BUSINESS FLITSEN
VERGLAZING IJSSELVELD
EN DE COPEN

Eurofiber heeft de bedrijventerreinen
IJsselveld in Montvoort en De Copen in
Lopik ontsloten met glasvezelverbindin
gen. Deze verbindingen maken een snellere
en betere datacommunicatie mogelijk voor
de op de terreinen gevestigde ondernemers.
De aanleg van de verbindingen gebeurde
in nauwe samenwerking met service pro
vider en Eurofiber-partner Signet en het
parkmanagement van beide terreinen. Op
De Copen liep de aanleg parallel met de
revitalisering van het gebied door de ge
meente. Per terrein zijn de kosten voor de
aansluiting door een aantal ondernemers
gedeeld.

OPVALLEND RESULTAAT
TCN

De economische crisis trof de vastgoedsec
tor hard en noopte ontwikkelaar TCN tot
een herpositionering. De genomen maatre
gelen, waaronder een forse kostenreductie,
werpen vruchten af. TCN realiseerde tot en
met het derde kwartaal een netto resultaat
van ongeveer 5 miljoen euro. Over heel
2010 wordt een winst van 7 miljoen ver
wacht. TCN verkoopt dit jaar ruim € 37
miljoen aan objecten uit haar vastgoed
portefeuille. Ook is voor 67.000 m2 aan
verhuurstransacties gerealiseerd.

M&M-CONGRES VOORUIT!
Het eerste M&M-congres werd vorig jaar
enthousiast ontvangen en bezocht. Reden
voor initiatiefneemster Ariane Struy
venberg, directeur van Match & Mentor,
om het evenement een vervolg te geven.
Daarom vindt op 25 januari het M&Mcongres Vooruit! plaats. Locatie is Con
ferentiecentrum Zonheuvel te Doorn. Het
netwerkevenement wordt georganiseerd
voor vrouwelijke ondernemers met perso
neel en staat in het teken van groei, onder
nemersambitie, talentontwikkeling en ver
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MOVARES WINT STAALPRIJS

Het Utrechtse Movares heeft met de
Hemboog de nationale Staalprijs 2010
gewonnen in de categorie ‘karakteristieke
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stalen bouwdelen’. De Hemboog op station
Sloterdijk heeft een lichte boogconstructie
met glasplaten die het aantal en de afme
tingen van de constructieonderdelen redu
ceert. Door de glijdende opleggingen zijn
minder stabiliteitsvoorzieningen nodig.
Volgens het juryrapport ziet de stations
kap er zo compromisloos uit, dat het lijkt
alsof er geen randvoorwaarden waren bij
het ontwerp. Maar dat is zeker niet het
geval, want de twee bestaande betonnen
viaducten leverden tal van beperkingen op.
Volgens de jury is de Hemboog een sterk
constructief ontwerp dat de meerwaarde
van staal bewijst en de Nationale Staalprijs
volop verdient.

7

Loodgietersbedrijf Van Gelder

28

Gepu

12

JBA Security

28

Fotostudio Hans Kokx

48

De Kroon

12

Gemeente Nieuwegein

59

Niroc Vastgoed

38

PINC

18

Van den Pol

24

Auto Reef

28

Ricoh Document Center Utrecht

33

Roger catering concepts

47

SBMC

17

Aannemersbedrijf Versteeg

28

Verweij Elektrotechniek

2

Vesteda

20

Vocking

26

———————
nieuwing. Ernst & Young is hoofdsponsor.
Tijdens presentaties en workshops delen
succesvolle vrouwelijke ondernemers hun
kennis en ervaringen. Sprekers zijn onder
andere Marlies van Wijhe, Melek Usta en
Lisette Kreischer. Er is een markt waarop
vrouwelijke ondernemers hun producten en
diensten presenteren. Ook is ruimschoots
gelegenheid voor sparren op niveau en net
werken met gelijkgestemden. Meer infor
matie op www.vrouwelijkondernemen.nl.
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