
De eerste gedachte was om te kijken of er een kavel 
beschikbaar was op Nieuw-Vennep Zuid om nieuw te bouwen. 
“We hebben toen met Laurens gekeken of het gebouw nog 
wel courant zou zijn bij een eventuele verkoop, vertelt Jos. 
“Dat bleek niet het geval en daarna hebben we besloten naar 
een andere locatie te gaan kijken. Na een goede tip kwam de 
Haverstraat in ons vizier en hoewel het niet helemaal paste, 
zijn we toch gaan rekenen en tekenen”.

Het dak doorzagen
Martien vertelt: “het gaat erg goed met Ploeg kozijnen, zowel 
de zakelijke afdeling als de consumenten afdeling groeien en 
Ploeg is aardig uit zijn jas gegroeid. We hebben dus vooral 
een grote hal nodig en ook extra kantoren. De hal is nodig 
om de expeditie lijn over te brengen en de kantoren om de 
zakelijke afdeling ruimte te bieden. Tevens gaan er aardig wat 
transportbewegingen plaatsvinden, dat is heel goed opgelost 

Een circulair en duurzame 
tweede pand voor Ploeg 
kozijnen
Jos van der Ploeg (eigenaar) en Martien Akerboom (manager zakelijk), vertellen graag over de aanstaande verhuizing van 
een deel van het bedrijf naar bedrijvenpark Spoorzicht. Het pand van Ploeg kozijnen op Businesspark Nieuw-Vennep Zuid 
werd wat krap en Jos wist direct dat een telefoontje met Laurens Schenk tips zou opleveren. 

door het aanleggen van een extra uitrit zodat de vrachtwagens 
langs één kant van het pand rijden”.
Jos gaat verder. “Het probleem was wel dat de hal niet hoog 
genoeg was en in plaats van afbreken en opnieuw bouwen, 
besloten we dat circulair te doen. Dus is het dak door 
midden gezaagd, de staanders verhoogd en alle materialen 
zijn hergebruikt. Als kers op de taart hebben we het dak vol 
gelegd met 1.100 zonnepanelen. Een sensationele operatie 
was dat” lacht Jos.
Het dak is geïsoleerd, er is overal ledverlichting aangebracht 
en de gevelkozijnen zijn uiteraard in kunststof uitgevoerd en 
wel in de nieuwste versie die op de markt komt en in profielen 
van gerecycled materiaal en triple glas. Het pand is van een 
E label naar een A plus gegaan en het is elektrisch energie 
neutraal.

Betrokken personeel
Martien vertelt verder over de betrokkenheid van het 
personeel. Er verhuizen ongeveer 50 mensen naar de nieuwe 
locatie en die wilden we graag betrekken in dit nieuwe plan. We 
hebben een infohoek gemaakt in de kantine op de Pesetaweg 
om iedereen op de hoogte te houden en we zijn meerdere 
keren met delegaties naar de bouw gegaan. Zeker in deze 
tijd van het coronavirus is het belangrijk om connectie met de 
mensen te houden. Er werkt zeker 40% van de mensen thuis 
en daar besteden we veel aandacht aan. 

“We kijken uit naar januari, als alles naar wens verloopt, 
kunnen we dan het pand betrekken” sluiten Jos en Martien af. 
Een mooie stap verder in de toekomst van Ploeg kozijnen.

“1100 zonnepanelen. 
Een sensationele operatie

was dat.” 

“Het probleem was wel dat de 
hal niet hoog genoeg was en in 
plaats van afbreken en opnieuw 
bouwen, besloten we dat circulair 
te doen. Dus is het dak door 
midden gezaagd, de staanders 
verhoogd en alle materialen zijn 
hergebruikt.


