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Ik moet u bekennen dat ik wel enigermate confuus was bij het idee dat ‘kennis delen’ 
een thema waard zou zijn. Kennis delen zie ik de hele dag om me heen gebeuren. 
De weg wijzen aan je kinderen bij het opvoeden. Broers die elkaar vertellen in welke 
kroeg de mooiste vrouwen zitten. Een Facebook-vriend die mij als kookkluns vertelt 
wat hij gaat eten die avond en op welke manier hij het gaat bereiden. Dus genoeg  
kennis deling die gewenst dan wel ongewenst is.

I have a dream.

Voorwoord

Wat is er dan zo bijzonder aan het kennis 
delen dat ik daarom op zondagavond om 
23.00 uur aan tafel zit, met een glas wijn 
(die overigens heerlijk is) naast mij en een 
toetsenbord voor mij, om u te vertellen dat 
we meer kennis moeten delen? 

Misschien wel omdat de ondernemer in 
principe een individualist is, die gefocust  
is op zijn eigen bedrijf. Iemand die het  
primaire proces in zijn bedrijf prima onder 
controle heeft. Hoe anders is het vaak 
gesteld met het secundaire proces. Daar 
kan het gebeuren dat er door desinteresse, 
geen tijd of geen geld een onvolkomenheid 
geaccepteerd wordt, die vaak buiten het 
kennisgebied valt van het bedrijf. En wat 
zou het mooi zijn als we dan deze kennis 
konden verkrijgen van een collega onder
nemer die specialist is op dat gebied. 
Vanzelfsprekend zonder dat het bedrijf zijn 
unieke waarde te grabbel gooit, kan het 
probleem meestal opgelost worden voor  
de collega.

De Techniek Campus Engineering & 
Materials is ook een bolwerk van kennis
deling. Klassiek voor de leerlingen maar  
ook voor de ondernemers. Techport 
Industries, een bedrijvenalliantie wordt 
opgericht met meerdere doelstellingen. 
Kennisdelen is er een van, kennisdeling  
tussen studenten en bedrijven over en weer, 
maar ook met ondernemers onderling. 

Wat zou het mooi zijn als we daarmee de 
individuele bedrijven, maar ook de IJmond, 
een boost kunnen geven.

I have a dream, hands-on!

Jan Boudesteijn
Hoofdredacteur van het mooiste 
ondernemersblad in de IJmond
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Beverwijk
Breestraat 101 
voormalige pastorie

Nabij de haven van Beverwijk gelegen 
bedrijfshal (1.260 m²), met verschillende 
bovenloopbanen met een totaal 
hijsvermogen van 60 ton, kantoorruimte, 
kantine met voorgelegen terrein en 
parkeerplaatsen te huur aangeboden. 
Geschikt voor zware industrie, metaalbewerking et cetera. 

  vrije hoogte 8,0 meter;
  hijshoogte 6,40 meter;
  hijsvermogen 6 x 10 ton (60 ton):
  vloerbelasting 2.500 kg/m²;
   electrische overheaddeuren (2x), waarvan voorzijde 6 meter hoog x 
10 meter breed.

Huurprijs €  5.000,- per maand exclusief BTW.
Aanvaarding per direct. 

Beverwijk
Havenstraat 81-A

Op zichtlocatie vanaf de op-/afrit van 
Heemskerk naar de A-9 gelegen 
moderne kantoor-/bedrijfsruimte te huur 
aangeboden. De kantoorruimte is erg 
ruim opgezet en representatief, en is 
verdeeld over de begane grond (± 250 
m² BVO) en verdieping (± 250 m² BVO). Aan de achterzijde van 
de begane grond ligt bedrijfsruimte met een overheaddeur. 
Eigen parkeerplaatsen aan de voor- en achterzijde.  

   Huurprijs €  2.750,- per maand exclusief BTW.
   Huurperiode: fl exibel.
   Aanvaarding: in overleg.

 

Heemskerk  
De Trompet 1137

Nabij de afslag met de A-9, de A-22 
gelegen multifunctionele bedrijfs-/
kantoorruimte te koop/ te huur 
aangeboden. De kantoorruimtes zijn in 
2009 gemoderniseerd 406 m² aan de 
voorzijde, en 153 m² aan de achterzijde. 
De bedrijfsruimte is groot 870 m² en 141 m² op de verdieping. 
De bedrijfsvloer is geheel onderheid. Het pand is representatief, 
biedt veel mogelijkheden. Het is geheel gebruiksklaar.    

  Vraagprijs €  995.000,- kosten koper.
  Aanvaarding in overleg. 

Beverwijk 
Ringvaartweg 2

- VOORAANKONDIGING- jaren van intensieve 
renovatie heeft het gevergd om van de pastorie deze 
prachtige monumentale kantoorruimtes te maken. 
In de zomer als de renovatie is voltooid heeft de 
opening plaats. De pastorie is geheel in oorspronke-
lijke staat teruggebracht met authentieke plafonds, 
houtsnijwerk, alles tot in detail afgewerkt in originele 
kleuren. Elk vertrek ademt zijn volstrekt eigen sfeer. 
Tegelijkertijd is er rekening gehouden met alle 
moderne voorzieningen zoals internet, videofoon, 
intercom et cetera. Kantoorruimtes zijn te huur vanaf 
15 m² tot 550 m². Bij de pastorie hoort de ommuurde 
binnenplaats en een gedeelte van de kerktuin, die 
nog wordt aangelegd. Wilt u nadere informatie over 
huurmogelijkheden in dit werkelijke unieke pand? 
Neemt u dan met ons contact op.
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