
130 13190 JAAR EEN DUURZAME PARTNERTECHNISCHE ISOLATIE

Altisol: 
60 JAAR EN 50 JAAR LID VIB

Met zijn bedrijf is John de Vreugd vooral 
actief in de isolatie van horizontale en ver-
ticale tanks, tuinbouw, bioreactoren, ke-
telhuizen, koelprojecten, steigerbouw, ge-
luidsisolatie en brandwering etc. “In totaal 
werken hier 12 mensen in vaste dienst en 
daar omheen een flexibele schil van Ne-
derlandse en andere nationaliteiten. Wat 
nog echte ouderwetse vakmensen zijn die 
in Nederland steeds moeilijker te vinden 
zijn”, aldus De Vreugd.

Wereldwijd actief
“Isoleren zit dan ook ins ons bloed”, ver-
volgt De Vreugd die het Westlandse fami-
liebedrijf overnam van zijn vader in 1982. 
“Mijn vader is met dit bedrijf in zijn eentje 
begonnen met het isoleren van tuinbouw-
kassen in het Westland. Al snel werden de 
activiteiten uitgebreid naar het buitenland 
en zijn we in meer dan 30 landen actief. 
Klanten krijgen we via de kassenbouwers 
die in de hele wereld actief zijn. Inmiddels 
hebben we vestigingen in Europa, Canada, 
en een industriële vestiging in Suriname 
voor steigerbouw en isolatie. 

Biogas
“Wat betreft werk liggen de roots in de tuin-
bouw. Daar hebben we meer dan voldoende 
werk in. Dat neemt niet weg dat we regel-
matig projecten doen in de industriële iso-
latie, biogas en aardwarmtenetten dat in 
opkomst is. Daarnaast zijn er in de afgelo-
pen decennia buiten onze specialiteit in de 
tuinbouw, tankisolatie, dak kanaalisolatie, 
brandwering, utiliteit, industriële isolatie en 
geluidsisolatie bijgekomen. Dat zorgt niet 
alleen voor de broodnodige afwisseling in 
projecten en werkzaamheden, maar ook 
voor nieuwe markten zoals biogas en wel-
licht straks waterstof. Dit jaar zijn we gestart 
met een groot Biogas Tank project in Wijster 
waar wij 12 tanks van 23000 x 16000 mm iso-
leren beplaten, die in eigen huis vervaardigd 
worden. We beschikken over de modernste 
machines met een hoge productiesnelheid. 
Een vaste ploeg werkt hier van tank tot tank.” 
De Vreugd verwacht dat de wereldwijde 
voorziening de komende jaren een boost 
krijgt. “Waar wij als bedrijf klaar voor moeten 
zijn wat betreft werknemers, flexibele schil, 
uitrusting, capaciteit en inzet.” 

Altisol Isolatie BV, al 60 jaar toonaangevend in het Tuinbouw isolatie segment, wereldwijd, met 

eigen vestiging in Nederland, Canada en Suriname is al zeker 50 jaar lid van de VIB. Directeur 

John de Vreugd is ervan overtuigd dat een lidmaatschap op de VIB noodzakelijk is als isola-

tiebedrijf en bedrijfstak. “Samen kun je veel bereiken.” Hij is trots op het beeldje dat hij mocht 

ontvangen van de VIB tijdens het 30-jarige bestaan. 
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