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Laten we een sprong in de tijd maken, terug naar 2005, het jaar waarin het Haagse Hoge 
Huis werd opgeleverd. Het nieuwe complex telde 9 kantoorgebouwen bestemd voor 
1850 medewerkers en kreeg een gigantische glazen overkapping. “Deze binnenstedelijke 
campus wil nu een draadloze brandmeldingsinstallatie. Van ons. We praten dan over het 
grootste project in Nederland waar een dergelijke oplossing wordt toegepast”, vertelt 
Anthony van Doorne. Hij klinkt trots. De Regiomanager Industrie en Beheer ademt Brakel 
Atmos. Aangezien hij sinds 1994 verbonden is aan het bedrijf, hoeft dat geen verwondering 
te wekken. Anthony heeft de maatschappij zien veranderen. Klanten werden kritischer en 
meer bewust van de waarde van een goed binnenklimaat. En de branche veranderde mee. 
“Installatietechnische oplossingen sluiten nu veel beter aan op de aanwezige behoeften.” 
Ook Brakel Atmos ging mee met de tijd. Het bedrijf heeft het ‘one-stop- shop’ principe 
omarmd en levert nu een totaalpakket aan diensten. Van ontwerp en adviesverlening, tot 
fabricage, montage, onderhoud en monitoring van systeemprestaties. 

Veelzijdig
Brakel Atmos levert onder andere oplossingen voor daglichttoetreding, ventilatie en brand-
beveiliging. Het bedrijf opereert op de meest uiteenlopende markten. Van de zorgsector 
tot industrie, woning- en kantorenbouw. Meestal horen we juichverhalen in deze rubriek. 
Uiteraard plaatsen we er wel eens onze kanttekeningen bij, maar alla, je gaat af op het 
verhaal van de geïnterviewde. Anthony is duidelijk van een andere kaliber. Rechtdoorzee, 
met oog voor detail, realistisch maar altijd enthousiast. Hij vertelt ons eerlijk dat het nog 
stevig aanpoten is. “De markt trekt aan, maar niet buitensporig.” Vooral het Ventria uitzet-
raam en de Estra TG Top (lichtdoorlatend louvresysteem) vinden gretig aftrek. Anthony ziet 
de toekomst overigens met vertrouwen tegemoet. “Vanuit de markt krijgen we steeds vaker 
de vraag om met behulp van simulatiemodellen en monitoringssystemen aan te tonen dat 
gebouwprestaties worden gewaarborgd. In dat segment zit een enorm groeipotentieel en 
wij hebben de ‘in-house’ expertise om erop in te spelen.”

Een TVVL-begunstiger aan het woord

““BENG gaat prima 
samen met natuurlijke 

ventilatie” 

Anthony van Doorne – Brakel Atmos

Mijn TVVL
Hij heeft zelf geen technische achtergrond. Van 
huis is Anthony econoom. De Regiomanager 
volgde intern een uitgebreid opleidingstraject 
en beantwoordt nu met hetzelfde gemak een 
technische als commerciële vraag. En hij blijft 
doorleren. Het grootste plezier put hij uit het 
voorrecht dat hij bij zoveel verschillende soorten 
opdrachtgevers een kijkje in de keuken mag 
nemen. “Ik steek er altijd weer wat van op.” 
Daarnaast doet het hem uiteraard een genoegen 
als hij een tevreden klant aan de lijn heeft. In een 
markt die voortdurend in beweging is, blijft het 
zaak op de hoogte te blijven van de nieuwste 
trends. TVVL Magazine is daarbij een handig 
hulpmiddel, vertelt Anthony. En op de ledenbij-
eenkomsten praat hij graag bij met concullega’s 
over het wel en wee van de branche. Ziet hij nog 
verbeterpunten? “Jazeker, TVVL zou meer moeite 
kunnen steken in het promoten van natuurlijke 
ventilatie. De branche grijpt nu vaak te snel 
naar mechanische oplossingen, terwijl dat niet 
altijd nodig is.” Ook niet in de nabije toekomst, 
bezweert hij, “want er zijn prima oplossingen 
te bedenken met hybride systemen. BENG-
gebouwen en natuurlijke ventilatie gaan kortom 
uitstekend samen.” 
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