Het Landhuis

Complexe opdracht bezoekerscentrum
past Alferink Groenlo uitstekend
Een bijzonder project, op een bijzondere locatie, voor een bijzondere opdrachtgever. Dat is de wijze waarop
directeur Laurens Grashof het aandeel van zijn bedrijf Alferink Installatietechniek omschrijft in de realisatie
van het nieuwe bezoekerscentrum van Park de Hoge Veluwe.
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Kenmerkend voor dit project is
de warme betrokkenheid van de
gebruiker. Het is bepaald geen
koele afstandelijke opdrachtgever.
Die uit zich onder meer in het
continu zoeken naar wellicht
andere, betere oplossingen. Ook
tijdens de realisatie. Daarbij is
men leidend maar men staat erg
open voor oplossingen van de
betrokken uitvoerende partijen.
Je krijgt daardoor een mooie
wisselwerking. De menselijke,
respectvolle omgang met elkaar
op de bouw ervaren wij als zeer
positief. Zo staan wij ook in het
leven. Anderzijds is het ook
gewoon een must. We hebben te
maken met een strakke planning
en een harde opleveringsdatum.
Die planning is haalbaar indien er
geen gekke dingen gebeuren in de
komende maanden. De oplevering
staat gepland voor week 25. Een
eventuele vertraging is geen optie
en daarom leveren wij nu ook al
warmte in het gebouw zodat alle
partijen volop verder kunnen.
De goede samenwerking met de
Antea group, die zowel directie
voerend als adviserend optreedt,
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