste opbouw van onze deuren 

zorgt er tevens voor dat deze een stootje kunnen verdragen. Deuren die traag bewegen verstoren 

immers het logistieke proces. Onze deuren zijn betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm en 

eenvoudig schoon te houden.

Ondernemingen in de voedingsindustrie werken met temperatuurgevoelige producten, 

zoals zuivel, ijs, groente, vis, vlees en bakkerijgrondstoffen. Op het gebied van hygiëne en 

houdbaarheid wil men uiteraard geen enkel risico nemen. Er wordt immers gewerkt met 

mondiale voeding. De steeds strengere regel- en wetgeving op het gebied van hygiene en 

houdbaarheid vereisen dan ook noodzakelijke investeringen ten aanzien van verwerking en 

opslag. 

Daarbij speelt het aspect snelheid en tijd een belangrijke rol. Het internationale werkgebeid van 

de voedingsindustrie vereisen, naast een perfect sluitend logistiek apparaat, een bedrijfszekere 

productopslag. Of het nu gaat om ingrediënten, halffabricaten en/of eindproducten, er dient 

te allen tijde een betrouwbare en robuuste koeling, opslag en logistieke indeling beschikbaar 

te zijn. Hygiëne en houdbaarheid, daar gaat het om bij voeding.

Voedingsindustrie



Een luchtdichte afsluiting zorgt tevens voor een lage energieverbruik. Als 

deuren geen meetbaar lekverlies hebben, blijft de ruimte met minder 

energie op de juiste temperatuur. De keuze van uitvoering van koelruimtes 

en -deuren ligt met name in het primaire proces: wat wordt er vervaardigd, 

wat is het productieproces en wat is het logistieke traject? 

Ook aspecten als brandwerendheid en/of opslag van gevaarlijke stoffen 

worden hierin meegenomen. Kortom, optimale veiligheid en gebruiksgemak. 

Op basis hiervan worden de koel-, vries- en omliggende ruimtes ontworpen 

en gerealiseerd.

Service & Logistiek

(dienende, secundaire ruimtes)

Ten behoeve van het productie- en/of logistieke proces worden 

geconditioneerde, primaire ruimtes (koel- en vrieshuizen) veelal omgeven 

door een matrix van secundaire ruimtes, elk weer met eigen specifieke eisen 

en kenmerken.

Dergelijke secundaire ruimtes zijn dienend aan het primaire proces. Zo kunt 

u denken aan laboratoria, desinfectieruimtes, opslag van halffabriaten en/of 

verpakkingsmateriaal, op- en overslag van eindproducten, logistieke sluizen 

naar en van laaddocks. Ook de bouw van secundaire ruimtes worden door 

Stinstra Projecten BV verzorgd.



Als één team samenwerken met klant - focus 

op oplossingen voor voedsel.

Als je de klant wilt helpen zijn probleem op te lossen, moet je je kennis, 

je merk en je specificaties vooraan in het proces neerleggen. De kwaliteit 

van het te leveren materiaal staat buiten kijf. Maar in plaats van direct naar 

ons productenpakket te wijzen, praten we liever over wat de klant precies 

bedoelt met zijn vraag. 

Wat verwacht de klant van ons, wat zijn zijn behoeftes en hoe, wat, wanneer 

en met welke specificaties hij zijn probleem opgelost wil zien. Je praat dan 

niet alleen technisch met elkaar, maar ook op persoonlijk vlak en over zijn 

termijnvisie voor zijn bedrijf. De klant is leidend, niet de technologie. De 

taal spreken van de klant, weten hoe het klantproces in elkaar steekt en 

samen met de klant daarop kunnen anticiperen. Van planopzet tot realisatie 

staat Stinstra BV klaar voor haar klanten. 

We weten hoe iets werkt in de praktijk en hoe de klant er tegenaan kijkt. Alles 

draait om snelheid, haalbaarheid en klanttevredenheid. Ter voorkoming van 

verstoring in het productieproces is ruim vooraf organiseren, flexibiliteit en 

kordaat handelen van levensbelang, met name in de voedingssector. Zo’n 

proces staat of valt met een goede afstemming en samenwerking met de 

klant. Bij calamiteiten gaat het daarbij niet alleen om de uitvoering maar 

ook om de responstijd, het adequaat reageren, meedenken en inspelen op 

een situatie. Bij Stinstra BV weten we dat maar al te goed.



Kennis en (internationale) ervaring

Door onze in jaren opgebouwde specifieke kennis en ervaring weten 

gerenommeerde bedrijven in de voedingsindustrie Stinstra BV te vinden. 

Stinstra BV is dan ook voortdurend betrokken bij diverse kleine en grote 

projecten in Nederland en in het buitenland.

Zo zijn er reeds projecten uitgevoerd voor fabrieken van Friesland Campina,

Lypack, Johma Salade, Koopmans Meel, Nutricia, Yme Kuiper, Banket Partners,

Adema Vlees, Kroon Worst, Frisian Egg en Cloëtta. Daarbij kan het gaan om 

kleinschalige verbouwingen, verbeteringen van bestaande situaties en/of 

volledige nieuwbouw. Het nationale werkterrein van Stinstra BV bestrijkt 

heel Nederland, alhoewel het accent van de werkzaamheden doorgaans ligt 

in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevopolder en 

Noord-Holland.

Ook internationale projecten worden verzorgd door Stinstra BV, zoals de

inrichting van melkfabrieken (compleet met geconditioneerde ruimtes) in

onder andere Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Veelal wordt de bouw van 

dergelijke projecten gerealiseerd met de inzet van lokale arbeidskrachten. 

Inbreng vanuit de regio bevordert daarbij de sociaal-maatschappelijke 

betrokkenheid, stimuleert de lokale economie en biedt direct perspectief ten 

aanzien van latere service en onderhoud. Er zijn reeds projecten uitgevoerd 

in België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Oekraïne, Siberië, Irak, 

Nigeria, Kongo, Kenia, Colombia, Guatemala, Polen, Spanje, Griekenland, 

Amerika, Engeland, Turkije, Saoedie- Arabië, Frankrijk, Tsjechië, Ivoorkust en 

Philipijnen. 



Combinatie van disciplines

Binnen Stinstra BV bestaat er een combinatie van disciplines, waardoor 

wij beschikken over een brede inzetbaarheid en materiaalkeuze. Bij de 

bouw en installatie van geconditioneerde ruimtes (met bijbehorende 

dienstvertrekken) biedt ons dat voordelen.

Enerzijds betreft het de toepassing van draag- en spantconstructies 

(profielen, spanten en dergelijke). Anderzijds de toepassing van afbouw- en 

beplatingsmateriaal zoals sandwichelementen voor geïsoleerde wanden, 

systeemplafonds en daken. Daarbij is er een jarenlange kennis van deuren 

en kozijnen: van standaard tot maatwerk, van kunststof en/of aluminium 

tot roestvrij staal (RVS), voor algemene gebruik tot specifieke toepassing.

Voor vrijwel elke vraag en/of toepassing is een optimale oplossing binnen 

handbereik. Bij omvangrijke projecten werkt Stinstra BV soms samen met 

partners, gestoeld op jarenlange contacten en bewezen betrouwbaarheid. 

Deze werkmethodiek blijkt voor onze klanten (en voor ons) van grote 

waarde.



Vakmensen - platte organisatie 

Stinstra BV is een bedrijf met korte lijnen en heeft een platte organisatie. Er is een gedreven 

werkhouding, een gezonde balans in vakkennis en opleiding van de medewerkers, een goede 

onderlinge werksfeer en een no.nonsense mentaliteit. Een belangrijk deel van onze vakmensen 

zijn gemiddeld zo’n 15 jaar betrokken bij ons bedrijf en vertegenwoordigen een jarenlange 

ervaring. Alle medewerkers worden in eigen huis opgeleid. Onze inzet en betrokkenheid worden 

gewaardeerd door onze klanten. 

Onze klanten
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8932 BG Leeuwarden
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