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Door: Jolanda Groothuis

Omvang en detailafstemming
belangrijke factoren voor
Alferink Installatietechniek

Op het moment dat WILA haar nieuwbouwplannen voorlegde aan Maas Architecten
en Trias Advies was Alferink Installatietechniek werkzaam bij een vergelijkbaar
project; Technowand in Varsseveld. Dit eveneens omvangrijke werk werd tevens door
Trias begeleid, waardoor Alferink al gauw in de picture kwam. Hierbij speelde de drive
van projectleiders Jan Laarhuis en Jaap Westhuis, die in het verleden vaker hebben
samengewerkt met Kreunen Bouw, zeker een rol: “We hebben ons er beslist hard voor
gemaakt om dit project in handen te krijgen.”
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Niettemin was het, evenals
dat bij Kreunen Bouw het geval
was, nog niet vanzelfsprekend
dat Alferink de installatiewerkzaamheden voor WILA
in handen kreeg. Projectleider
Jan Laarhuis, verantwoordelijk
voor de W-installaties: “Er waren
meerdere partijen in het spel,
dat vergde scherp en intensief
rekenwerk. Voor ons stond
buiten kijf dat we dit project
graag aan ons referentiekader
wilden toevoegen. Ten eerste
vanuit praktisch oogpunt omdat
het op steenworp afstand van

Jan Laarhuis

Jaap Westhuis

ons bedrijf ligt, maar tevens
vanwege de duurzame ambitie

Jaap Westhuis:

die WILA erop nahield. Voor

met Kreunen Bouw. Daarnaast

industriële omvang is dit een

waarderen onze vaklieden het

pracht project. Het zit hem nog

om dichtbij huis te werken. Dat

niet eens zozeer in de het aantal

heeft voornamelijk te maken

uren, de omzet of het materiaal,

met de open manier van

zowel WILA, als Kreunen en Alferink komen

maar meer vanwege diverse

communiceren. In het westen

goed overeen, dat vereenvoudigt veel.”

bijkomende aspecten.”

is men geneigd, in geval van

“Soms kan niet voorkomen worden dat
zaken wringen. Maar, de karakters van

problemen of stagnatie, te

In oplossingen denken

dimdammen, te praten, dikwijls

deze bouw weer duidelijk.

Projectleider Jaap Westhuis,

moet er gekneed worden.

Samen heb je een bepaald

verantwoordelijk voor de

Hier in de Achterhoek worden

commitment. Je bent

E-installaties, vult zijn collega

de zaken direct praktisch

afhankelijk van elkaar. De ene

aan: “Uit ervaring weten we dat

aangepakt en in oplossingen

keer vormt de bouwkundige

het prettig samenwerken is

gedacht. Dat bleek ook tijdens

uitvoering de rode draad, de
keer erop zijn dat de installatietechnische werkzaamheden.
Het is zaak om deze in goed
overleg op elkaar af te stemmen,
maar soms kan niet voorkomen
worden dat het wringt. De
karakters van zowel WILA, als
Kreunen en Alferink komen goed
overeen, dat vereenvoudigt veel.”

Verschillende stromen
Het unieke aan deze bouw zit
hem volgens de projectleiders
vooral in de omvang en de
detailafstemming. De disciplines
heeft Alferink in huis, maar het
feit dat zij dit project zien als
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Over Alferink
Installatietechniek
meerdere werken ineen, maakt

productieproces van WILA en

Alferink Installatietechniek uit Groenlo is

het niet standaard. Bovendien

onze werkzaamheden. Die twee

een echt familiebedrijf dat in 1975 werd

vergt het hele bouwproces een

werelden komen nu samen

opgericht en vanaf 2003 door de tweede

nauwkeurige afstemming met

waardoor het van belang is om

generatie wordt geleid. Het bedrijf heeft

de opdrachtgever. Jan Laarhuis:

elkaar niet in de weg te lopen.

door de jaren heen met eigen mensen en

“Hoewel we nu nog volop in de

Ondanks de complexiteit ervan,

middelen een gestage groei doorgemaakt.

afbouwfase zitten, zijn de mensen

verloopt dit prima en dat wijt

Jaap Westhuis: “De installatietechniek kent

van WILA al bezig met de

ik mede aan het feit dat onze

voor ons geen geheimen, feitelijk zijn we

machineopbouw. Dat vereist

jongens veel plezier beleven

thuis in alle disciplines. Ons meedenkend

extra overleg en coördinatie

aan dit werk. Wat hierin mee-

vermogen richting de klant, van ontwerp

omdat er verschillende stromen

speelt is de zichtbaarheid van

tot realisatie, wordt bijzonder gewaardeerd.

door elkaar heen lopen; het

de productie in de hal die zij

Bovendien zijn wij specialisten met

realiseren. Dikwijls worden

betrekking tot beheer en onderhoud,

onze installaties weggewerkt,

exact afgestemd naar ieders wensen en

nu is dat geen noodzaak. De

behoeften. We zijn met ons gemotiveerde

aandacht om de zaken op een

team, dat bestaat uit tachtig medewerkers

eens zozeer in de het

strakke en nette manier aan

altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen.

aantal uren, de omzet

te sluiten is er echter des te

Onze dienstverlening baseren wij op

meer. Het aantoonbaar maken

duidelijke afspraken, vakkennis, kwaliteit

dat de functionaliteit eruit

en een uitstekende serviceverlening.”

Jan Laarhuis:
“Het zit hem nog niet

of het materiaal, maar
meer vanwege diverse
bijkomende aspecten.”

springt geeft dit werk nét dat
stukje extra.”
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Alferink Installatietechniek is werkzaam in vier

Alferink Installatietechniek

marktsegmenten, namelijk:

is bij de nieuwbouw van

• Zorg en wonen

WILA verantwoordelijk voor

• Bedrijfshuisvesting

de volgende disciplines:

• Sport, cultuur & recreatie
• Onderwijs

Elektrotechnische installatie:

Hieronder een kleine greep uit de referenties:

Aarding en bliksembeveiliging
Schakel- en verdeelinrichtingen

Het Nationaal Park De Hoge Veluwe

Armaturen

Opdrachtgever: Stichting Het Nationaal Park De Hoge Veluwe

Kabel- wandgoten

Plaats: Otterlo

Licht- en krachtinstallaties

Omvang: 3.500 m

PV installatie

Werkzaamheden: Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige

Zonweringsvoorzieningen

installaties

Laadpalen

2

Geluidinstallatie
Brandweerkazerne en 24-uurs uitrukpost

Data installatie

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem

Inbraaksignalering

Plaats: Arnhem

Brandmeldinstallatie

Omvang: 5.800 m2

Toegangscontrole

Werkzaamheden: Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige

CCTV voorzieningen

installaties
Werktuigbouwkundige
Eerste passief woonzorg complex van Nederland

installaties:

Opdrachtgever: Mijande Wonen

Hemelwater

Plaats: Vroomshoop

Vuilwater

Omvang: 2.500 m2

Water

Werkzaamheden: Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige

Sanitair

installaties

Brandbestrijding
Persluchtinstallatie

VMBO Hengelo

Verwarmingsinstallaties

Opdrachtgever: Stichting Carmel College

Ventilatie

Plaats: Hengelo

Koeling

Omvang: 13.800 m

Warmtepompen

Werkzaamheden: Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige

Regeltechnische installatie

installaties

GebouwBeheerSysteem
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