
HET NIEUWE BEDRIJFSGEBOUW VAN AQUALON VAN  ZUTPHEN; INDRUKWEKKEND 
DUURZAAM, GEZOND, VEILIG EN UITERST TOEKOMSTBESTENDING.

WERKEN VANUIT EEN NIEUW BEDRIJFS-
GEBOUW ÓF DE WERELD VAN MORGEN?

Het beste uit één wereld.

BEKIJK HIER DE DRONE VIDEO 
VAN ONS NIEUWE PAND.



Het beste uit één wereld.

Wij zijn Aqualon van Zutphen. Wij gaan van duurzaamheidsambitie naar concreet resultaat. Een ‘belofte’ als ‘reis’ waarin we je graag meenemen. Voor velen is dit een reis naar een nieuwe wereld 
ofwel de dag van morgen; onderweg naar het beste uit één wereld. Deze ‘nieuwe wereld’ hebben we aan de Lange Voren 18 tastbaar en concreet gemaakt door de realisatie van ons nieuwe bedrijfsge-
bouw. We nemen je graag mee in het verhaal; van idee tot uitvoering. Laat ons met dit artikel een bron van duurzame inspiratie zijn voor iedereen …

Brainstormen, engineeren, plannen en realiseren
In 2016 trokken we de conclusie dat het na 14 jaar tijd was voor vernieuwing, modernisering en verduurzaming van ons bestaande bedrijfsgebouw. Na enkele brainstormsessies kwamen we al 
snel tot de conclusie dat het niet om zomaar een verbouwing zou gaan. Nieuwe wet- en regelgeving, energie eisen, de ‘verduurzamingsstandaard’ en onze eigen wensen én eisen, bleken alles-
bepalend: er zou niet veel van het huidige bedrijfsgebouw overblijven. Met de schetsontwerpen van Architectenbureau Franken en onze eigen technische specialisten begonnen we aan de echte 
uitwerking van ons nieuwe pand … op papier.

Net zoals tijdens onze dagelijkse werkzaamheden, hielden we ook bij de totstandkoming van ons eigen nieuwe pand vast aan onze visie: installatiespecialisten betrek je vanaf het allerbegin bij 
het (ver)bouwproces. Op die manier hebben we samen met de architect de plannen geconcretiseerd. Want om optimaal werkende installaties te realiseren is het van essentieel belang dat deze op 
de juiste manier worden ‘verweven’ met het gebouw. Het is dus iets om op voorhand goed over na te denken, niet alleen, maar met de juiste specialisten en betrokken partners. Wat ons betreft 
laat de totstandkoming van ons nieuwe bedrijfsgebouw zien dat onze visie / werkwijze absoluut de juiste is!

In 2014 namen wij als Van Zutphen Installatietechniek (nu Aqualon van Zutphen, red.) de service- en installatie ‘tak’ van Aqualon (Riethoven, red.) over. Hierop hebben we de (ver)bouwplannen 
aangepast. Met als doel: iedereen laten werken vanuit ons nieuwe bedrijfsgebouw. Er werd zowel voor het kantoor- als magazijngedeelte een plan gemaakt. De vloer- en staalconstructie van de 
bestaande bedrijfshal werd behouden. De schil van de hal is volledig vervangen en geïsoleerd volgens de allerhoogste standaard. Daarnaast is de linker-gevel van het magazijn voorzien van zes 
overheaddeuren voor eenvoudig laden en lossen. Tot slot hebben we een nachtmagazijn gecreëerd, zodat we 24/7 beleverd kunnen worden.
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Duurzaamheid
Bij Aqualon van Zutphen is de ambitie op het gebied van duurzaamheid eindeloos. We kozen daarom voor de beste isolatie, triple glas en natuurlijk de meeste duurzame installaties. We houden van 
het verduurzamen van gebouwen en woningen en wat ons geldt; goed voorbeeld doet volgen!

All electric. Dus geen gas
Ons streven? We gaan voor alle subsidies en investeringsaftrekken en kiezen voor all electric (geen gas). Voor de 513 zonnepanelen (geplaatst door partner Solar Crew, red.) en lucht-water warmte-
pomp konden we gebruikmaken van de SDE+ subsidie. We verwarmen en koelen met verschillende type warmtepomp systemen van de merken Mitsubishi en Nibe. Met maar liefst drie lucht-lucht 
warmtepompen verwarmen en koelen we de kantoren, bedrijfshal en serverruimte. Een aanvullende lucht-water warmtepomp zorgt voor de vloerverwarming in de kantoren. Daarnaast maken we 
ook gebruik van een Ventilair balans WTW-luchtbehandelingsinstallatie met warmtewiel. Tot slot is alle verlichting uitgevoerd in LED, inclusief aanwezigheid-detectie. Kortom: qua duurzaamheid 
bevinden we onszelf op de allerhoogste trede.

“Ons bedrijfsgebouw is een werkplek voor onze 
mensen en showroom voor klanten en relaties. 

Neem het dak, dit is eigenlijk 
gewoon een showtuin waar we zonnepanelen, 

luchtbehandeling en warmtepompen laten zien. 
We kunnen op die manier ook eenvoudig uitleg 
geven over de verschillende installaties en de 

keuzes die wij hebben gemaakt.”
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Gebouwinformatie monitoren
In ons nieuwe gebouw worden dagelijks alle systemen gemonitord. We meten als het ware het klimaat: de temperatuur, het koolstofdioxide niveau en de luchtvochtigheid. Het monitoren en loggen 
van deze gegevens is van groot belang en levert belangrijke informatie op. Ook kunnen we op basis van de beschikbare data onze systemen bijsturen en optimaliseren. De gebouwinformatie pre-
senteren we realtime op schermen in de ontvangstruimte en kantine. Op deze manier kunnen onze mensen en klanten zien wat het gebouw per installatie verbruikt en opwekt en wat de status is 
van het binnenklimaat. Met ons gebouwbeheersysteem proberen we ook een achterliggende boodschap mee te geven aan al onze bezoekers: we kunnen samen een grote bijdrage leveren aan het 
behalen van de klimaatdoelen in 2030. We dragen als Aqualon ook graag een steentje bij aan het creëren van extra bewustwording.

Het monitoren van onze systemen levert veel informatie op. Zo kwamen we erachter dat de luchtvochtigheid in ons gebouw soms iets aan de lage bleek te zijn. Bij een ‘gezond’ binnenklimaat hoort 
ook een correcte luchtvochtigheid. Daarom plaatsen we op de luchtbehandelingskast een bevochtiger, zodat we de luchtvochtigheid beter kunnen reguleren. Ook meten we continu het verbruik per 
systeem. Met grote regelmaat wordt ons ook de vraag gesteld: wat verbruiken de verschillende installaties afzonderlijk van elkaar? Omdat we continu meten, kunnen we de verschillende systemen 
steeds verder optimaliseren en zo flinke besparingen realiseren! Het verbruik is dan ook een relatieve variabele, want we proberen dit steeds verder terug te brengen. Bottom line? Op jaarbasis 
verwachten we drie keer meer op te wekken dan ons eigen verbruik. Als de techniek het toelaat dan willen we een deel van de opgewekte energie opslaan en het overige deel gebruiken voor het 
laden van onze elektrische bedrijfsauto’s. Nog een leuk feitje: we voorzien per jaar ruim 50 huishoudens van stroom via ‘ons dak’.
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Onze toekomst
Toekomstbestendig. Dat zijn we! Daarnaast willen we verder met verduurzamen en zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met ‘de wereld 
van morgen’.  Ook willen we jonge mensen enthousiasmeren en opleiden binnen de (duurzame) installatietechniek. De loodgieter van vandaag is 
nog steeds een echte vakman. Hij of zij krijgt er vandaag de dag veel toekomstperspectief en doorgroeimogelijkheden bij. Tot slot zetten we bin-
nen Aqualon van Zutphen ook vol in op de vitaliteit van onze mensen. Wij vinden dit enorm belangrijk. Veel van je tijd breng je door op je werk, dit 
vraagt om een goede mentale en fysieke gezondheid. Wij proberen dit zoveel mogelijk te faciliteren. Denk hierbij aan ergonomische werkplekken 
en bijvoorbeeld ons klimaatsysteem.  

Tsja, over ons nieuwe pand en de wereld van morgen raken we niet uitgepraat. Hebben we op basis van ons verhaal jouw 

aandacht? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn Aqualon van Zutphen. Wij gaan van duurzaamheids-

ambitie naar concreet resultaat. Een ‘belofte’ als ‘reis’ waarin we je graag meenemen.
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