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woensdag 11 juli 2012 172x gelezen

Onlangs was ik in een champignonkwekerij. Een 
ogenschijnlijk eenvoudig gebouw, maar wel een waarbij het 
proces extreem centraal staat. De teelt, maar ook het 
onderhoud en de oogst. Een soortgelijke ervaring had ik bij 
Vencomatic, een producent van onder andere Rondeelstallen, 
bedoeld voor de productie van de bekende Rondeeleieren. 
Ook hier gebouwen waarbij het proces centraal staat en in 
dit geval in een met de stichting Wakker Dier ontwikkeld 
concept. Nog niet zo lang geleden domineerde de legbatterij, 
nu speelt het dierenwelzijn een belangrijke rol en 
Vencomatic heeft daarop handig ingespeeld.

Het wordt nu tijd dat we ook 
gebouwen voor mensen 
(woningen noemen we die 
geloof ik) eens geschikt gaan 
maken voor een gezond 
bestaan, en deze tevens 
binnen een klimaat scheppen 
waarin we optimaal kunnen 
presteren. Als je eens bij 
Vencomatic hebt rondgekeken, 
lijkt het haast dat er meer 
kennis is over kippenwelzijn 
dan wij in de bouw over 
mensenwelzijn weten. 
Sommigen zullen dat een 
onverdedigbare stelling vinden, 
maar in ieder geval weten we 
heel veel van kippen. 

Pas als je je erin hebt verdiept, ga je wellicht begrijpen waarom ik het 
zo stel. Uit onderzoek blijkt dat een matige ventilatie van woningen 
en gebouwen tot behoorlijk wat ziektes en terugloop van 
productiviteit leidt. Dat laatste lijkt erg werkgeverig gedacht, maar 
mensen presteren echt wel liever goed. De frisse school is een van de 
actieplannen die de slechte ventilatie aan de kaak stelde. Nou zijn 
scholen waar veel kinderen bijeen zijn en van wie een hoge 
concentratie wordt verwacht, wel specifieke objecten, maar ook in 
woningen en andere gebouwen kan het veel beter.

Omdat we het waard zijn, zouden ze bij L’Oréal zeggen. Investeren in 
‘goed doen’ geeft naast kwalitatief goede gebouwen, ook een 
uitstekende uitgangspositie voor export. Vencomatic bouwt nu een 
hoofdvestiging van ruim 3,5 ha vloeroppervlak (!) in Eersel en is met 
het concept van ‘de gebruiker centraal’ wereldleider geworden! Ter 
lering ende vermaek. Deze website maakt gebruik van cookies. Akkoord
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We are the champions…….of the world.

Jos Lichtenberg
Hoofdredacteur bouwIQ
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