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Gasterij Kruisberg
Een ecologisch denkende onderneming met een klimaatbewuste filosofie.
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Beste relatie,
Na een beweeglijk jaar, waarin we moesten bijsturen om kosten en omzet op het
juiste niveau te krijgen, liggen we nu weer goed en vast op koers. Daarom kijk ik
uiteindelijk toch tevreden terug op 2013. En, belangrijker nog, in vol vertrouwen
uit naar het verloop van 2014 en de jaren daarna. In deze toekomstvisie van ons
bedrijf blijft duurzaamheid een heel belangrijke rol spelen.

Gasterij Kruisberg:
groene horeca
midden in de natuur
Groene visie
De groene ondernemingsvisie van Gasterij Kruisberg
sluit goed aan op die van Visser Elektrotechniek.
De twee bedrijven onderhouden nu twee jaar een
relatie die steeds intensiever wordt. Het begon met
de wettelijk verplichte keuringen van blusmiddelen
en noodverlichting. Maar inmiddels wordt over
de volle breedte elektrotechnische ondersteuning
gegeven, inclusief advies, dat niet zelden is gericht
op energie-efficiency. Een belangrijk doel is dat
de installaties in de duinboerderij blijvend aan de
hoogste duurzaamheidsnormen voldoen. “Fijn dat

we in dat opzicht op één lijn zitten met Visser” zegt
Dick Logchies. “Misschien is het maar een detail,
maar als er onderhoud nodig of gepland is, komen
ze altijd aanrijden in een volledig elektrisch voertuig.
Dat zegt toch wel iets.”
Puur en eerlijk
Gasterij Kruisberg vormt in de beschutting van
een groot paraboolduin een ideale oase voor
wandelaars, fietsers en andere natuurliefhebbers
die even willen relaxen en genieten. Natuurlijk
kun je er koffie en thee krijgen, maar befaamd

In deze uitgave van Uitgelicht ziet
u daarvan weer veel inspirerende
voorbeelden. Daarnaast hoop ik
dat duurzaamheid vooral tot uiting
komt in de relatie met u. Ik wens
u en iedereen om u heen in alle
opzichten een gezond 2014.
Huib Visser, algemeen directeur

Midden in de duinen bij Heemskerk ligt Gasterij
Kruisberg. Geen gewoon horecabedrijf, maar
een ecologisch denkende onderneming met een
klimaatbewuste filosofie. “We hebben gekozen
voor een rustige vorm van horeca, die aansluit
bij onze monumentale boerderij in dit prachtige,
maar kwetsbare natuurgebied waar we onze
gasten ontvangen”, zegt eigenaar Dick Logchies.

zijn de highlanderburgers, met hun ongekend
pure smaak. Het zijn namelijk dezelfde dieren
die al twaalf jaar het duingebied van Castricum
tot Wijk aan Zee begrazen. Net zo lekker en
natuurlijk zijn de worstjes van biologisch varken
en Scottish Blackface-schapen, geboren en
getogen in de zoute zeelucht - pré-salés zeggen
Franse fijnproevers - van het beschermde
duinwatergebied van PWN. Alles dus letterlijk uit
de achtertuin en vrij van antibiotica. Ook is er een
winkel waar je al dit unieke en eerlijk scharrelvlees
kunt bestellen.

www.visserelektro.nl

Drogtrop Renault
opent nieuw pand in Heemskerk
Op de Autoboulevard Heemskerk
opende Drogtrop Renault eind
vorig jaar een prachtig nieuw pand.
Wij realiseerden de elektrotechnische
installaties.

Vellesan College IJmuiden

Van stopcontact
naar duurzame
oplossing
Het Vellesan College in IJmuiden leidt op vier
locaties zo’n 1200 leerlingen op naar hun
diploma vmbo, mavo, havo of vwo. Naast de
kwaliteit van het onderwijs behoren welzijn
en veiligheid van deze jonge mensen tot de
prioriteiten van de school. Sinds een jaar levert
Visser Elektrotechniek er een bijdrage aan.

Directeur-eigenaar Peter Drogtrop was meer dan
nauw betrokken bij de ontwikkeling van zijn pand
aan Rijksstraatweg. Hij leverde niet alleen zelf het
ontwerp, maar voerde ook de bouwdirectie. In de
zomer liet hij het pand naar zijn specificaties winden waterdicht opleveren. Daarna gingen onder zijn
projectleiding de schilders, diverse installateurs en ook
Visser Elektrotechniek aan het werk. Peter Drogtrop:
“Het was allemaal nieuw voor mij, maar leuk om
te doen. Alles ging volgens planning. Op 1 oktober
konden we erin. En op 1 november hielden we ons
openingsfeest voor klanten, relaties en de pers.”

onderbouwd plan, waarin ze lieten zien oog te hebben
voor detail en goed te kunnen meedenken. Bovendien was
hun prijs goed. De praktijk bevestigde dat ik de juiste keuze
had gemaakt: de samenwerking is vlekkeloos verlopen.”

Ervaring
Visser Elektrotechniek leverde de elektrotechnische
installaties, inclusief it-infra, plus het beveiligingssysteem
met camera’s. Ook het onderhoud wordt verzorgd.
Vergelijkbare ervaring was onder meer opgedaan bij de
schitterende nieuwbouw van Gomes Mercedes-Benz in
Alkmaar.

Meedenken

Nieuwe klanten

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? Peter
Drogtrop: “Huib en Ton Visser hebben mij persoonlijk
benaderd voor een kennismaking met hun bedrijf en dit
was de basis voor de samenwerking. Doelbewust zocht
ik ook naar een partner uit de regio. Dan zijn de lijnen
kort en kun je gemakkelijker wat voor elkaar doen. In de
offerteronde onderscheidde Visser zich met een uitstekend

Drogtrop Renault heeft ook een vestiging in Heiloo. De
oude showroom in Beverwijk heeft plaats gemaakt voor de
fraaie nieuwbouw in Heemskerk. “Hoewel de afstand niet
groot is, zie ik hier veel nieuwe klanten. Dat is te danken
aan het mooie pand, de A1-locatie en de grote showroom
waar ik alle modellen kan tonen”, besluit een tevreden
Peter Drogtrop.

Een geruststellende gedachte

ontruimingsoefeningen en we zorgen ervoor dat de
blusmiddelen en noodverlichting in topconditie blijven.
Ook op andere aspecten van duurzaamheid voeren we
actief beleid, waarin een deskundige partner als Visser
Elektrotechniek zeker een rol kan spelen. Onze ambities
zijn hoog, maar we moeten ook aan de betaalbaarheid
denken. Slimme oplossingen, bijvoorbeeld regelbare
lichtzones aan de raamkanten van lokalen, kunnen al veel
bijdragen aan kostenbesparingen en aan het milieu.

“Het begon met één stopcontact”, herinnert Harald
van Schagen zich. Hij is belast met facilitaire zaken en
heeft een coördinerende taak onder de conciërges op de
locaties. Bijvoorbeeld als er een storing is. “Dan bellen de
collega’s mij op, waarna ik zo nodig Visser Elektrotechniek
inschakel en daarbij aangeef hoe urgent de storing is.
Als het moet, zijn ze snel ter plaatse. Ze zitten immers in
dezelfde regio. Dat een storing snel kan worden verholpen,
is voor ons erg belangrijk en een geruststellende gedachte.
Daarom geven we ook de voorkeur aan samenwerking met
één partner in elektrotechniek, die onze installaties goed
kent. Een ander voordeel is dat de klassen minder vaak
gestoord hoeven te worden voor keuringen, inspecties en
onderhoud. Een partner die voor alles gecertificeerd is, kan
dat namelijk in één keer doen.”
Inmiddels wordt Visser Elektrotechniek steeds vaker
ingeschakeld. Niet alleen voor onderhoud, maar ook
bijvoorbeeld voor de installatie van ledverlichting met
RGB-schakelaar, bewegingssensoren en digiborden in
de lokalen. Veel ervan is gericht op het welzijn en de
veiligheid van docenten en leerlingen.

Aspecten van duurzaamheid
“Veiligheid gaat bij ons voor alles”, benadrukt rector Marc
Boelsma. “Dat is goed op orde. We hebben 34 opgeleide
BHV’ers rondlopen, we doen realistische

DekaMarkt Krommenie is de mooiste!
Eind vorig jaar werd DekaMarkt Krommenie tijdens het Supermarktvastgoedcongres uitgeroepen tot de mooiste supermarkt van Nederland.
Onze hartelijke felicitaties voor deze welverdiende en terechte
onderscheiding. We zijn er trots op dat wij hieraan mochten meewerken.
Schoonheidsprijs
Op het Supermarktvastgoedcongres
2013 in Houten kwamen eind
vorig jaar vele deskundigen en
topmanagers uit de werelden van
supermarkt en vastgoed bijeen.
Daaruit werd een jury gevormd,
die uit 21 uitzendingen van elf
supermarktformules de winkel
moest kiezen die boven de rest
uitstak. Dat werd de DekaMarkt
aan de Heiligeweg in Krommenie,
die geprezen werd om onder meer
het fraaie en duurzame ontwerp
en de doordachte inpassing in de
omgeving. Deze prachtige vestiging,
die afgelopen mei werd geopend,
is maar liefst 2700 vierkante meter

groot en ingericht volgens het
innovatieve concept Vers, Vriendelijk
& Voordelig.

In de dorpskern
De ultramoderne super is perfect
geïntegreerd in de oude dorpskern
van Krommenie. Het respect voor de
omgeving straalt af van de glazen
puien, die zijn versierd met grote
historische foto’s van deze typisch
Zaanse plaats. “We zijn zeer vereerd
met deze prijs”, zegt Ruud van
Wijngaarden, hoofd Bouwbureau
van DekaMarkt. “Het is een
bevestiging van de complimenten die
we dagelijks krijgen van onze klanten
uit Krommenie en Assendelft. Om

hen draait het uiteindelijk allemaal.”
Ook projectleider Ton Beentjes, altijd
nauw bij de bouw betrokken, is blij
met de erkenning. “Een enorme
opsteker”, zegt hij. “Het laat zien dat
duurzaamheid prima kan samengaan
met economische functionaliteit.”

Duurzame relatie
Visser Elektrotechniek onderhoudt
een langdurige en intensieve relatie
met DekaMarkt. We verzorgen
niet alleen de elektrotechniek bij
nieuwbouw of renovatie, maar ook
het onderhoud en de keuringen in
bestaande filialen. In alle gevallen
streven we met deze klant duurzame
oplossingen na.

Regeling voor de erkenning van installateurs van
duurzame energie

Nieuwe certificaten:

De installatie van zonnepanelen en andere duurzame energiesystemen is een
snel opkomende markt, waar veel nieuwe aanbieders zich op storten. Dit leidt
regelmatig tot problemen en soms zelfs tot onveilige situaties. Reden voor
Sterkin om een nieuw kwaliteitskeurmerk te ontwikkelen, zodat de klant het
kaf van het koren kan scheiden.

Duurzaamheid en
Comfortinstallateur

Comfortinstallateur

We hebben alle certificaten die relevant zijn voor onze
dienstverlening. Maar ja, de maatschappij en techniek staat
niet stil, net zo min als bekwaamheden die daarvoor vereist zijn.
Daarom twee nieuwe erkenningen: Installateur Duurzame
Energie en Comfortinstallateur. Wat betekent dit voor u?

Deze erkenning is gericht op de particulieren en de zorgmarkt. Het doel is
tweeledig. Enerzijds om vitale ouderen en mensen met een beperking - thuis
of in een instelling - zo zelfstandig en comfortabel mogelijk te laten wonen.
Anderzijds om mensen in het algemeen te adviseren over nieuwe technieken
om hun woning comfortabeler en veiliger te maken. Domotica en de
bijbehorende KNX-norm, die wij al langer toepassen in de particuliere als ook
de zakelijke markt, spelen hierbij een belangrijke rol. Een Comfortinstallateur
heeft de juiste papieren om klanten van gedegen advies te voorzien. Door de
erkenning en de juiste opleiding kan hij cliënten vakkundig op weg helpen naar
een hoger comfortniveau in de woning, nú en voorbereid op de toekomst!

Lijn5 kiest voor
e-Station-laadstations
Lijn5 is in 2008 ontstaan
uit een fusie tussen vijf
jeugdzorginstellingen. Het
gezamenlijke doel van de Lijn5organisaties is jongeren en hun
ouders te helpen bij problemen
met opgroeien en opvoeden. Dit
gebeurt vanuit 120 vestigingen
in Noord-Holland, Utrecht en
Gelderland. Het hoofdkantoor
van Lijn5 staat in Driehuis. Daar
werden eind vorig jaar twee
e-Stations geïnstalleerd, de
laadoplossingen voor elektrische
auto’s van Visser Elektrotechniek.

Slimme oplossing
Senior-projectleider Willem Brantjes
legt uit waarom Lijn5 koos voor de

e-Stations: “Steeds meer mensen
rijden in elektrische auto’s: klanten
en andere relaties die ons willen
bezoeken, maar ook wijzelf. De
behoefte aan slimme oplossingen
om je auto op te laden, groeit
dus net zo hard. Vandaar dat wij
besloten om op ons parkeerterrein
die mogelijkheid aan te bieden.
Met Visser Elektrotechniek hadden
we eerder al goede ervaringen
opgedaan. Bij deze en enkele
andere aanbieders vroegen we
offertes aan. Uit de vergelijking
kwam de e-Station in alle
opzichten als beste naar voren. We
hebben gekozen voor een dubbel
uitgevoerd paalmodel, werkend
op een pasje dat bezoekers bij de

receptie kunnen afhalen. Aan de
achterkant van het gebouw hebben
we een wandmodel laten plaatsen.
Het werkt allemaal prima.”

Klimaatbewust statement
De e-Station is het antwoord
van Visser Elektrotechniek op de
groeiende behoefte aan highend laadstations voor elektrische
auto’s, vrachtauto’s en scooters.
Ze zijn uitvoerbaar met het
logo en in de huiskleuren van
de klant en uitbreidbaar met
mobiele bediening, identificatie,
betaalfuncties en meer. Zo
kan iedere organisatie een
klimaatbewust statement maken en
dat voor de deur uitdragen.

www.visserelektro.nl

Zonnepanelen voor
Groep Kennemerwaert

Terugverdientijd: 3,5 jaar!
Accountants kunnen goed rekenen. Daarom
duurde het voor Groep Kennemerwaert
in Heemskerk niet lang om vast te stellen
dat een investering in zonnepanelen snel
kan renderen. Eind deze zomer hebben ze
er 96 op hun dak laten zetten. Verwachte
terugverdientijd: 3,5 jaar!

Voor en door
ondernemers
Groep Kennemerwaert werkt
al sinds 1943 in de regio om
ondernemers te adviseren en
administratief en fiscaal bij
te staan. Het bureau telt 30
medewerkers, heeft alle expertise
en diensten in huis die ook de
grote accountantskantoren bieden,
“maar zonder hun hoge tarieven.
Bovendien spreken wij de taal van
de ondernemer, want dat zijn we
zelf ook.” Aan het woord is Ron
Schaasberg, registeraccountant en
directeur.

Snel rendement
De installatie die Groep
Kennemerwaert op het dak heeft

staan, is niet de grootste van
Heemskerk, maar heeft wel de
grootste opbrengst. “Onze panelen
zijn namelijk van de nieuwste
generatie”, zegt Ron Schaasberg.
“Ze wekken zelfs stroom op als
het bewolkt is. Door dit hogere
rendement, samen met de subsidies
en fiscale voordelen die je van de
overheid krijgt, kwamen we uit op
een razendsnelle terugverdientijd
van 3,5 jaar.”

Een dubbel goed gevoel
En? Kloppen de berekeningen
tot nu toe met de praktijk? Ron
Schaasberg: “Jaarlijks verbruiken
we als kantoor 40.000 kWh.
Daarvan willen we de helft door
onze zonnepanelen laten opwekken.

We zijn pas na de zomer begonnen
met het produceren van groene
stroom, maar toch liggen we nu
mooi op schema. Die jongens van
GreenWhat hebben prima werk
geleverd. We zijn erg tevreden. Het
geeft bovendien een dubbel goed
gevoel: je bespaart kosten en tegelijkertijd draag je echt iets bij aan de
strijd tegen de klimaatverandering.”

Over GreenWhat
In GreenWhat werkt Visser
Elektrotechniek samen met de
gecertificeerde dakspecialist Patina.
We bundelen onze krachten om
energiebesparende oplossingen te
bieden van de hoogste kwaliteit
tegen de scherpste prijs.

Duurzaam
statement
Als we onze klanten adviseren
duurzaam te denken en te doen,
moeten we natuurlijk wel zelf
het groene voorbeeld geven.
Daarom worden steeds meer
voertuigen in ons wagenpark
elektrisch aangedreven, laden we
ze op aan onze eigen e-Stations
en hebben we sinds kort ook
onze eigen windturbine voor het
pand staan. De Energy Ball V200
is een Nederlandse uitvinding en
bedoeld voor kleinschalig gebruik.
Daarnaast is het vooral een
eyecatcher.

“Sportclubs kunnen nog veel op
energiekosten besparen”
Binnenkort studeert Burak Sitil af aan de
faculteit Algemene Operationele Technologie
van de Hogeschool Utrecht in het vakgebied
Elektrotechnische Installatietechniek. Het afgelopen
halfjaar heeft hij bij ons als stagiair hard en met
succes gewerkt aan zijn afstudeeropdracht en
scriptie. Onderwerp: hoe en hoeveel kan de
roemrijke Beverwijkse voetbalvereniging RKVV DEM
besparen op energiekosten?

Scoren voor klimaat en clubkas
Het onderzoek van Burak - zelf een begenadigd speler in

het eerste van VV Aalsmeer - is volledig toegespitst op
de energiebesparingskansen van RKVV DEM. Deze raamt
hij, alleen al door de inzet van zonnepanelen, op 40 à 50
procent! Als de club alle aanbevelingen zou overnemen,
zouden de besparingen zelfs nog forser kunnen uitvallen.
Is dit uitzonderlijk? “Nee”, zegt Burak, “ook andere
sportverenigingen kunnen nog veel op energiekosten
besparen. Er is vooral winst te behalen bij de
veldverlichting, maar ook gewoon door bewuster gedrag.”
Kortom, genoeg kansen om te scoren voor klimaat en
clubkas. We feliciteren Burak met zijn ingenieursdiploma
en wensen hem veel succes in zijn carrière.

Wilt u ook zo’n duurzaam
statement voor de deur?
Bel (0251) 27 99 99
en vraag naar Dennis Kruit of
Wouter Hüing.
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