
tent maakt van de nood een
deugd. Hoe flexibel kun je zijn als
bedrijf?

Had Wouter Zick twee maanden
geleden gevraagd wat hij deze
zomer zou doen en hij had ge-
zegd: ‘Evenementen en festivals
bezoeken’. Zoals de Grand Prix in
Zandvoort, SAIL Amsterdam,
Dance Valley, noem maar op. Niet
omdat hij nou zo’n feestbeest is,
maar meer vanwege zijn functie.
Zick is directeur van Intertent, de
Beverwijkse onderneming die
voor zo’n beetje elk festijn de
juiste ‘tijdelijke accommodatie’
biedt.

Tenten dus, in alle soorten en
maten. Van een paar vierkante
meter tot grote balzalen bestaan-
de uit zeildoek, aluminium span-
ten en houten bevloering. ,,Ik
vind het aan mijn stand verplicht
om het resultaat van het werk van
mijn collega’s te bekijken en onze
opdrachtgevers persoonlijk te
spreken. Bovendien zijn wij van
veel evenementen en festivals,
zoals SAIL en de TCS Amsterdam
Marathon, de vaste partner.’’

Maar alle bijeenkomsten zijn
deze zomer van de evenementena-
genda geschrapt. Vanwege het
coronavirus. ,,Natuurlijk kun je
als ondernemer bij de pakken
neer gaan zitten, maar zo zijn we
hier bij Intertent niet.”

Uden
Niet lang nadat de coronapande-
mie losbarstte in Brabant, stond
in brandhaard Uden bij zieken-
huis Bernhoven de eerste triage-
tent, een accommodatie om pa-
tiënten die mogelijk het coronavi-
rus hebben te beoordelen voordat
ze in het ziekenhuis terechtko-
men. Afkomstig van Intertent.
Inmiddels staan op meerdere
locaties dergelijke tenten, waaron-
der in Den Bosch, Goes en Alk-
maar. ,,We krijgen op dit moment
veel aanvragen binnen voor derge-
lijke tijdelijke huisvesting. Van-
ochtend hebben we nog een tent
geplaatst als ’drive through’-
testlocatie waar medewerkers uit
de zorg getest kunnen worden die
niet in een ziekenhuis werken.
Hier in Beverwijk beschikken we
over meer dan 40.000 vierkante
meter materialen. Omdat alle
zomerfestivals zijn afgelast, heb-
ben we voldoende voorraad. Bo-
vendien zijn we dag en nacht
bereikbaar om waar dan ook op

locatie hulp te bieden.” 
Zick verwacht ook veel te kun-

nen betekenen op weg naar de
anderhalve-metereconomie om de
verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. ,,We
kunnen helpen bij het neerzetten
van tijdelijke leslokalen of extra
bedrijfsruimte. Maar ook bij het
plaatsen van quarantainetenten of
controle- en desinfectieruimtes.’’

Orkaan Irma 
Met het werken in noodsituaties
heeft Intertent al de nodige erva-
ring. Niet alleen in Nederland,
maar enkele jaren geleden ook op
Sint Maarten. ,,We hebben op het
eiland tijdelijke scholen neergezet
na de verwoesting door de orkaan
Irma”, haalt hij aan. ,,Verder heb-
ben we in het verleden gewerkt
voor het Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers voor tijdelijke behui-
zing. We plaatsen ook tijdelijke
kantines, showrooms, kantoor-

ruimtes of collegezalen. Maar het
hoofdaandeel vormen de evene-
menten en festivals. Op het beeld-
scherm in de vergaderkamer zijn
afbeeldingen te zien van de evene-
menen waar Intertent verant-
woordelijk is voor de behuizing. 

Schoongemaakt
Behalve in Beverwijk heeft Inter-
tent nog een tweede vestiging en
wel in het Duitse Recklinghausen
(Ruhrgebied) waar zes medewer-
kers actief zijn. Het materiaal van
de tijdelijke accommodaties is
geproduceerd in Duitsland. 

Hoe lang de tijdelijke accom-
modatie ook ergens staat: één
ding staat vast. Bij terugkomst in
Beverwijk wordt alles goed
schoongemaakt. In een aparte
ruimte naast de opslag staan twee
enorme wasmachines: één voor
het zeildoek, terwijl een andere
machine de losse delen, zoals
deuren en ramen, volledig reinigt. 

Naast het pand staat momenteel
een gigantische tent, compleet
met luifels en een houten terras.
,,Dit is slechts een tiende deel van
de nieuwe accommodatie”, licht
de Heilooënaar toe. ,,Deze tent,
met de naam Alu Vision Wings,
hebben we ontwikkeld voor pro-
jecten als de Formule 1 races op
Zandvoort, SAIL en het Parook-

aville-festival in Duitsland. Het
origineel meet 15 meter bij 150
meter en valt op door de 4,20
meter hoge glazen façade en en de
3,5 meter brede luifels, de Wings.
Nu laten we dus slechts een tiende
deel ervan zien. Dat hebben we
ingericht als showroom voor onze
(potentiële) opdrachtgevers, zodat
die een idee hebben van de moge-
lijkheden.”

Pieter van Hove

Wouter Zick bij een deel van de splinternieuwe Alu Vision Wings. FOTO RONALD GOEDHEER

’Helpen bij het
plaatsen van
controletenten’

Geen onderkomens voor
de talloze evenementen
en festivals deze zomer,
maar extra accommo-

daties in verband met de corona-
pandemie. Het Beverwijkse Inter-

Intertent helpt in deze coronatijd
met tijdelijke accommodaties
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Remco Natzijl voor zijn nieuwe snackbar Frederik Velsen-Noord bij de wachtplaats voor de pont. FOTO RONALD GOEDHEER
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Informatie
Facelift
De plannen voor een facelift
van de Beverwijkse
industriegebieden bij haven
De Pijp en de
Meubelboulevard zijn
ambitieus. Een efficiënter
gebruik van de haven, een
combinatie van wonen en
werken en nieuwe
bedrijvigheid. Wat voor
bedrijven zitten er momenteel
eigenlijk en wat vinden ze van
de plannen? Deze krant
portretteert elke week een
onderneming. Bedrijven die
ook mee willen doen aan deze
serie, kunnen contact
opnemen via
redactie.ken@nhd.nl 

◆

De ondernemer gaat ongeveer een
jaar na de opening van Frederik Am-
bachtelijke Friet in IJmuiden dus
ook in Velsen-Noord aan de slag. De
winkel komt in een bestaande
snackkiosk die er al sinds de jaren
tachtig staat en verschillende eige-
naren heeft gehad. 

,,We zijn in IJmuiden goed ont-
vangen”, zegt de ondernemer. ,,Dat
geeft me ook wel vertrouwen om nu
een tweede zaak in Velsen te openen.

Ik zocht al een tijdje naar een leuke
locatie en toen kwam de kiosk in
Velsen-Noord voorbij. Er zit welis-
waar een kanaal tussen, maar ik ver-
wacht dat mensen die bij de pont
staan te wachten wel zin in hebben
in een snack. Mensen die niet veel
tijd hebben, ga ik bedienen met een
snackmuur.” En die is helemaal co-
ronaproof gemaakt, zegt hij. ,,Ook
in de snackmuur kun je makkelijk
contactloos betalen met je pinpas of
je mobiele telefoon.” 

Lastige tijd
Het is opvallend dat hij in de coro-
nacrisis een nieuwe zaak opent.
,,Dat klopt wel, ja. Het is momenteel
natuurlijk een heel moeilijke tijd
voor een ondernemer in de horeca.
We draaien qua omzet ook veel min-
der dan dat wat we normaal doen.

Het scheelt wel de helft, schat ik. In
Amsterdam, waar ik ook een winkel
heb, is het heel stil op straat. In
IJmuiden druppelt het nog wel een
beetje door. Maar de deal in Velsen-
Noord was al beklonken voor de ho-
recasluiting en ik wil er niet mee
wachten tot na de crisis.”

’Frederik Velsen-Noord’ bestaat
uit twee aan elkaar gekoppelde zee-
containers met een achterbouw voor
opslag.

,,Er is eigenlijk nooit wat aan ge-
daan”, zegt de ondernemer. ,,Ik vind
uitstraling voor mijn winkels heel
belangrijk. Die van een ambachtelij-
ke frietbakker met een ’look en feel’
uit de jaren dertig van de vorige
eeuw. Een beetje chique dus, dat
vind ik mooi. Wat dat betreft moet
deze winkel identiek aan die in
IJmuiden worden. Ik heb de basis la-

ten staan, kaal gemaakt en ben het
nu opnieuw aan het opbouwen. De
locatie krijgt een glazen voorpui
met twee openslaande deuren. Bin-
nen komt een aantal barkrukken te
staan; buiten is plek voor een ter-
ras.”

Goed assortiment
Natzijl ziet zijn avontuur in Velsen-
Noord met vertrouwen tegemoet.
,,We staan op een punt waar mensen
altijd staan te wachten. Ik heb een
goed concept en een goed assorti-
ment. Veel mensen uit IJmuiden ko-
men erlangs op weg naar hun werk
en die kennen mijn winkel al.” 

Half juni open dus. ,,Ik hou nog
wel een slag om de arm. We liggen
redelijk op schema, maar als we
geen tegenslag krijgen, moet medio
juni lukken.”

’Een unieke plek aan het
water voor mijn frietzaak’
Kees de Boer

Velsen-Noord ■ Hij had al een ki-
osk aan de Kennemerlaan in IJmui-
den met zijn Frederik Ambachtelij-
ke Friet. Remco Natzijl opent half
juni een tweede locatie in Velsen-
Noord, pal naast de pont over het
Noordzeekanaal.

Om hierop in te spelen heeft Port
of Amsterdam in samenwerking
met Watertalent, een soort uit-
zendbureu, het initiatief geno-
men om online werkgevers met

elkaar in contact te brengen.Voor
dit nieuwe initiatief is een ar-
beidsplatform opgezet met de
naam ‘Havenspot’. 

Met deze in- en uitleen blijven
medewerkers op de loonlijst
staan van hun eigen werkgever
die, tegen een onderling af te
spreken tarief, tijdelijk werk-
zaamheden kunnen uitvoeren bij
een andere werkgever. Wanneer
de markt weer aantrekt, gaat het
personeel weer bij de eigen werk-
gever aan de slag. 

Havenbedrijven kunnen
personeel lenen via ’Havenspot’
Pieter van Hove

IJmond ■ In de coronatijd zijn
er veel havengerelateerde bedrij-
ven met personeelsleden voor wie
geen werk is, maar er zijn ook on-
dernemingen die zitten te sprin-
gen om personeel. Telson is twee maanden geleden

failliet verklaard vanwege onder
meer de lage prijs van garnalen. Het
bedrijf zat in een betrekkelijk nieuw
onderkomen. 

Volgens curator Pieter Lettinga
gaat Vrolijk het pand gebruiken
voor de garnalenactiviteiten van

dochterbedrijf Kegge, zo meldt de
curator aan verschillende noordelij-
ke media. Bij Telson waren elf mede-
werkers in dienst. Het is nog niet be-
kend of die gaan werken voor Vro-
lijk. 

Het IJmuidense visserijbedrijf
heeft twee jaar geleden de aandelen
van Kegge van de IJmuidense vis-
handel Tel overgenomen. De ver-
koopactiviteiten zijn ondergebracht
bij Seafood Parlevliet, een dochter-
bedrijf van Cornelis Vrolijk. Hier-
door was het pand aan de Halkade
overbodig geraakt. 

Cornelis Vrolijk breidt
garnalenpoot verder uit 
Pieter van Hove

IJmuiden ■ Visserijbedrijf Cornelis
Vrolijk in IJmuiden heeft het pand
van garnalenhandelaar Telson in
Lauwersoog gekocht.


