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BOXTEL – Door investeringen in
een modern machinepark en een
efficiëntere indeling van zijn be-
drijfsruimte heeft Binderij
Hexspoor in Boxtel magazijnruim-
te vrijgespeeld om meer ruimte te
geven aan zijn activiteiten als af-
handelaar van bestellingen bij
webwinkels. Het bedrijf heeft
1.500 vierkante meter meer ruim-
te daarvoor. De 5000 palletplaat-
sen zijn er 7000 geworden. Kwam
de omzet in 2008 nog voor 90 pro-
cent voort uit het binden van boe-
ken, jaarverslagen, catalogi en bro-
chures, inmiddels is deze activi-
teit nog verantwoordelijk voor de
helft van de omzet van 8 miljoen
euro. Het afhandelen van bestel-
ling van webwinkels is goed voor
40 procent. Organisaties als Aids
Fonds, Oxfam/Novib, de Anne
Frank Stichting en diverse musea
laten de bestellingen via hun web-
winkels via Hexspoor lopen.

door Mirjam Noorduijn

GIESSEN – Arjens van Gammeren
(43), sales-manager en mede-eige-
naar van het Giessense familiebe-
drijf Quasar, kan het nog steeds
niet geloven, maar einde dit jaar
zijn twee bijzondere designlam-
pen uit zijn unieke lichtatelier in
de film The Hunger Games deel
twee te zien.
„Op een dag werd ik gebeld uit
New York”, licht Van Gammeren
lachend de anekdote toe. „En
werd mij door een dame verteld
dat ze via onze New Yorkse agent
twee lampen had geselecteerd
voor op de set van de Hunger Ga-
mes. Vanwege het minimalisti-
sche en futuristische karakter van
de lampen. De grap is, ik had nog
nooit van de Hunger Games ge-
hoord. Dus aanvankelijk had ik
twijfels. Maar toen ik hoorde dat
de eerste film wereldwijd een
enorme kaskraker is en de boeken
waarop de films zijn gebaseerd al
even succesvol zijn, heb ik natuur-
lijk direct een deal gesloten.”
De lichtobjecten in kwestie betref-
fen het model Universe Square:
een transparant vierkant geheel
van kleine lichtpuntjes die met el-
kaar verbonden zijn door smalle

aluminium staafjes waardoor een
ruimtelijk, feeëriek effect ont-
staat. En ze zijn groot: wel een me-
ter bij een meter.
„Maar vergis je niet”, vertelt Van
Gammeren, „zo’n Universe Squa-
re is geen standaardwerk. Geen
een lamp van ons is hetzelfde.
Quasar wil artistieke oorspronke-
lijkheid aan de markt toevoegen.
Daarom maken en verkopen wij
licht op maat. Dat is ons bestaans-
recht. Het type maatwerk dat wij
leveren zou ook nooit in lagelo-
nenlanden kunnen plaatsvinden.
Alles wordt handmatig gefabri-
ceerd. Fijn motorische vaardighe-
den zijn daarbij onmisbaar. Mijn
broer John, ook eigenaar en ver-
antwoordelijk voor het techni-
sche productieproces, noemt on-
ze medewerkers daarom uitvoe-
rend kunstenaars.”
Wie in de werkplaats achter het
grote grijze, statige woonhuis aan
de Burgstraat in Giessen rond-
loopt en de kunstzinnige lichtob-
jecten in wording aanschouwt,
ziet dat dat geen rare vergelijking
is.
Quasar werkt bovendien nauw sa-
men met inventieve ontwerpers
met klinkende namen als Jan des
Bouvrie, Edward van Vliet, Jan
Pauwel en Bosschenaar Jos Mul-
ler, bekend van zijn door de nieu-
we lichttechnologie LED geïnspi-
reerde, verrassende nieuwe ont-
werpen.
Zij bedenken een modelconcept,
verbinden zich daarmee aan de fa-
brikant en krijgen ook een deel

van de opbrengsten. Uniciteit en
authenticiteit worden zo gewaar-
borgd.
Omdat Quasar in een nichemarkt
opereert weet het bedrijf de huidi-
ge economische crisis goed te
doorstaan.
Van Gammeren: „Onze klanten
zijn voor tachtig procent afkom-
stig uit het buitenland. En zo’n
driekwart van de omzet komt uit
grote bedrijfsprojecten. Zo vind je
onze lampen in stationsrestau-
rants in Zweden, winkels van bij-
voorbeeld Hugo Boss, of Cavalli
in China, en in de foyer van de
theaterhangaar op voormalig mili-
tair vliegveld Valkenburg, waar
de succesmusical Soldaat van
Oranje speelt.”
„Als jonge ondernemer droomde
ik van containerschepen vol eigen
producten. Maar om buiten de
concurrentiemarkt om te werken
is veel leuker. Onze lichtprojecten
zijn creatieve processen, waaraan

een goede samenwerking van ar-
chitect, ontwerper en fabrikant
ten grondslag ligt. Dat stimuleert
en maakt het werk plezierig.”
Van Gammeren realiseert zich
hoe ook toeval een rol heeft ge-
speeld in het succes van Quasar,
waar nu veertien mensen werken.
„Wanneer mijn vader zich als bin-
nenhuisadviseur eind jaren tach-
tig niet op de halogeenmarkt had
gestort”, weet Van Gammeren,
„en mij niet drie maanden als sta-
giair naar Italië had gestuurd, het
designland bij uitstek, was
Quasar er misschien wel nooit ge-
weest.”
„Heel belangrijk voor ons succes
was vervolgens de groeiende

vraag naar maatwerk. Daaraan
konden we, toen we in 1992 door
het vrije goederenverkeer in Euro-
pa zelf gingen fabriceren, steeds
beter voldoen. Uiteindelijk zijn
we in 1995 echt doorgebroken,
dankzij Madonna: een lamp van
Jan des Bouvrie die in een tv-se-
rie werd gebruikt en heel Neder-
land wilde hebben. Zoiets kan je
niet voorzien.”

Fijn motorische
vaardigheden zijn
onmisbaar

Driekwart van de omzet
komt uit grote
bedrijfsprojecten

Arjens van GammerenArjens van Gammeren

Ondersteuning
voor kinderen
Wie? Alie Boll-Groenenberg (27)
Wat? Support4Kids (www.sup-
port4kids.nl)
Waar? Babyloniënbroek

Waar ben je aan begonnen?
„Ik heb een eigen praktijk voor ge-
dragsbegeleiding van kinderen. Ik
coach kinderen van 4 tot 13 jaar
die te maken hebben met proble-
men als faalangst, pestgedrag,
woede, weerbaarheid, rouwver-
werking, autistische stoornissen.
De kinderen komen bij mij rechts-
reeks of omdat de school hun
ouders doorverwijst. Elk kind dat
gedragsproblemen heeft, kan bij
mijn praktijk terecht. Ik diep
geen oorzaken uit, maar werk op-

lossingsgericht, met beproefde
methoden. Daarbij gebruik ik al-
lerlei spellen, handpoppen en oe-
feningen. Soms ga ik ook observe-
ren op school. Daarnaast heb ik
een cursus parent skills. Omdat
ouders mij vaak om tips vragen
omtrent de opvoeding.”

Wat deed je hiervoor?
„Eerst was ik groepsleerkracht op
een school in Leerdam. Sinds
twee jaar werk ik op een basis-
school in Genderen. Ik ben daar
leerkracht van een speciale groep,
voor kinderen met een leerachter-
stand of -voorsprong. Dat doe ik
vier dagen in de week, in mijn
praktijk werk ik één dag. Ik had
niet speciaal de behoefte om zelf-
standige te worden, maar omdat
ik afgestudeerd ben als gedrags-
deskundige, vroegen veel ouders
mij of ik hun kind niet wilde
coachen. In september vorig jaar
ben ik mijn eigen praktijk gestart,
aan huis. Er blijkt veel behoefte
aan, ik heb een kleine wachtlijst.

Wat zijn je ambities?
„Mijn werk op school vind ik heel

erg leuk. Ik groei daar nog steeds
en ik zou het contact met colle-
ga’s niet kunnen missen. Alle da-
gen alleen met mijn praktijk be-
zig zijn, dat ambieer ik dus niet.
Maar wellicht breid ik het op ter-
mijn wel uit. Ik ben voorzichtig
gestart, met één dag in de week,
voorlopig is het goed zo.”

Tips voor andere ondernemers?
„Bereid je goed voor. Ik heb een
half jaar de tijd genomen om be-
lastingtechnisch alles uit te zoe-
ken. Ook heb ik geïnvesteerd in
de beste methoden, die weten-
schappelijk bewezen zijn. Dat
kost wat, maar dan bied je wel
kwaliteit.”

Lichtatelier in
Giessen uniek
op internationale
markt van
verlichting. Mede
dankzij de lamp
Madonna.

� Alie Boll gebruikt vaak handpoppen voor gesprekken met kinderen. „Kin-
deren durven tegen poppen veel vaker iets te zeggen.” foto Patrick Guitjens

Webwinkels
belangrijker
voor Hexspoor

Eigen baas

ONTWERPEN

“

� Een exclusief model lamp van
Quasar.

� Arjens van Gammeren in de werkplaats. Op de achtergrond John van Gam-
meren (verantwoordelijk voor techniek– en productieproces en mede-eige-
naar) en Gerard Schenau, verantwoordelijk voor het bouwen van prototy-
pes.

“

Geheim Quasar
is maatwerk
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door Kees Bechtold

DEN BOSCH – Buienradar is een
van de meest, zo niet de meest, ge-
downloade app. Je moet hem wel
telkens openen om te zien of het
de komende uren droog blijft. De
app Buienalarm.nl gaat verder.
Die laat via een signaal weten of
er binnen twee uur neerslag op
komst is, op welke plek dan ook
in Nederland, het westelijk deel
van Duitsland en België. Een blik
op het schermpje laat vervolgens
zien of het lichte, matige dan wel
zware neerslag wordt.
Maker van de app is Franklin van
Velthuizen (33). De Eindhovenaar
werkt bij Colours, een dochter
van de Bossche groep van inter-
netbedrijven Lectric. De app is
niet nieuw, de versie voor de
iPhone wel. Van Velthuizen lan-
ceerde de app drie jaar geleden al
op het Androïd-platform, maar de

introductie vorige week van de
app op de iPhone is een voltreffer.
Binnen een week is de app
40.000 keer gedownload, aldus
Van Velthuizen.
Daar is de reclame voor de app op
SBS6 medeverantwoordelijk voor.
Acht keer per dag wordt die rond
het weerbericht van Piet Paulus-
ma op SBS uitgezonden. Van Velt-
huizen: „Uit gebruikersstatistie-
ken blijkt dat er minuten na de re-
clame een piek is in het gebruik
van de app. De zendtijd is een ca-
deautje van een fan.”
Lectric-directeur Jan-Hein Schou-
ten ontkent dat hij de fan is. „De

fan zit tegen de mediakant aan.
Die kon het voor een appel en
een ei aanbieden.”
Van Velthuizen werkt parttime
bij Colours. De rest van zijn tijd
studeert hij aan de Technische
Universiteit van Eindhoven Com-
puter Science and Engineering.
Hij zit in de afstudeerfase.
Drie jaar geleden al ontwikkelde
hij de app voor gebruik voor mo-
biele telefoons met het Google-be-
sturingssysteem Androïd, sinds
vorige week is er de iPhone-ver-
sie. „De Androïd-versie is
800.000 keer gedownload. Sinds
december is de app vernieuwd en
is hij 350.000 keer gedownload.
Hij is vooral populair bij buiten-
sporters, motorrijders, vissers en
in de bouw.”
Van Velthuizen heeft de app uit
hobby ontwikkeld. „Buienradar
was er al, de waarschuwing dat er
regen op komst is, is het vernieu-

wende. De app waarschuwt maxi-
maal één maal per twee uur dat
er neerslag op komst is en waar-
schuwt tot ongeveer een half uur
voordat een bui begint. Soms ont-
staat een bui vlak in de buurt,
dan ziet de app dat bij voorbeeld
pas vijf tot tien minuten van tevo-
ren dat er een bui aan komt.”
De ontwikkeling van de
Androïd-versie heeft hem geen
cent gekost. „Ik kreeg de data van
Buienradar op voorwaarde dat ik
ze niet commercieel zou gebrui-
ken”, zegt Van Velthuizen. Nu
Buienalarm voor de iPhone is ont-
wikkeld, gaat Van Velthuizen wel
op de commerciële toer en be-
trekt hij de data van het KNMI.
„Voor 9000 euro per jaar kan ik el-
ke vijf minuten de data van het
KNMI ophalen.”
Verdiend wordt er voorlopig nog
niets met de app, maar het is wel
de bedoeling, aldus zijn baas

Jan-Hein Schouten. „We zijn over-
vallen door de snelheid waarmee
de app is geaccepteerd. Adverte-
ren op een app is niet echt popu-
lair. We zullen bekijken of men-
sen bereid zijn om te betalen of
dat er een hybride verdienmodel
mogelijk is, adverteren en beta-
len. Het belangrijkste is voorlopig
dat we het hebben mogelijk ge-
maakt”, aldus Schouten.

GIESSEN – Wie via de Burgstraat in
Giessen de dijk oprijdt, vermoedt
niet dat in het grote grijze huis
aan de rechterkant een internatio-
naal, succesvol lichtbedrijf gehuis-
vest is. Toch is dat het geval.
Quasar luidt de universele naam.
Van buiten ziet het statige pand
er weliswaar uit als een woon-
huis, binnen ademt het een
sprookjesachtige sfeer door spran-
kelend licht van ruimtelijke de-
signlampen, die met hun scha-
duwspel een sterrenhemel sugge-
reren. Dat verklaart de naam van
het lichtatelier: een quasar is een
sterachtig object.
Het familiebedrijf is ontstaan uit
de kleding- en interieurwinkel
‘Van Gammeren: Voor u en uw
woning’. Deze was ooit gevestigd
aan de Nieuwstraat in Rijswijk en
in bezit van de grootvader en va-
der van Arjens van Gammeren, sa-
les-manager bij Quasar en samen
met zijn vader (directeur) en
broer en zus eigenaar.
Begin jaren tachtig raakte Arjens’
vader als binnenhuisadviseur
steeds meer betrokken bij grote
bedrijfs- en kantoorprojecten. De
verlichting speelde daarin een be-
langrijk rol. Toen zich eind jaren
tachtig het halogeentijdperk aan-
diende, reisde hij regelmatig naar
lichtfabrieken in Italië om zich te
verdiepen in nieuwe technieken.
Na een bezoek aan Euroluce, de
wereldberoemde Milanese licht-
beurs, vroegen Italiaanse ontwer-
pers en fabrikanten hem hun mo-
dellen in Nederland te importe-
ren: het fundament van wat nu
Quasar is, was gelegd. Toen de
Economische en Monetaire Unie
in 1992 het Europese goederenver-
keer vrijmaakte, besloot Quasar
(uit zelfbehoud) zelf te gaan fabri-
ceren. De collectie is ondertussen
zo bekend dat klanten vanuit de
hele wereld naar Giessen komen.

Hij is vooral
populair bij
buitensporters,
motorrijders, in de
bouw en bij vissers
Franklin van Velthuizen

Adverteren op
een app is nu nog niet
echt populair
Jan-Hein Schouten
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� Een van de lampen die Quasar verlichting in Giessen heeft ontworpen. Bij
dit model draait het om de schaduw. foto’s Patrick Guitjens
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Buienalarm perfectioneert de Buienradar

De hele
wereld
komt naar
Giessen
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