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B2Berichten

England’s number
one bread is van
Weesper komaf

Ondernemers en eigenaren
zien volop kansen voor
herontwikkeling Noord
Bedrijventerrein Noord in Weesp biedt voldoende kansen
voor herontwikkeling voor de bestaande bedrijven en nieuwe
investeerders. Dit bleek tijdens de druk bezochte workshop die
op 13 mei in Weesp werd gehouden.

Bakels Senior, producent van bakkerijgrondstoffen, introduceerde vorig jaar in Engeland het

Ondernemers en vastgoedeigenaren ervaren de bereikbaarheid, de

Oat & Barley brood en dat werd meteen het best

diversiteit aan bedrijven, de ruimte die het bestemmingsplan biedt en

verkochte nieuwe brood in Engeland.

de actieve ondernemersvereniging als sterke punten. De toenemende

Reden voor Bakels om dit brood ook in

veroudering van enkele gedeelten van het terrein en de leegstand van een

Nederland te introduceren. Oat & Barley brood

aantal gebouwen zijn punten van aandacht.

is brood met haver en gerst en wordt zonder
toevoegingen en conserveringsmiddelen

Het initiatief voor deze workshop werd genomen door een publiek-

gebakken. “Het brood is nog niet bij de Weesper

privaat samenwerkingsverband bestaande uit de gemeente Weesp,

bakkers verkrijgbaar, maar hopelijk laat dat niet
lang op zich wachten”, aldus de woordvoerder
van Bakels. Het aan de Hogeweyselaan

Bedrijvenvereniging IVW, de Kamer

Workshop leidt
tot business case

gevestigde bedrijf staat (inter)nationaal bekend

van Koophandel, Vereniging Het
Domijn, TCN, Van Wijnen, Nieuw
Nederland Architecten en regionale

om spraakmakende innovaties die oplossingen

ontwikkelingsmaatschappij iLocator.

brachten voor bakkers. Sinds 2005 mag Bakels

Deze partijen zijn in 2010 een project gestart dat moet resulteren in een

het koninklijke predikaat Hofleverancier voeren.

concrete business case voor de revitalisering van Bedrijventerrein Noord.
In de workshop hebben de initiatiefnemers hun analyse van het gebied en
eerste gedachten over een mogelijke ontwikkelingsrichting gepresenteerd.
Vervolgens is er breed gediscussieerd over de kansen die het terrein
biedt. Veel ondernemers en eigenaren zien nog goede mogelijkheden
om te ondernemen in Weesp juist vanwege de sterke punten. Er zijn wel
verbeteringen nodig. Zo is er geopperd meer ruimte te bieden voor internet
gerelateerde detailhandel, horeca en bedrijfswoningen. Eén aanwezige
ondernemer was op zoek naar een beschikbare kavel om een nieuw bedrijf
te bouwen.
Er is geconstateerd dat het tijd is om te handelen. Het terrein biedt nu
nog goede kansen, maar de bedreigingen nemen toe. Met het vaststellen
van de structuurvisie heeft de gemeente Weesp een belangrijke stap
in de goede richting gezet. Nu is de markt aan zet. De initiatiefnemers

Succesbrood van Bakels

koersen af op een taakverdeling waarbij de ondernemers ruimte wordt
geboden om te ondernemen en te investeren, de gemeente faciliteert via
het bestemmingsplan en de verbetering van de openbare ruimte en een
samenwerking tussen marktpartijen en geïnteresseerde eigenaren zorgt
voor de (her)ontwikkeling van het vastgoed.
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Weesp presenteert
ontwikkelkansen
Noord op Provada

Enter Media komt
met IJburgerNieuws
Met IJburgerNieuws heeft Weesper

Weesperplein
boekt culinair succes
op Pampus

uitgever Enter Media een nieuwe titel
De Gemeente Weesp presenteert zich

aan haar kiosk toegevoegd.

op de Provada, de vastgoedbeurs

Weesperplein Catering is sinds ruim een
jaar de vaste cateraar van Forteiland

op 7, 8 en 9 juni in Amsterdam RAI.

Het is een krant met lokaal nieuws die verschijnt

Weesp vestigt de aandacht onder

in IJburg en Zeeburg in een oplage van 10.000

steeds meer uit. “In ieder evenement

andere op de herstructurering van

exemplaren, gedragen door advertenties.

pakken we alles aan om de vele

bedrijventerrein Noord en verwacht

IJburgerNieuws sluit aan op het verspreidings-

mogelijkheden van een feestje op Pampus

meer deelnemers te interesseren voor de

gebied van de andere huis-aan-huisbladen

uit te buiten”, zegt Maurice van Kesteren

ontwikkelmaatschappij.

van Enter: WeesperNieuws, DiemerNieuws,

van ’t Weesperplein.

Pampus en breidt de mogelijkheden

Bussumse Krant en Naarder Koerier. Deze kranten
Die ontwikkelmaatschappij gaat een

verschijnen wekelijks, het IJburgerNieuws is

Maurice van Kesteren kijkt tevreden terug

cruciale rol spelen in de herontwikkeling van

(vooralsnog) een maandblad. Daarmee breidt

op de relatiedag die Weesperplein Catering op

bedrijventerrein Noord. Het moet als het ware

Enter haar verzorgingsgebied uit naar in totaal

28 april organiseerde voor haar relaties. “Mensen

het loket worden waar ondernemers terecht

62.000 huishoudens.

zijn toch heel verrast wat er allemaal kan op

kunnen als ze willen uitbreiden, nieuwbouwen of

zo’n eiland. De toegevoegde waarde voor ieder

iets anders met hun bedrijf of vastgoed willen.

feest op Pampus is het fantastische uitzicht

Esther Stomphorst is projectleider gebiedsont-

op de skyline van Amsterdam, het historische

wikkeling bij de gemeente. “De vraag moet

fort en het vervoer van of naar het eiland.” De

komen vanuit het bedrijfsleven. De ondernemer

samenwerking met evenementenbureau ‘De

die iets met zijn bedrijfspand wil, moet een

Bootsmannen’ bevalt ook goed. Een zeiltocht

traject in dat niet zijn corebusiness is. Wij

over het IJsselmeer met een driemaster of

zeggen: leg je vastgoedvraag neer bij de

een overtocht met stoere ribs, maar ook

ontwikkelmaatschappij. Die zet die vraag

een helikoptervlucht of een vlucht met een

vervolgens weg bij ontwikkelaars, beleggers,

watervliegtuig, maken elk evenement tot een

architecten, aannemers en aanverwante partijen
die straks in die ontwikkelmaatschappij zitten.
De ontwikkelmaatschappij begeleidt het project,

Fox meteen aan
de slag voor Ajax

geeft advies en opent mogelijkheden. Vraag

belevenis.
Naast de organisatie van feesten en
evenementen verzorgt Weesperplein Catering

en aanbod kunnen zo goed op elkaar worden

Op het moment dat de Ajax-spelers

ook de dagcatering van het forteiland. Een

afgestemd. De gemeente zit erin voor de

15 mei de kampioensschaal omhoog

team van zeven koks rouleert hiertoe tussen

publiekrechtelijke taak, zoals bestemmingsplan

staken, zetten de medewerkers van

de verschillende locaties van ’t Weesperplein.

en vergunningen. Iedereen doet waar hij goed in

Fox Productions in Weesp meteen de

Van Kesteren: “Wij hebben het geluk dat we de

is. Zo is ieder project een kleine businesscase die

textielpers aan voor een extra order:

mooiste locaties tot onze beschikking hebben.

samen leiden tot het grote geheel, namelijk een

kampioensshirts voor de fans.

Behalve Pampus, verzorgen we ook catering

sterk bedrijventerrein.

in de Theetuin en Bomen op Locatie in Weesp.
De eerste lading shirts ging nog diezelfde avond

Iets verder weg zijn De Botterwerf in Huizen

Met concrete belangstelling van TCN, Nieuw

op weg naar diverse verkooppunten, maandag

en het Vestingmuseum in Naarden onze vaste

Nederland Architecten, Van Wijnen, iLocator, IVW,

en dinsdag volgden nieuwe productierondes.

locaties. Allemaal unieke plekken met veel

Vereniging Het Domijn en de gemeente ligt

Al met al gaat het om enkele duizenden shirts,

mogelijkheden, waardoor elk evenement een

er al een stevige basis voor de ontwikkel-

een middelgrote order voor Fox. Het Weesper

succes wordt.” Wie liever een intiemer feestje

maatschappij. De aanwezigheid op de

bedrijf is een van de grotere bedrukkers van

heeft, kan sinds dit voorjaar terecht voor een

Provada moet Weesp nog bekender maken in

souvenirshirts, maar ook van bedrijfskleding,

BBQ-arrangement op het terras van Café-Diner

investeerdersland als ‘the place to be’.”Des te

promotionele producten en merchandising. Ajax

’t Weesperplein of laat de hapjes en drankjes

krachtiger de ontwikkelmaatschappij wordt”,

is al langere tijd een van de klanten.

bezorgen bij het bedrijf.

aldus Stomphorst.
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Rudy Stroink en Cees van Vliet over bedrijventerrein Noord en iLocator

‘De kansen liggen i
tekst André Verheul
foto Brian Elings

“Ik zie ons hier wel actief worden”, zegt Rudy Stroink van
TCN. En dus maakt de grote, innovatieve en maatschappelijk
betrokken projectontwikkelaar uit Utrecht deel uit van de
‘pilot verzakelijking Bloemendalerweg’, die weer de basis vormt
voor een ontwikkelmaatschappij die de herontwikkeling van de
bedrijventerreinen in Weesp concreet gaat oppakken. Stroink is
ook toegetreden tot het bestuur van iLocator, waar IVW-voorman
Cees van Vliet voorzitter (ad interim) van is. B2B sprak met beiden.
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TCN is in deze regio vooral bekend als eigenaar

moet wat beter, maar in enthousiasme zijn ze

niet, iLocator is een unieke samenwerking van

van het met nieuw elan geïnjecteerde Mediapark

onovertroffen. Het Domijn kan als katalysator

de negen gewestgemeenten; dat wordt bijna

Hilversum. Maar ook op andere plaatsen werpt

dienen. Wij gaan in de directe nabijheid van dat

nergens vertoond in Nederland. De regiobrede

TCN zich (gelijk hun logo) op als de dappere en

creatieve terrein kijken wat we daaraan kunnen

aanpak maakt onze slagkracht veel groter en

speelse hond van het Europees vastgoed. “Als

toevoegen.”

functies veranderen, raken wij geïnteresseerd.
Want dat is een duidelijke indicatie dat er een

Intensief ru imte ge bru ik

andere behoefte ontstaat, waardoor er andere

Daarmee komen we aan de kern van Stroinks

gebouwen en omgevingen nodig zijn”, zo

betoog: maak gebruik van wat je al hebt. “Ik

verklaart Stroink de interesse van TCN in Weesp.

zeg altijd: kijk uit je raam en wat je daar ziet

‘De ontwikkelmaatschappij is niet alleen voor
TCN, iederéén is
welkom op het feest ’

staan, daar gaan we het de komende dertig,
Opknappen

veertig jaar mee doen. Alleen: veel efficiënter

De gemeente Weesp, bedrijvenvereniging IVW

en duurzamer dan dat we tot nu toe deden.

stelt ons in staat provinciale en rijkssubsidies

en de regionale ontwikkellingsmaatschappij

We gaan toe naar een enorme intensivering

aan te boren. Zo kunnen we dus ook voor het

iLocator zien de potentiële deelname van TCN

van het ruimtegebruik. Dat proces is al ingezet.

Weesper bedrijfsleven meer betekenen”, zegt Van

aan een ontwikkelmaatschappij in Weesp (zie

De kansen liggen in herontwikkeling en de op

Vliet. Een bedrijf dat in Hilversum uit zijn jasje is

ook pagina 5) als een enorme stap voorwaarts.

te richten ontwikkelmaatschappij in Weesp

gegroeid, kan via iLocator bijvoorbeeld in Huizen

“TCN heeft verstand van ontwikkelingen in

biedt de mogelijkheid die kansen te benutten.

een goede nieuwe plek krijgen, of in Weesp.

Nederland, maar denkt anders dan andere

Dat geldt niet alleen voor TCN; iederéén is

Hoe dan ook blijft de werkgelegenheid voor de

ontwikkelaars. De visie van Rudy sluit aan bij

welkom op het feestje. Mijn advies aan Weesper

regio behouden. Maar iLocator kan ook de vraag

de manier waarop wij de zaken in Weesp willen

ondernemers en vastgoedeigenaren is dan ook:

van buiten de regio coördineren en begeleiden.

aanpakken: geen nieuw bedrijventerrein, maar

doe mee! Kijk niet naar wat je de afgelopen

“Een bedrijf dat iets zoekt in de nabijheid van

het bestaande terrein opknappen, verbeteren en

twintig jaar hebt gedaan, maar accepteer dat de

Schiphol, hoeft dan niet negen verschillende

herontwikkelen”, zegt Van Vliet.

wereld verandert. We gaan naar schone industrie,

gemeenteloketten af, maar heeft aan één belletje

veel kleinschaliger, veel meer in samenhang

met iLocator genoeg. Die belangstelling komt nu

in herontwikkeling’
B lo e m e ndal er weg

met elkaar. Dat biedt andere kansen, profiteer

al op gang”, zegt Van Vliet. Ook iLocator zal straks

In de visie van Stroink vormen Weesp en de

daarvan. Nee is zo passé. Zeg ja.”

betrokken zijn bij de ontwikkelmaatschappij in
Weesp.

regio binnen tien jaar een belangrijke regionale
‘vallei’ van hoogwaardige kennisindustrie die

iLo c ato r

complementair is aan Amsterdam. Daarover

Het initiatief voor de ontwikkelingen op de

R e gio a ls va lle i

straks meer. Eerst: wat moet er nu in Weesp

Bloemendalerweg komt onder andere van

Die regiobrede aanpak past in de visie van

gebeuren? Daarover zeggen Stroink en Van

iLocator, de regionale ontwikkelingsmaatschappij

Stroink. “Ik geloof heel erg in het valley-concept.

Vliet: de openbare ruimte verbeteren en

voor de Gooi en Vechtstreek. Stroink is

De Gooi en Vechtstreek is een samenhangend

vervolgens de panden eruit pikken die rijp zijn

bestuurslid en Van Vliet voorzitter (a.i.) van

gebied en ik geloof er heel erg in dat iLocator

voor herontwikkeling. Via de ‘pilot verzakelijking’

iLocator. “We moeten over onze grenzen heen

de hele streek, de vallei, op de kaart kan zetten

is het vizier al concreet gericht op de

kijken en met elkaar samenwerken. Vergis je

als buitengewoon aantrekkelijke uitloop van
Amsterdam. Als eigenaar van het Mediapark

Bloemendalerweg. Het culturele bedrijventerrein

weet ik hoe Amsterdam niet zonder het

Het Domijn maakt deel uit van deze groep.
Stroink: “Ik beschouw Het Domijn als een
absolute meerwaarde voor dit gebied. Ik zeg dan
ook: laat ze daar lekker zitten. Okee, de kwaliteit

Vizier al concreet
gericht op
Bloemendaler weg

Mediapark kan en het Mediapark niet zonder
Lees verder op pagina 9
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Amsterdam. Je kunt in een kroeg in Amsterdam een leuk tv-programma
bedenken, maar je hebt toch ooit een studio, camera’s en infrastructuur
nodig om dat programma te maken. Voor dergelijke hoogwaardige
kennisindustrie zie ik in deze regio zeer veel kansen. Zeker voor Weesp, dat
qua ligging prachtig tegen Amsterdam aanschurkt. Met hoogwaardige
kennisindustrie bedoel ik niet alleen media, maar je kunt ook denken aan
de game-industrie of de
medische sector. Door

‘ Weesp is één van de
weinige plaatsen waar ze
het snappen’

Solvay staat Weesp wat
betreft medische innovatie
al op de kaart. Weesp kan
de vallei zijn voor het AMC
en de VU in Amsterdam.”

www.tdcgooi.nl

Stroink wijst ook nog even op de prima randvoorwaarden die deze streek
biedt. “Betaalbare woningen, hoogwaardige leefomgeving, een goede
infrastructuur; ik zou niet weten wat je nog meer zou willen hebben.” Van
Vliet sluit zich daarbij aan. “Wonen, werken en recreëren, deze regio heeft
echt alles in huis.”
S a m e n we rk in g
Zowel bij iLocator als bij de op te richten ontwikkelmaatschappij in Weesp
werken overheden en bedrijfsleven samen. Stroink heeft het in principe niet
zo op deze publiek-private samenwerkingen, maar beschouwt deze situatie
als een positieve uitzondering. “Overheden gaan nu door dezelfde shock als
eerder de vastgoedsector. Ook overheden zullen dus een omslag moeten
maken. Niet meer denken vanuit de grote ambitie, maar vanuit de kansen
die zich voordoen. Een nieuw realisme. Weesp is een van de weinige plaatsen
waar ze dat beginnen te snappen, in elk geval op ambtelijk niveau. Wij als
markt zullen goed moeten uitleggen waar die kansen liggen en dat ze niet
een bedreiging zijn, maar vooral iets positiefs.”
Van Vliet tot slot: “Er is in korte tijd heel veel bereikt in Weesp, niet in de
laatste plaats dankzij de gemeente Weesp. Er waait echt een andere wind, er
wordt intensief meegedacht en er is veel mogelijk. De vestiging van Pover/
Stobag en de komst van partycentrum Yaklaf zijn daar al bewijzen van.”

P ro f ie l

P ro f iel

iLo c ato r

TCN

p/a Gewest Gooi en

Atoomweg 50

Vechtstreek

3500 GV Utrecht

Heuvellaan 50, Hilversum

030 230 92 30

06 15 091 756

www.tcnpp.com

www.ilocator.nl
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Van oud naar nieuw, Van Vliet en
Weesp is een schitterende stad met niet alleen
een boeiende industriële geschiedenis, maar
ook een ambitieuze toekomst. In het kantoor
van ontwikkelend bouwbedrijf Van Vliet / Van
Wijnen aan de Rijnkade 8 komen historie en
toekomst nu al samen.
Uitdagend traject
Rijnkade 8 is vandaag de dag een hedendaags, duurzaam en
eigentijds kantoor. Toch is het ook
een karakteristiek industriepand
van ruim 100 jaar oud. Het is een
oude gasfabriek om precies te
zijn, die de laatste decennia voor
van alles en nog wat is gebruikt.
Dat leidde op het laatst tot zo’n
rommelige aanblik, dat er nodig iets
aan gedaan moest worden. Waar in
andere gevallen vaak meteen tot
sloop en nieuwbouw zou worden
overgegaan, koos Van Vliet voor een
uitdagender traject: het behoud van
de oude industriële uitstraling.

Van Wijnen bewijzen
Karakter
behouden
Het resultaat
mag er wezen:
een oud pand
dat op passende
wijze helemaal
gemoderniseerd
is. Weesper
architect Janton
Stork tekende
het ontwerp. Zijn opdracht was om dit pand een ingetogen
kwalitatieve uitstraling te geven met behoud van het oude
karakter. Iedereen is het erover eens dat dat zonder meer geslaagd
is, zoals er in de prachtige binnenstad van Weesp ook andere
historische gebouwen en woonhuizen door Van Vliet/Van Wijnen
in oude glorie zijn hersteld.
Duurzaam
Ook voor historische gebouwen is het mogelijk om duurzaam
te renoveren. Dat heeft bij Rijnkade 8 geleid tot een hoge
isolatie van de gevels, het toepassen van ledverlichting met
bewegingssensoren en een schemerschakelaar. Het gebouw
wordt verwarmd en gekoeld met luchtventilatie in combinatie
met een warmtepompinstallatie. Het weinige benodigde aan

dat het kan!

energie wordt duurzaam opgewekt. De meeste materialen zijn
tijdens de sloop hergebruikt, zoals oude stalen spanten die
na zandstralingen zijn teruggeplaatst. In het oog springen de
kantoorkasten, die zijn gemaakt van het oude dakbeschot.
Voorbeeld
Vanuit zijn kantoor op de bovenverdieping van het nieuwe/
oude pand kijkt directeur Cees van Vliet uit over het AmsterdamRijnkanaal en het bedrijventerrein Noord. Als voorzitter van de
zeer actieve bedrijvenvereniging IVW is hij een van de aanjagers
van de benodigde herstructurering van de dit bedrijventerrein
(100 hectare, 450 bedrijven). Een ambitieus project, maar Van Vliet
is optimistisch over de kans van slagen. Niet alleen omdat de
gemeente Weesp daarvoor de kaders al heeft vastgesteld, maar
ook omdat hij met het project Rijnkade 8 heeft aangetoond dat
het kan.

C.T.J. van Vliet Aannemingsbedrijf B.V.
Rijnkade 8, 1382 GS Weesp
telefoon 0294- 414133
www.vanwijnen.nl

Almere
Assen
Capelle a/d IJssel
Deventer
Geleen
Goes
Heerenveen
Oosterhout

www.oranjewoud.nl

Succesvol ontwikkelen
vraagt om specialisten
Prettig wonen, werken, reizen en recreëren kan alleen als we grip krijgen op ruimte. In economisch
krappe tijden is het maken van verstandige keuzes belangrijker dan ooit. Advies- en Ingenieursbureau
Oranjewoud biedt de helpende hand bij de realisatie van ruimtelijke plannen, waarbij we multidisciplinair te
werk gaan. Wij staan u als overheid, ontwikkelaar, woningbouwcorporatie en ook particulier terzijde om uw
project vlot te trekken en risico’s te beheersen. Met onze omgevingsrechtjuristen en adviseurs denken wij vanaf
de start van de (her)ontwikkeling van vastgoed met u mee.

Wilt u meer weten? Kom langs op ons spreekuur, waarbij onze specialisten u vrijblijvend op weg helpen de juiste
beslissing te maken! Bel voor een afspraak met drs. Anthony van Dongen (06) 51 47 96 79 of (036) 530 85 24
Ons uitgangspunt?

Werken in een wereld vol mogelijkheden!

ZAAK

&vrouw

Heft in handen
Mensen leren hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op lichamelijke

de werkgever is dat hij hiermee voorkomt dat werknemers

klachten, dat is de drive van Marieken van Leest. Met haar nieuwe praktijk

door ziekte uitvallen. Hij geeft aan werknemers het positieve

Fysiekcoach aan de Oudegracht geeft de jonge onderneemster mensen weer

signaal af dat hij in hun gezondheid wil investeren. Ook prettig

de regie terug over hun lichaam.

is dat behandelingen door de meeste zorgverzekeraars worden
vergoed.”

Werkgerelateerde k lac hten
tekst en foto
Ruth van Kessel

“O

nopgemerkt overbelasten mensen hun spieren door

We e sp

een verkeerde houding of positie van gewrichten,

“Ik ben een geboren en getogen Weesper en mijn hele sociale

wat kan leiden tot klachten als RSI, pijn of krachtverlies.

leven speelt zich hier af. Nu ik een jong gezin heb, vind ik het

Het komt vaak voor bij mensen die veel – en ongemerkt

prettig dat ik nu ook mijn werkleven met Fysiekcoach hier

krampachtig – achter de pc zitten, maar ook bij kappers en

kan realiseren. Ik kijk uit naar de samenwerking met Weesper

andere beroepen waarbij er veel gevraagd wordt van de fijne

bedrijven. Het bedrijfsleven in Weesp kenmerkt zich door

motoriek van handen en armen.”

actieve en gepassioneerde mensen, die graag wat extra’s doen
en initiatieven steunen. Dat mocht ik ervaren tijdens mijn

Physic al S ense

periode als secretaris voor het Sluis-en-Bruggenfeest, waarbij ik

“Dit is de methode die ik – als oefentherapeute en ergonoom

bij veel bedrijven over de vloer kwam.”

– gebruik bij Fysiekcoach. Met Physical Sense leer ik mensen
beter gebruik te maken van hun steunapparaat ofwel het

Sp o r t

skelet, om hun spieren optimaal te kunnen laten werken. Dat

“Hardlopen is mijn passie en mijn manier om helemaal los te

doe ik door ze te laten ervaren wat het verschil is tussen een

komen van de drukte van de dag. Yoga is een andere manier

goede en slechte houding en verschillende manieren van

om me helemaal te ontspannen, evenals hockey. We zijn

bewegen. Het mooie is dat je door deze methode mensen zelf

gestart als een vriendinnenteam, waarbij het plezier voorop

de tools geeft om van hun klachten af te komen.”

stond. Nu zijn we uitgegroeid tot een team dat ook nog eens
hockeyen kan, al is het niet dankzij mij dat we steeds vaker

B ed rijven
P ro f i e l

“Mijn doelgroep bestaat uit mensen die midden in het

Fys i e k co a c h

arbeidsproces zitten. Omdat voorkomen beter is dan genezen,

Oudegracht 55, Weesp

geef ik incompany workshops en presentaties over de risico’s

(06) 41319132

op klachten in dat bedrijf. Desgewenst doe ik werkplekanalyses

www.fysiekcoach.nl

en geef ik tips voor een betere werkhouding. Het voordeel voor

winnen.”

Offiss staat voor:
 Dé match door persoonlijke aandacht;
 Loyaliteit;
 Garantie regeling.
Offiss onderscheidt zich door het persoonlijke contact met opdrachtgevers
en kandidaten. Wij nemen het volledige wervingstraject uit handen, zodat
u zich kunt blijven focussen op uw core-business. Binnen twee weken
worden maximaal drie geschikte kandidaten voorgesteld, die voldoen aan
de gestelde eisen in het profiel én matchen met uw bedrijfscultuur.

Ervaar Offiss !

Neem contact op met Marieke of Jasper
via nummer 0294 77 22 64

-

Stationsweg 28, 1382 AB Weesp, 0294 77 22 64, info@offiss.nl, www.offiss.nl

Bedrijfsverzekeringen
met een
persoonlijk
advies.
Zekerheid is ons streven

Alle verzekeringen voor
bedrijven en particulieren

Weesperweg 2a, 1398 XD Muiden
Postbus 29, 1398 ZG Muiden
T 0294 - 26 13 92 / 26 49 44
F 0294 - 27 02 04 / 27 01 63
E info@streefkerk.com

www.streefkerk.com

Column
Saskia op den Velde
JAN © Accountants &
Belastingadviseurs

Bedrijfsopvolging:
pas op de valkuilen!
Iedere ondernemer moet op een bepaald moment afscheid nemen van
zijn bedrijf: uit eigen beweging of door omstandigheden gedwongen.
Een aantal ondernemers is daarbij in de gelukkige positie dat een
kind het bedrijf kan en wil overnemen. Toch is het al lang niet meer
vanzelfsprekend dat de kinderen in de voetsporen van hun ouders willen
treden. Gelukkig zitten er onder de werknemers vaak zeer geschikte
bedrijfsopvolgers. Uiteraard kan er ook een derde als opvolger in beeld
komen. Echter, er moet veel aandacht worden besteed aan de fiscale

k
Nu oo ng
ledi
werkk

consequenties. Laat u zich bij zo’n traject begeleiden door een goede
adviseur, want een klein foutje kan grote gevolgen hebben! Hieronder zet
ik alvast een aantal valkuilen voor u op een rij. Doe er uw voordeel mee!
Eén BV Vaak is de BV-structuur onvoldoende voorbereid op bedrijfs-

Wij verzorgen ook:

opvolging. Helaas is het nog steeds een voorkomend fenomeen dat de
onderneming en alles wat daarbij hoort in één BV wordt geëxploiteerd.
Deze BV is zonder ingrijpende maatregelen vaak onverkoopbaar. Zorg

11746 B2B april.qxd
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voor een ‘holdingconstructie’ met minimaal twee BV’s. Voor een fiscaal
‘geruisloze’ bedrijfsopvolging vanuit een BV is een holdingstructuur
noodzakelijk. Tijdens de rit is één BV overigens ook verre van ideaal.
Belangrijke en waardevolle posten zoals het bedrijfspand, het pensioen
en de beleggingen zijn dan voortdurend gekoppeld aan de risico’s van de
onderneming.
6% overdrachtsbelasting over bedrijfspand Als u uw onderneming
drijft in een eigen pand en u uw onderneming wilt overdragen aan uw
kind, kunt u de onderneming met of zonder het bedrijfspand verkopen.
Als u de onderneming zonder bedrijfspand verkoopt, kan dat uiteraard
zonder overdrachtsbelasting. Als u echter met pand verkoopt, is in
beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er zijn echter een aantal
vrijstellingen waarop uw kind een beroep kan doen. Door met succes
een beroep te doen op een vrijstelling kan het bedrijfspand dus zónder

topkoffie
uit de horeca
ook op het werk!
koffieautomaten en espressomachines
full-service dienstverlening

overdrachtsbelasting over naar uw kind. Maar stel dat u uw bedrijfspand
nog even een paar jaar voor uzelf houdt en het verhuurt aan uw
kind, waarna u het na een aantal jaren alsnog aan uw kind verkoopt.
Dan kunt u meestal geen gebruik meer maken van een vrijstelling
voor de overdrachtsbelasting. Dat is van belang om zich te realiseren,
aangezien het zonde is als uw kind onnodig wordt geconfronteerd met
overdrachtsbelasting. Bij een bedrijfspand met een waarde van
€ 1.000.000 betekent dat immers € 60.000 overdrachtsbelasting.
Tijd De factor tijd is een grote valkuil. Hoe langer u uitstelt, des te minder
tijd u heeft voor een grondige voorbereiding. Voor sommige juridische
constructies eist de fiscus dat ze een aantal jaren bestaan voordat de
overdracht fiscaal geruisloos kan plaatsvinden. Gewoon op tijd beginnen
dus. Een goede voorbereiding neemt 3 tot 7 jaar in beslag.
Dit waren nog maar enkele valkuilen bij een bedrijfsoverdracht, er zijn er
echter veel meer. Maar met de juiste begeleiding kunt u elke valkuil omzeilen.

Weesp 0294 257456

Laat u zich dus in dit soort trajecten tijdig en deskundig adviseren!

Roel van Olst ontwerpt, repareert en onderhoudt eigen sloepenlijn

Een ONJ-sloep heeft
geen opsmuk nodig
Weesp is een waterstad én een ondernemersstad.

tekst Ruth van Kessel
foto’s Brian Elings

Die twee karakters komen prachtig samen bij het
Weesper sloepenbedrijf ONJ (Olst Nederlandse
Jachtbouw). Roel van Olst bouwde zijn eigen serie
boten voor de pleziervaart. Een zet die uitpakte als
de ONJ-sloep zelf: robuust en solide.
Profie l
ONJ M otor L aun ch e s
& Work b o at s
Nijverheidslaan 34b, Weesp
(0294) 252622
www.onj.nl
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R o b u u s t e n sol i de, i s dat het kenmerk

werkboot 1020, die in 2004 werd verkozen tot

K n a pte j e ze lf d ie b o te n o p ?

va n e e n ONJ- sl o ep?

Boot van het Jaar. Een mooie impuls. Na 2008

“Nee, dat liet ik onder meer doen bij Hennie de

“E

en ONJ is een traditionele boot. Degelijk

zette de crisis echter goed in en ben ik blij dat

Bruijn, hier in Weesp. Het belangrijkste was dat

en weinig tierelantijnen. Wij doen niet

ONJ geen eigen productie meer heeft. Het komt

de boten gebruiksvriendelijk werden gemaakt

aan opsmuk als mooie koperen bollen en gelakte

beduidend minder voor dat mensen nog een

voor de particulier, die zo’n boot toch anders

dekken, omdat dat zaken zijn die alleen maar

nieuwe boot laten bouwen. Nu focussen we ons

gebruikt dan de beroepsvaart. Reddingsboten

kapot kunnen gaan en veel onderhoud vergen.

volledig op verkoop, service en onderhoud.”

zijn echt ruwe boten, maar na de metamorfose
heel aantrekkelijk voor het bootjespubliek.”

Een ONJ-boot wordt gebouwd van duurzame
materialen en niets aan de boot is overbodig of

H o e is ONJ b e go n n e n ?

vergt veel onderhoud. De boten zijn tijdloos en

“ONJ is me eigenlijk overkomen. Ik ben

Wa n n e e r b e se f te j e d at j e to e ko m s t i n

behouden dus hun waarde.”

opgegroeid in Kampen, woonde aan de

d e b o te n bu sin e ss la g?

jachthaven en al mijn vrije tijd – als tienjarige

“Toen Mulder & Rijke in de jaren ’90 besloten

D u s j e s l a at je g o ed do or de c risis…?

was ik zelfs al het hulpje van de havenmeester

met een bepaalde botenlijn niet verder te gaan,

“We blijven stabiel, al heeft de nadruk zich

– bracht ik door op en aan het water. Het liefst

heb ik de mallen gekocht. Eigenlijk in een impuls,

verlegd naar service en onderhoud. Die tak is

zeilend, dat altijd mijn grote liefde is gebleven.

want bouwen is een heel andere tak van sport

verdrievoudigd. Nieuwbouw en verkoop zijn

Tijdens mijn studie in Amsterdam kocht ik een

dan opknappen. Ik heb die mallen eerst een paar

daarentegen met 50% gedaald. Mensen zijn

bootje om in de gracht te leggen. Dat knapte

jaar opgeslagen, totdat ik tijdens een bezoek

zuinig op wat ze hebben. Ook opvallend is dat

ik dan op, kocht weer een betere en zo kreeg ik

aan Oostbloklanden op het idee kwam om daar

mensen nu heel gericht op zoek zijn naar een

een vast adresje waar ik mijn gebruikte bootjes

boten te laten bouwen. Dat kan daar zoveel

goede tweedehands boot; daar haalde men

kocht en verkocht. Dat was Mulder & Rijke in

goedkoper dan hier in het Westen, zeker het

vroeger bij wijze van spreken de neus voor op.”

IJmuiden. Zij bouwden, repareerden en keurden

proberen waard. Ik laadde mijn sloepenmal in en

reddingssloepen. Boten die zij afkeurden voor

ben naar Litouwen gereden en daar werden dus

Wa nn e e r was di e ‘ri jke’ tijd?

de beroepsvaart, kocht ik op om op te knappen

mijn eerste sloepen gebouwd. Tot die tijd was

“Tussen 1995 en 2003 waren echt onze

en weer te verkopen aan particulieren in

het botengedoe nog allemaal liefhebberij naast

topjaren. We lieten toen wel tot vijftig boten

Amsterdam. Een zeer lucratieve business, zeker

mijn vaste werk in de communicatie. Tot die ene

per jaar bouwen. In 2003 was er een dip, waar

voor een student. Zo rolde ik erin.”

dag.”

we wonderwel snel van herstelden door onze
B2B Weesp nr. 6|2011 17

‘In tijden van crisis zijn mensen
zuinig op wat ze hebben’

eens, kun je mijn boot even daarheen brengen
of even aftanken, maar dat gaat helaas niet. Het
woordje ‘even’ bestaat niet in de botenwereld,
daar heb ik echt mee moeten leren omgaan.”
H o e la n g h e e f t ONJ in Ru s l a n d
geze te n ?

Wat geb eu rd e e r o p d ie d a g?

“Het grootste voordeel van boten laten bouwen

ONJ-klassieker

“Bij een zeilwedstrijd ontmoette ik een journalist

in Rusland zijn de lage lonen, waardoor je scherp

ONJ heeft verschillende boten, maar

van de Telegraaf. We raakten aan de praat over

kunt prijzen. Maar na de introductie van onze

dé ONJ-sloep blijft toch de Launch 650.

wat ik deed en hij zei: dat is een mooi verhaal!

tweede boot, de loodsboot 760, die toch wel

Deze sloep wordt al sinds 1992 door

Een maand later sloeg ik de krant open en zag

100.000 gulden moest gaan opbrengen, durfden

het Weesper bedrijf gebouwd en er

tot onze grote verbazing dat er in de Vaarkrant

we het niet meer aan om die in Litouwen te

varen grote aantallen van rond in de

een halve pagina aan ons was besteed!

laten bouwen. De cultuur is daar zo anders,

Nederlandse wateren. Het model dankt

‘Nederlandse sloepen in een Russisch jasje’ kopte

een soort van wildwest dat je daar meemaakt.

zijn no-nonsense uitstraling aan haar

het artikel en vanaf die dag begon de telefoon te

Een spannend jongensboek, maar niet meer

origine van reddingssloep. Op belangrijke

rinkelen. Het startsein van ONJ. Het was echt een

verantwoord als het om zulke grote bedragen

punten is de lay-out van de kuip

gekkenhuis, een order van 25 sloepen van het

gaat. Daarom kozen we voor twee werven in

aangepast aan het particuliere gebruik. De

type ONJ 650! Dat viel niet meer te combineren

Brabant, huurden een opslagloods in Nigtevecht

Launch 650 is 6,5 meter lang en 2 meter

met een andere baan en zo ben ik in het diepe

aan de Lage Klompweg en zeiden Rusland

breed, de romp is van polyester en de

gesprongen. ”

vaarwel.”

1 meter, de diepgang 0,6 meter. Standaard

Spijt van d ie d a g?

Wa a ro m t we e we r ve n ?

motor is 11 pk diesel, maximaal uit te

“No way. Ik zou me geen mooier beroep kunnen

“Om het financiële risico te spreiden. Stel je

breiden naar 27 pk (voor een max van 7

wensen. Nog dagelijks geniet ik van de vrijheid

voor dat een werf op de kop gaat terwijl jij daar

knopen).

die ONJ mij biedt, al heb ik inmiddels wel geleerd

je hele productie – we zaten toen op 30 boten

mijn grenzen aan te geven. Mensen vragen wel

per jaar – hebt liggen. Dat wil je voorkomen.

afwerking van teak. De doorvaarhoogte is
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Ook om uitwijkmogelijkheden te hebben als

productie had en wilde dat die op tijd geleverd

We e sp a ls wate rsta d ?

er vertraging op zo’n werf optreedt, wat niet

konden worden, besloot ik die werf – met

“Als je bedenkt hoeveel mensen in Weesp

ongebruikelijk is. Om die reden werken we

personeel en al – voort te zetten. Die werf is

een bootje hebben, aan hun huis of in een

tegenwoordig zelfs met drie werven en werken

gaan groeien en groeien; eerst in Elahuizen en

haven, dan besef je dat Weesp niet zonder

we op de Nijverheidslaan veel met zzp-ers

later in Woudsend – en er werkte wel twintig

watersportbedrijven kan. Waar moeten mensen

in de disciplines hout, polyester, techniek en

man. Ondanks dat het goed ging merkte ik

anders naartoe voor onderhoud aan hun

elektronica. Dat werkt heel goed, want je hebt

dat managen en productie niet ‘mijn ding’ zijn

boot? Al zag het er eerst somber uit, in het

natuurlijk niet altijd fulltime werk voor elke

en besloot ik de werf te verkopen. Wat ben ik

voorliggende plan voor de Nijverheidslaan is

specialisatie en op deze manier doen we een

achteraf blij met deze zet want dat heeft me heel

gelukkig nu wel ruimte ingebouwd voor de

beroep op vakmensen op het moment dat we ze

veel kopzorgen gescheeld in de crisistijd. ”

watersportbedrijven. Terecht ook, want wonen
en watersport, ook een werf, gaan juist prachtig

nodig hebben. Heel flexibel dus.”
Wat doet ONJ aan de Nijverheidslaan?

K an ONJ u it d e vo e te n a a n d e

samen. Kijk maar naar the yards in Londen en

“Verkoop, service en onderhoud. We hebben hier

Nijver heid sla a n ?

New York, hoe prachtig is dat daar geïntegreerd.

alle typen boten liggen, dus geïnteresseerden

“Nu ONJ de nadruk heeft verlegd naar

Dat kan hier ook en ik zou dan ook bereid zijn

kunnen hier langs komen om de ONJ’s te zien

ontwikkelen, verkopen, service en onderhoud,

om ons pand flink te upgraden. Een pracht van

en te ervaren. Ook worden nieuwe boten vanuit

past het hier allemaal prima. Al komen we voor

een stoer authentiek gebouw in een moderne

hier opgeleverd en knappen we tweedehandse

de winterstalling ruimte tekort en hebben we

woonwijk, hoe mooi wil je het hebben?”

ONJ’s op, die we ook weer hier verkopen.

moeten uitwijken naar Friesland. Maar voor wat

Het is elke keer weer prachtig hoe mooi zo’n

wij doen met ONJ is deze locatie een prachtplek.

boot te voorschijn komt, nadat hij door ons

De kleine bootjes kunnen we zelf te water laten

onderhanden is genomen! Tevens biedt de

en voor de grotere boten kunnen we terecht bij

Nijverheidslaan winterstalling voor ONJ’s.”

Jachtwerf de Leeuw en De Bruijn. Het zou wel
heel fijn zijn als we meer ruimte voor ligplaatsen

No oi t e e n ei g en wer f g ehad?

in de haven konden krijgen, want dan zou ik mijn

“Slechts heel kort. ONJ was klant van een werfje

klanten meer kunnen bieden.”

in Friesland, die – zo later bleek – op de rand
van omvallen stond. Omdat ik daar zes boten in
B2B Weesp nr. 6|2011 19

AUTOSCHADEHERSTEL

Als het om vakmanschap & kwaliteit gaat

snel goede
mensen nodig?
ik regel ‘t
U wilt kunnen inspelen op bijvoorbeeld piekdrukte, ziekte of verlof. Door mijn contact met
ondernemers in het MKB weet ik uit ervaring
waar het in zo’n situatie om draait: kwaliteit,
snelheid en gemak. Of u nu tijdelijk extra
mankracht zoekt of een nieuwe vaste medewerker, ik regel het.
Wilt u ook dat alles met één telefoontje
goed komt? Bel ons dan voor een afspraak.
Want die extra werkzaamheden of vacature
komen altijd onverwacht. Als wij elkaar
persoonlijk kennen, weet u straks zeker:
Randstad MKB regelt ‘t.

good
to know
you

Randstad
MKB<plaatsnaam>
Randstad MKB
<straatnaam 7
+ nummer>
Hoekenrode
1234 AB <plaatsnaam>
1102
BR
Amsterdam
Zuidoost
012-3456789
020-56
59 000
naam.achternaam@nl.randstad.com

� Schadeherstel aan alle auto’s.
� Wij herstellen voor alle verzekeringsmaatschappijen
Schadegaranthersteller
� 4 jaar Focwa-garantie
ANWB-geselecteerd reparateur
� Eurogarant kwaliteitsborging
� Gratis vervangend vervoer
Achmea vertrouwensreparateur
Schade gereden en niet all-risk verzekerd?
Geen probleem, vraag naar onze speciale tarieven, wij werken dan met onderdelen uit de
groene onderdelen stroom.
Indien u dat wenst regelen wij uw autoschade rechtstreeks met uw verzekeringsmaatschappij

www.randstad.nl/mkb

Autoschade Herstel
Weesp

Pampuslaan 222-226
1382 JS Weesp
Industrieterrein Noord
Tel. 0294 - 413055
Fax 0294 - 415204

info@schadeherstelweesp.nl

VAN LONKHUIZEN
m a k e l a a r s

Inspirerend
vergadermeubilair
komt uit Weesp
en heet Procility

Flevolaan 19 B/C

T: 0294-25 61 00

E: info@procility.nl

1382 JX Weesp

F: 0294-48 48 62

I: www.procility.nl

Wijst u
de weg in
Weesp
www.vanlonkhuizen.nl
specialisten in bedrijfshuisvesting

Feestelijk varen
MOBY PARTY CRUISES

MOBY KING

• VOOR UW BOOTFEEST, RONDVAART EN EVENEMENTEN
• GROEPSTOCHTEN VANUIT WEESP EN ALMERE HAVEN
• SPECIAL: “MINICRUISE OVER DE VECHT”
• HEERLIJK VERS ETEN VOOR EEN MINIPRIJS.
• VOOR KLEINE EN GROTE GEZELSCHAPPEN
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MOBY QUEEN

PARTY REDERIJ TISSET

MOBY DICK
S AV E T H E W H A L E
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Veelzijdig horecaondernemer Ron Bot

Ondernemen is
investeren in mensen

Denken vanuit een einddoel en daaraan vasthouden, dat is de
ondernemersstrategie van Ron Bot van Horecagroep Muiderberg.
Samen met echtgenote Rianda Brouwer ziet de marathonloper
voortdurend kansen, durft hij los te laten en deelt hij graag kennis
en ervaring met jonge ondernemers. “Ondernemers moeten elkaar
versterken en niet steeds zelf opnieuw het wiel willen uitvinden.”

altijd mogelijkheden ziet om processen te
maximaliseren en efficiënter te maken. Ik
denk vanuit het eindplaatje, het einddoel.
Neem nu Strandpaviljoen De Zeemeeuw. Ik
passeerde de snackbar op het strand bijna
dagelijks en elke keer weer werd ik getroffen
door het vakantiegevoe dat je overvalt als je
vanaf de dijk naar beneden loopt. Dat gevoel
visualiseerde ik. Hoe ziet de plek er uit waar
mensen graag vertoeven? Wat zie ik voor me?
En vervolgens denk ik dan: hoe kan ik dat doel

tekst en foto’s Ruth van Kessel

bereiken?Dus niet, ik ga een restaurant beginnen
In 1987 startten Ron Bot en Rianda Brouwer

Wat heb je m e t j o n ge o n d e rn e m e rs?

en ik zie wel, maar vanuit een vastomlijnd doel

met bakkerij Bakkeron in Muiden en breidden

“I

n de 25 jaar dat ik ondernemer ben, heb

terugredeneren. Zo overdenk je elk detail, tot het

ik veel ervaring opgebouwd. Een van

suikerzakje aan toe. Achter alles wat we doen zit

dat uit tot drie filialen. In 1995 volgde
Strandpaviljoen De Zeemeeuw in Muiderberg,

mijn credo’s is dat je moet maximaliseren wat

een gedachte.”

in 1998 Nosotros Mexican Food in Utrecht en

je in je hebt. Als je anderen kunt laten renderen

restaurant ‘t Lagerhuis in Muiderberg en in

door het voor hen gemakkelijker te maken om

Wat is vo o r j o u d e vo o r wa a rd e o m te

2003 Brasserie Stijl in Laren. In 2007 verkocht

een bepaald niveau te bereiken, dan moeten ze

o n d e rn e m e n ?

Horecagroep Muiderberg – met uitzondering

jouw niveau gaan ontstijgen. Vanuit de simpele

“Een bedrijf moet voldoende omzetcapaciteit en

van Strandpaviljoen De Zeemeeuw – alles,

denkwijze dat ik vind dat ondernemers elkaar

volume hebben om winstgevend te kunnen zijn.

om zich in een nieuw avontuur te storten.

moeten versterken. Dat leidt tot een betere

In de horeca ga ik dan ook niet voor locaties van

Bakkerij Bakkeron is weer terug, in 2012 opent

economie en is immers voor ons allemaal beter.

minder dan 150 zitplaatsen. Maar bovenal is het

pannenkoekenhuis Dickens in Huizen haar

Wat heb je aan kennis als je het niet kunt delen?”

van belang dat je de juiste mensen vindt voor
op de juiste plekken binnen je organisatie. Deze

deuren en het bedrijf introduceert onder de
naam KeyWines een uniek wijnvertapsysteem

Wat kenme rkt j o u a ls o n d e rn e m e r?

op de horecamarkt.

“Ik vind dat je als ondernemer creatief en
gedreven moet zijn. Ik ben iemand die
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mensen vormen het bedrijf en zijn goud waard.”

H o e b e l a n g ri jk i s D e Zeemeeuw

te doen. Intussen wel doorgegaan met de

toegepast. Hiervoor heb ik dus ook gebruik

vo o r j e ?

inrichting van horecagelegenheden – iets wat

gemaakt van kennis van anderen.”

“Het was de eerste onderneming die ik weer

we altijd hebben gedaan – en geprobeerd of er

opzette, na een paar jaar uit het arbeidsproces

mogelijkheden waren om overtollige voorraden

H o e d at zo ?

te zijn geweest. Een acute hernia noodzaakte

van Nederland naar Frankrijk te brengen om daar

“Het Brabantse bedrijf is bij ons als adviseur in

mij in 1991 de bakkerijen Bakkeron te verkopen,

een ‘Tika’, een soort groothandel voor detaillisten,

dienst gekomen, zodat ook wij niet opnieuw het

omdat artsen mij hadden voorspeld dat ik nooit

op te zetten. Het had goede kans, omdat

wiel gaan uitvinden. Waarom zou ik dat doen, ik

meer zou kunnen werken. De belangrijkste

Nederland heel trendsettend is in inrichting,

kan beter iemand waarderen om wat hij bedacht

les die ik destijds heb geleerd is leren omgaan

maar helaas heeft de crisis een streep door dit

heeft en daar nog een schepje bovenop doen.

met je sterke en zwakke kanten. Misschien is

plan gezet.”

Kennis delen is goed, uitgaande van je eigen
kracht, dat brengt je als ondernemer echt vele

dat de reden waarom ik De Zeemeeuw niet
wil verkopen, omdat die plek diep in mijn hart

E n wat to e n ?

zit. Dat ik inmiddels weer marathons loop, is

“Inmiddels waren we door KeyKeg benaderd om

ook weer. Twee oud-leerlingen wilden wat doen

natuurlijk ook fantastisch.”

mee te denken met het in de markt zetten van

met het concept en wij hebben besloten hierin

stappen verder. Zo bestaat bakkerij Bakkeron

hun 100 % recyclebare fusten en tapsystemen.

te investeren. Uiteindelijk moet dat ook weer

Wa aro m heb je i n 2007 wel de

Met het creëren van een Europees Platform van

doorontwikkeld worden tot vier of vijf filialen.”

a n d ere s u c cesvol l e h orec ab edrijven

vraag en aanbod betreffende wijn in fusten,

ve rko c ht?

hebben we – in samenwerking met KeyKeg –

E n h o e z ie j e d e to e ko m s t ?

“Op het moment dat een Amsterdammer zich

een uniek wijnvertapsysteem ontwikkeld, dat

“Juist in deze tijden van crisis is het de tijd om te

meldde om Brasserie Stijl van ons te kopen,

we hebben geïntegreerd in De Zeemeeuw.

investeren, zodat je er als de markt weer aantrekt

begon het net bij mij te kriebelen. Ik verander

Duurzaam ondernemen heeft de toekomst. Laat

helemaal klaar voor bent. Ik ga niet actief naar

graag om de zeven jaar van richting. Ik ben ook

als ondernemer zien dat je ermee bezig bent, al

dingen op zoek, het komt op mijn weg of ze

meer een opbouwer dan een bestendiger. Daarbij

was het maar omdat het de consument een goed

vinden mij. En als ik het leuk vind, doe ik het. Dat

hadden we in onze locaties allemaal goede

gevoel geeft.”

leuk vinden is precies de laatste vijf procent – die
extra’s die je investeert – die het verschil maakt

bedrijfsleiders met verstand van de branche om
ons heen verzameld, het was een goed moment.

H o ever zij n j u l l i e m e t h e t Na u t i s c h

met andere ondernemers en waar uiteindelijk de

Dus Stijl verkocht en ook ‘t Lagerhuis waren we

Kwar t ier in H u ize n ?

meeste tijd in gaat zitten.”

binnen drie maanden kwijt. Loslaten kan ik goed,

“Met veertig panden en diverse ondernemers

ik ben dan alweer met het volgende bezig.”

werken we samen in het neerzetten van het
product Nautisch Kwartier. Een horecaplein met

M a a r to e n k wam de cri si s?

gebouwen in de stijl van de VOC, waardoor je

“In 2008 begon de crisis pas goed. Ik wilde

je in stadjes als Marken en Enkhuizen waant.

P ro f iel

eigenlijk iets in een andere branche beginnen,

Pannenkoekenhuis Dickens wordt een plek

Ze e m eeu w BV

maar dat was niet het goede tijdstip. Ik stond

waarin zowel voor kinderen als ouderen veel

Dickens BV

stil. Wel in die periode een huis voor onszelf

te beleven valt. We hebben een concept met

6162 Holding BV

gebouwd, dit kantoor hier aan de Pampuslaan,

florijnen en dergelijke bedacht, dat op een

Pampuslaan 204, Weesp

met het idee om vanuit hier nieuwe dingen

andere manier in Brabant met veel succes wordt

Email: ron.bot@drb2.nl
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• Klimaatsystemen voor o.a. kantoren, winkels,

EVON voor professionele werkplekverzorging.

hotels, woonhuizen en zorginstellingen
• Computer-airconditioning tbv serverruimtes
• Close Control units tbv data,
schakel en computerruimtes
• Warmtepompinstallaties voor
utiliteitsgebouwen
• Warmte en koude-terugwin systemen
• Luchtbehandeling
• Luchtgordijnen

EVON kan de volgende activiteiten
voor u uitvoeren:
• Schoonmaakdiensten
• Bedrijfsdiensten
• Office Support
Het motto van EVON: ‘Kwaliteit is Aandacht’.
Aandacht voor de dienst die we leveren, aandacht
voor de gebouwgebruiker en aandacht voor onze
medewerkers.

• Energie prestatie adviezen
(EPA-U) voor utiliteitsgebouwen
• Service en onderhoudscontracten

Neem contact met ons op voor een offerte
afgestemd op uw organisatie en volgens uw wensen.

• Eigen montage, service en onderhoudsdienst
• Bedrijfscertiﬁcering voor F-gassen, NVKL, PED en VCA

verwarmen • ventileren • koelen
Flevolaan 66
1382 JZ Weesp

T (0294) 255 406
F (0294) 255 276

E info@klimaatconcept.nl
I www.klimaatconcept.nl

Evon Services B.V.
Zandzuigerstraat 91 – 1333 MX Almere
Tel: 31 (0) 36-5378913 – Fax: 31 (0) 36-5376944
E-mail: info@evonservices.nl

www.evonservices.nl

Column
Niels van de
Griend
www.apknotaris.nl

Bewind
In een eerdere column heb ik melding gemaakt van een relatief nieuw
fenomeen: het levenstestament. Algemene volmachten hadden we al,
het levenstestament gaat echter nog een stuk verder, van medische
verklaringen tot verzorging van de parkiet. Omdat dit levenstestament
zo van belang wordt geacht, is er sinds begin deze maand zelfs een
register in het leven geroepen waarin de notaris het opstellen van een
levenstestament kan inschrijven. Dat betekent dus dat er nagegaan kan
worden óf er een levenstestament is.
Maar wat nu als je dat niet hebt gedaan en je zelf niet meer goed voor je
eigen zaken kan zorgdragen?
Indien iemand niet meer goed in staat is zijn (m/v) financiële belangen
te behartigen kan de rechter worden verzocht om het vermogen van die
persoon onder bewind te stellen en een bewindvoerder te benoemen.
Alle vermogensrechtelijke belangen worden dan niet langer meer door
debetreffende persoon zelf, maar door de bewindvoerder afgehandeld.
Volledige vrijheid heeft de bewindvoerder niet, want voor sommige ‘grote’
transacties is machtiging van de kantonrechter vereist. Denk daarbij onder
meer aan de verkoop van een huis of het doen van schenkingen. Verder
moet de bewindvoerder in beginsel jaarlijks van zijn (m/v) beheer verslag

LOCALKAART VAN KOST...
...DAT IS MAKKELIJK

uitbrengen aan de rechter en aan de betreffende persoon zelf, tenminste
als diens toestand dit toelaat.
Daarnaast moet de bewindvoerder in beginsel de betreffende persoon
steeds inlichten en uitleg geven over alle handelingen die hij gaat
verrichten. Dit ook weer tenzij er sprake is van een rechterlijke vrijstelling
daarvoor, omdat de betreffende persoon het niet kan begrijpen.

Geen losse tankbonnen
meer, u bespaart op
administratiekosten en
aan het eind van elke
maand krijgt u een
overzichtelijke factuur
waarop alle details van elke
tankbeurt zijn gespecificeerd.

Vaak komt het voor dat familieleden de taak van bewindvoerder op zich
nemen. Dat is op zich prima en sluit aan bij het soms persoonlijke karakter,
maar het kan leiden tot onenigheid tussen familieleden onderling. In die
gevallen is het een optie om de bewindvoering uit te laten voeren door
een onafhankelijke derde partij, bijvoorbeeld een stichting.
Bewind is beheer over goederen en daarmee veel minder vergaand dan
een ondercuratelestelling. In dat laatste geval wordt de persoon zelf
handelingsonbekwaam, vergelijkbaar met een minderjarige. De keuze
voor een beschermingsmaatregel is afhankelijk van de omstandigheden

U kunt de localkaart niet alleen
gebruiken om te tanken maar
ook voor onze ultramoderne
carwash, doe-het-zelfboxen speciaal voor busjes en bij shopaankopen.
Wilt u meer informatie over deze
handige kaart, neemt u dan contact
op met de heer W. Wierda,
telefoon 0294 - 412517.
Gooilandseweg 2, Weesp WWW.K O ST WE E S P.NL

en moet goed worden afgewogen.
Hoewel er dus over het algemeen een goed wettelijk ‘vangnet’ is, is en
blijft het zeer aan te bevelen na te denken over de situatie dat je niet meer
voor je eigen zaken kunt zorgdragen en vervolgens je ideeën daarover
vast te leggen.

Business bij de buren. . .
Als maker van
mengtafels
heeft D&R veel
schroefjes nodig.
Gelukkig zit de
internationale
leverancier van
kleinmetaal om
de hoek. Dus
werken Gebrema
en D&R al 20 jaar
samen.

Gebrema

tekst en foto’s
Lisa van Dorp

P ro f i e l

&

Boutjes en schroefjes voor 500 internationale klanten

G e b re m a
internationale klanten 1,2 miljoen euro omzet per jaar op. In

Bloemendalerweg 28

“Sinds ik hier werk, bekijk ik de wereld op

Weesp

componentenniveau”, zegt Jean-Marie Purvis,

onder meer China, Taiwan en India koopt Gebrema materiaal

(0294) 415151

general manager bij Gebrema. “Veel apparaten

in en in die landen laat het Weesper bedrijf ook halffabricaten

www.gebrema-weesp.nl

die we dagelijks gebruiken, bestaan uit losse

assembleren. “In Azië is productie goedkoop, dus hier laten

onderdelen. Wij maken die hele kleine ‘draaideeltjes’;

we voor onze klanten bijvoorbeeld het binnenwerk voor

schroeven, bouten, pluggen, contactdelen van

straatverlichting in elkaar zetten. Of de leidingbeugels voor

stekkers. Die zitten in alledaagse voorwerpen als

cv-systemen. De producten gaan op de boot naar Nederland

wandcontactdozen, opladers en het ophangsysteem

en wij houden ze in ons magazijn vast voor de klant,” vertelt

voor je CV-ketel.”

Purvis. Op deze manier managet de handelsonderneming
hele delen van het productieproces voor de klanten; inkoop,

G

ebrema, ooit begonnen als schroevenproducent in

assemblage, vervoer en opslag. De meeste handelsklanten van

een Amsterdamse garage met een klassieke draaibank,

Gebrema zitten niet in Nederland. De machinefabriek heeft

bestaat eigenlijk uit twee bedrijven. Een productiebedrijf voor

er wel een paar in Weesp. Purvis: “Onder meer Denso, Mobarn,

draaideeltjes en een internationale handelsonderneming. Het

Allux, Refij, Eurosort en D&R.”

productiebedrijf maakt een jaaromzet van 4,5 miljoen euro en
levert aan zo’n vijftig klanten wereldwijd. In de machines in de

G e bre m a ove r D & R

fabriekshal verdwijnen rollen messing, staal en koper om er, na

“Ik ken Duco de Rijk al zolang ik hier werk en dat is nu

de bewerking, als hele kleine schroefjes uit te komen.

toch alweer zeventien jaar. Hij is bij ons vaste klant voor de

Het Weesper bedrijf (sinds 1961) maakt op die manier

kleinere onderdelen van zijn mengpanelen en de andere

bijvoorbeeld stekkerpennen voor mobiele telefoonopladers.“Zo

geluidsregelsystemen die D&R levert. D&R vraagt misschien

produceren we per jaar naar schatting 400 miljoen draaideeltjes.

niet de volumes van een Sony of Samsung, maar neemt al jaren

De productie is helemaal geautomatiseerd”, zegt Purvis.

trouw boutjes en moertjes bij ons af. We houden een voorraad
voor ze bij in het magazijn, zodat ze nooit misgrijpen”, vertelt

De handelsonderneming levert Gebrema met 500
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Purvis.

D&R Electronica
Voor radiostations uit de hele wereld

P rof i e l
D& R E l ec t ro n i c a

In de werkkamer van Duco de Rijk, eigenaar van

apparatuur bij de klant maar als er technische problemen zijn,

Wees p BV

D&R, staat boven op een kast nog het allereerste

hebben ze contact met Weesp. Het bedrijf, dat 39 jaar bestaat,

Rijnkade 15B, Weesp

mengpaneel dat hij maakte. “D&R is ontstaan uit

verandert om de zoveel jaar van doelgroep en product. De Rijk:

(0294) 418014

muziek,” vertelt De Rijk. Zijn band Zen (van de nummer

“We maken een evolutie door. We begonnen in de jaren ’70

1 hit Hair) had een mengtafel nodig en samen met

met het maken van mengpanelen voor bandjes en dj’s. Vandaar

bassist Robbie Goene bouwde De Rijk er een. Vandaar

zijn we ons gaan richten op filmstudio’s. Die gebruiken onze

D&R, dat staat voor Duco en Robbie.

producten om het geluid onder films te zetten. Tromgeroffel,
aanzwellende violen, een geluid dat van links naar rechts

H

et Weesper bedrijf D&R is een internationale

beweegt, je kent het wel.”

onderneming in mengpanelen en audio-mixers. In

De huidige klanten van D&R zijn radiostations, overal

het bedrijfspand aan de Rijnkade werken vijftien mensen,

ter wereld. “Ieder dorp, ieder stadje heeft wel een eigen

verspreid over een research-, productie- en een testafdeling.

radiozender. We leveren mengpanelen van Afrika tot Azië.

“Ze houden allemaal van muziek en audio. De meesten zijn er

Radiostations hebben mengtafels nodig voor het mixen van

ook in hun vrije tijd mee bezig,” vertelt De Rijk (rechts op de

muziek, interviews en jingles. Dat is overal hetzelfde.” Ook

foto). Door de recessie die in 2009 begon, heeft De Rijk afscheid

Radio Weesp gebruikt een mengtafel van D&R.

moeten nemen van een aantal medewerkers. “Mengpanelen
kunnen 25 jaar mee, dus als het economisch slechter gaat, zien

D & R ove r G e bre m a

radiostations gemakkelijk af van nieuwe investeringen. Maar

“Al het metaalwerk dat we gebruiken bij de productie van

gelukkig trekt het nu weer aan.”

de mengtafels, komt bij Gebrema vandaan. Wekelijks halen

D&R maakt ongeveer 50 mengpanelen per maand, voor een

we een zending met 10.000 schroefjes per doos. Die houdt

internationale klantenkring. Een mengpaneel kost tussen

Gebrema voor ons op voorraad. Met Jean-Marie Purvis is het

de 2.000 en 100.000 euro. De mengtafels uit Weesp worden

goed samenwerken. Geen bla-bla, maar meedenken. Hij komt

door een netwerk van ongeveer 50 distributeurs over

dan met een tekening en een sample waardoor er een schroef

alle continenten verkocht. De distributeurs installeren de

komt die precies past.”
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Met Schüco zet u een stap in de toekomst. Schüco Energy3 Buildings: gebouwen die energie besparen,
winnen én distribueren. Naast de zeer efﬁciënte en energiebesparende gevelelementen van het Schüco 2°
systeem, zijn het de ProSol TF zonnepanelen in de gevel die ervoor zorgen dat het gebouw meer energie
genereert dan verbruikt. Deze energie kan via het Schüco SmartNet direct worden gebruikt voor LED
verlichting, automatisering, ventilatie, koeling en e-mobiliteit.
Daarnaast levert Schüco ook een duurzame renovatieoplossing, zodat het gebouw weer voldoet aan de
standaard van morgen. Investeren in de Schüco Renovatiegevel ERC 50, die voor de oude gevel wordt
geplaatst, levert in alle opzichten een kostenbesparing op en is een waardevermeerdering van uw vastgoed. Met de oplossingen van Schüco behoort het gebouw tot het hoogst haalbare op het gebied van
duurzaamheid. www.schueco.nl

Groene technologie voor de Blauwe Planeet
Schone energie met Solar en kozijnen

nieuws van de IVW
Nog geen alternatief
voor bus 49
De gemeente Weesp, Stadsregio
Amsterdam en de Provincie NoordHolland kijken nog steeds naar
alternatieven voor buslijn 49. Als gevolg
Bedrijvenvereniging voor

van bezuinigen dreigt die te verdwijnen

Weesp, Muiden en omstreken.

van bedrijventerrein Noord.

S e c reta riaat

Bus 49 is de enige die het bedrijventerrein

Petra van Kooten

aandoet. Hij zorgt voor een rechtstreekse

info@ivw-weesp.nl

IVW-voorzitter Van Vliet
kondigt afscheid aan

Ui t vo erend- s ecret ari s

Cees van Vliet heeft aangekondigd uiterlijk per 31 december

komen. Bij de IVW zijn daarover vele tientallen

Cor van der Poel

2011 af te treden als voorzitter van de IVW. Een besluit dat

verontwaardigde reacties binnengekomen.

corvanderpoel@ivw-weesp.nl

het bestuur respecteert, maar daarom niet minder betreurt.

Om die reden wil de IVW dat de buslijn blijft of

Postbus 106
1380 AC Weesp

verbinding met de NS-stations Weesp en
Amsterdam Bijlmer Arena. Forensen die met de
trein naar hun werk komen, kunnen zonder bus
49 dus alleen nog lopend op het bedrijventerrein

dat er een alternatief komt. Gesprekken met de
Cees van Vliet werd in 2007 voorzitter van het IVW-bestuur als opvolger

betrokken instanties leveren wel begrip op, maar

van Martin Stam. In de vier intensieve jaren die volgden heeft het IVW-

vooralsnog niet meer dan dat.

bestuur grote stappen kunnen maken op vele terreinen, maar toch
vooral op het gebied van de noodzakelijke herstructurering van de

IVW-lid
worden?

bedrijventerreinen in Weesp. Voor zijn “inspirerende en niet aflatende
inzet voor de IVW” kende het gemeentebestuur van Weesp Cees van
Vliet in 2009 de Erespeld van de Gemeente Weesp toe. Op het Nationaal

Voetbaltoernooi
geannuleerd

Congres Bedrijventerrein in Rotterdam werd Cees verkozen tot
‘Bedrijventerrein Man 2010’.

Ondanks alle promotie en stimulans is het

Zo geregeld op

Met de vaststelling van de Structuurvisie Bedrijventerreinen door de

niet gelukt om meer dan vier teams in de

www.ivw-weesp.nl

gemeenteraad van Weesp in 2010 ligt er een stevig fundament voor de

voetbalschoenen te krijgen voor het IVW

herstructurering en daarmee is het proces onomkeerbaar geworden.

Bedrijventoernooi op 18 juni. Dat aantal is

Cees vindt het verstandig het stokje over te dragen nu de volgende fase

helaas te weinig om een fatsoenlijk toernooi te

aanbreekt.

organiseren. Daarom is besloten het toernooi te

Dit aangekondigde vertrek leidt in ieder geval tot een vacature binnen

annuleren.

Informatie

het bestuur. De komende periode buigt het IVW-bestuur zich over het
Nog veel meer

invullen van deze vacature, waarna het bestuur uit haar midden een

informatie vindt

nieuwe voorzitter zal kiezen.

u op onze website

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de IVW op 5 juli a.s. zal e.e.a

www.ivw-weesp.nl

worden besproken. Tijdens deze vergadering zal onze penningmeester

Triatlon 21 augustus
Op zondag 21 augustus wordt het

Norbert Masereeuw zich niet herkiesbaar stellen voor een nieuwe

grootste sportspektakel van Weesp

Mist u iets, laat het

termijn. Het bestuur stelt voor zittend bestuurslid Richard Kuipers te

gehouden: de WeesperNieuws Triatlon.

ons weten.

benoemen als penningmeester.
Het fietsparcours voert grotendeels over
bedrijventerrein Noord. Het verkeer zal op deze
zondag tussen 12.00 en 15.00 uur rekening
moeten houden met aanwijzingen van
verkeersregelaars. U krijgt daar in de loop van de
zomer nadere informatie over, ook via dit blad.
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R. Loggen
centrale verwarming
Verkoop van loodgieters- &
centraleverwarmingsmaterialen

Voor particulieren & bedrijven.
Sanitair op afspraak in showroom
te bezichtigen.
Verkoop van alle merken cv-ketels

Zaken doen
in een
kasteel?

Ook te bestellen via:
bestelling@loggen.nl
Storingsdienst voor
centrale verwarming
tel: 06-57431465
Gemeenschapspolderweg 40
1382 GR Weesp
tel: 0294-267853

Leveren en plaatsen alle merken cv ketels e
verkoop aan particuliere en bedrij

Ook voor zakelijke ontvangsten, borrels en partijen

www.muiderslot.nl

Wilt u een leven
redden? Leer reanimeren!
U moet binnen 6 minuten
reanimeren, om een reële
overlevingskans te creëren.
Het gebruik van een AED*
brengt de overlevingskans
naar 70 tot 90%.
*AED is een automatische externe defibrillator

Per jaar krijgen 16.000 personen tussen de 35 en 65 jaar een hartstilstand.
Dat zijn 50 personen per dag! Iedereen denkt ‘in mijn omgeving
gebeurt dat niet’. Maar helaas is de kans zeer groot dat dit wél gebeurt.
En natuurlijk wilt u dan degene zijn die deze persoon redt. Maar lukt dat u?
Volg de cursus ‘Bedrijfshulpverlening’ of ‘Reanimatie/AED training’
• Onze instructeurs zijn ervaren met de ic, hartbewaking, ambulance
en (bedrijfs)brandweer.
• Herhalingscursus (1 dag): € 175,-, basiscursus (2 dagen): € 275,-.
• Reanimatie/AED training: € 50,• Wanneer u voor 15 september 2011 een cursus bedrijfshulpverlening
afsluit én een AED aanschaft, ontvangt u € 100,- korting.
Aanmelding en informatie:
info@aed-professionals.nl - telefoon 0294 413 663 / 06 5354 5258

DE RUIME RENAULT SCÉNIC EN DE NOG RUIMERE
GRAND SCÉNIC NU MET EEN KRAPPE 20% BIJTELLING
NÚ BIJ AREND AUTO AMSTERDAM

NÚ BIJ AREND AUTO AMSTERDAM

GRAND SCÉNIC
NU VANAF

SCÉNIC

�31.990,-

LEASEPRIJS VANAF €

NU VANAF

789,- BIJTELLING € 224,-

PACK STYLE 17" NU VOOR � 695,Pack Style 17" bestaat uit: Q 17" Lichtmetalen wielen Sari
Q Parkeersensoren achter Q Elektrisch inklapbare buitenspiegels

LEASEPRIJS
SEPRIJS VANAF €

�30.990,,-

759,- BIJTELLING € 217,-

PACK STYLE 17" NU VOOR � 695,-

ENIGE
7-ZITTER

Pack Style 17" bestaat uit: Q 17" Lichtmetalen wielen Sari
Q Parkeersensoren achter Q Elektrisch inklapbare buitenspiegels

MET 20% BIJTELLING

WWW.ARENDAUTO.NL

AREND AUTO
AMSTERDAM

20%

BIJTELLNG

BURGEMEESTER STRAMANWEG 110

TEL. (020) 561 96 11

€ 217,- PER MAAND

STOP & KRACHTIGE ZEER
START
DIESEL ZUINIG
SYSTEEM

Aanbieding Série Limitée Parisienne zolang de voorraad strekt. Bijtelling gebaseerd op 42% belasting. De nieuwe Renault Scénic Parisienne ENERGY dci 130 stop & start vanaf € 30.990,- incl. BTW, BPM. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Leaseprijs Scénic vanaf € 649,-/mnd via Renault Business Finance. Full Operational
Lease excl. BTW, brandstof, vervangend vervoer o.b.v. 48 mnd/20.000 km. Op elke nieuwe Renault Scénic geldt een fabrieksgarantie van 2 zonder kilometerbeperking. 12 jr. plaatwerkgarantie. Drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie of de voorwaarden bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl.

Min./max. verbruik getoond model: 4,5 - 8,1 l/100 km. Resp. 12,3 - 22,2 km /l. CO2: 115 - 186 g/km.

Rijnkade 8 • 1382 GS Weesp • 0294-412743

IN GEBRUIK

,FOOJTEFMFONFU
POEFSOFNFST%BUJTIFUJEFF
3BCPCBOL $JKGFST  5SFOET CSFOHU BM NFFS EBO  KBBS EF POUXJLLFMJOHFO JO IFU /FEFSMBOETF CFESJKGTMFWFO
JO LBBSU 0Q PO[F XFCTJUF HFWFO XJK PO[F WJTJF PQ  TFDUPSFO FO  CSBODIFT /BBTU DJKGFST FO USFOET WJOEU
V PPL JOGPSNBUJF PWFS LBOTFO CFESFJHJOHFO FO IFU QFSTQFDUJFG JO VX CSBODIF %F 3BCPCBOL EFFMU IBBS
LFOOJTHSBBHNFUV,JKLPQXXXSBCPCBOLOMDJKGFSTFOUSFOET

3BCPCBOL$JKGFST5SFOET
3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

.FFSXFUFOPWFS[BLFMJKLCBOLJFSFOCJKEF3BCPCBOL
,JKLPQXXXSBCPCBOLOMBNTUFMFOWFDIU

