
“Duurzaam? Isoleren is niet anders dan zorgen voor energiebesparing. Dat is eenvoudig en doen we al 50 jaar. Wij werken eigenlijk heel 

simplistisch”. Directeur John de Vreugd van Altisol Isolatie BV bedoelt daarmee dat hij in de kassen, zijn voornaamste doelgroep,‘straight 

to the point’ is. “Wat wij doen is niet meer dan isoleren en afwerken. Altisol is als isolatiebedrijf toonaangevend in de tuinbouwsector 

maar begeeft zich zeker ook in de utiliteit en industriële isolatie met tevens een vestiging in Suriname en jaarrond werk in de USA en 

Canada. “Ons vak is helaas aan het uitsterven net zoals zovele handmatige beroepen. In de kassenbouwsector zijn isolatiebedrijven 

bijna niet meer te vinden.” John de Vreugd reist daarom de hele wereld rond in het spoor van zijn klanten. 

Altisol bv: 

Grenzeloos isoleren

uitstraling	en	maakt	ons	werk	levendiger.	
Het	fl	eurt	zeker	de	warmte	opslagtanks	op.”	
John	de	Vreugd	is	altijd	onderweg	en	komt	
daardoor	ook	veel	kleurrijke	mensen	tegen.	
Zo	liep	hij	ooit	de	grootste	tomatenteler	van	
Canada	tegen	het	lijf.	“Echt	een	bijzondere	
man.	Bontjas,	grote	sigaar	en	een	stevige	
uitstraling.	Hij	zou	zo	uit	de	fi	lm	The	Godfather	
kunnen	zijn	gestapt.	Ik	had	net	bij	zijn	buurman	
beplating	aangebracht	in	Ferrari	rood	en	jawel	
hoor,	hij	wilde	dat	ook.	Ik	heb	hem	vriendelijk	
uitgelegd	dat	het	wel	uniek	moest	blijven	
omdat	het	niet	juist	zou	zijn	naar	de	andere	
klant,	zijn	buurman.	Ik	gaf	hem	aan	dat	er	nog	
vele	mogelijkheden	waren	maar	tot	op	heden	
zijn	wij	er	nog	niet	uit	en	wacht	ik	voor	hem	op	
een	nieuwe	tint	rood.	Een	klant	teleurstellen	is	
één	maar	Al	Capone	beledigen	is	twee.	Ik	heb	
het	hem	heel	voorzichtig	uitgelegd	en	hij	is	nog	
tevreden	ook.”

Productiehal en woning op het dak
John	de	Vreugd	is	ondernemer	in	hart	en	ziel	
en	is	altijd	bezig	met	iets	nieuws.	Hij	woont	
met	zijn	gezin	bovenop	het	bedrijf.	Op	het	
dak	staat	een	bungalow	met	daarvoor	een	
grote	daktuin	op	het	zuiden.	Het	geeft	aan	tot	
waar	zijn	bedrijf	toe	in	staat	is.	“Het	isoleert	

uitstekend	en	biedt	veel	privacy.”	Op	zijn	huis	
staan	honderden	zonnecollectoren	zowel	
voor	warmte	als	elektriciteit.	“Wij	voorzien	in	
onze	eigen	energiebehoefte	want	ik	vind	dat	
waar	het	duurzaam	kan	je	het	duurzaam	moet	
doen.	Ik	ben	opgegroeid	in	een	sector	waar	
veel	energie	gebruikt	wordt	en	dan	leer	je	
vanzelf	dat	al	met	geringe	handelingen	energie	
bespaard	kan	worden.	Ik	ben	dan	ook	een	goed	
adviseur	voor	bedrijven	in	het	algemeen	en	
heb	daar	ook	diverse	papieren	voor.	Ik	weet	
precies	waar	winst	te	halen	is	en	ons	bedrijf	is	
in	staat	om	isolatie	niet	alleen	100%	rendabel	
maar	ook	nog	eens	mooi	aan	te	brengen.”

Geïsoleerd
“Eigenlijk	zijn	wij	als	tuinbouwisoleerders	een	
unieke	sector	binnen	onze	branche	waarbij	
nog	maar	weinig	mensen	over	heel	de	wereld	
hun	vak	uitdragen	en	ervan	genieten	als	
ze	iets	moois	hebben	achtergelaten.	Niet	
veel	ondernemingen	doen	wat	wij	doen.	
Het	betekent	wel	dat	het	altijd	druk	is	en	er	
veel	uren	worden	gemaakt.	Er	blijft	namelijk	
wel	veel	behoefte	aan	ons	werk.	Net	zo	als	
mijn	mensen	ben	ik	vaak	in	het	buitenland	.	
Misschien	kun	je	daarom	wel	als	kop	gebruiken;	
Borderless	Insulation.”		

	John	de	Vreugd:	“Wat	wij	doen	op	het	
gebied	van	duurzaamheid	is	altijd	
positief.	Door	onze	producten	neemt	het	

energieverbruik	in	min	of	meerdere	mate	af.	
Tuinders	zijn	helaas	vooral	kortetermijndenkers.	
Ik	kom	al	50	jaar	de	praktijk	tegen	dat	het	veel	
beter	kan.	Leidingen,	tanks	enzovoorts	zijn	
veel	te	dun	geïsoleerd,	als	het	wordt	gedaan	
gebeurt	dat	vaak	met	de	vinger	op	de	knip	
en	zonder	enige	vorm	van	terugverdientijd.	
Goed	isoleren	is	niet	alleen	beter	in	het	kader	
van	duurzaamheid	maar	ook	voor	de	netto	
opbrengsten	uit	je	bedrijf.”	

Uithoeken
Hij	komt	in	alle	uithoeken	om	zijn	producten	
te	verkopen.	Van	Suriname	tot	Nieuw	Zeeland.	
“Overal	waar	ik	kom	zie	ik	kassen	waarin	onze	
producten	zijn	verwerkt.	Vlak	voor	een	landing	
op	een	vliegveld	ergens	in	de	wereld	kijk	ik	altijd	
uit	het	raampje	en	zie	ik	vaak	wel	werk	van	ons.	
Dan	ben	ik	trots	op	wat	ons	bedrijf	in	50	jaar	
heeft	bereikt	en	wat	mijn	vader	is	gestart.”

Kleurrijk
Er	wordt	tegenwoordig	veel	gewerkt	met	
kleuren.	“De	beplating	kunnen	wij	in	alle	
kleuren	aanbrengen.	Dat	geeft	een	luxe	
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Het Derbigum-team komt samen om tegen 
de regen te zingen. Een gemoedelijke en 
gezellige manier om onze ongeëvenaarde 
ervaring wat betreft waterdichting van platte 
daken te delen. Al 80 jaar wijzen wij de weg 
door u de meest innovatieve en duurzame 
oplossingen aan te bieden, aangepast aan 
alle daken en gebouwen.

De milieuproblematiek stuurt ons onderzoek 
en onze ontwikkelingen. Wij gebruiken onze 
knowhow om de ecologische voetafdruk van 
elk gebouw zoveel mogelijk te beperken.

Twijfel niet langer, zing met ons mee op   
www.derbigum.nl.
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