
De situatie
‘Ik werkte al jaren in de fietsbranche – 
we hebben onder meer de elektrische 
“pizzafiets” van Domino ontworpen 
– en dacht: waarom maken we geen 
brandveilige tas voor deze accu’s? Li-
thium-ion-batterijen kunnen namelijk 
zomaar ontploffen en helaas gebeurt 
dat ook met regelmaat; in Nederland 
wel vijf keer per week! Het gaat om 
batterijen in je e-bike, maar ook in een 
elektrische scooter of scootmobiel. Ze 
kunnen spontaan ontbranden. Gevolg: 
er komt dan 1100 graden Celsius vrij, 
dat is extreem heet en het leidt tot 
flinke schade, zelfs woningbrand. Tot 
nu toe heeft dit gelukkig geen dodelijke 
slachtoffers geëist, maar de veiligheid 
van deze apparaten laat wel zeer te 
wensen over.’

De samenwerking
‘Samen met mijn partners Dick van de 
Steeg en Nick Akkerman zijn we, nu 
precies een jaar geleden, gestart met 
Battery Control Europe. Wat volgde was 
een periode van testen en nog eens tes-
ten. Een kostbaar en tijdrovend proces: 
wat gebeurt er als een cel in de batterij 
een storing geeft, wat voor stoffen ko-
men er vrij, welke druk geeft dat? Voor 
een veilige tas heb je ook speciale stof-
fen nodig, zoals onbrandbaar garen.

We hebben onze eigen reserves in het 
bedrijf gestoken en kregen hulp: o.a. 
een innovatielening van Kennispoort 
Regio Zwolle. Deze stichting helpt 
(startende) ondernemers bij de ontwik-
keling en het op de markt brengen van 
vernieuwende producten en diensten. 
Kennispoort wordt mede gefinancierd 
door 22 bij de Regio Zwolle aangesloten 
gemeenten, waaronder Steenwijkerland. 
Onze uitdaging zat ‘m vooral in het 
vergaren van kennis die er nog niet was. 
We moesten álles zelf uitvinden. Het is 
de laatste tien jaar megahard gegaan 
met de afzet van e-bikes en batterijen, 
maar het veiligheidsaspect bleef achter. 
Terwijl alle fabrikanten met hetzelfde 
probleem van ontploffende batterijen 
kampen. Die explosie is door ons (nog) 
niet te voorkomen, maar dankzij de 
producten die wij nu ontwikkelen is er 
straks geen brandgevaar meer voor ge-
bruikers.’

De slotsom
‘Wat heel gaaf is: we zijn nu eigenlijk 
zelf een soort “Kennispoort” geworden; 
niemand weet op dit moment zoveel 
van batterijen als wij. Ja, ik denk wel 
dat we goud in handen hebben, maar 
we zijn er nog niet. We zitten aan het 
eind van de ontwikkelfase. Nu maken 
we alleen nog maar kosten en we zul-

len opnieuw een beroep moeten doen 
op Kennispoort Regio Zwolle. Maar we 
hopen vanaf het eerste kwartaal 2021 
echt omzetten te gaan maken. Onze 
producten – een brandveilige tas, een 
box en een alert – moeten dan 100 
procent veilig, verantwoord en gecerti-
ficeerd zijn. Er is al heel veel interesse in 
onze oplossingen, van bijvoorbeeld de 
rijwielbranche, hotelketens, vakantiepar-
ken en bezorgcompanies. We bereiden 
ons voor en hebben vertrouwen in de 
afzetmarkt.’
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René van Wijngaarden

‘Dankzij Kennispoort testen
 en nog eens testen’

René van Wijngaarden (51) is mede-eigenaar 
van de Steenwijker startup Battery Control 
Europe, dat brandveilige beschermingstassen 
en andere producten voor (e-bike) batterijen 
ontwikkelt dankzij een financiële injectie van 
Kennispoort Regio Zwolle.

Kennispoort helpt (startende) on-
dernemers in Regio Zwolle koste-
loos bij de ontwikkeling van nieuwe 
ideeën en het op de markt brengen 
van vernieuwende producten, dien-
sten en processen. 

Kennispoort wordt gefinancierd 
door o.a. de gemeente Steenwijker-
land, 21 andere regiogemeenten, 
de provincies Overijssel, Drenthe, 
Flevoland en Gelderland, onderwijs-
instellingen in Regio Zwolle en bij-
dragen van samenwerkingspartners. 

Kijk voor meer informatie  
www.kennispoortregiozwolle.nl

DE INNOVATIE VAN BATTERY CONTROL EUROPE

Gerrit Woudman
is Rayonmanager 
Noord bij Roelofs Advies 
en Ontwerp BV en 
begeleidt de gemeente 
Steenwijkerland met 
het bouwteam. 

Jos de Laat 
is mede-eigenaar van 
aannemersbedrijf 
Hellinga en uitvoerder 
van het geplande groot 
onderhoud in Giethoorn. 

De situatie
Gerrit Woudman: ‘Dit najaar staat de 
eerste fase gepland van groot onder-
houd aan de Dorpsgracht in Giet-
hoorn. Het gaat om het vervangen 
van bruggen, vonders, verlichting, 
verharding, straatmeubilair, herstel 
van groen en bermen. Feitelijk is dat 
regulier werk voor ons, maar de loca-
tie is natuurlijk uniek in Nederland. 
Je hebt te maken met veel facetten: 
de leefbaarheid, de omgeving, de 
bereikbaarheid voor inwoners, toeris-
ten en ondernemers en dat in een 
beschermd dorpsgezicht. Dit is dus 
een ingrijpend project. Om de over-
last te beperken, is de uitvoering tot 
2022 in meerdere fasen opgedeeld.’

De samenwerking
Jos de Laat: ‘Voor de gemeente – 
die een eigen projectleider op de 
uitvoering in Giethoorn heeft gezet 
- is dit een pilot en ook voor ons is 
het een uitdagend project. Deze 
aanpak vraagt om maatwerk en veel 
plaatselijke kennis. Je hebt te maken 
met omwonenden, maar ook met de 
uitstraling en het authentieke dorps-
karakter. Wij kennen de omgeving en 
de mensen goed, weten ook welke 
gevoeligheden er liggen.’ 
Gerrit Woudman: ‘Roelofs had al de 
nodige ervaring met bouwteams. 
Het betekent dat je samen naar de 
beste oplossing kijkt en ook het 
budget bewaakt. Een bouwteam is 
een intensieve samenwerkingsvorm 
waarbij je van begin tot eind als één 
team aan een project werkt. Dat biedt 
veel voordelen. Je maakt beter ge-
bruik van de kennis die bij een lokale 
aannemer zit, er zijn korte lijnen, je 
bespaart kosten én biedt regionale 

werkgelegenheid meer kans.’
De Business Club Steenwijkerland, 
alsook de MKB Regio Zwolle adviseer-
den de gemeente voor een complex 
project als dit te werken met een 
bouwteamconstructie. 
Jos de Laat: ‘Zo kun je lokale onder-
nemers ook in crisistijd ondersteunen. 
Stel dat deze opdracht was gegund 
aan een grote waterbouwer uit het 
westen, dan zouden eenmansbedrijf-
jes uit Giethoorn zelf hoogstwaar-
schijnlijk niet in aanmerking komen. 
Wij schakelen die wel in. Voor de uit-
voering hebben we eenpitters nodig 
met drijvend materieel, ondernemers 
die vondertjes of een brug kunnen 
bouwen. Iedereen brengt zo dus z’n 
eigen expertise in.’

De slotsom
Jos de Laat: ‘We zitten nu in de 
bouwteamfase, zijn bezig met een 
werkomschrijving, begroting en 
tekening die aan de gemeente wordt 
aangeboden. We staan er echt samen 
voor. Ieder heeft z’n eigen rol en 
verantwoordelijkheid.’
Gerrit Woudman: ‘Het draagvlak in 
deze samenwerkingsovereenkomst 
is zeer groot, vooral vanwege de 
grote lokale betrokkenheid. Voor de 
gemeente Steenwijkerland is het een 
prima testcase; de gemeente kan 
kennis en ervaring opdoen en laat 
hiermee mooi zien dat zij openstaat 
voor deze vorm van aanbesteding. 
Als bedrijven waarderen we deze 
keuze dan ook enorm. We gaan 
ervan uit dat dit project slaagt en de 
gemeente het bouwteam vaker kan 
uitrollen, vooral bij de complexere 
zaken die zich hier goed voor lenen.’

Roelofs & Hellinga over de kracht 
van het bouwteam:

‘Iedereen brengt z’n eigen expertise in’
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Dat kan t/m 26 november.

http://www.kennispoortregiozwolle.nl

