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‘DE SAMENWERKING 
WAS VAN MEET AF 
AAN GOED’

CITYPLAZA, NIEUWEGEIN
- IN OPDRACHT VAN VAANSTER

aanster en Warmtebouw 
trekken al sinds 2007 met 
elkaar op. Voor de vernieu-

wing van de warmtepompen in 
de energiecentrale van Cityplaza 
Nieuwegein vond Vaanster in 
Warmtebouw opnieuw de juiste 
partner.

Vaanster is een onafhankelijke 
exploitant van duurzame energiesys-
temen voor zowel zakelijke als parti-
culiere gebruikers’, introduceert Mark 
van Maarseveen het bedrijf waar hij 
werkt in de rol van manager techniek, 
service & onderhoud. ‘Voor Cityplaza 
Nieuwegein beheren wij de warm-
te-koudeopslag (WKO)-installaties. Bij 
dit winkelcentrum zijn zowel woningen 
als winkeliers aangesloten op onze 
energiecentrales. Toen wij merkten 
dat de warmtepompen niet meer aan 
onze eisen voldeden, hebben we 
Warmtebouw ingeschakeld om mee 
te kijken naar de mogelijkheden. Het 
proces verliep heel soepel en de 
installatie is door middel van nieu-
we warmtepompen geoptimaliseerd. 
Duurzaamheid is voor ons heel 
belangrijk en dat is door deze vernieu-
wing extra gewaarborgd. De ketels 
hoeven bijna niet meer te stoken, want 
de warmtepompen kunnen hogere 
temperaturen aan. Een kostenverla-
gende ingreep, die ook nog op milieu-
technisch gebied heel positief is.’ 

Deskundig advies 
De samenwerking met Warmtebouw 
gaat al een tijdje terug. ‘Met 
Warmtebouw hebben wij al meerdere 
projecten gedaan. In 2007 is 
het eerste contact tussen onze alge-
meen directeur Jeroen Krebbers en 
Warmtebouw gelegd, toen wij twee 
nieuwe energiecentrales zouden 
overnemen. De samenwerking was 
van meet af aan goed en sindsdien 
hebben wij vier projecten samenge-
daan. Het afgelopen jaar zijn daar 
nog eens drie projecten bijgekomen, 
dus de groei zit erin!’ Mark is blij met 
de fijne samenwerking. ‘Ze doen wat 
we vragen en denken daarnaast heel 
deskundig mee. Wij willen ontzorgd 
worden en Warmtebouw doet dat. 
Daar komt nog eens bij dat Warmte-
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bouw heel centraal in ons werkgebied 
gevestigd is, dus dat maakt het 
contact nog laagdrempeliger.’ De 
bekende Warmtebouw-cultuur is 
ook Mark niet ontgaan. ‘De meeste 
mensen zitten er al wat langer en 
daardoor is er veel kennis aanwe-
zig. Er wordt altijd meegedacht en 
ondanks dat het een groot bedrijf is 
met meerdere afdelingen, wordt er 
heel goed en persoonlijk geschakeld. 
Als wij bepaalde technische ideeën 
hebben, gaan zij daar mee aan de haal 
en komen ze met goede oplossingen. 
En als er een probleem is, staan ze 
voor je klaar. Ze zijn kortom niet te 
beroerd om de handen uit de mouwen 
te steken. Ik zou voor de toekomst dan 
ook echt zeggen: ga zo door!’ 
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