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De beginjaren
Bij de oprichting in 1978 maakt AQUACO deel uit van het bekende
graszadenbedrijf Barenbrug Holland B.V..
Als leverancier van graszaden voor onder andere sportvelden krijgt
Barenbrug Holland van haar afnemers veel vraag naar beregening. Dit
biedt voldoende draagkracht voor de oprichting van een zelfstandige
B.V. met de naam Barenbrug Beregening. Zo’n dertien werknemers starten
enthousiast met het ontwerpen, verkopen en aanleggen van beregeningsinstallaties voor sportvelden. Barenbrug Beregening is leverancier van
professionele, Amerikaanse beregeningsproducten voor de aanleg van
volautomatische, ondergrondse beregeningssystemen. Daarnaast introduceert het bedrijf de Water-Cart®: een transportabel en flexibel slanghaspelsysteem voor bovengrondse beregening.
Gestage groei
De zaken ontwikkelen zich voorspoedig en tussen 1975 en 1990 groeit
Barenbrug Beregening uit tot één van de marktleiders in Nederland op het
gebied van professionele beregeningssystemen in de sport en recreatieve
sector. Door een samenloop van omstandigheden krijgt het management
in 1990 de kans om het bedrijf te verzelfstandigen middels een management buy-out. Dat heeft een aantal consequenties. In de eerste plaats wordt
de naam van het bedrijf veranderd in AQUACO B.V. Ook moet er verhuisd worden. Als nieuwe vestigingsplaats wordt voor het Gelderse Gendt
gekozen. De gestage groei zet zich voort en het personeelsbestand telt
inmiddels 22 werknemers. Een andere belangrijke stap voor de toekomst is
de overname van collegaberegeningsbedrijf Perrot Ede B.V. Deze vestiging
opereert met 6 medewerkers zelfstandig vanuit Ede, als handelsbedrijf in
leidingsystemen en aanverwante producten.
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Opnieuw verhuizen
AQUACO zoekt naar mogelijkheden om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. De aanleg van en het onderhoud aan beregeningsinstallaties zijn immers seizoengebonden activiteiten. Uitbreiding van
het productenpakket is noodzakelijk en naast beregening voor sport en
recreatie komen de specialisaties luchtbevochtiging, waterbehandeling
en waterobjecten, zoals bijvoorbeeld fonteinen. Service is een belangrijk
aandachtspunt naar de klanten toe. Het aantal onderhoudscontracten neemt
flink toe, waardoor de servicemonteurs enkele maanden per jaar bezig zijn
met het opstarten en afsluiten van de installaties.
Met de verdere professionalisering van het bedrijf en haar activiteiten, neemt
het personeelsbestand dusdanig toe dat er weer verhuisd moet worden.
Het oog valt op een kavel in het nabijgelegen Elst, op Industrieterrein
De Aam. Het enthousiasme onder de werknemers is bijzonder groot
wanneer bekend wordt dat er een nieuwbouwpand komt met voldoende
kantoor- en opslagruimte. In januari 1995 is de tweede verhuizing achter
de rug. In 2008 is het personeelsbestand gegroeid naar 37 medewerkers
en is AQUACO landelijk marktleider in beregening voor sport & recreatie.
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Specialist in H2O
AQUACO in de huidige vorm is een specialistisch installatiebedrijf dat
zich bezig houdt met een effectieve en efficiënte benutting van water
voor verschillende doeleinden. Daarmee wordt inhoud gegeven aan de
term “Specialist in H2O”. AQUACO biedt een enorme veelzijdigheid aan
producten en diensten voor een groot aantal doelgroepen. Onze hoofdactiviteit: beregeningsinstallaties voor sport en recreatie. Onze andere
activiteiten zijn fonteinen, waterobjecten, luchtbevochtiging, stofbestrijding
en waterbehandeling.
Beregening voor sport en recreatie
AQUACO werkt landelijk en is marktleider op het gebied van beregening
voor sport en recreatie. Deze beregeningsinstallaties worden aangelegd
in alle soorten ondergronden van voetbalvelden, golfbanen, tennisbanen,
hockeyvelden en dergelijke, maar ook in parken en tuinen. Daarnaast zijn
er meer specifieke toepassingen zoals beregening van binnen- en buitenbakken in maneges of beregening van autoslipcircuits.
Naast nieuwe aanleg, spelen de vervangingsmarkt en het onderhoud een
belangrijke rol in dit segment. Het klantenbestand bestaat uit sportclubs,
gemeenten, stichtingen, groenvoorzieningsbedrijven, architecten, hoveniers,
particulieren en industriële bedrijven.
Luchtbevochtiging
Sinds 1992 heeft AQUACO het product luchtbevochtiging in haar leveringsprogramma. Vanaf de start is er veel belangstelling voor dit systeem dat als
belangrijkste voordeel een uitzonderlijk laag energieverbruik heeft. Andere
kenmerken zoals een prettig werkklimaat, afname van bacterieproblemen en
een systeem op maat, zijn bijzonder interessant voor onder andere de glastuinbouw. Specifieke modificaties aan het systeem maken het ook toepasbaar in andere afzetmarkten, zoals drukkerijen, opslagruimtes voor groenten
& fruit, de textielverwerkende en houtverwerkende industrie. Verder is luchtbevochtiging ook prima toepasbaar bij stofbestrijding en bestaat er een
kleine unit voor onder andere terraskoeling en mistscaping. Deze twee laatste toepassingen vinden hun weg in de recreatiesector, zowel effectief als
koeling maar zeker ook als mystieke factor.
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Waterbehandeling
Waterbehandeling is een typisch voorbeeld van productverbreding door
vraag uit de markt. Terwijl een klant bij AQUACO terechtkomt voor luchtbevochtiging of beregening blijkt tijdens het oriënterende gesprek dat er ook
vraag is naar een vorm van waterbehandeling.
Dit kan een installatie zijn voor het ontijzeren, ontharden of opharden van
water of een systeem voor omgekeerde osmose. De afzetmarkt voor waterbehandeling bestaat dan ook grotendeels uit de doelgroepen van beregening, luchtbevochtiging of waterobjecten. Andere doelgroepen zijn hotels,
campings, zwembaden en bungalowparken.

A

Stofbestrijding
Zowel de kennis als het productenpakket van AQUACO combineren
zich uitstekend in een toepassingsgebied als stofbestrijding. Met het toepassen van beregening als luchtbevochtiging kan op adequate wijze stof
worden gebonden en wordt overlast voor omgeving en medewerkers voorkomen. Bij overslag- en recyclingbedrijven en vuilverwerkende organisaties
zijn op dat vlak reeds de nodige aansprekende projecten uitgevoerd.
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Producten
AQUACO kiest er bewust voor om een breed productenpakket aan te bieden. Dit ondersteunt de bedrijfsstrategie om complete oplossingen te leveren
aan haar afnemers. Door de combinatie “wensen en mogelijkheden” optimaal te benutten, komt ieder project volledig tot zijn recht. De producten
worden aangeboden met een garantietermijn en ook zijn de onderdelen los
verkrijgbaar. Als onafhankelijk installateur werkt Aquaco met alle bekende
merken.
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Waterobjecten en Fonteinen
Aan AQUACO kan men alles vragen en meestal lukt het dan ook om het
oorspronkelijke idee in de praktijk te realiseren. Met specialistische kennis en
een gevarieerd productassortiment in huis komt er regelmatig iets speciaals
tot stand, bijvoorbeeld een kunstwerk of een zinken wand waarbij water op
een creatieve manier wordt toegepast.
AQUACO vertaalt techniek naar speelse watertoepassingen om tuinen
of openbaar groen te verfraaien. Gemeenten, tuinarchitecten, hoveniers,
particulieren en beeldend kunstenaars vinden hun weg naar de specialist in
bijzondere watertoepassingen.
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Beregening sport
Hilversumsche Golfclub, Golfclub Broekpolder, Oosterhoutse Golfclub, Golfbaan
de Welderen, Golfbaan Scherpenbergh, Golfbaan Leende, Golfbaan Abcoude,
Golfbaan Brielle, NN Golf & Country Club, Golfclub Zeegersloot, Golfbaan de
Vlietlanden, Golfbaan Mortiere, Pitch & Putt Golfbanen, Gelredome, Philips Stadion,
De Kuip, Arke Stadion, Arena Amsterdam, Abe Lenstra Stadion, diverse kunstgras
(trainings-)velden, TV Presikhaaf, TV Bastion Baselaar, TV Tehado, HLTC Melkhuisje,
TV Amstelpark, TC Nieuwe Sloot, TC Weusthag, TV Lindenholt, TC Tiel, M.H.C.
Nijmegen, HDM Den Haag, HC Pinoké, HC Kampong, HC Upward, HC Haren,
HC Laren, HC Den Bosch, HC Alecto, HC Voordaan, HC Push.
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Referenties
Het AQUACO team is trots op het vertrouwen van haar afnemers. Willekeurig staan
in deze uitgave enkele referenties genoemd.

Beregening tuin & park
Bedrijfstuin Nike, Park Sonsbeek, Park Kröller-Müller Museum, Tuin TU Delft, Tuin
St. Philadelphia, Daktuin in Goirle, Tuin Paleis Het Loo, Daktuin Willigenplein
Heerenveen, Tuin VVE Ruychrocklaan, Diverse privé tuinen en daktuinen door heel
Nederland.
Fonteinen en waterkunst
Watertafel Unilever, Fonteintjes KPN Den Haag, Watertafel Stationsplein Apeldoorn,
Fontein Gemeente Grave, Fonteintjes Polderplein Hoofddorp, Fontein Gemeente
Duiven, Fontein Hedemanplein Almelo, Mistscaping Domplein Utrecht.
Luchtbevochtiging
Drukkerij Roto Smeets Etten-Leur, Auping Deventer, Drukkerij De Volharding
Amsterdam, Drukkerij Roos en Roos Arnhem.
Stofbestrijding
Tammer Recycling Soesterberg, OBA Amsterdam, AVI Moerdijk, VBI
Huissen, EPZ Geertruidenberg, Corus IJmuiden, Ankerpoort Maastricht,
Martens Elst.
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Knowhow
AQUACO heeft door de jaren heen een reputatie opgebouwd als professionele en betrouwbare speler in de markt. Een diepgewortelde vakkennis
van al meer dan 30 jaar ligt hieraan ten grondslag. De nauwe samenwerking met zusterbedrijf Perrot Ede biedt een nog bredere specialisatie.
Elk project, groot of klein, wordt op dezelfde manier benaderd. Er wordt
oplossingsgericht gewerkt en rekening gehouden met de belangen van de
klanten en het beschikbare budget.
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Kwaliteit
Met een combinatie van jarenlange ervaring, brede kennis, gekwalificeerd
en gemotiveerd personeel en een hoogwaardig productassortiment is de
gewenste kwaliteitsstandaard aanwezig.
AQUACO beschikt over het VCA certificaat (Veiligheids Checklist Aannemers).
Hiermee kunnen opdrachtgevers er zeker van zijn dat AQUACO hoge eisen
stelt aan veilig werken.
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Service en Onderhoud
De eigen serviceafdeling regelt de planning van de monteurs en de inkoop
van materialen voor de projecten. AQUACO streeft ernaar om als bedrijf
flexibel en leveringsbetrouwbaar te zijn. Ook na oplevering van een project wil zij een goede relatie met de klant behouden. Bij iedere installatie
behoort de mogelijkheid een onderhoudscontract af te sluiten, zodat het
verdere onderhoud aan het systeem gegarandeerd op professionele
wijze wordt uitgevoerd. Mochten er storingen ontstaan, dan volstaat een
rechtstreeks telefoontje naar de serviceafdeling om een monteurbezoek in
te plannen.
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Toekomstvisie
Water zal altijd een onmisbaar element voor mens, dier en plant blijven.
AQUACO staat daar middenin en zal die positie blijven behouden.
Daaraan dankt zij haar bestaansrecht. AQUACO is synoniem aan water.
Bij alle activiteiten die worden ondernomen is water de constante factor.
Zowel het productenpakket als de afzetmarkt hebben zich in de afgelopen
jaren goed ontwikkeld. Daarbij is consequent vastgehouden aan de regel,
dat er bekendheid moest zijn met een product om een nieuwe markt te betreden ofwel dat er bekendheid moest zijn met een markt om daarin een nieuw
product te introduceren. Deze filosofie moet ook in de toekomst garant staan
voor de nodige groei, waarbij water de voortdurende bron van inspiratie
blijft met de klant als middelpunt!
AQUACO Specialist in H2O
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