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De fietsen van Van Raam worden wereldwijd 

verkocht. Marktleider en vaak als voorbeeld ge-

noemd als het gaat om smart-industry en soci-

ale innovatie. Bij Van Raam werken 200 mensen. 

Het bedrijf zat jarenlang aan de Aaltenseweg in 

Varsseveld, maar door een gestage maar aanhou-

dende groei was een verhuizing onvermijdelijk. 

Begin vorig jaar werd een spiksplinternieuw pand 

aan de Guldenweg in gebruik genomen. Met een 

productiefabriek, kantoren en een showroom. Bij 

elkaar ongeveer 13.000 vierkante meter. Een hele 

klus maar het resultaat mag er zijn. Zowel van bin-

nen als van buiten.

Droge lippen

Peter Heinen, manager bij Van Raam en project-

leider tijdens de nieuwbouw: “Een van de vele as-

pecten die bij een dergelijk project al vroeg aan 

de orde komen is het binnenklimaat. Hoe zorg je 

er voor dat de medewerkers 

in een prettige en zo gezond 

mogelijke omgeving kunnen 

werken. En dan kies je voor 

een klimaattechnische instal-

latie waarvan je hoopt en ver-

wacht dat het allemaal lekker 

loopt. Voor het grootste deel 

is dat ook wel zo. We hebben echter een ‘dicht’ 

gebouw waar uiteraard wel voldoende frisse lucht 

binnenkomt maar na een aantal maanden kwamen er toch wat 

klachten van medewerkers over de lucht. Dro-

ge lippen, droge neus, enzovoort. Nu hebben 

we in het begin van het project wel naar een 

soort van luchtbevochtiging gekeken maar za-

gen er toen de meerwaarde niet van in. Boven-

dien, we zijn in de winter verhuisd en dan moet 

je eerst maar eens de seizoenen door om te 

kijken hoe alles loopt en hoe de medewerkers 

een en ander ervaren.” Het probleem werd besproken met onder 

meer huisinstallateur Heva Klimaat en Installatie, de installateur  

Martijn Barink, accountmanager bij B&B Humidification en  

Peter Heinen, manager bij Van Raam

 “Je wilt natuurlijk 
geen medewerkers 
die ziek worden van 

te droge lucht”
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Luchtbevochtiging van B&B Humidification  
bij fietsenfabrikant Van Raam

Te droog? Te vochtig?  
Nee, gewoon goed!
VAN RAAM IS FIETSENFABRIKANT VAN UNIEKE AANGEPASTE FIETSEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING. MET 

MEER DAN EEN EEUW ERVARING EN WAARBIJ DE FOCUS DE LAATSTE DRIE DECENNIA OP AANGEPASTE FIETSEN 

KWAM TE LIGGEN. EEN BIJZONDER BEDRIJF WAARBIJ NIETS OP VOORRAAD WORDT GEPRODUCEERD: IEDERE 

FIETS IS UNIEK. KWALITEITSFIETSEN VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN MET EEN BEPERKING DIE OOK VEILIG EN 

STABIEL WILLEN FIETSEN. 
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 “Een juiste RV zorgt er ook 

voor dat verspreiding van 

virussen tot een minimum 

wordt beperkt”

verantwoordelijk voor de gehele installatie inclu-

sief het klimaattechnische deel van het nieuwe 

pand. Peter Heinen: “Heva stelde voor om te kij-

ken naar het luchtbevochtiging systeem van B&B 

Humidification. Dat hebben we gedaan en de eni-

ge vraag die voor ons overbleef: hoe zit het met 

ziektes, legionella, vocht … want je wilt natuurlijk 

geen medewerkers die ziek worden van te droge 

lucht, maar je wilt ook niet dat ze door welke vorm 

van luchtbevochtiging dan ook lopen te snotteren 

of vaak verkouden worden.” De antwoorden van 

B&B waren bevredigend en mede op grond van 

de expertise van B&B gingen partijen met elkaar 

in zee.

Positief

Account-manager Martijn Barink van B&B Hu-

midification: “Het adiabatisch bevochtigen is 

het bevochtigen van lucht door het vernevelen 

van water en dat is vele malen zuiniger dan het een elektrische 

stoombevochtiging. De praktijk heeft inmiddels wel uitgewezen 

dat het rekensommetje tussen investering, opbrengst en rende-

ment positief uitpakt. Dat zal ook hier blijken. Goed voor de me-

dewerkers en ook voor de energierekening.” Bij Van Raam werd 

een ultrasoon unit geplaatst voor de bevochtiging van de kanto-

ren en een Finest Fog hogedruk unit voor de bevochtiging van 

de montageafdeling. Ongeveer drie weken geleden opgeleverd 

door eigen mensen van B&B. Uiteraard in deze coronatijd met 

in acht neming van alle protocollen.” Sensoren registreren de 

luchtvochtigheid en wanneer de lucht te droog wordt, wordt de 

verneveling ingeschakeld. Martijn Barink: “Een juiste RV zorgt er 

ook voor dat verspreiding van virussen tot een minimum wordt 

beperkt. B&B Humidification werkt voortdurend aan het verder 

ontwikkelen en produceren van ultrasone luchtbevochtigings-

systemen. Martijn Barink: “Luchtbevochtiging staat nu eenmaal 

niet boven aan het lijstje. Maar daar komt steeds meer veran-

dering in en het belang ervan wordt door steeds meer partijen 

onderschreven.”  

Nog even terug naar Peter Heinen. “Met die corona zitten we 

natuurlijk in een rare tijd. Wat ons aangaat: vervelend maar we 

komen er zeker wel door heen. Laten we zeggen, een behoor-

lijke dip maar geen deuk. Wij zijn optimistisch gestemd en zien 

de toekomst met vertrouwen tegemoet.” 

NIJHOFecotec 
 Beltrumseweg 28 •  7151 EW  Eibergen
 t: 05454 78184 •  info@nijhofecotec.nl
 www.nijhofecotec.nl

“MAATWERK BLIJFT DE NORM, 
GEEN COMPROMIS”

WARMTEPOMPEN

NIJHOFecotec levert 
warmtepompen en 
warmtepompinstallaties 
op maat. Tot 160kW met 
scrollcompressoren en 
tot zelfs 1100kW met 
schroefcompressoren!

Naast onze maatwerk 
warmtepompen, hebben 
wij nu ook een brede 
range standaardwarmte-
pompen in ons pakket, 
van 2,5 tot 30kW, voor 
toepassingen in de 
woningbouw, kleine 
utiliteit en in bivalente 
systemen.

TTulpe® The new standard for heating water.  

                         
De nieuwe TTulpe® 
C-Meister 13, low 
NOx, ErP. Gesloten 
bad/keuken-geiser, 
tot 13 liter per mi-
nuut, 26 KW. Naar 
keuze in propaan of 
aardgas uitvoering. 
Goedgekeurd voor de 
Nederlandse markt. 

www.ttulpe.com  

Tel.: 0226 428877 

Importeur/groothandel: 

KIIP B.V. Hoogwoud 

www.propaangeiser.nl 

€799,-

De RT 308-C is voorzien van een reeks vernieuw-

ingen en verbeteringen waarvan vijftien uitwendig 

en acht intern. Voortbordurend op FiVEA’s slimme 

technologie resulteert dit in een unieke, 

storingsvrije en gebruiksvriendelijke machine. 

Met de RT 308-C werkt u comfortabel, snel, 

licht en stil. Hij heeft een gering draad-verbruik: 

één rol draad is voldoende voor één groep. 

Met de SAMSUNG 2.0 Ah accu, maakt u 

2.000 vlechten. Laden in 1 uur. Met de GRATIS 

vloerverwarmingsbek werkt u comfortabel en 

sneller. Tevens kunt u 1 man op het werk besparen. 

De machine is binnen 2 dagen terug verdiend.

Er is al een 
startset 
va. € 699,-

normaal: € 995,-

VSK BEURS HAL 7, 
STAND C040

Tijdens de VSK beurs 
een complete 

FiVEA RT 308-C 
inclusief twee 2.0 Ah accu’s
en vloerverwarmingbek

TTCOMˇEUROPE
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Een complete




