20

REPORTAGE 55

TEKST ROSANNE KOK FOTO’S GERARD SAARBERG

JAAR

Peters & van Leeuwen kijkt terug
op geslaagd jubileumevenement

“Wij maken alles wat je NIET ziet
aan gebouwen. Al twintig jaar.”
Alles wat je NIET ziet aan gebouwen. Dát ontwerpt en maakt Peters & van Leeuwen uit Gouda. Dat
doet zij al twintig jaar. Vanwege het jubileum gaf het ingenieurs- en constructiebureau een feestje.
Of beter gezegd; zij organiseerde een volledig verzorgd ondernemersevent. Piet Peters, Henk van
Vliet en Mack Stolwijk blikken hier gezamenlijk op terug. Én ze kijken vooruit naar de toekomst.

Een jubileum is altijd een mooie gelegenheid om
terug te kijken. Hoe is het allemaal begonnen?
In welk opzicht is de business veranderd? En
waarin zijn de kernwaarden toch al die jaren
hetzelfde gebleven? Met die terugblik begonnen
Piet, Henk en Mack het ondernemersevent. Zij
namen hun gasten mee door twintig jaar Peters
& van Leeuwen.
Wat niet veranderd is, is dat het Goudse
constructiebedrijf nog altijd constructies
ontwerpt voor bedrijfspanden, woningbouw,
distributiecentra en renovatieprojecten. “De
manier waarop we dat doen, is overigens in niets
meer te vergelijken met vroeger’’, neemt Piet
Peters het woord. “Waar we vroeger bureaus
hadden vol met grote tekeningen, laten we
nu de computer het werk doen. Wij kunnen
virtueel bouwen en de mooiste panden laten
verschijnen op het scherm. Daarin is ons werk
de laatste jaren veel aantrekkelijker geworden
dan het vroeger was.’’
Daar sluit Mack Stolwijk zich bij aan. “Eigenlijk
bevinden we ons nu in een heel gekke periode’’,
zegt hij. “De crisis is over. De bouw is booming.
Alles lijkt te kunnen terwijl er aan de andere
kant geen technisch personeel te krijgen is.
Daarbij komt dat de komende jaren een
belangrijke generatie met pensioen gaat. Dat
is in ons bedrijf ook zo. Piet zal een stapje
terug doen en ik mag een mooie stap gaan
maken en zal samen met Henk de directietaken
vormgeven.’’

Ook de verhuizing van de Kampenringweg
naar het Stationsplein 9f is voor Peters & van
Leeuwen een belangrijke verandering in de
afgelopen jaren. “Wij zijn enorm blij met de
verhuizing naar dit pand’’, vervolgt Mack.
“Meer centraal in Gouda kun je je niet vestigen.
Daarbij komt ook dat we anders zijn gaan
werken sinds we hier gevestigd zijn. Voorheen
bestond ons kantoor uit allerlei kleine ruimtes
waar mensen aan het werk waren; nu werken we
in één grote, open ruimte. We zijn één team en
alle schakels zijn nodig. Iedereen denkt mee in
het ontwerp.’’
STAAL EN BETON; GROTE VERVUILERS

Tijdens het ondernemersevent werd veel
aandacht besteed aan de toekomst. “De
voornaamste producten waar wij mee werken,
zijn staal en beton’’, neemt Henk van Vliet het
woord. “Beide industrieën zijn grote vervuilers.
Wij maken grote distributiecentra waarbij
veel van deze materialen nodig zijn. Om toch
zo duurzaam mogelijk te werk te gaan, doen
we veel onderzoek naar alternatieven. Daar
hebben we er tijdens ons event een aantal van
toegelicht.’’
BETON SCHEIDEN EN DONORGEBOUWEN
NEERZETTEN

Henk doelt onder andere op het onderzoek naar
het scheiden van beton. “Beton is een product
van zand, grind, cement en water’’, zegt hij. “Als
je dat samenvoegt krijg je een heel krachtige
substantie. Een bedrijf in Berkel en Rodenrijs

houdt momenteel een proef om beton na
gebruik ook weer te scheiden in de verschillende
bestanddelen om het vervolgens opnieuw te
kunnen gebruiken. De eerste resultaten zijn
veelbelovend. Als dat op grotere schaal kan
worden toegepast, kunnen we grote stappen
zetten op het gebied van circulariteit. Dan kost
zo’n bedrijf nauwelijks grondstoffen meer en
wordt het als het ware een donorgebouw; welke
onderdelen kan ik eruit halen om ze op een
andere locatie opnieuw te kunnen gebruiken?’’
STAALCONSTRUCTIES ALS MECANO XXL

Ook voor het gebruik van staal zoekt Peters &
van Leeuwen voortdurend naar meer duurzame
oplossingen. “Staalconstructies worden nu aan
elkaar gelast en vastgezet met grote bouten’’,
vervolgt Henk. “Vast is vast. Ze kunnen niet
meer uit elkaar, tenzij je het kapot snijdt.
Er is een bedrijf wat daar verandering in wil
brengen. Zij maken standaard balken met
standaard koppelingen die met meerderde kleine
bouten worden vastgezet. Een soort Mecano
van vroeger, maar dan XXL. Door overal met
dezelfde maten en afmetingen te werken, kun

je de staaldelen gewoon uit elkaar halen en
hergebruiken. Het verliest niets aan sterkte, dus
je kunt de constructie eindeloos hergebruiken.
Zo gaat niets verloren. Sterker nog; er ontstaat
zelfs een verdienmodel; je kunt de onderdelen
van je gebouw later gemakkelijk aan een ander
verkopen.’’
VOORZICHTIGE VOORUITBLIK

Naast alle toekomstplannen op het gebied van
duurzaamheid, liet Peters & van Leeuwen ook
al een tipje van de sluier zien voor wat betreft de
toekomst van het bedrijf. “Piet doet een stapje
terug, Mack neemt zijn plaats in’’, stelt Henk
tot slot. “Een twintig jarig jubileum is daar een
mooi moment voor. En bij zo’n nieuwe stap,
hoort ook een nieuwe huisstijl. En een nieuwe
naam. Maar daarover vertellen we alles in het
voorjaarsmagazine van INTO business.’’
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