Duurzaam bouwen
is meer dan
energiebesparing

Aannemersbedrijf
Van Breda bouwt al
100 jaar vertrouwd

Verbouw en
renovatie:
een vak apart

Na 100 jaar wordt alles nog mooier.
Daar weten wij àlles van.

Beste lezer,
De laatste jaren zien we een duidelijke
herwaardering van het familiebedrijf. Het
zakenblad familybusiness spoort mooie
familiebedrijven op om te beschrijven.
Prachtige parels in alle takken van sport.
Hiermee bieden we een inkijkje in de
ruggengraat van onze economie. Familiebedrijven worden gekenmerkt door een
gedegen bedrijfsvoering, passie, hoge
betrokkenheid van de medewerkers en een
directie die het langetermijnbelang voorop
stelt. Familybusiness portretteert het familiebedrijf, interviewt directeur-eigenaren,
klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda
is een belangrijke speler in de bouwsector.
Het Sassenheimse familiebedrijf heeft ruim
honderd jaar ervaring in het realiseren van
grote en kleine bouwprojecten, van nieuwbouw tot verbouw en renovaties. Steeds
vaker wordt het bedrijf ingeschakeld voor
maatwerk, zoals luxe woningen en villa’s.
Kenmerkend, en dat al een eeuw lang, zijn
de begrippen direct en klantgericht. De
familie Van Breda staat voor eerlijk zaken
doen, en wil met een goed verhaal komen.
Een gezond en duurzaam rendement is dan
ook belangrijker dan snelle groei in omzet
en omvang. Dat maakt het bedrijf tot een
aansprekend voorbeeld van hoe familiewaarden, maatschappelijke betrokkenheid
en handelsgeest hand in hand gaan.
Veel leesplezier,

Redactie familybusiness

familybusiness

LT Afbouw is een familiair stukadoorsbedrijf
met oog voor medewerkers en relaties,
kwaliteit en vakmanschap. Wij werken met
plezier en ambachtelijke gedrevenheid voor
onze opdrachtgevers en leveren kwaliteit
voor de juiste prijs. Als betrouwbare partner
op het gebied van stukadoorswerk zijn we

met jarenlange ervaring actief op het gebied
van gevelisolatie, gevelrenovatie door
middel van steenstrips, stuk- en pleisterwerk
voor binnen en buiten.
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Aad van Breda

bouwbedrijf. Jeroen: ‘Mijn overgrootvader
A.G.J.C. van Breda kreeg drie zonen,
waaronder mijn opa, A. van Breda. Zij
namen het bedrijf over en uiteindelijk bleef
slechts één broer over in het bedrijf, mijn
opa. Op zijn 15e ging mijn vader werken in
het bedrijf, nam het vervolgens over van
mijn opa en stuurde A.G.J.C. van Breda aan
tot in 2010.’ In 2003 kwam Jeroen van
school en hij ging meteen bij zijn vader
werken. ‘In de jaren erna nam ik langzamer
hand het stokje over.’ Sinds 2004 is
Van Breda gevestigd aan de Industriekade
in Sassenheim.

Als honderdjarig familiebedrijf
heeft Aannemersbedrijf A.G.J.C.
van Breda in Sassenheim een lange
geschiedenis. Het is actief op het
gebied van nieuwbouw, verbouw
en renovaties en gespecialiseerd in
met name exclusieve woningen en
villa’s. Jeroen van Breda is
inmiddels de vijfde generatie die
het bedrijf aanstuurt: ‘Een degelijke
aannemer en organisator met
verstand van bouwen.’

Aannemersbedrijf

Van Breda

bouwt al 100

jaar
vertrouwd
Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda komt
voort uit meerdere familiebedrijven.
Jeroens betovergrootvader startte rond
1920 als timmerman in Sassenheim. Zijn
zoon zette het bedrijf voort, samen met
zijn broer, en zo ontstond
M. & A. van Breda. Na enkele jaren gingen
zij uit elkaar en behielden allebei een
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familybusiness

Jeroen van Breda

“Wij zijn een
familiebedrijf en doen
geen gekke dingen”
Bouwen en techniek
Jeroen liep als kleine jongen al veel in het
bedrijf rond. Uit schooltesten bleek dat hij
‘iets had met bouwen en techniek’ en
Jeroen wilde dan ook de elektra in. ‘Tegen
het einde van de middelbare school
besloot ik bouwkunde te gaan studeren. Na
het behalen van mijn diploma’s moest ik
gaan werken, maar mijn vader wilde dat ik
eerst bij een ander bedrijf ging werken. Het
liep anders.’ Op zijn 20e ging Jeroen aan de
slag in het bedrijf. ‘Ik werkte eerst als
timmerman, werd al snel uitvoerder en
groeide langzamerhand in het bedrijf. Meer
en meer werkte ik op kantoor en regelde
en controleerde ik allerlei zaken. Ook hielp
ik regelmatig mee op de bouw.’

Groter denken
Enkele jaren geleden volgde Jeroen zijn
vader Aad op die overigens nog steeds
diverse taken vervult. Ook zijn vrouw en de
vrouw van Jeroen leveren hun, vooral
administratieve, bijdrage aan dit familie
bedrijf. Sinds de komst van Jeroen is de
koers van het aannemersbedrijf ietwat
gewijzigd, ook al blijft het karakter exact
hetzelfde: ‘Wij zijn een familiebedrijf met
een lange termijndoel en doen geen gekke
dingen. Als we materieel nodig hebben,
kopen we dit zelf, wij houden niet van
lenen. Mijn voorvaderen zeiden het al:
‘Eerst sparen en dan pas kopen. Wel
verschillen vader en zoon in hun manier
van werken. Jeroen: ‘In zijn tijd was het
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bedrijf met name actief op het gebied van
onderhoud en renovatie en nam het ook
veel kleine klussen aan. Maar om in de
huidige, snel veeleisende tijd succesvol te
zijn, moet je als bedrijf juist groter denken
en risico’s durven nemen. Alles moet
sneller dan vroeger en er zijn veel mensen
met verschillende wensen. Doordat we als
bedrijf groter zijn gegroeid en de omzet
hierin evenredig mee stijgt, kunnen we
meer en grotere uitdagingen aan.’

Joyce van Breda

Droom
Vanaf het begin van zijn activiteiten binnen
het bedrijf was het Jeroens droom om luxe
woningen te bouwen. ‘Op weg daar naar
toe deden we veel ervaring op met
uiteenlopende projecten. Zo zijn we steeds
meer specialist geworden op een aantal
terreinen. In de toekomst verwacht ik dat
we steeds meer villa’s bouwen en
bijzondere renovatie-opdrachten gaan
uitvoeren. Het is gaaf om een
monumentaal pand te renoveren, een
bijzondere school te bouwen, een unieke,
luxe villa of een drijvende woning, zoals op
het Leonidas-terrein in Rotterdam.’

Regels
‘De regels rondom onder andere PFAS
gooien bij veel bedrijven roet in het eten,
maar gelukkig niet bij ons. Onze projecten
vallen binnen de toegestane zones en wij
kunnen daar gewoon ons werk blijven
doen. Ook proberen we te streven naar
bijvoorbeeld een gesloten grondbalans.’
Voor zowel nieuwbouw als renovatie
beschikt het bedrijf over een moderne
werkplaats voor uiteenlopende

HISTORISCH ONDERZOEK

“Als wij het goed hebben,
mogen anderen meeprofiteren”
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Dat A.G.J.C. van Breda honderd jaar bestaat, is pas kort geleden duidelijk geworden. Jeroen van Breda: ‘Lange tijd dachten we dat het bedrijf ergens rond de
Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Maar door allerlei bronnen te onderzoeken,
hebben we ontdekt dat ons bedrijf al jaren eerder actief was. Zo ontdekte ik in
een zeer oud krantenbericht een stuk over een aanbesteding in 1924 waar mijn
voorvader A.G.J.C. aan meeschreef. Later zag ik een foto, waarop mijn betovergrootvader stond in de Hoofdstraat in Sassenheim met zijn timmerschort om.
Langs de weg staan lindebomen die in 1921 zijn verwijderd en zo konden we
vaststellen dat al vanaf 1920 onder de naam A.G.J.C. van Breda handel werd
gedreven. Na verder speurwerk vonden we brieven uit de jaren 20 over de bouw
van bollenschuren in Frankrijk voor de firma Tegelaar. Dat bevestigt dat ons
familiebedrijf al een eeuw actief is.’

houtbewerkingen, nieuwbouwkozijnen,
ramen, deuren, renovatiekozijnen en
-onderdelen tot en met lijstwerk van
woningen.

lokale evenementen en de Oranjeverenging. ‘Ook sponsoren we
allerlei lokale partijen, zoals een groep mensen die de Alpe d’Huez
beklimt om geld te verzamelen voor kankeronderzoek. Wij doen mee
als het verhaal goed is, de mensen gedreven en wij er een doel in
zien.’

Meehelpen
Op dit moment telt A.G.J.C. van Breda
achttien medewerkers. In de tijd van zijn
opa telde het bedrijf ongeveer veertig
medewerkers, zijn vader had lange tijd
rond de tien medewerkers en in Jeroens
tijd groeide het aantal naar wel 25
medewerkers. ‘Na de crisis daalde dit naar
het huidige aantal en met achttien collega’s
kan ik voldoende overzicht houden en ze
aansturen. Ik hou van leiding geven, maar
ik heb iedereen nodig, we zijn een team.
Dat werkt ook andersom, want als het
nodig is, help ik mee op de bouwplaats.
Dat hoort bij ons bedrijf. Ook mijn vader en
mijn opa liepen altijd buiten mee en
voelden zich betrokken bij de mede
werkers.’

Gren van Breda

In de buurt
De meeste projecten liggen in een straal
van ongeveer 20 km rondom Sassenheim.
Van Breda’s klanten bevinden zich globaal
in het gebied tussen Den Haag, Wassenaar,
Oegstgeest, Warmond, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Hoofddorp tot aan
Amsterdam. ‘Als lokale partij zitten we dus
altijd dichtbij, zijn goed voorbereid en
frequent aanwezig op de bouwplaats. Wij
voelen ons nauw verbonden met de
regionale gemeenschap en onze mede
werkers wonen ook vrijwel allemaal in de
buurt. Elke dag start het gehele bedrijf
centraal vanaf de Industriekade. Die korte
afstanden en efficiënt gebruik, scheelt veel
onnodige kosten.

Anderen laten meeprofiteren
De regionale binding komt ook tot uiting in
de rol die Van Breda in de samenleving wil
spelen. ‘Wij groeien, zijn succesvol en we
willen onze omgeving daarin laten
meedelen. Als wij het goed hebben,
mogen anderen meeprofiteren. Daarom
sponsoren we al jaren Rugbyclub The
Bassets en zijn we sinds 2019 grootsponsor
van hockeyclub Hisalis in Lisse. Die hebben
we inmiddels geholpen aan een nieuw
digitaal scorebord op het hoofdveld, dat
we dan weer eigenhandig hebben
geplaatst.
Wij ondersteunen het liefst in natura.’
Daarnaast ondersteunt Van Breda een
aantal maatschappelijke doelen, zoals de
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Duurzaam bouwen
is meer dan
energiebesparing
Aannemersbedrijf Van Breda ontwikkelt en bouwt duurzaam, met respect voor mens en milieu. Het gaat bij
duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar ook om het gebruik van
duurzame materialen, recycling en een gezond binnenmilieu. ‘Denk ook aan verantwoord water en gasgebruik en
het voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken. Ons bedrijfspand in Sassenheim bevat veel
milieuvriendelijke toepassingen,’ zegt directeur Jeroen van Breda.

deuren, die wij zelf produceren en voorzien
van een watergedragen grondverf. Het
zaagsel dat overblijft na de houtbewerking
wordt met onderdruk naar een pers geleid die
daar briketten van perst. Zodra de voorraad
voldoende is, halen diverse bedrijven deze op
om te gebruiken voor hun warmtevoorziening.
Ook hebben we een milieustraat voor het
scheiden en recyclen van materialen. Denk
bijvoorbeeld aan de bijzondere dakpannen
die na een sloopproject overblijven. Die slaan
we op en gebruiken we opnieuw voor de
renovatie van panden.’

“Hun vakmanschap hebben wij nodig
voor onze projectontwikkeling”

gehele kantoor. Daarnaast hangt overal ledverlichting en op
kantoor gebruiken we nog maar weinig papier. We ontvangen
weinig post en ook papieren facturen zijn schaars geworden.
Vrijwel alle communicatie verloopt digitaal, ook met de collega’s op
de bouwplaats. Zij werken met smartphones, waardoor alle
informatie, zoals hun urenregistratie, continu digitaal beschikbaar
is.’

MVO-plan
Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda beschikt bovendien over een
MVO-plan (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). ‘Dat
hebben wij sowieso nodig om voor en bij gemeentes te mogen
werken. In het MVO-plan leggen we alles uit wat we doen. Dit
varieert van onze manier van werken en materialen die we
gebruiken tot hoe we omgaan met onze medewerkers. Die
transparantie vinden wij prima en ook dat is een vorm van
duurzaam bouwen. Dat is eigenlijk al honderd jaar zo.’

Lindenhof Lisse
Duurzaam bouwen zorgt voor nieuwe
uitdagingen, want dat zet aan tot innovatie
en productontwikkeling. ‘Duurzaam bouwen
maakt de bouw een nog interessantere
sector,’ stelt Jeroen. ‘Het vraagt om een
grotere betrokkenheid en zorgt ervoor dat
de kwaliteit van producten en projecten nog
verder omhoog gaat. Producten die nu
standaard zijn, zijn het resultaat van
duurzaam denken. Ook op het gebied van
energiebesparing vindt innovatie
plaats door onder meer
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zuiniger verwarmingsketels en ventilatiesystemen. Ook groeit de
toepassing van warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen.’
Hij vindt duurzaam bouwen ingewikkelder dan standaardbouw en
‘dat vraagt om extra aandacht. Luchtdicht bouwen is een mooi
voorbeeld. Om te controleren of een gebouw écht luchtdicht is
wordt dit getest door een onafhankelijk bedrijf, welke hier een
rapportage voor aanlevert. Met dat soort nieuwe ontwikkelingen
bezig zijn en ons daarin verbeteren, vind ik boeiend.’

Van papierloos tot zonnepanelen
Ook in en om het bedrijfspand in Sassenheim
zijn veel milieuvriendelijke toepassingen te
vinden. ‘Op het dak liggen zonnepanelen die
voorzien in de energiebehoefte van het

Aan het (ver)bouwen van woningen en andere gebouwen zijn
regels verbonden. In het bouwbesluit van de overheid staan de
minimale bouwtechnische voorschriften, op het gebied van
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en
milieu. Jeroen: ‘Daar voldoen wij vanzelfsprekend aan. Maar voor

Duurzame oplossingen
Jeroen benadrukt dat zijn bedrijf zich niet exclusief wil profileren op
het gebied van duurzaamheid, maar daarin wel flinke stappen
maakt. ‘Duurzaamheid wordt steeds meer vanzelfsprekend en wij
willen de laatste ontwikkelingen goed bijhouden. Richting de
opdrachtgever raden we duurzame en verantwoorde
oplossingen aan. Zo gebruiken we bijvoorbeeld
FSC-hout voor onze kozijnen en
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Niet slopen, maar oogsten

Hoofdstraat 220 2171 BN Sassenheim
T: 0252 - 211 091 | info@bijdorpholland.nl
Uw wensen voor een mooie keuken vertaalt
Van der Voet Keukens Sassenheim in een uitstekend
en creatief ontwerp. Schoonheid, vorm en kwaliteit van
keukens én interieur nemen we daarin mee. T/m de
oplevering nemen wij u graag alle zorgen uit handen.

Betrouwbaar en vakkundig
zorgen wij dat uw droomkeuken
straks bij u in huis staat.

Gewoon goed en vertrouwd
Heeft u vragen over particuliere verzekeringen?
Toets 1. Heeft u vragen over zakelijke
verzekeringen? Toets 2. Een moment
geduld alstublieft…

Van der Voet Keukens
Wasbeekerlaan 65, Sassenheim | T. 0252 23 28 06
info@vandervoetkeukens.nl
www.vandervoetkeukens.nl

vdVoet Goo.indd 1

Dat werkt toch niet? Dat vinden wij ook!
Wilt u altijd direct persoonlijk en vakkundig
advies op het gebied van verzekeringen?
Bel ons dan of kom langs op ons kantoor!

Samenwerking met
projectontwikkelaar

www.bijdorpholland.nl

15-07-20
Bijdorp
11:20
Goo.indd 1

15-07-20 11:18

Voor u exclusief
geselecteerd
* Het betreft een Eiken systeemparketvloer
uitgewerkt in brede delen en in 4 actuele kleuren.
Incl. een hoogwaardige ondervloer op maat.

het ontwerp van duurzame woningen en
gebouwen zijn verschillende benaderingen
en visies mogelijk. We zijn er trots op dat onze
duurzame inzet onder andere heeft geleid tot
het binnenhalen van het project Lindenhof in
Lisse.’

The Way You Live (TWYL)
Van Breda werkt in het project Lindenhof aan de Achterweg in Lisse nauw
samen met projectontwikkelaar TWYL. Jeroen van Breda: ‘Dat doen we ook
bij andere projecten, zoals de ontwikkeling en bouw van luxe villa’s in het
project Poelméér in Warmond. Wij begrijpen elkaar goed, geven elkaar de
ruimte en streven ernaar om rendabel te werken. Vertrouwen in elkaar is
dan van levensbelang. Dit zit helemaal goed!’
Directeur Bart Kuil van TWYL: ‘Het lastige van
aanbestedingen is om enerzijds een mooi
plan te maken, dat stedenbouwkundig klopt
en voldoet aan de duurzaamheidseisen, en
anderzijds een goed grondbod te doen. Dat
kan alleen als je een project op alle punten
goed doordenkt en in een vroeg stadium
weet of het uitvoerbaar is, ook budgettair.’

Complementair

Loosterweg 35a , 2215 TM Voorhout
Postbus 71, 2215 ZH Voorhout
info@zuidhoekvoorhout.nl
www.zuidhoekvoorhout.nl
Tel: 0252 - 216067
Fax:0252 - 232190

Kom naar onze showroom in Hillegom of Sassenheim
en laat u informeren en inspireren!
SASSENHEIM Teijlingerlaan 6-8 | T 0252 220 450
HILLEGOM Prinses Marijkestraat 2-2a | T 0252 533 566
info@kroonparket.nl | www.kroonparket.nl

Op de locatie van de oude St. Josephschool, die is verhuisd naar
een andere locatie, wil de gemeente Lisse zes vrijstaande
woningen laten bouwen. Dit project Lindenhof moet in 2021
starten en omvat woningen in twee types: de statige villa en de
bollenschuur. Deze onder architectuur ontworpen woningen doen
mee op het hoogste niveau van duurzaamheid, variërend van
energiezuinige, gasloze woningen, hergebruik van materialen en
elektrische laadgelegenheden tot levensloopbestendig en
aandacht voor groen en milieu. Aannemersbedrijf A.G.J.C. van
Breda heeft op een aantal van deze punten maximaal gescoord.
Meest opvallende prestatie is dat bijna 80% van de sloop van de
oude St. Josephschool, zoals beton, baksteen, hout en staal, wordt
hergebruikt. Maar liefst 40% gaat ‘terug’ in de nieuw te bouwen
woningen. Jeroen van Breda: ‘Duurzaam werken is voor ons dan
ook meer oogsten dan slopen.’

Omdat Van Breda als bouwbedrijf het project
moet kunnen neerzetten, zijn beide partijen
vroeg met elkaar om de tafel gegaan. ‘Onze
bedrijven zijn complementair,’ zegt Bart.
‘TWYL ontwikkelt, Van Breda doet de
uitvoering. We gunnen elkaar dat we geld
kunnen verdienen en ons doel is dat onze
samenwerking voor beide partijen goed
werkt. Van Breda heeft een lange traditie van
bouwen en dat is duidelijk te merken. Jeroen

Bart Kuil

is groot geworden in het bedrijf en heeft van jongs af aan ervaring.
Hij weet precies wat werkt en wat niet. Dat vakmanschap hebben
wij nodig voor de ontwikkeling van projecten, zoals Lindenhof.’

Mooie omvang
Bart vindt Van Breda ‘een echt familiebedrijf met een mooie
omvang. Jeroen zoekt naar verbreding van het bedrijf door meer
integrale projecten binnen te halen. Het bedrijf is groot genoeg
voor complexe projecten en klein genoeg om persoonlijk
betrokken te zijn. De lijnen zijn kort en Jeroen laat regelmatig zijn
gezicht zien. Je merkt dat hij al zijn medewerkers kent en exact
weet wat er speelt. Hij is bovendien zeer behulpzaam en probeert
altijd iets extra’s te doen. Zijn aanpak kenmerkt de werkwijze van
het bedrijf: informeel, flexibel en snelheid van handelen.’ Wat Bart
vooral opvalt is de grote betrokkenheid van alle medewerkers. ‘Een
jarenlang dienstverband is geen uitzondering bij Van Breda en dat
vind ik een goed teken. Jeroen is in staat om goede mensen te
binden. Ook dat geeft ons een groot vertrouwen in een optimaal
eindresultaat van onze gezamenlijke projecten.’
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Kleinschalige 

nieuwbouw en
maatwerk in de lift

Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda realiseert vrijstaande woningen en kleinschalige
nieuwbouwprojecten. De laatste drie jaar bouwt Van Breda steeds meer luxe villa’s.
‘Wij zien een verschuiving van het bouwen van woningen uit een boekje naar traditionele bouw.
Een groeiende groep huizenkopers is op zoek naar maatwerk. Voor dit soort kleinschalige
ontwikkelingen worden wij steeds vaker ingeschakeld. Een interessante niche waarmee wij ons
uitstekend kunnen onderscheiden,’ legt directeur Jeroen van Breda uit.

Kopers luxe villa Poelméér:

‘Al jaren verliefd

op dit plekje’
Hoe en wanneer hoorden jullie
van Poelméér?

Hoe is jullie samenwerking
met A.G.J.C. van Breda?

‘Wij woonden in de buurt, hadden ons
huis verkocht en zochten naar een
nieuwe woonplek in de omgeving. Toen
wij hoorden van de makelaar dat er
plannen waren om op deze locatie villa’s
te bouwen, hebben wij direct onze
interesse gemeld. Wij komen hier
namelijk al jaren. Het is een stukje
niemandsland tussen Warmond en
Oegstgeest, waar wij vaak en graag
wandelen. Het is een mooi
recreatiegebied, vlak aan de
Klinkenbergplas, waar wij al jaren verliefd
op zijn. Omdat wij lange tijd niets
hoorden, zijn we gaan zoeken op
internet. Zo vonden we de
projectontwikkelaar voor het project
Poelméér Hyacintenlaan Fase 1 en
hebben hem gebeld. Uiteindelijk hebben
we in 2018 getekend.’

‘Bij het tekenen voor de grond was de
aannemer aanwezig, maar die kenden wij
niet. Gelukkig ging het contact vanaf het
begin heel soepel. Jeroen van Breda is
een gezellig persoon en recht door zee.
Daar houden wij van. Wij vonden het
allemaal erg spannend, want voor het
bouwen van een huis ben je afhankelijk
van veel factoren. Gelukkig hielp Joyce,
de vrouw van Jeroen, als contactpersoon
en bouwbegeleider, ons erg goed. Zo’n
project zelf begeleiden, is gewoon
onmogelijk. Zij bracht ons onder andere
in contact met een interieurarchitect en
zorgde voor een soepele communicatie
met alle leveranciers. Zij heeft veel
ervaring, weet wat kan en niet kan en
dacht echt mee. Ik weet nog dat de
binnenhuisarchitect lijsten aan een muur
had bedacht. Daar had Joyce haar twijfels
over en zij stelde een andere oplossing
voor. Datzelfde gebeurde ook met een
teveel in het oog springende koof met
leidingen in het toilet. Haar kennis en
ervaring en haar oog voor detail gaven en
geven ons veel vertrouwen in een goede
afloop. We kunnen niet wachten om in
ons droomhuis te wonen.’

Waar vielen jullie vooral op?

“Een groeiende groep
huizenkopers is op zoek
naar maatwerk”
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‘Op het terrein stond een al jarenlang
leegstaand huis. Dat werd gesloopt en de
ruimte werd verdeeld in vier percelen. De
te bouwen villa’s zouden een landelijke
uitstraling krijgen met een rieten dak en
witte muren. Dat vonden wij meteen top.
Voor de inrichting en aankleding van de
binnenkant hadden wij alle vrijheid en
ook dat trok ons aan.’
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Met het oog op villabouw vindt Jeroen de manier van werken prettig,
‘want er is onder andere veel direct contact met de koper, de
particuliere opdrachtgever. De laatste tijd merken wij dat veel
particulieren ons rechtstreeks benaderen. Via via hebben zij gehoord
dat wij ons onder andere specialiseren in het bouwen van villa’s en zij
zien in ons een passende en betrouwbare partij. Omdat wij een
familiebedrijf zijn en ons eigen geld in ons bedrijf zit, geeft dit
mensen vertrouwen voor de lange termijn.’

WONINGBORG BIEDT ZEKERHEID
Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda bouwt woningen met het Woningborgcertificaat, net als meer dan één miljoen andere woningen. De certificaten van
Woningborg brengen zekerheid, want ze dekken belangrijke risico’s bij het
bouwen of verbouwen van een nieuwbouwwoning of transformatieproject af.
Bovendien is het certificaat vaak nodig voor een hypothecaire geldlening en
verplicht bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Het certificaat biedt twee vormen van bescherming voor klanten.
1. Woningborg biedt tijdens de bouw bescherming tegen de gevolgen van een
faillissement.
2. Woningborg biedt een Bouwgarantie in geval van bouwtechnische onvolkomenheden.

Vier villa’s in Poelméér, Fase 1
Een voorbeeld van een kleinschalige
nieuwbouwontwikkeling is de bouw van
vier luxe rietgedekte, vrijstaande villa’s in
Warmond, in het project ‘Poelméér, Fase 1’.
Poelméér ligt aan de Hyacintenlaan, een
doodlopende weg aan het begin van
Warmond, op een steenworp afstand van
natuurgebied Poelmeer en
Klinkerbergerplas. Warmond maakt sinds
2016 - samen met Sassenheim en Voorhout
- deel uit van de gemeente Teylingen. Door
de sloop van een oude villa ontstond
genoeg ruimte om vier villa’s met een
oppervlakte van circa 700 m2 te bouwen.

Compleet
De villa’s zijn, in jaren 30-stijl, gebouwd
door A.G.J.C. van Breda die hiervoor nauw
samenwerkt met projectontwikkelaar
TWYL (The Way You Live). Jeroen van
Breda: ‘De villa’s zijn aan de buitenkant
hetzelfde, maar van binnen zijn ze allemaal
anders. Wij leveren ze compleet, inclusief
verlichting, vloerbedekking en dergelijke,

in nauw overleg met de kopers.’ De
woningen worden onder Woningborggarantie gebouwd en zijn duurzaam,
energiezuinig en gasloos, onder meer door
de toegepaste warmte-koude opslag in de
bodem en hoogwaardige isolatie. Dat dit
soort huizen duurzaam worden gebouwd,
spreekt tegenwoordig vanzelf. Ook de
afwerking is van hoog niveau, met onder
andere chique rieten daken, gekeimde
gevels en strak gestucte wanden en
plafonds.’

“Wij leveren de villa’s
compleet, in nauw overleg
met de kopers”
De bouw startte in november 2018, met de
sloop van de bestaande, leegstaande
woning en het nodige grond- en
groenwerk. De oplevering vond plaats in
het voorjaar van 2020.

Danny
uitvoerder Poelméér, Fase 1

Samen overleggen

over details
‘Het bouwen van luxe villa’s is een andere manier van
bouwen dan een standaard nieuwbouw project. Het vraagt
extra aandacht en vaak een extra stapje. Met een luxe villa is
veel geld gemoeid en de kopers hebben dan ook hoge
verwachtingen van het bedrijf dat hun droomhuis bouwt.
Niet alleen in de kwaliteit van het huis, maar ook dat de
samenwerking soepel verloopt. Ik vind het heel prettig om
direct contact te hebben met de kopers en samen te
overleggen over details. Als er problemen zijn, is een
telefoontje snel gepleegd en kunnen de kopers op de
bouwplaats langs komen. Bij de voordeur moest
bijvoorbeeld een vloermat komen. Met het oog op de
tegelvloer heb ik met de kopers overlegd welke afmeting de
mat moest hebben. Nadat we dit samen ter plekke hebben
bekeken, waren we er snel uit. Zo hebben we wel meer
kleine dingen soepel opgelost. Die manier van werken met
korte lijnen en het rechtstreekse contact met de kopers is
prettig bouwen. Juist het perfect invullen van de
binnenafwerking maakt het mooi en geeft de meeste
voldoening.’
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Steeds een

stapje harder lopen
Aannemersbedrijf Van Breda is een
informeel familiebedrijf, waar
iedereen oog voor elkaar heeft.
Medewerkers zijn vakmensen die
letterlijk samen de schouders onder
het werk zetten, meedenken,
steeds een stapje harder willen
lopen en het leuk vinden om in
teamverband te werken. ‘Het
spreekt vanzelf dat wij altijd klaar
staan voor onze klanten. Als het
moet ook buiten normale
werktijden,’ zegt directeur Jeroen
van Breda.

MATERIALEN VAN EN VOOR DE PROFESSIONAL
VOLTSTRAAT 13, 2181 HA HILLEGOM | 0252 - 537 000
INFO@BPGDEHILLEGOMSE.NL | WWW.BPGDEHILLEGOMSE.NL

VAN KESTEREN VOORHOUT
85 JAAR VAKMANSCHAP

Het familiebedrijf Van Kesteren staat voor
betrokkenheid, vakmanschap en hoge kwaliteit
schilderwerken en glas. Wij gaan met onze tijd mee,
maar niet met alle winden. Ruim 70 vakmensen
werken vaak al tientallen jaren bij ons en staan voor
flexibiliteit en een persoonlijke benadering. We
leiden mensen zelf op tot vakspecialist.

MENS & MILIEU

In alle aspecten van ons bedrijf zorgen we voor zo
min mogelijk belasting van het milieu. We werken
met duurzame producten, wekken energie en stimuleren zuinig rijden. We waren om die reden in 2019
finalist van de duurzaamheidsprijs Duin- en
Bollenstreek.

www.vankesterenschilders.nl
mail@vankesterenschilders.nl
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“Kennis is niet het
belangrijkste.
Iemand moet willen en
gedreven zijn”
Kenmerkend voor de aanpak, en dat al zo’n
honderd jaar, zijn de begrippen direct en
klantgericht. Jeroen: ‘Wij doen eerlijk
zaken, houden niet van verkooppraatjes en
willen altijd met een goed verhaal komen.
Dus geen valse beloften, maar afspraak is
afspraak. Ons vizier is steeds open en
transparant.’ De medewerkers van het
familiebedrijf willen naar de omgeving,
naar de onderaannemers en naar de
opdrachtgever altijd even netjes en
verzorgd zijn. Onze mensen dragen
bedrijfskleding en zijn zo herkenbaar als
medewerkers van een gerespecteerd
bedrijf. Wij hebben ook een nette manier
van werken. Dat is altijd al zo geweest. Dat
geldt niet alleen voor de bouwplaatsen ‘in
het veld’, maar ook in onze bedrijfshal is
het altijd opgeruimd. Rommel gaat ten
koste van kwaliteit van het werk en dat
willen we absoluut voorkomen.’

Vertrouwd bouwen
Service en vertrouwen staan voor A.G.J.C.
van Breda al een eeuw lang bovenaan.

17

‘Onze relaties koesteren wij en met veel van
hen werken we al vele jaren samen. Goed
bouwen kan alleen door een groot
vertrouwen in elkaar. Daarom is ‘Vertrouwd
bouwen’ onze slogan. Wij doen er alles aan
om die slogan waar te maken en mensen
recht in de ogen te kijken.’ Hij onderstreept
dat kiezen voor zekerheid een grote rol
speelt bij het laten bouwen of renoveren
van een pand. ‘Iemand die zijn droomhuis
wil laten bouwen, wil alleen in zee gaan
met een partij die zijn sporen heeft
verdiend. Wij zijn lid van Bouwend
Nederland, BouwGarant-gecertificeerd en
Woningborg-gecertificeerd. Ook zijn we
een gecertificeerd leerbedrijf. Daarvoor
worden we regelmatig en intensief
gescreend en geven we volledige
openheid van zaken. De offertes moeten
kloppen en de cijfers moeten positief zijn.
Alleen met dergelijke partijen willen
mensen tegenwoordig in zee.’

Bouwteam
Van Breda werkt het liefst in een Bouwteam
samen met partners. ‘Binnen het Bouwteam
zorgen we dat de opdrachtgever het huis van
zijn dromen krijgt, binnen het gestelde
budget. Daarom zitten we regelmatig aan
tafel, bespreken we de voortgang tot in detail
en lossen we gezamenlijk problemen op. Het
liefst bouwen we huizen op basis van een
open verhaal (calculatie), zelfs inclusief de
algemene kosten en winstmarge. Die
transparantie is één van de gevolgen van de
crisis en dat heb ik ingevoerd. Ik vind het niet
meer dan logisch dat wij kunnen verklaren
waarom onze prijs zo is. Opdrachtgevers
vragen daar ook om en respecteren het dan
ook.’

“Goed bouwen kan alleen door een groot
vertrouwen in elkaar”

Het Sassenheimse familiebedrijf werkt
zoveel mogelijk met vaste partners. ‘De
ontwikkeling van technische installaties
gaat enorm hard, zeker het aanbod van
duurzame producten. Die wereld verandert
zo snel, dat we daarvoor goede partijen, en
dus kennis en ervaring, om ons heen
verzamelen.’ Samenwerken werkt voor
Jeroen het best als partijen dezelfde
bloedgroep en mentaliteit hebben. ‘Onze
partners weten wat wij willen en staan
altijd voor ons klaar. Het zijn partijen die
verder denken dan alleen wat wordt
gevraagd. Als bijvoorbeeld een
verwarming moet worden aangelegd,
kijken zij ook mee naar het overige
leidingverloop en de bouwkundige werk-
zaamheden die daarvoor nodig zijn. Een
andere factor is verzorgd je werk doen. Net
als wij vinden onze partners netheid op de
werkplaats cruciaal en een belangrijke
voorwaarde voor kwaliteit.’

Sporen verdiend
Partners hoeven niet per se ook een
familiebedrijf te zijn. ‘Wel zoeken we altijd
samenwerking met gedegen bedrijven, die
al een tijdje meelopen en hun sporen
hebben verdiend. Een zekere omvang
vinden wij ook belangrijk. Dus werken wij
zo min mogelijk met zzp’ers, vooral gezien
het grote risico als iemand uitvalt. Wie is
dan de vervanging? Dat risico willen we
uitsluiten.’

18 familybusiness

Ontwikkeling
De ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bedrijf zijn groot,
onderstreept Jeroen. ‘Jongeren kunnen ver komen. Ikzelf ben ook
onderaan de ladder begonnen. Elk jaar overleggen we samen
welke opleidingen de medewerker kan volgen. Soms geef ik
suggesties, zoals een opleiding asbestherkenning. Dat is in ons
werk bijna onmisbaar. Laatst bleek bij één van onze projecten,
ondanks asbestonderzoek, toch nog asbest in de vloer te zitten.
Dan is het belangrijk dat je dat tóch herkent.’ Jeroen neemt
medewerkers ook mee in de toekomstplannen van het bedrijf. ‘Als
het in een team goed klikt, de medewerkers voelen zich lichamelijk
en geestelijk goed én ze een goed gevoel hebben bij het bedrijf,
dan worden de prestaties beter.’

Medewerkers van de toekomst
Zuinig op onze mensen

Dezelfde mentaliteit

een bedrijfsapp, waar alle medewerkers in deelnemen.
Verjaardagen worden gemeld en iedereen trakteert. Dat houden
we erin. We plaatsen ook leuke dingen in de app, zoals het winnen
van een aanbesteding of een werknemer die 25 jaar in dienst is.
Maar ook broodnodige meldingen als een wegafsluiting in de
straat of stormmeldingen. Dat noem ik echt teamwork.’

Niet alleen extern, ook intern streeft Van
Breda naar een langdurige en veilige
samenwerking. ‘Als familie zijn wij al honderd
jaar zuinig op onze mensen. Zij moeten veilig
kunnen werken. Dus zeggen wij steeds: denk
aan je lijf, til op een goede manier, gebruik de
juiste gereedschappen. Wij willen onze
medewerkers laten zien en ervaren, dat ze
soms met gevaarlijke spullen werken, zoals
asbest. Denk niet te licht over dingen, zeggen
we dan. Als iets er niet is, dan zorgen we
ervoor dat het er komt.’

Bij nieuwe mensen moet Jeroen meteen een klik kunnen voelen.
‘We hebben veel persoonlijk contact en die motivatie wil ik voelen.
Kennis is niet het belangrijkste. Iemand moet willen en gedreven
zijn.’ Daarom vindt Jeroen het belangrijk dat kinderen al op jonge
leeftijd wordt verteld wat ze eventueel kunnen kiezen. ‘Ik pleit
ervoor dat we kinderen al vroeg laten kennismaken met bedrijven,
zoals het onze. Ook al leiden wij kinderen rond, wij laten ze ook
echt iets maken. Want dát is tenslotte ons vak. Laatst hebben we
kinderen in groepjes picknicktafels in elkaar laten zetten.
Fantastisch om hun enthousiasme te zien! Hopelijk leidt dat tot
interesse in ons vakgebied en mogelijk de nieuwe medewerkers
van de toekomst.’

Koppels van jong en oud
In het kader van duurzame inzetbaarheid kijkt
Jeroen scherp naar wat voor werk iemand kan
doen. ‘Zoveel mogelijk combineren we
oudere en jongere collega’s. Jongeren kunnen
beter omgaan met lichamelijke belasting. Dat
is ook in ons eigen belang. Door koppels te
maken, leren de jongeren nog sneller het vak
in de praktijk.’ Jeroen spreekt iedereen
dagelijks en ziet meteen of er iets aan de hand
is. ‘Als er aandacht is, dan wordt dat
gewaardeerd. Ons persoonlijk contact is zo
goed dat ik weet wat voor sporten ze doen en
soms raad ik ze een activiteit af. Natuurlijk is
dat ieders eigen verantwoordelijkheid, maar
gezond en inzetbaar blijven is ook in het
belang van de productie van ons bedrijf.’

Teamwork
Die betrokkenheid bij elkaar is één van de
factoren die het familiebedrijf hebben
gebracht waar het nu is. Jeroen: ‘We hebben
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Verbouw en renovatie:

een vak apart

Het vervangen van kozijnen, het plaatsen van een dakopbouw, het samenvoegen van twee huizen tot het
verbouwen van het bedrijfsrestaurant in een museum. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van wat
Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda doet op het gebied van verbouwingen en renovaties.
‘Wij richten ons onder andere op particuliere woningen, monumentale
panden, overheidsgebouwen en gemeentelijk vastgoed,’ zegt
directeur Jeroen van Breda. ‘Het mooie van verbouwen en renoveren,
is dat je een woning naar wens maakt en zien we de transformatie van
hoe het was tot en met het eindresultaat. In een oud huis is vaak alles
akelig en krom, wij zorgen dat het netjes en recht wordt. Een
renovatie willen we zo compleet mogelijk maken.’

Renovatieproject in Sassenheim
Ed is meubelmaker van origine en bij Van Breda al jaren specialist in
renovatie. ‘Renovatie vind ik een grote uitdaging. Een oud pand heeft
iets bijzonders, want we komen altijd de geschiedenis ervan tegen.
Renoveren betekent vooral continu met klanten overleggen over
details en ze meenemen in wat de consequenties van hun keuzes zijn.
Bij een renovatieproject aan de Hoofdstraat in Sassenheim was de
opdracht: maak het zoals jij het mooi vindt. Fantastisch natuurlijk!
Tegelijkertijd betekent het dat ik mij moet inleven in wat mensen
mooi vinden. Deze woning had een opvallende vestibuledeur met
geslepen glasplaat. Die heb ik uiterst voorzichtig verwijderd en
opgeborgen op de werkplaats. Later kwam deze weer op de originele
plaats terug, volledig gerenoveerd natuurlijk.’

kwamen we antieke tegels tegen, die we
konden aanvullen met ongebruikte tegels
die we in de kelder vonden. Die heb ik later
verwerkt in een nisje. Voor het dak bleek ik
authentieke nokvorsten en dakpannen te
kort te komen, waarna ik die in een zaak
van antieke bouwmaterialen heb
gevonden. Een renovatie betekent niet per
se dat we een pand in originele staat
terugbrengen, maar dat doen we wel
zoveel mogelijk.’

Riel Handel & Diensten bv is een bedrijf dat
nieuw en gebruikt materieel in- en verkoopt.
Tevens kunnen wij u helpen met
aan- en verkoopbemiddeling.

Wij zijn
gespecialiseerd in:
Schaftwagens en units
Schaarhoogwerkers
Tele- en kniktelescoop
hoogwerkers

Riel
Delfweg 46,2211 VN Noordwijkerhout | Tel: +31 (0)653-749752
info@rielgroep.nl | www.rielhd.nl

Tegels opnieuw gebruikt
‘Tijdens deze renovatie troffen we veel sierlijsten aan om de kozijnen.
Die hebben we bewaard, weer teruggebracht in oorspronkelijke staat
en hergebruikt op een andere plek in de woning. In de badkamer
Ed

Willem

Accountants & adviseurs

w w w.smitw olf.nl

Maatwerk en creatief denken
Willem is chef werkplaats bij Van Breda en
heeft een achtergrond als meubelmaker.
Voor zowel nieuwbouw- als renovatie
projecten maakt hij kozijnen, deuren,
ramen en sierlijsten. ‘Renovatie betekent
maatwerk en creatief denken. Eén van de
mooiste projecten vind ik een monumentale
serre aan een voorgevel op de eerste
verdieping van een monumentaal pand in
Leiden. Het oude pand was flink verzakt,
waardoor de kozijnen niet meer haaks
stonden. Op sommige plekken scheelde
dat maar liefst 4 cm. De nieuwe kozijnen
moesten er ‘traditioneel’ uitzien en
daarvoor hebben we passende frames
gemaakt. Zo hebben we het pand weer in
oorspronkelijke stijl teruggebracht. Dat
vind ik super.’

Voor de ambitieuze ondernemer
die wel een CFO kan gebruiken.
Smit Wolf Goo.indd 1
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