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Bright Buildings gaat voor méér transparante gebouwen in de regio

Daglichtspecialisten uit Heerlen

Bright Buildings is een nieuwe loot
aan de stam van de Grimbergen
Groep. Deze design- en bouwonderneming uit Heerlen staat bekend als
daglichtspecialist. Het bedrijf bouwt
geen doorsnee-gebouwen, maar
slimme, transparante panden zoals
onlangs voor WP Haton en Griptech.
Met 75 medewerkers timmert Bright
Buildings internationaal aan de weg.
Maar ook regionaal wil de onderneming zich profileren, met als doel
méér duurzame, transparante gebouwen in Limburg.
De Grimbergen Groep verzorgt de bouw
van bedrijfs- en winkelpanden en heeft
een mooie historie in het bouwen van
aansprekende winkels (zoals Intratuin).
De wens om transparante gebouwen
ook voor andere sectoren dan alleen de
detailhandel te bouwen, krijgt nu vorm
in de nieuwe loot Bright Buildings. Directeur Gertjan Grimbergen: “Daglicht
is ons belangrijkste product. We sluiten
een gebouw niet af van de buitenwereld,
maar verbinden het er juist mee. Op die
manier ontstaan nieuwe mogelijkheden
voor bedrijfshuisvesting en sport- en
recreatiegebouwen. Bright Buildings
regelt zowel het ontwerp (de architectuur) als de bouw. Met dit totaalpakket
kunnen ondernemende klanten volledig

worden ontzorgd. Nederlandse bedrijven die over de grens willen bouwen,
vinden zo een partner die ontwerpt,
bouwt, vergunningen regelt en hun
eigen taal spreekt.”
Om deze redenen koos Rob Matti van
Griptech voor Bright Buildings bij de
bouw van zijn Europese hoofdkantoor
in Aken. Dankzij de internationale ervaring kan het bedrijf overal ter wereld
gebouwen neerzetten. Maar ook in Limburg en in de Euregio krijgt het bedrijf
meer en meer profiel. Grimbergen: “We
willen als Heerlens bouwbedrijf hier
zichtbaarder worden. Op dit moment
speelt 95% van onze activiteiten zich
buiten Limburg af, onder meer in Duitsland en Engeland. Onze wensdroom is
dat we straks betrokken worden bij élk
transparant gebouw dat in Limburg
wordt ontwikkeld.”
Nieuwe bouwconcepten
Wie graag wil zien wat daglicht voor
een gebouw kan doen, moet zeker eens
een kijkje nemen bij de nieuwe bedrijfsgebouwen van WP Haton in Panningen
en Griptech in Aken. Het gaat om twee
oogstrelende gebouwen, die door de
rijke lichtinval een prettig werkklimaat
hebben. Bright Buildings is in staat om

Bert Rietrae, Rob Matti en Gertjan Grimbergen
turnkey te bouwen en werkt aan innovatieve bouwconcepten zoals ‘Bright
Open’: systemen waarbij transparante
daken en gevels van een pand bij mooi
weer open kunnen en bij slecht weer
dicht. Handig voor horecagelegenheden,
zwembaden en sportaccommodaties.
Voor de verdere ontwikkeling van de
concepten is onlangs Bert Rietrae aangetrokken als technisch directeur. De
nieuwe concepten slaan aan en het be-

drijf zoekt daarom nog vijf nieuwe medewerkers. “Het gaat om commerciële
mensen, een bouwkundig calculator en
monteurs”, vertelt Grimbergen. “Neem
gerust contact op als je graag voor het
leukste bouwbedrijf uit de regio wilt
werken!”

