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Booxs - Het papier van zowel 
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is 100% gerecycled.
 
Solar Energy Production:
- 362,46 Kg CO2-uitstoot 
minder
-  376,96 kWh traditionele 

stroom minder
 
IPA Reduced Production:
-  Gebruik IPA (Isopropylalcohol) 

beperkt tot minder dan 2,5%
 
H2O Reduced Production:
- 289,97 cl water minder
 
Bio Ink Production:
-  Gebruik van 100% biologische 

inkten

COLOFON

DE REIS VAN JAN KRIEKELS
Jaga is wereldwijd actief. Ons verhaal en onze visie is overal hetzelfde, maar 

dan wel vertaald naar het desbetreffende land. Hoe komt het dat dit verhaal 

wereldwijd zo gedeeld wordt? CEO Jan Kriekels reisde hiervoor de hele 

wereld over.

NEO-FUTURISTISCHE WOLKENKRABBER 

CUSTOM-MADE OPLOSSINGEN
Bij de meeste projecten uit dit magazine is voor een 

op maat gemaakt product van Jaga gekozen. Van alle 

producten die worden geleverd in Nederland is zelfs 

30% maatwerk. Eric van den Oudenalder, adviseur bij 

Jaga, praat ons bij.

OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN
Bert Kriekels en Jerry Vinkesteyn zijn twee Climate Designers die vanaf kleins af aan te 

maken kregen met het ondernemerschap en de Jaga filosofie. Bert in België en Jerry in 

Spanje. Zij gaan het gesprek aan over wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen 

deze landen. 

GROOTSTE EUROPESE HOUTSKELET PROJECT
Gare Maritime was vroeger een belangrijk handelsknooppunt in 

Brussel. Na de sluiting in 1993 besloot Extensa in 2017 om het 

gebouw te transformeren tot een overdekt stadsdeel van 75.000 

m² voor winkels, horeca, showrooms en kantoren. Het gebouw 

is duurzaam gerenoveerd en behaalde een BREEAM Excellent 

certificaat. 

JAGA AROUND THE WORLD
Van Noord-Amerika tot Australië: een overzicht van spraakmakende projecten waar 

Jaga werd toegepast.

I N H O U D

CONTACTGEGEVENS: 
Jaga Konvektco Nederland B.V. 
De Meerheuvel 6
5221 EA ’s-Hertogenbosch
 
+31 (0)73 631 23 60 

info@jaga.nl 
jaga.nl

Een neo-futuristische wolkenkrabber midden in Vancouver voor 

wonen, werken en winkelen. Jaga leverde een op maat gemaakte 

oplossing voor Vancouver House om alle 49 verdiepingen te 

verwarmen en koelen. 
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MIJN COLLEGA’S EN IK ZIJN ERG BLIJ DAT WE ELKAAR STEEDS IETS MEER IN HET ECHT KUNNEN ONTMOETEN. 

GEWOON OUDERWETS FACE-TO-FACE. OM TE HOREN HOE HET MET JULLIE GAAT, MET DE BUSINESS EN MET 

JULLIE COLLEGA’S. EEN KIJKJE ACHTER (MAAR GRAAG WEL ZONDER) DE SCHERMEN. EN DAN HOEVEN WE 

HET HEUS NIET ALLEEN TE HEBBEN OVER ZAKEN. JUIST NIET! ALS DE AFGELOPEN TIJD ONS IETS HEEFT 

LATEN ZIEN, DAN IS HET WEL DAT HET LEVEN MÉÉR IS DAN BEDRIJFSRESULTAAT.  

I AM CLIMATE DESIGNER

En dat is precies hoe we bij Jaga altijd al tegen het  

ondernemerschap aankeken. Ondernemen is veel meer dan alleen 

resultaatgericht zakendoen. 

Goed ondernemerschap 

draait om verder kijken dan 

je eigen organisatie. Al jaren 

doet Jaga zaken in  

binnen- en buitenland en 

met succes. Ons geheim? 

We handelen altijd met respect voor de gebruiken en gewoontes 

van onze partners. En dit betekent dat we soms onze eigen  

behoeften of gewenste resultaten even aan de kant moeten zetten 

om de mens achter de zakenpartner te zien. Jan Kriekels noemt  

dat inleven in de mensen en hun cultuur. En daar zijn we goed in  

bij Jaga. We blijken ons gemakkelijk aan te kunnen passen aan 

anderen. 

Aanpassen bleek afgelopen periode belangrijker dan ooit. Door 

COVID-19 verliep alles anders dan normaal. De impact op  

(internationaal) zakendoen is groot. Het virus legde de  

kwetsbaarheid van sommige bedrijven, landen én mensen bloot. 

Aan de andere kant toonde het ook de enorme veerkracht die we 

bezitten. Steeds werden er nieuwe initiatieven ontwikkeld. Een deel 

van de ondernemers onderzocht de mogelijkheid van het  

verplaatsen van markten en productieketens. Zo overwogen veel 

ondernemers door deze crisis om bepaalde onderdelen  

bijvoorbeeld niet meer in Azië te produceren, maar dichterbij huis. 

Die overwegingen maken wij bij Jaga al jaren. Steeds vragen wij 

ons af wat goed is voor ons bedrijf, voor de organisaties waar we 

mee werken, maar vooral ook voor het milieu. Daarom produceren 

wij soms in het land zelf. Op die manier blijven we niet alleen be-

taalbaar, ook zorgen we zo voor werkgelegenheid aldaar én minder 

transport, dus klimaatwinst.   

Internationaal zakendoen leer je niet uit een boekje, dat moet je 

ervaren! Je moet de ‘baan op’ zoals de familie Kriekels vaak zegt.  

Bij alle Climate Designers zit 

dat in het bloed. Wij willen onze  

partners ontmoeten, we willen 

samen beleven en ervaren. Dus  

hopelijk kunnen we snel de 

draad weer oppakken en weer  

internationaal én lokaal gaan 

werken aan mooie projecten zoals Vancouver House in Canada en 

Gare Maritime in Brussel. 

Maar eerst ontvang je van ons het nieuwste magazine. Omdat we 

nog niet volledig zonder beperkingen kunnen reizen, brengen we 

met deze editie een aantal mooie buitenlandse Jaga projecten  

jouw kant op.  We leggen je graag uit wat wij verstaan onder  

internationaal ondernemen met een lokale invulling.  

Veel leesplezier, hopelijk zien we elkaar snel!

Chris Heerius, algemeen directeur Jaga Konvektco

I AM CLIMATE DESIGNER, 

WHAT ABOUT YOU? ! .

“We hopen je met dit magazine 
te inspireren MET een aantal mooie 
Jaga projecten in het buitenland“



D E  R E I S  VA N JAN KRIEKELS 
VAN HET NOORDELIJKSTE PUNTJE IN NOORWEGEN, TOT DE MEEST ZUIDELIJKE WIJK VAN CHILI; DE 

PRODUCTEN VAN JAGA VIND JE OVERAL TER WERELD. ALS BELGISCH BEDRIJF DELEN WIJ WERELDWIJD 

ONZE VISIE EN ONS VERHAAL. HET VERHAAL IS OVERAL HETZELFDE, MAAR DAN WEL VERTAALD NAAR 

DE GEBRUIKEN EN CULTUREN VAN HET BETREFFENDE LAND. MAAR HOE KOMT HET DAT DIT VERHAAL 

WERELDWIJD ZO GEDEELD WORDT? CEO JAN KRIEKELS IS AL VAN JONGS AF AAN BESMET MET HET 

REISVIRUS EN NIEUWSGIERIG NAAR ANDERE CULTUREN. HIJ REISDE DE HELE WERELD OVER. 
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ZOEK DE WARRIORS
Het thema van dit magazine is Think Global, Act Local, maar wat 

betekent dit nu volgens Jan? “Met Think Global bedoelen we dat 

je verder moet durven kijken, dat je als een soort sensor alles op 

moet vangen. Wat speelt er in de wereld? Het collectieve belang 

om samen iets aan het klimaat te doen is er nog niet genoeg, 

terwijl we stiekem in ons onderbewustzijn wel weten dat het 

speelt én dat er iets moet veranderen. Er zijn bedrijven zoals 

Jaga nodig om deze verandering in werking te stellen. De 

boodschap moet wereldwijd verteld én vertaald worden. 

We moeten opzoek naar die wereldveranderaars, dé Climate 

Designers, die in deze missie geloven en dit uitdragen.”

EMOTIES ERVAREN 
Maar hoe doe je dat? Jan: “Het is heel belangrijk dat je je inleeft 

in mensen en hun cultuur. Iedereen is anders gevormd en heeft 

andere informatie tot zich gekregen. Je moet je kunnen  

inbeelden hoe andere mensen leven, hoe ze denken en hoe ze 

dingen ervaren. Wat denkt die Duitser of Chinees? Dat kun je 

niet in een les leren. Je moet de baan op, naar die landen toe. 

Met mensen praten, eten en plezier hebben; samen emoties en 

spiritualiteit ervaren. Het is belangrijk om je brein open te stellen 

en niet te oordelen.”

EXPERIENCE WORLD TOUR
Jarenlang reisde Jan de wereld over met de Jaga Experience 

World Tour, van Moskou tot Colombia, van Azerbeidzjan tot 

Canada. Jan: “Ik vertelde mensen uit meer dan 35 landen het 

verhaal van Jaga. Ik pakte, soms letterlijk, het podium en stond 

100% achter mijn verhaal. En dat doe ik nog steeds. Vanuit een 

oerkracht dat dit verhaal goed is. En dat komt over. Van de hele 

groep die je aanspreekt, komen er altijd wel een stuk of tien 

mensen naar je toe. Dat is jouw basis. Dat zijn de echte warriors, 

de early adopters. Zij respecteren de natuur en voelen de 

urgentie om iets te doen aan de klimaatverandering. Zij worden 

Climate Designers, of dat nu in Peru is of in Rusland. Nu jaren 

later zijn deze mensen nog steeds loyaal aan Jaga en zijn het 

vrienden voor het leven.”

CATALOGUS VOOR DE WERELD
Een goed inlevingsvermogen houdt ook in dat je weet wat de 

behoeftes zijn. Dat is afhankelijk van het klimaat, maar ook van 

de wetgeving of de prijzen in het land. Jan: “Jaga biedt een 

catalogus in meer dan 25 talen. In sommige landen werken ze 

bijvoorbeeld met afvalverbranding als warmtebron, dus dan 

maken we hier producten voor. Deze producten zetten we 

wereldwijd in onze ‘shop’. Iedereen kan hieruit kiezen. Het ene 

product werkt in Chili en het andere in Nederland. Onze 

producten zijn modulair, waardoor de verschillende onderdelen 

voor de hele markt inzetbaar zijn. Zo maken we dus maatwerk 

voor de hele wereld.”

LOKAAL PRODUCEREN
Wil je wereldwijd werken, dan is het belangrijk om op de hoogte 

te zijn van hoe een land werkt; economisch, sociaal en 

emotioneel gezien. Jan: “Rusland was vroeger onze grootste 

klant, maar vanwege problemen met de roebel werden onze 

producten driemaal duurder dan lokale producten. Think Global, 

Act Local houdt dan in dat je daar machines bouwt om te 

produceren. Zo bespaar je in de kosten, grondstoffen en sociale 

lasten. Wij exporteren onze technologieën, zodat er niet te veel 

op en neer gestuurd hoeft te worden. Dat is uiteraard duurzamer 

en efficiënter: een win-win situatie.”  

WERELDWIJDE TRANSITIE
De groene kennis is nog niet overal hetzelfde. Die verschillen 

herkent Jan uiteraard: “Ik zie heel veel goede dingen in China 

en in Europa. Amerika was even van het pad af, maar ook dat 

komt weer goed. In Afrika of het Midden-Oosten is het een ander 

verhaal, daar zijn hele andere behoeften. Daar zijn mensen nog 

aan het overleven. Meer dan 3 miljard mensen leven in armoede. 

Die zijn nog niet zo ver dat ze met het milieu bezig zijn. Het is 

belangrijk om deze mensen in hun waarde te laten. Voorzichtig 

te werk te gaan. Je kunt niet in één keer zeggen, zo gaan we 

het doen. Je kunt wel zeggen, dit is de richting. Langzaam gaat 

dat verhaal landen. Die transitie maken we wereldwijd mee. De 

weg zoals we die nu bewandelen gaat niet meer. We moeten een 

nieuwe weg inslaan met zijn allen.” 

BIJZONDERE DROMEN
Alle internationale activiteiten brachten succes voor Jaga; er zijn 

wereldwijd mooie oplossingen geïnstalleerd. Maar ze brachten 

vooral ook mooie ervaringen. Jan: “Als kind droomde ik ervan 

om naar de Indianenstammen te gaan. Ik ben in mijn jeugd naar 

Peru gegaan en ben te voet naar Machu Picchu geklommen. Dat 

was een barre tocht, dat kun je je nu niet meer voorstellen. Ik 

stond vroeg op om naar de zonsopgang te kijken en datzelfde 

te voelen dat de Indianen gevoeld hebben. Nu jaren later rijden 

er taxi’s en is daar halverwege een hotel gebouwd. In dát hotel 

heeft Jaga de verwarming geïnstalleerd. Dat doet mij 

terugdenken aan mijn jeugd en dat is een fijn gevoel. Dat geldt 

ook voor de Airports in China of in Kazachstan. Het is bijzonder 

dat je iets wilt bereiken en het voor je ziet, en het dan ook 

daadwerkelijk gebeurt. Het meest bijzonder is toch wel de 

co-creatie, dat je samen met al die mensen over de hele wereld 

iets bereikt en tot een succes komt.”

 

“HET IS HEEL BELAnGRIJK DAT JE JE InLEEFT 
In MENSEN En HUn CULTUUR”

“Je moet mensen kunnen overtuigen 
dat je iets hebt wat zij niet hebben. 

Dat is export.”

Surname

Name

Nationality

Company

Sex

Jan

Kriekels

BE

Jaga NV

Male



OVEREENKOMSTEN 
EN VERSCHILLEN

HET ONTMOETEN VAN MENSEN UIT ANDERE LANDEN EN CULTUREN IS EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN DE 

IDENTITEIT VAN JAGA. VANWEGE COVID-19 IS HET LASTIG OM TE REIZEN, MAAR GELUKKIG BESTAAN ER ONLINE 

VIDEOCALLS. WE GAAN (ONLINE) HET GESPREK AAN MET TWEE CLIMATE DESIGNERS UIT VERSCHILLENDE 

LANDEN. DE UITSPRAAK ‘HET IS ZE MET DE PAPLEPEL INGEGEVEN’ PAST PERFECT BIJ BERT KRIEKELS EN 

JERRY VINKESTEYN. VAN KLEINS AF AAN KREGEN ZE TE MAKEN MET HET ONDERNEMERSCHAP ÉN DE JAGA 

FILOSOFIE. WAAR BERT OPGROEIDE IN DE JAGA FAMILIE, LEERDE JERRY DE INSTALLATIEBRANCHE DOOR HET 

INSTALLATIEBEDRIJF VAN ZIJN OUDERS KENNEN. HIJ GROEIDE OP IN NEDERLAND EN VERHUISDE 

IN 1988 NAAR SPANJE. HIJ ZETTE DAAR JAGA SPANJE OP.
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VAN KLEINS AF AAN
Jerry, Sales Manager Jaga Spanje vertelt: “Ik ben echt 

opgegroeid in deze branche. Mijn ouders hadden een 

installatiebedrijf in Haarlem en mijn vader was de voorzitter 

van de Algemene Centrale Verwarmingsindustrie (ACI) van de 

afdeling Noord-Holland. Zij kwamen door hun werk in contact 

met Jaga. Wat direct opviel was de compleet andere manier van 

denken van dit bedrijf. De vooruitstrevende en 

energiebesparende Low-H2O techniek in combinatie met het 

mooie design maakte Jaga uniek in de branche.”

OPRICHTEN VAN JAGA SPANJE 
“Na mijn studie in Nederland ben ik vertrokken naar Spanje, waar 

ik al als kind kwam, om daar permanent te blijven. Ik wilde iets 

betekenen voor het land. Ik ben de sport ingegaan en 

uitgekomen voor het nationale Spaanse zeilteam en heb 

tegelijkertijd mijn eigen installatiebedrijf gehad. Ik merkte dat ik 

de handel en de contacten met Jaga leuk vond. Als kleine jongen 

in Haarlem vond ik de filosofie en werkwijze van Jaga al enorm 

interessant. Dus ontstond het idee bij mij om deze ook hier in 

Spanje te gaan opzetten. Samen met de Jaga partners uit België 

en Nederland hebben we in 2003 de nieuwe vorm van Jaga 

Spanje opgericht. Ik had de kennis van de installatiebranche en 

wist hoe de communicatie werkte tussen de ingenieurs, 

installateurs, architecten en leveranciers. Dat gaf mij een goede 

positie.” vertelt Jerry.

ENORME LOYALITEIT 
Bert: “Uit dit verhaal blijkt een enorme loyaliteit voor Jaga bij 

jou Jerry. Hoe is dit ontstaan?” Jerry antwoord: “De ecologische 

waarden van Jaga vind ik erg mooi. We denken niet populistisch, 

maar vooral ideologisch. Jij zei al eens, we willen niet adverteren 

met ons product. We willen onze waarden overbrengen. We 

streven naar een betere wereld en dat doen we door 

milieuvriendelijke oplossingen aan te bieden. Alle beslissingen 

zijn gebaseerd op onze filosofie. Het morele kompas. Ik voel 

deze waarden ook in mijn dagelijkse leven en handel hier ook 

naar.”

LOKAAL ONDERNEMERSCHAP
De filosofie van Jaga gaat ver over de grenzen. Het verhaal 

wordt telkens vertaald naar de nationale culturen. En 

tegelijkertijd wordt het lokale ondernemerschap aangemoedigd. 

Bert: “Als je als organisatie wereldwijd succesvol wil zijn, moet je 

wel weten hoe de mensen zijn in de andere landen. Om de 400 

kilometer kom je in een andere cultuurzone terecht. Je moet je 

boodschap daarop aanpassen. In elke cultuurzone moet iemand 

van Jaga zitten die daar het verhaal kan vertellen. Iemand die 

van binnenuit de waarden voelt van Jaga en de lokale cultuur 

begrijpt. Jerry is het perfecte voorbeeld van een lokale 

ondernemer in Spanje die het verhaal vertelt vanuit zijn eigen 

passie, maar wel passend bij de omgeving waarin hij zich 

bevindt.” 

OPEN CULTUUR
Jerry: “Vanuit Jaga België wordt dit ondernemerschap enorm 

aangemoedigd. Je voelt als lokale ondernemer het volledige 

respect en vertrouwen. Er heerst een open cultuur en dat zorgt 

voor verbinding. We praten met elkaar en delen kennis.” Bert 

vult aan: “We hebben een WhatsApp groep met alle sales-

managers van Jaga wereldwijd. We houden elkaar op de hoogte 

van nieuws of mooie projecten. Zo blijven we betrokken.” Jerry: 

“We zien of spreken elkaar niet dagelijks, maar door die 

openheid en het delen van interessante kennis, voelt dat 

ondernemerschap op afstand heel fijn. We brainstormen met 

elkaar en praten over dingen die beter kunnen. We groeien 

samen naar de goede richting.”

“Wat direct opviel was de compleet 
andere manier van denken bij jaga”

Surname

Name

Nationality

Company

Sex

Jerry

Vinkesteyn

NL

Jaga Spain

Male

Surname

Name

Nationality

Company

Sex

Bert

Kriekels

BE

Jaga Netherlands

Male



BEZOEK AAN DE FABRIEK
De laatste jaren is er hard gewerkt aan de naamsbekendheid van 

Jaga in Spanje. Jerry: “We hebben contracten gesloten met grote 

ketens en zijn vertegenwoordigd in mooie projecten met onze 

binnenklimaatoplossingen. We geven lezingen en proberen het 

altijd net even anders te presenteren. We brengen niet alleen 

onze waarden over, maar laten zien hoe onze klanten het kunnen 

toepassen in hun eigen bedrijf. We nemen mensen mee in onze 

filosofie. Daarbij worden belangrijke stakeholders betrokken, 

zoals de installateurs. We organiseren trainingsdagen, maar we 

gaan ook een aantal keer per jaar met twintig installateurs naar 

de fabriek in België. Zo leren ze het merk en de waarden ken-

nen. Ze kunnen met eigen ogen de fabriek zien en de mensen 

achter Jaga. Zelfs in Spanje kennen ze daardoor Jan Kriekels.” 

VLAAMS FRIETJE
Bert: “Bij Jaga vinden we het leuk om mensen uit andere landen 

te ontvangen en een praatje te maken. We hebben oprechte 

interesse in mensen en hun drijfveren. En dat is volgens mij 

doorgedrongen in de hele organisatie. Of je nu met Jan praat 

of met iemand uit de fabriek, iedereen straalt dezelfde passie uit. 

Onze kernwaarden voel je tot in iedere vezel van het bedrijf. 

Dit is echt wie we zijn. En dat zorgt ervoor dat we mensen 

aantrekken die zich daarin thuis voelen; de echte Climate 

Designers.” Jerry vult aan: “Dat klopt. Als wij in de fabriek in 

België lopen, voelen wij dat ook zo. Iedereen wordt met open 

armen ontvangen. We zien met eigen ogen hoe en door wie de 

producten worden gemaakt. Die hele Jaga ervaring is magisch 

voor de Spaanse installateurs. Uiteraard geeft dat Vlaamse frietje 

met mayonaise de ultieme touch.”

LEREN VAN ELKAAR
De open cultuur die bij Jaga centraal staat, brengt ook 

waardevolle inzichten met zich mee. Er wordt veel kennis met 

elkaar gedeeld. Jerry: “In Spanje is er veel behoefte aan koeling. 

Dit is een nieuwe kant waar Jaga zich de laatste jaren meer op 

richt. Hier zie je vooral condenserende koeling. De 

ventilatorconvector Clima Canal is één van onze belangrijkste 

producten.” Bert reageert: “We kunnen veel leren van 

zuidelijke landen zoals Spanje qua koelen. In Nederland maken 

wij voornamelijk gebruik van niet-condenserende koeling. Dit is 

goed te integreren in bestaande woningen en nieuwbouw. Met 

een Strada Hybrid kun je bijvoorbeeld je slaapkamer koelen met 

een standaard warmtepompinstallatie. Deze zuinige Low-H2O 

radiator met koeling is daarmee één van de populairste modellen 

in Nederland en zorgt voor de hoogste afgifte voor koelen en 

verwarmen.”

“onze kernwaarden voel je tot in iedere 
vezel van het bedrijf. Dit is wie we zijn”
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ZUINIG VENTILATIESYSTEEM
Naast de koelbehoefte is ventilatie een belangrijk onderwerp 

in Spanje. Jerry: “In Catalonië zijn wij met de Oxygen2 

hoofdleverancier van alle scholen. Vandaag de dag kan geen 

andere leverancier zo’n schoon ventilatiesysteem leveren. De 

Oxygen2 heeft geen toevoerkanalen, het filter zit precies op 

de goede plek en er is geen vervuiling. Het systeem is zuinig 

én hygiënisch, met minimaal onderhoud.” Bert reageert: “In de 

Nederlandse cultuur scoort de Oxygen2 weer op andere markten 

heel goed, namelijk in totaalrenovaties van bestaande 

woningen en in de zorgsector. In verzorgingstehuizen bieden 

we een totaaloplossing voor het binnenklimaat met de Briza 22 

en de Oxygen2. Zo heb je condenserende koeling en 

vraaggestuurde lokale ventilatie op elke kamer. Dit zou ook voor 

het onderwijs in Nederland een goede ontwikkeling kunnen zijn.”

LOKAAL OP VOORRAAD
Bert vraagt aan Jerry wat de eisen zijn van de lokale 

installateurs op het gebied van levertijden. Jerry: “De Clima 

Canal ligt hier gewoon op voorraad. Zoals ik al noemde, is dat 

één van de populairste producten, dus dat is fijn om te hebben. 

We kunnen tussen de 24 tot 48 uur leveren door heel Spanje 

heen”. Bert: “Hebben jullie ook nog andere producten op 

voorraad liggen?” Jerry: “Naast de bekende Strada en Tempo 

met DBH hebben we de Briza 12, 22 en HP (High Performance) 

hier liggen. We moeten een snelle levering kunnen bieden. 

Onlangs hebben we een mooi nieuw project binnengehaald; de 

vier torens van Andorra. In deze torens is de Briza HP 

geïnstalleerd. We bieden met deze Briza High Performance 

veel koelvermogen in systemen met langere luchtkanalen. 

De techniek hierachter is fantastisch.”

THINK GLOBAL, ACT LOCAL
Bert: “Dit is een mooi voorbeeld van de filosofie ‘Think Global, 

Act Local’. Ieder land onderneemt op zijn manier. Vanuit 

gesprekken met lokale engineers, installateurs en architecten is 

er soms behoefte aan een nieuw product. Samen kunnen wij dan 

dat product vernieuwen of doorontwikkelen.” Jerry: “We hebben 

de HP uitgewerkt in onze catalogus. Bij ons is het een bekend 

product. Dit verhaal en deze knowhow delen wij met andere 

landen.” Bert vult aan: “Iedereen kan dit voor hun land 

overnemen. Zo moedigen we het ondernemerschap aan en 

geven we onze mensen het vertrouwen dat ze verdienen.”

“samen kunnen we het product 
vernieuwen of doorontwikkelen”



OP MAAT GEMAAKTE 
BINNENKLIMAATOPLOSSING 
IN NEO-FUTURISTISCHE WOLKENKRABBER

“We hebben 9 prototypes ontwikkeld
om tot het juiste product te komen”

EEN NEO-FUTURISTISCHE WOLKENKRABBER MIDDEN IN VANCOUVER, CANADA; DE BIJZONDERE TOREN VANCOUVER 

HOUSE IS IN 2015 BEKROOND MET DE FUTURE PROJECT OF THE YEAR AWARD. DE WOLKENKRABBER OMVAT 375 

WONINGEN, 106 HUURWONINGEN, WINKELS, WERK- EN ONTSPANNINGSRUIMTEN. OM ALLE 49 VERDIEPINGEN 

OPTIMAAL TE KUNNEN VERWARMEN ÉN KOELEN WERD JAGA INGESCHAKELD. MECHINICAL ENGINEER CYRUS 

KANGARLOO BIJ JAGA IN CANADA EN ELECTROMECHANICAL ENGINEER RAF MOORS VAN JAGA BELGIË VERTELLEN 

WAT DIT CANADESE PROJECT ZO BIJZONDER MAAKTE.  

ARTIST IEK ARCHITECTONISCH 
MEESTERWERK
Cyrus werkt al tien jaar bij Jaga Canada. “Westbank is één van 

de belangrijkste projectontwikkelaars in Noord-Amerika en is 

gevestigd in Vancouver. Dit project is een jaar geleden 

opgeleverd en wordt gezien als hét masterpiece van Westbank. 

De vorm van het gebouw is magisch, van een driehoek op de 

grond tot een vierkant bovenin. Het is één van de hoogste 

gebouwen van Vancouver.” vertelt Cyrus.

ENORME U ITDAGING
Al in 2011 werd Jaga benaderd door Westbank. Cyrus: “We 

hebben een goede relatie met de mechanical engineers die het 

werktuigbouwkundig systeem ontwierpen; Integral Group. Ze 

stonden voor een enorme uitdaging. De afstand tussen de 

plafonds was minimaal en er was amper ruimte voor leidingwerk 

of fancoil units. Ze hadden moeite om een goede 

klimaatoplossing te vinden die in de vloer of het plafond paste 

en tegelijkertijd voldeed aan de eisen voor het koelen en 

verwarmen van het gebouw. Wij hadden hier uiteindelijk wél 

een oplossing voor.”

AANGEPASTE CL IMA CANAL 
Cyrus: “Vaak wordt er in dit soort projecten gekozen voor onze 

vloerinbouwoplossing Clima Canal. Bij dit project was het niet 

mogelijk om deze in de vloer te plaatsen, vanwege de vele 

bochten in de gedraaide toren. Samen met Raf en de andere 

medewerkers uit de fabriek hebben we nagedacht over een 

nieuw product.” 

Raf werkt sinds 2006 bij Jaga in België en focust zich op de 

productieprocessen. Raf: “We hebben negen prototypes ont-

wikkeld met verschillende ideeën. Uiteindelijk kozen ze voor 

onze eerste variant. De Clima Canal werd op de vloer voor de 

raampartijen geplaatst. Om de condens op te vangen, werd het 

toestel op pootjes gezet, waardoor er genoeg ruimte onder de 

warmtewisselaars ontstond. Dankzij de mooie witte omkasting 

creëerden we een soort lage vensterbanken.”

Surname

Name

Nationality

Company

Sex

Raf

Moors

BE

Jaga Belgium

Male

Surname

Name

Nationality

Company

Sex

Cyrus

Kangarloo

CA

Jaga Canada
Male
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BETROKKEN B IJ  HET PROCES
Jaga was nauw betrokken bij het gehele proces. Cyrus: “We 

hebben ruim zes jaar aan dit project gewerkt. We hebben veel 

vergaderingen gehad met alle betrokken partijen, zoals de 

aannemer en de engineers. Ook Raf is vier keer naar Vancouver 

gekomen.” Raf reageert: “Zelfs met het architectenbureau BIG 

uit Kopenhagen en DIALOG hebben we om tafel gezeten en 

meegekeken naar het design en ontwerp. Een belangrijk aspect 

waarom Jaga is gekozen is onze flexibiliteit. We hebben ons 

aangepast en geluisterd naar de vraag. Er is een nieuw product 

ontwikkeld wat een oplossing bood voor alle uitdagingen die er 

waren. Het product is eenvoudig te installeren én gemakkelijk 

voor de gebruiker.”

LEED PLAT INA CERT IF ICAT IE
Duurzaamheid speelde een grote rol bij het ontwerp en de 

bouw van Vancouver House. Bij zowel de plannen als de 

uitvoering werd rekening gehouden met de eisen van het LEED 

Platina Certificaat. LEED staat voor Leadership in Energy and 

Environmental Design. Het is een certificatiesysteem waarmee 

de duurzaamheidsprestaties van gebouwen bepaald wordt. 

Er zijn bij de bouw zoveel mogelijk duurzame en recyclebare 

materialen gebruikt. Ook werd het afval beperkt. Cyrus: 

“De nieuwe Clima Canals hebben een positief effect op de 

duurzaamheidsprestaties. Ze verwarmen het gebouw op lage 

watertemperaturen in combinatie met een warmtepomp. Er is 

geen gasboiler nodig. Het systeem genereert genoeg warmte 

om het gehele gebouw in de koude winters te verwarmen en 

koelt het gebouw in de zomer. En bovendien zijn de materialen 

recyclebaar en duurzaam.”

TYPISCH CANADEES
Bij internationale projecten is het noodzakelijk om te kijken naar 

de gebruiken, gewoonten en regels van het land zelf. Cyrus: 

“We hebben alles zo Noord-Amerikaans mogelijk gemaakt. Zo 

zijn al onze tekeningen omgezet naar de zogeheten Imperial 

eenheden. We moesten de Canadese installatiemethodes 

begrijpen, zodat de installateurs het Europese product makkelijk 

kunnen installeren. Alles moest naadloos werken en verliep ook 

soepel.”
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GOED TEAMWORK
Cyrus: “Zonder goed teamwork zouden wij dit soort projecten 

niet kunnen volbrengen. Ik zit hier ter plekke in Vancouver en 

tegelijkertijd hebben we een kort lijntje lopen met de fabriek in 

België, door het contact met Raf. Normaal kost dit veel meer tijd 

en is dit moeilijker te realiseren. De manier waarop we dit project 

gedaan hebben met deze omvang, dat is super gaaf!” Raf voegt 

toe: “Bijzonder aan Jaga is dat we voor elk project een passende 

oplossing kunnen leveren. Door de kennis met elkaar te delen 

kom je met samen verder.” 

“ZONDER GOED TEAMWORK ZOUDEN WIJ 
DIT SOORT PROJECTEN NIET KUNNEN 

VOLBRENGEN”



GARE MAR IT IME 

BOUWEN MET HOUTSKELET
Duurzaamheid had in de uitvoering van de bouwactiviteiten 

topprioriteit. Daarom is er gekozen voor een houtskeletbouw 

met Cross Laminated Timber (CLT) hout. Bij een houtskelet 

wordt er een skelet gecreëerd door middel van dragende 

houten balken. Hout is een 

ecologisch en duurzaam 

bouwmateriaal. Het 

verwerkingsproces is 

milieuvriendelijk en er is sprake 

van een lage CO2-uitstoot 

tijdens het productieproces. Daardoor wordt 30% minder 

energie verbruikt in vergelijking met beton. Ook zorgen de 

houten elementen voor een betere isolatie, waardoor de ruimte 

sneller opwarmt en er minder warmte verloren gaat. Gare 

Maritime is met deze constructie momenteel het grootste 

project in houtskelet in Europa.

BREEAM OUTSTANDING
Circulariteit speelde ook een grote rol. Het gehele pand is 

gebouwd in modules, zodat elk component na de levensduur 

hergebruikt kan worden. Het hele gebouw is daarnaast 

permanent klimaatneutraal, omdat er gewerkt wordt met 

geothermische energie. Als warmtebron 

wordt gebruik gemaakt van 

aardwarmte. Boorputten van maar liefst 

150 meter diep zorgen ervoor dat het 

systeemwater wordt gecirculeerd. 

Verder is er een warmtepomp ingezet 

voor de bijkomende verwarming en koeling. Dankzij al deze 

duurzame keuzes heeft Gare Maritime een BREEAM 

Outstanding certificaat behaald. Heel bijzonder, want van de 

447 gecertificeerde gebouwen in België op dit moment, hebben 

slechts 19 het hoogst haalbare Outstanding certificaat behaald.

DUURZAME TRANSFORMATIE
Dit overdekte stadsdeel wordt wereldwijd geroemd als een 

voorbeeldig project van duurzame transformatie. Naast de 

Belgian Building Award in de hoofdcategorie Utiliteitsbouw en 

een eervolle vermelding in de categorie Circulair Bouwen, heeft 

Gare Maritime al verschillende andere prestigieuze prijzen 

gewonnen. Zowel op het gebied van architectuur, retail als 

erfgoed. Om er een paar te noemen: de ARC20 Dutch 

Architecture Award, de Belgian Timber Constructions Award, 

de Europa Nostra Heritage Award, de RES Development Award 

en nominaties voor de MIPIM Awards, Uli Awards en de EU Mies 

van der Rohe Award. 

GARE MARITIME, GEBOUWD IN DE 20E EEUW, WAS OOIT EEN BELANGRIJK KNOOPPUNT IN BRUSSEL VOOR 

DE INTERNATIONALE HANDEL, MET SCHEEPVAARTKADES EN DIVERSE TREINSPOREN. TOEN IN 1993 DE 

FUNCTIE VAN HET LOGISTIEKE CENTRUM KWAM TE VERVALLEN, SLOOT HET GEBOUW ZIJN DEUREN. 

PROJECTONTWIKKELAAR EXTENSA BRACHT DAAR IN 2017 VERANDERING IN EN TRANSFORMEERDE HET 

GEBOUW TOT EEN OVERDEKT STADSDEEL VAN 75.000 M² VOOR WINKELS, HORECA, SHOWROOMS EN 

KANTOREN. NAAST HET BEHOUD VAN HET TYPERENDE UITERLIJK VAN HET GEBOUW, WAS HET BEHALEN 

VAN EEN BREEAM-CERTIFICAAT EEN BELANGRIJKE EIS VOOR DIT PROJECT.

“Dankzij alle duurzame keuzes 
is een BREEAM OUTSTANDING 

CERTIFICAAT BEHAALD”

G R O O T S T E  H O U T S K E L E T 
P R O J E C T  V A N  E U R O P A

Surname

Name

Nationality

Company

Sex

Philip

Deszö

BE

Jaga Belgium

Male
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JAGA ALS PARTNER 
Alle betrokken partijen; Boydens Engineering, Jaga, Cegelec 

en Neutelings Riedijk Architects werkten heel intensief samen. 

Philip Dezsö is al ruim tien jaar projectleider bij Jaga in 

Vlaanderen en Brussel. Philip: “Jaga is vanaf de start van Gare 

Maritime in 2017 nauw betrokken. We hebben een goede 

relatie met Boydens Engineering, zij wisten dat wij snel op maat 

gemaakte oplossingen kunnen bieden. Bovendien zag Cegelec 

het als voordeel dat onze fabriek in België staat, waardoor de 

transportkosten laag waren en we snel op locatie konden zijn.” 

COMPLEXE VRAAG
Philip: “Jaga moest één toestel ontwikkelen voor het koelen, 

ventileren en verwarmen van verschillende ruimtes op een zeer 

lage watertemperatuur. Daarnaast moesten alle systemen in de 

vloer verwerkt worden. Jaga paste een bestaand product aan, 

omdat de bestaande Clima Canal niet genoeg vermogen had bij 

niet-condenserende koeling. Een nieuw product was geboren: 

de Clima Canal 19. Deze aangepaste variant is met zijn 19 

centimeter inbouwdiepte iets groter én biedt wel deze hogere 

afgifte bij niet-condenserende koeling. Ook combineert deze 

vloerinbouwoplossing een hoofdverwarming, koelunit en 

hygiënische luchttoevoereenheid in één. Meestal heb je daar 

meerdere oplossingen voor nodig.” 

VERSCHILLENDE MODULES
Philip: “Alles moest op maat gemaakt worden. We hebben vier 

types ontwikkeld tussen de één en acht meter. Alle modules 

moesten naadloos op elkaar aan kunnen sluiten. Zo ontstond er 

bij de plaatsing een visueel doorlopend geheel in de technische 

vloer. Er zijn in totaal 640 units geplaatst met luchttoevoer en 

lege schachten om alles te verbinden.”

GESCHEIDEN VENTILAT IELUCHT
“De Clima Canal 19 bestaat uit een bak-in-bak principe. De 

ventilatielucht komt ook in de bak. Het is zo geconstrueerd 

dat de hygiënische ventilatielucht wordt gescheiden van de 

warmtewisselaar (convectielucht). Je krijgt twee aparte 

luchtstromen. Door gebruik te maken van de nieuwste 

EC-motoren is het gehele systeem bovendien uiterst efficiënt 

door het lage energieverbruik, zonder dat dit ten koste gaat 

van het comfort” vertelt Philip. Deze vernieuwde Clima Canal 19 

is nu ook opgenomen in de projectcatalogus van Jaga. Philip: 

“Voor grote kantoorgebouwen of retail is dit een fijn product om 

grote oppervlaktes te koelen en verwarmen. De optie van 

ventilatie is alleen voor dit project ontwikkeld, maar wint erg 

snel aan interesse in andere dossiers. We kijken altijd per 

project wat een passende oplossing is.”

“ÉÉN TOESTEL VOOR KOELEN, VENTILEREN
EN VERWARMEN”

“We kijken altijd per project wat 
een passende oplossing is”
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JAGA 
AROUND THE WORLD
AMAZON, SEATTLE

WTC MEMORIAL MUSEUM, NEW YORK

HOTEL EXPLORA VALLE SAGRADO, PERU

In totaal zijn 250 warmtewisselaars toegepast 
om condens op de ramen te reduceren.

Mini Canals beperken de koudeval langs de vele ramen. 
Het uitzicht blijft behouden met deze vloerinbouwoplossing.

De Tempo voldeed aan de hoge duurzaamheidseisen van dit hotel met 
een strikt milieubeleid en is daarom door het hele hotel toegepast.
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COUNCIL HOUSE, MELBOURNE

BEIJING DAXIN 
INTERNATIONAL AIRPORT

FEDERATION TOWER, MOSCOW

COURT OF JUSTICE, LUXEMBOURG

De Mini Canal van Jaga heeft een minimale inbouwdiepte waardoor het 
de perfecte oplossing is voor dit gebouw met zijn vele verdiepingen.

Over een afstand van 5 kilometer zijn onze Mini 
Canals in dubbele rijen aangebracht. Ze zijn 
gekozen vanwege het lage energieverbruik.

16.000 Mini Canals met een installatiediepte van 9 cm 
zorgen voor maximale warmte en een laag energieverbruik.

Verborgen onder het goudkleurige rooster van de Mini Canals 
zit een supersnelle low-H2O warmtewisselaar die volledig 
‘onzichtbaar’ donkergrijs gelakt werd.

BEKIJK HIER MEER 
Jaga PROJECTEN!
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Eric van den Oudenalder is adviseur bij Jaga Nederland. 

Eric: “In projecten heb je te maken met diverse partijen die 

allemaal hun eigen belangen hebben. De projectadviseur zoekt 

bijvoorbeeld heel erg naar producten die functioneel zijn en 

aan alle eisen van de opdrachtgever voldoen. De architect 

daarentegen kijkt vooral naar de esthetisch kant. Past het 

product mooi in het ontwerp? Aan Jaga de uitdaging om een 

product te leveren dat esthetisch én functioneel is. Daarom is 

het fijn om al in de voorlopige ontwerpfase (VO) mee te mogen 

denken en advies te kunnen geven.” 

AANGEPASTE MATEN
“Maatwerk betekent voor ons dat we zoveel mogelijk kijken naar 

bestaande producten en die met een kleine aanpassing op maat 

maken. Zo had horecagelegenheid het Hofhouse in Den Haag 

behoefte aan convectorputten van 160 centimeter tussen allemaal 

kolommen langs de raampartijen. Onze standaard Clima Canal 

was een geschikte oplossing, maar is 144 centimeter lang. Samen 

met een collega uit onze fabriek ben ik op locatie geweest en 

hebben we alles ingemeten. De 160 cm bleek niet overal te 

kloppen, soms was het 159,5 cm, soms 160,5 cm. Per kolom 

hebben we de exacte maten opgeschreven. In de fabriek zijn 

de aangepaste producten ontwikkeld met deze specifieke maten, 

zodat alle convectorputten perfect pasten.” vertelt Eric.

PASSEND B IJ  DE ST IJL
Het is belangrijk dat een product ook mooi past bij de stijl van 

een ruimte. Eric legt uit: “Bij Burgerweeshuis in Amsterdam kon 

er vanwege het beton geen klimaatsysteem in de vloer of het 

plafond geplaatst worden. We adviseerden de Freedom Clima 

voor het koelen en verwarmen van het pand. Op verzoek van 

de architect leverden we de radiatoren in het zwart bij de 

raampartijen en in het wit tegen de wanden. Aanvullend kwam 

de vraag of we de ventilatietoevoer konden verstoppen. Daar 

hebben wij over meegedacht. De pootjes van de Freedom Clima 

zijn hol, dus in de pootjes hebben we de luchttoevoer verborgen. 

Samen met de fabriek hebben we zelfs een lege huls geleverd 

die ze als boormal konden gebruiken. Zo kwamen we samen tot 

een mooie oplossing.”

MEEDENKEN
Maatwerk betekent dat je verder denkt dan alleen je eigen 

product. Eric: “De installateur van het kantoorgebouw de 

Oliphant in Amsterdam vond alle leidingen in het pand erg 

storend. Vanuit Jaga zouden we de Mini Vrijstaand leveren. 

Om de leidingen onzichtbaar weg te werken, hebben we 

ons product aangepast en op de hoek een ronding gemaakt, 

waardoor de leidingen naar binnen konden. Standaard zitten er 

drie montagegaatjes aan de onderkant van de Mini. In dit geval 

hebben we meerdere gaatjes over de hele bodem gecreëerd, 

zodat de installateur zelf kon bepalen waar de radiator geplaatst 

werd. Ook dat zijn maatwerkoplossingen.”

TESTEN IN HET EXPERIENCE LAB
“Natuurlijk moet een maatwerk product wel voldoen aan alle 

eisen. Belangrijkste daarbij is vaak het vermogen. We testen 

regelmatig onze producten in het Jaga Experience Lab. Vooral 

bij maatwerkoplossingen is dit belangrijk. Zo nodigden we de 

adviseur en installateur van het Hofhouse in Den Haag uit om 

mee te kijken bij de proefopstelling. Iedereen was enthousiast 

en dus leverden we dit product.” vertelt Eric.

KENNIS VAN ANDERE LANDEN
Eric: “Soms krijg ik een bepaald vraagstuk voor een project in 

Nederland, wat we vergelijkbaar ook in een ander land hebben 

gekregen. Doordat ik dan al voorkennis heb, kan ik snel een 

passende oplossing bieden. Ik weet dat het ergens anders werkt. 

We doen wat aanpassingen voor de Nederlandse markt en 

ontwikkelen het product. Zo hebben we binnen Jaga een 

grote internationale database aan kennis en ervaringen 

opgebouwd.”

CUSTOM-MADE OPLOSSINGEN

BIJ DE MEESTE PROJECTEN UIT DIT MAGAZINE IS VOOR EEN OP MAAT GEMAAKT PRODUCT VAN JAGA GEKOZEN. 

VAN ALLE PRODUCTEN DIE WORDEN GELEVERD IN NEDERLAND IS ZELFS 30% MAATWERK. ZO KAN JAGA VOOR 

ELK PROJECT EEN PASSENDE OPLOSSING BIEDEN.

“HET IS belangrijk dat een 
product OOk MOOI past bij 

de stijl van EEN ruimtE”

Surname

Name

Nationality

Company

Sex

Eric

van den Oudenalder

NL

Jaga Netherlands

Male
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COUR DE JUSTICE DE L’EU
Project Cour de Justice de l’EU
Land Kirchberg, Luxemburg
Architect Dominique Perrault Architecture
Ingenieur Felgen
Hoofdaannemer Climalux
Oppervlakte 192 000 m²
Jaga product Mini Canal Pro
Award BREEAM excellent

Jaga inbouwoplossing, speciaal maatwerk
De Jaga Mini Canal is met zijn minimale inbouwdiepte 
uitermate geschikt voor kantoren. Verborgen onder 
het gouden rooster zit een supersnelle Low-H2O 
warmtewisselaar die volledig “onzichtbaar” donker-
grijs gelakt werd. De gouden roosters werden speciaal 
gemaakt om de link te leggen met de gouden torens.
Waarom goud? 
Bij het ontwerpen van het gebouw dacht de Parijse ar-
chitect Perrault: “Als recht een kleur zou hebben, wel-
ke zou dat dan zijn?”. Volgens Perrault is het antwoord 
goud. “Dit is geen strafrechtbank. Het is geen plaats 
die zich bezighoudt met gevangenissen en straffen. 
Het heeft te maken met relaties tussen Europese lan-
den, met constitutionele zaken.”. 
Bovendien dacht hij dat de hemel boven Luxemburg 
zo vaak triest is dat het leuk zou zijn om op die manier 
de zon te vangen.

JAGA PRODUCT

Mini Canal Pro

Akoestisch tussenschot

PROJECTOPLOSSINGEN VOOR VERWARMEN, KOELEN  
EN VENTILEREN

Retour: Jaga Konvektco Nederland B.V.
De Meerheuvel 6 5221 EA ‘s-Hertogenbosch

PROJECTBROCHURE
HÉT OVERZICHTVAN ONZE INTERNATIONALE PROJECTEN

VRAAG HEM HIER AAN!


