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Van multinationals tot creatieve broeinesten, van eenmanszaakjes tot
marktleiders, deze regio telt talloze bijzondere bedrijven. Wat doen ze,
waar zijn ze goed in, wie zit er aan de knoppen, hoe is het ooit begonnen?

De Kiem
nieuw begin
voor zzp’ers
BOSKOOP Samen ideeën ontkiemen en tot bloei laten komen. Dat
is het idee van zeven ondernemers
uit Boskoop en omgeving, die zich
hebben verenigd in De Kiem, een
nieuwe bedrijfslocatie en community voor zzp’ers.
Jolanda Moerings (45) is één van
de ondernemers die haar intrek
heeft genomen in De Kiem, gelegen aan het Laag Boskoop 16, tussen
de kwekerijen. „Ik geef al tien jaar
kleur- en stijladvies met mijn bedrijf Kleurbewust”, vertelt Moerings. „Dat deed ik vaak bij mij
thuis aan de keukentafel, maar ik
wilde professioneler kunnen werken, in een bedrijfsruimte.”
Moerings huurde een ruimte in
een bijna leegstaand pand, maar
wilde meer reuring. „Samen met
Perry Eijs van Positive Flow ben ik
andere zzp’ers gaan zoeken die ook
toe zijn aan een volgende stap.’’
Op de nieuwe locatie worden tevens netwerkbijeenkomsten voor
ondernemers georganiseerd en zijn
werk- en vergaderplekken te huur.
De Kiem wordt zaterdag geopend.
Tot 16.00 uur is er open huis.
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Joris van Dongen ( links ) en Bastiaan Roest. FOTO PIM MUL

Oprolbare warmte
Invroheat uit Reeuwijk heeft een infrarood verwarmingselement ontwikkeld dat als
een poster aan de muur kan hangen. Er is wereldwijd belangstelling voor.
Bert van den Hoogen

en poster van de populaire
animatiefilm Frozen of van
Winnie de Pooh ziet er
leuk uit op een kinderkamer, bijvoorbeeld boven
een commode. Dat zou niet eens zo'n
rare plek zijn, want de poster is eigenlijk een roll-up heater: een flexibel
verwarmingselement dat een behaaglijke warmte uitstraalt. Maar er
zijn er ook met een print van een
kerstboom of haardvuur die voor
sfeer en warmte in de huiskamer kan
zorgen.
Het zijn nog maar enkele toepassingen die dat Bastiaan Roest heeft
uitgewerkt toen hij de techniek ontwikkelde voor de flinterdunne verwarming. „De basistechniek bestaat
op zich al vijftig jaar. Die is door de
Russen ontwikkeld voor de Spoetnik. Het werkt volgens het principe
van carbonkristallen die met elkaar
botsen als er elektriciteit op wordt
gezet. Dat zorgt voor infraroodstraling, wat we ook van de sauna kennen. Het is stralingswarmte die net
zo werkt als de warmte van de zon.
Het voelt prettig aan en is de meeste
gezonde verwarming, het onttrekt
geen zuurstof uit de ruimte. Ander
voordeel is ook dat je de straling kunt
richten op de plek die je wilt verwarmen.’’
Niemand geloofde dat die techniek
te combineren is op zo’n manier dat
er een dun, flexibel en oprolbaar ver-
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warmingselement van kan maken
waar je ook nog iets op kunt printen.
Roest: „Het zou verbranden, smelten
of zeker verkleuren. We zijn er ook
2,5 jaar mee bezig geweest om het
volgens de strenge normen goedgekeurd en er patent op te krijgen.’’

Bijzetkacheltje
De posters van zo’n halve vierkante
meter groot worden binnen anderhalve minuut zo warm dat je je hand
er nog net op kunt leggen. De capaciteit van 400 watt is voldoende om
vijftien vierkante meter er de
warmte van te voelen. Van Dongen:
„Het is niet voldoende om een grote
woonkamer mee te verwarmen. Het
is meer een persoonlijke verwarming
voor een plek waar je stil zit. Een receptioniste van een potentiële klant
wilde er één hebben voor bij haar benen.’’ Roest: „Een andere toepassing
zou kunnen zijn om er een zuil van
te maken die je in een ruimte kunt
plaatsen. Maar het zou ook goed kunnen worden toegepast als onderdeel
van een complete verwarmingsinstallatie van een woning.’’
Zo zit Roest vol ideeën voor andere
toepassingen. Er is zelfs een variant
waarmee bomen kunnen worden
verwarmd om zo ziektekiemen te bestrijden. Roest: „We hebben de techniek allereerst ontwikkeld met het
idee van de posters. Daar zijn we nu
ook mee de markt op. De eerste klant
was een distributeur in Zuid-Afrika
die er meteen een groot aantal van

bestelde. Ook in Zuid-Europese landen worden ze verkocht. Daar hebben ze geen centrale verwarming,
maar hebben in de winter toch een
bijzetkacheltje in huis.’’
Van Dongen: „Overal waar we dit
product laten zien, zijn er enthousiaste reacties. Om het te kunnen verkopen hebben we altijd te maken
met regelgeving. Het product moet
voldoen aan de veiligheidseisen van
ieder afzonderlijk land. Door vertraging van die keuringen ligt het nog
niet in de Nederlandse winkels, maar
zijn de heaters wel verkrijgbaar via
onze webshop en via bol.com.’’
De techniek heeft Roest zelf ontwikkeld, voor de productie heeft hij
contracten met fabrieken in China.
Roest: „In China werkt een aantal
mensen voor de inkoop van de basismaterialen en de controle van de productie. We hebben daar een fabriek
gevonden die volgens onze normen
de assemblage doet, zodat het ook
voldoet aan veiligheidseisen en arbeidsomstandigheden.’’
Die hoge eisen houden ze ook aan
om zaken te kunnen doen met bijvoorbeeld Walt Disney, waar Roest
binnenkort mee hoopt samen te werken. „Eind dit jaar verschijnt na drie
jaar de opvolger van de film Frozen.
Het zou mooi zijn als wij een licentie
krijgen om afbeeldingen daarvan op
onze heaters te mogen gebruiken. Op
zich natuurlijk ook leuk: een film die
gaat over vrieskou en dat op een poster die warmte geeft.’’

Luba opent
vestiging in
Bodegraven
BODEGRAVEN Luba Uitzendbureau heeft zich gevestigd aan het Raadhuisplein in
Bodegraven. Het is de 43ste
vestiging van Luba. „Wij zien
grote mogelijkheden in Bodegraven voor het verbinden
van het mkb en lokaal talent.
Bodegraven heeft een levendig midden- en kleinbedrijf.
Ook willen we een maatschappelijke rol spelen voor
werkzoekenden tot en met
mbo-plusniveau. We helpen
hen met het vinden van een
baan, maar ook bij opstellen
van het cv en motivatiebrief
en we kijken naar leerwerktrajecten’’, licht manager Patrick de Vries toe. Luba heeft
ook vestigingen in Alphen,
Woerden en Gouda.

Legowinkel
blijft langer
WOERDEN De pop-up legowinkel
in Woerden blijft nog een maand
langer. Aanvankelijk zou ondernemer Jan Pennewaard, die al langer
een webshop met lego runt, alleen
in december open gaan in een leegstaand pand in de Voorstraat.
Nu maakt de ondernemer bekend dat hij wegens succes het
huurcontract heeft verlengd. Jan’s
Steen blijft open tot en met zaterdag 2 februari. In de winkel zijn zowel nieuwe als tweedehands Legosetjes te krijgen. De zaak wordt ook
gebruikt als expositieruimte voor
de bouwwerken die Pennewaard
zelf heeft gemaakt.

