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Mogen wij ons even voorstellen…..



Geen zilveren doos  
maar een grande dame.
Jean besloot om het betonnen industriële gebouw 
duurzaam te transformeren naar een modern en 
multifunctioneel verzamelgebouw waarin diverse 
nieuwe bedrijven gehuisvest konden worden. Om dat 
te realiseren moesten er twaalf extra toegangspoorten 
komen en werd het souterrain een halve meter dieper 
afgegraven en volledig voorzien van vloerverwarming. 
Oude elementen zoals de stalen raamkozijnen bleven 
behouden maar uiteraard wel voorzien van gelaagd 
HR++ glas. Muren werden geïsoleerd, daken ver-
nieuwd en alle technische installaties vervangen.

IN GESPREK MET JEAN 

Rompelberg 

“Toen ik hier voor het eerst binnenkwam, zag ik een 
bedrijf dat in ontwikkeling stil was blijven staan. Van 
het ooit zo florerende Smeets Confectie Ateliers was 
weinig over. Bijna alles was kapot, de verlichting, 
verwarming, het dak lekte …  In het gebouw hingen 
nog tachtigduizend broeken en colberts die in de 
eigen winkel werden verkocht. We vielen van de ene 
verbazing in de andere.”

Eigenaar Jean Rompelberg van bedrijvenverzamelgebouw 
Perron Meerssen vertelt trots zijn verhaal. “Het pand, dat 
uit begin jaren zestig stamt, stond  eind 2015 te koop. Ik 
vond de ligging vlakbij de nieuwe Willem Alexandertunnel 
en Knooppunt Kruisdonk interessant. Op een openbare 
veiling heb ik het gekocht. Pas nadat we het helemaal 
leeg hadden gehaald, zag ik de onderliggende schoonheid 
ervan en kreeg het ontwerp mij helemaal in zijn greep. 
De dubbele houten boogdaken, typisch een bouwstijl uit 
die jaren, het verticale metselwerk, de ezelsruggen maar 
ook de stalen kozijnen die nu weer helemaal modern zijn. 
Moest ik dat gebouw gaan slopen? Met nieuwbouw zou 
ik iets krijgen dat tegenwoordig iedereen heeft. Helemaal 

renoveren dan? Maar hoe?” 



“Zo ontstond er een transitie van het oorspronkelijke 
industriële karakter naar duurzaamheid, waardoor ik 
een andere sfeer creëerde dan in de meeste moderne 
bedrijfspanden,” zegt Jean. “Ik wilde geen grote zilve-
ren doos maar een grande dame. Natuurlijk heb ik me 
afgevraagd of dit wel verstandig was en of ik het ooit 
weer terug zou verdienen. Ik was tweeënvijftig jaar, als 
ik het nu niet deed, wanneer dan wel? Ik besloot voor 
de ladder van duurzaamheid te gaan ondanks dat dit 
een weg zou worden met onvoorspelbare hobbels. Ik 
legde de lat hoog, dat was soms een strijd met aanne-
mers maar ook met mezelf.”

Een goed wijf  
is het halve bedrijf.
Er is goed nagedacht over de bereikbaarheid. “Daar 
komt ook de naam Perron Meerssen vandaan,” legt 
Jean uit. “We wilden een plek zijn waar dagelijks 
mensen en goederen kunnen aankomen en weer ver-
trekken zonder overlast voor omwonenden. Het moest 
een opwaardering worden voor de buurt.” Er brak een 
periode aan van kadastrale grensreconstructie, van 
bodemonderzoek en asbestinventarisaties. Maar ook 
van plannen maken met respect voor de oorspronke-
lijke bebouwing. Prettige werkplekken scheppen voor 
ondernemers en hun klanten waardoor toekomstige 
exploitatie verzekerd zou zijn. Hoe heeft Jean het hoofd 
boven water kunnen houden? “Door steeds weer te 
bezinnen, veel geduld te hebben en tegenslagen kun-
nen incasseren. 

Terugschakelen en vooral rustig aan doen drukt de kos-
ten en geeft potentiële bedrijven die zich willen vesti-
gen beter de gelegenheid om te ontdekken van wie het 
gebouw is en wat de bedoeling is. En natuurlijk doordat 
mijn vrouw altijd achter me stond. Want ‘een goed wijf 
is het halve bedrijf’. Mijn vrouw heeft praktisch meege-
holpen, enorm de handen uit de mouwen gestoken en 
mij tijdens het hele renovatieproces in alles voortdu-
rend gesteund. Ik ben heel trots op haar.”

Ik faciliteer alsof  
het een hotel is.
Inmiddels loopt het jaar 2020 op zijn einde en zien we 
aan de Kuilenstraat 60 een fris en duurzaam gebouw. 
De grote ‘60’ die ’s avonds verlicht is, geeft de krach-
tige metamorfose weer. Perron Meerssen is ‘SCIOS 

Scope 10’ gecertificeerd en bekroond met het Ener-
gielabel klasse-A. De instapklare units zijn voorzien 
van keuken, toilet, WiFi, brandblusvoorziening, elek-
tronische toegangscontrole, alarmsysteem, intercom 
en camerabewaking. “Wij ontzorgen de ondernemers 
door de uitvoering van periodiek onderhoud, de jaar-
lijkse verplichte keuringen maar ook met bijvoorbeeld 
een glazenwasser. Grote toegangspoorten en veel 
parkeerruimte voor bezoekers en laden en lossen van 
vrachtwagens. Deze combinatie is uniek in de bebouw-
de kom aan een knooppunt van twee snelwegen. Dat 
maakt het voor huurders aantrekkelijk om hier te zijn.”
Aldus Jean Rompelberg. 

“Ik ben er trots op dat ik volhardend 
ben geweest en het gebouw niet 

gesloopt heb. Op de ladder van 
duurzaamheid heeft het een tweede 

kans gekregen door een moderne 
multifunctionele gebruikersfunctie 

te vervullen. Dat het gelukt is had 
ik niet voor mogelijk gehouden. Het 
heeft bloed, zweet en tranen gekost 
maar nu kan Perron Meerssen nog 

minstens vijftig jaar mee. Toen ik 
laatst het gras aan het maaien was 

van het weiland hiernaast, draaide ik 
me om, ik zag het gebouw en schoot 

vol. Wat is dit mooi geworden!”
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Jean Rompelberg
0031-653-841506

Perron Meerssen
Kuilenstraat 60 Unit 10

6231 AW Meerssen 

www.kuilenstraat60.nl
info@kuilenstraat60.nl
tel: 0031-43-8516178
fax: 0031-43-8516187
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IN GESPREK MET GUY 

Paulissen 
van Atelier Paulissen 

EN LEANDER 

Meerman 
van Bloomberry

Atelier Guy Paulissen levert al dertig jaar 
authentiek en ambachtelijk vakwerk. Alle 
soorten meubelobjecten komen onder 
Guy’s handen opnieuw tot leven. Of het 
nou gaat om banken, stoelen en fauteuils; 
ook motorzadels, tandartsstoelen, kantoor- 
en horecameubilair kan door Guy worden 
bekleed, hersteld of aangepast. 



“Als veertienjarige moest ik een 
buurman helpen om een bankstel 
te slopen,” start Guy zijn verhaal. 
“Dat was het begin: je sloopt, ziet 
hoe iets gemaakt en opgebouwd 
is, dat vond ik interessant. En van 
het één komt het ander, ik ontdekte 
dat van iets opbouwen, van iets 
moois creëren, mensen blij worden. 
Toen ik achttien was kon ik bij Louis 
Dassen in Maastricht beginnen, dat 
was mijn leerschool. Daarna heb ik 
een opleiding tot meubelstoffeerder 
gedaan en na een paar omwentelin-
gen ben ik op mijn zesentwintigste 
zelfstandig begonnen als meubel-
stoffeerder in de Jekerstraat. Mijn 
gedrevenheid is het meubel an sich, 
het blijft passiewerk. Naast herstof-
fering houd ik me ook bezig met het 
bedenken en uitvoeren van eigen 
projecten.”

Een opdracht die 
slapeloze nachten 
veroorzaakt.
Kijkt Guy met röntgenogen naar 
meubels? “Ik zie en voel het wel 
snel,” antwoordt hij. “Om goed te 
kunnen restaureren moet je het 
meubel kennen, dit leer je door de 
jaren heen. Een offerte voor de klant 
maak je op basis van de kennis en 
ervaring die je hebt. Een enkele 
keer is er een opdracht die slapeloze 
nachten veroorzaakt; ik kreeg een 
heel oude bank in handen die met 
witte velours bekleed moest worden 
en vervolgens naar Parijs zou gaan. 
Die bank was zo specifiek gemaakt 
met zulke oude materialen, alles 
was handwerk. Spannend, maar 
prachtig. Juist die unieke stukken 
maken het leuk en interessant en 
houden je gemotiveerd.”

Dat je onze kwaliteiten 
bij elkaar kunt plakken, 
dat is uniek, dat is geluk.
Het atelier van Guy is gevestigd in 
een ruime unit van Perron Meerssen. 
Het ziet er indrukwekkend uit: al die 
meubels, al die stoffen, de gereed-
schappen en naaimachines. Hoe is 
hij in dat prachtige pand terecht geko-
men? “Ik leerde Leander Meerman 
en zijn vrouw Patricia kennen toen zij 
een stoffeerder voor hun historische 
design meubels zochten. Na een 
jaar samengewerkt te hebben, ben 
ik verhuisd naar hetzelfde gebouw 
als waarin Bloomberry gevestigd 
is.” Leander vertelt:  “We zochten in 
onze voormalige woonplaats Amster-
dam al iemand die kon bekleden en 
in de tijd dat we naar Zuid-Limburg 
verhuisden, hebben we Guy Paulis-
sen leren kennen. Het klikte direct, 
we zijn enorm geïnteresseerd in 
elkaars branche, dan is de verbinding 
snel gemaakt. We hebben een stuk 
in dit pand, Perron Meerssen, erbij 
genomen en daar heeft Guy zich 
gevestigd. Onze samenwerking heeft 
zich verder ontwikkeld, het gaat voor 
ons allebei om de kwaliteit en om 
het ambacht. Guy en ik spreken de-
zelfde taal als het om meubels gaat: 
bij herstel mag het authentieke niet 
verloren gaan. Dat je onze kwaliteiten 
bij elkaar kunt plakken, dat is uniek,  
dat is geluk.” 

Wij konden  
het pand lezen.
Leander en Patricia hebben zich 
specifiek ontwikkeld in historisch 
design dat met name gekoppeld is 
aan de architectuur van de vorige 
eeuw. Hun netwerk bestaat uit een 
groep mensen met wie op jaarba-
sis een afname-afspraak gemaakt 
wordt. Zo klom het stel op naar een 
steeds hoger niveau en uit deze vrij 

dure hobby is hun zaak ‘Bloomber-
ry’ ontstaan. “De doelgroep is vrij 
klein,” legt Leander uit, “de focus 
ligt op de particulier. We wilden 
niet zelf op beurzen staan en we 
wilden ook geen winkel. Gelukkig 
hebben we de rust en de kennis 
om op tijd te kopen, het is allemaal 
eigendom, het hoeft niet weg. Op 
onze zoektocht naar een nieuwe 
woon- en werkplek in het zuiden van 
het land kwamen we Jean Rompel-
berg tegen. Perron Meerssen was 
toen nog niet klaar maar wij konden 
er doorheen kijken, we konden het 
pand lezen en vonden het perfect. 
De passie waarmee Jean verbouwd 
heeft, sluit aan bij onze passie, we 
voelen het allemaal; dit pand lokt 
passie uit.” 

“Dat is absoluut waar,” 
besluit Guy het verhaal. “We 

hebben elkaar gevonden in 
een perfecte combinatie: 

Perron Meerssen met haar 
authentieke uitstraling die 

juweeltjes van meubels 
herbergt  en waar ik mijn 

atelier heb. Een mooi 
driemanschap!”

Atelier Guy Paulissen
www.guypaulissen.nl
Kuilenstraat 60 Unit2

6231AW Meerssen
T +31 6 510 95 258

E guy.paulissen@gmail.com

Bloomberry b.v.
www.1stdibs.com/

introspective-magazine/
bloomberry/ 

Kuilenstraat 60
6231 AW Meerssen
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“Ik zit pas vijf weken hier op Perron 
Meerssen,” vertelt Roy, “en het 
bevalt uitstekend. Als zzp’er met 
een eigen engineeringsbureau 
houd ik me voornamelijk bezig met 
procesoptimalisatie van productie-
bedrijven. Zo ondersteun ik deze 
bedrijven in het verbeteren van hun 
proces door het huidige proces te 
analyseren en te zoeken naar verbe-
teringen. En dankzij deze werkplaats 
kan ik hier niet alleen productie-
hulpmiddelen en assemblagetafels 
ontwerpen, maar ook opbouwen en 
testen.”

Van chocolaterie tot 
productiebedrijven
Welke bedrijven kunnen een beroep 
doen op Klaassen Industrial Engi-
neering? “Ik werk voor MKB bedrij-
ven en dat kan heel divers zijn. Van 

chocolaterie tot productiebedrijven 
in allerlei branches. Ze kunnen mij 
benaderen als ze met een probleem 
zitten, bijvoorbeeld als er meer 
productie gedraaid moet worden of 
voor het verbeteren of borgen van 
de productkwaliteit. Meestal is niet 
direct duidelijk waar het aan ligt, dus 
ik doe eerst een stukje onderzoek 
op locatie, dat analyseer ik en kom 
dan met verbetervoorstellen.” 

Vasthoudendheid in 
het zoeken naar een 
oplossing
Roy is een jaar geleden als zelfstan-
dig ondernemer begonnen. Daar-
voor heeft hij enorm veel ervaring 
opgedaan bij Thomas Regout Inter-
national als manager industrial engi-
neering. “Ik denk dat deze veelvuldi-
ge ervaring een grote kracht van me 

is,” zegt Roy. “Net zoals mijn eigen 
vasthoudendheid in het zoeken naar 
een oplossing voor het probleem. 
Dat is een echte uitdaging die veel 
voldoening geeft. Ik houd ook van 
de diversiteit van mijn werk; ik kom 
op zoveel plaatsen en zie veel van 
de maakindustrie.” 

Klaassen Industrial Engineering is 
dus nog jong. “Voorlopig wil ik erva-
ring als zzp’er opdoen. De langeter-
mijnvisie is om uit te groeien naar 
een engineeringsbureau met een 
aantal engineers,” zegt Roy.  
“De vrijheid van een eigen bedrijf 
bevalt goed en deze locatie is bij-
zonder prettig. Voorlopig richt ik me 
op het verder ontwikkelen van dit 
bedrijf. Het is zo nieuw dat ik  
nog niet eens een website heb.  
Maar die komt er zeker!” 
Aldus Roy Klaassen. 

De unit waarin Klaassen Industrial Engineering is 
gehuisvest ziet er schoon en fris uit. In een open kast staan 
voorwerpen ter ondersteuning van productieverbetering 
die eigenaar Roy Klaassen zelf heeft ontworpen en met een 
3D Printer gefabriceerd. Dit is één van de vele facetten van 
zijn werk.

Klaassen Industrial Engineering   |   +31 (0) 6532 944 62   |   info@KlaassenIE.nl

IN GESPREK MET ROY 

Klaassen 
van Klaassen Industrial  

Engineering



Het balkon, de keuken, elke ruimte in huis en op 
kantoor is snel aangekleed met luchtzuiverende 
planten, groenten, fruit of kruiden dankzij de unieke 
systemen van Minigarden. Eigenaar Michiel van Tilburg 
vertelt: “In 2010 ben ik begonnen met de verkoop van 
waterbesparende beregeningssystemen voor tuin-
kassen en tuinbouw. Vandaaruit kwam de vraag van 
tuinders hoe zij hun ruimte beter kunnen benutten. 
Dat was het startpunt om het verticaal tuinieren voor 
de tuinbouw te gaan onderzoeken. Inmiddels hebben 
we zelfs al een nieuw systeem voor de tuinbouw 
ontwikkeld: wanden die aan twee kanten te beplanten 
zijn zodat je de oppervlakte nog veel beter kunt 
benutten.” 

Minigarden is al in verschillende 
tuinprogramma’s geweest!

Hoe komt de klant aan een groene wand? “Via de web-
site www.minigarden.nl kunnen handige startersets 
besteld worden of wensen doorgegeven worden voor 
maatwerk,” legt Michiel uit. “Wij brengen de groene 
wens in kaart: welke planten, kruiden of groenten 
moeten erin en welke vorm van beregening past daar 
het beste bij, het totale concept dus. Vervolgens wordt 
het dan naar de klant gestuurd die het makkelijk zelf 
in elkaar kan zetten. Grote wanden komen we zelf 
installeren, we hebben installateurs in heel Nederland 
en Duitsland.”

“Minigarden is al in verschillende tuinprogramma’s 
op televisie geweest,” vult Meddy trots aan. “Ook 
hebben we diverse succesvolle acties gedaan samen 
met ASN Bank, samengewerkt met de Postcodeloterij 
en worden onze systemen door verschillende winkels 
en hoveniersbedrijven aangeboden.” 

Iedereen is bezig met ‘vergroenen’. Zowel binnen als buiten. Geen strakke schuttingen 
meer maar groen. Kruiden binnen handbereik in de keuken. Kantoren die in extra zuurstof 
willen voorzien maar geen plaats hebben voor grote plantenbakken. Minigarden is een 
bedrijf dat stapelbare systemen levert om groene wanden aan te leggen, plantenwanden. 
Dat neemt weinig plaats in en is dus bijzonder praktisch.

Minigarden Nederland   |   www.minigarden.nl   |   info@minigarden.nl   |   +31 (0)43 - 204 1015

IN GESPREK MET … MICHIEL van Tilburg EN 
MEDDY Erckens  van Minigarden

Verticaal tuinieren is 
voor iedereen. Midden in 
de stad een moestuintje 
op het balkon of een 
imposante plantenwand in 
je woonkamer of bedrijfshal, 
de modulaire systemen 
van Minigarden zijn zeer 
divers. Michiel: “Bovendien 
hebben onze materialen vele 
keurmerken, zijn recyclebaar, 
brandvertragend, het is 
food grade materiaal en 
prijstechnisch interessant.” 
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Jos, die bedrijfseconomie, manage-
ment en recht heeft gestudeerd, 
kwam als cliënt bij Stephan. Ze 
ontdekten dat hun kwaliteiten, inte-
resse in elkaars vakgebied en visie 
op leven en werk zowel overeen 
kwamen als elkaar aanvulden. Zo 
ontstond het plan om samen een 
fitness studio te beginnen naast het 
reeds bestaande personal training 
bedrijf ‘Sportspecifiq’ dat Stephan 
al in 2013 startte. Al zoekende naar 
de juiste locatie kwamen ze Jean 
Rompelberg tegen en al snel betrok-
ken Stephan en Jos enkele units van 
Perron Meerssen. Kennis en kracht 
werden gebundeld, twee visies 
werden één en daar was Sportspeci-
fiqStudio. Een gouden formule. 

De hybride tussen 
testosteron en class.
“We wilden een open gym met 
meer eisen dan de gemiddelde 
sportschool,” vertelt Stephan. “Wij 

hanteren strengere huisregels en 
hebben persoonlijke betrokkenheid 
hoog in het vaandel. Voor dames kan 
een sportschool vaak een intimide-
rende omgeving zijn, hier bewaken 
wij dit. De verhouding dames-heren 
is bij ons veertig-zestig, we willen de 
hybride tussen testosteron en class.” 
“Voor mensen met overgewicht is 
onze sportschool ook laagdrempelig,” 
vult Jos aan, “omdat hier iedereen 
mag zijn wie hij of zij is en ieders 
privacy wordt gewaarborgd.” 

Bij SportspecifiqStudio kun je 
zelfstandig sporten maar personal 
training is ook mogelijk. “Mensen 
staan tegenwoordig open voor een 
stukje investering in zichzelf,” verdui-
delijkt Jos. “Personal training wordt 
vaak gebruikt om een vliegende 
start te creëren of als opstapje om 
te gaan sporten.” “Ook het sociale 
aspect is bij SportspecifiqStudio 
erg belangrijk,” vertelt Stephan. 
Een praatje maken, elkaar helpen, 

SportspecifiqStudio is meer dan 
alleen sporten. Het is zeker ook een 
sociaal gebeuren.”

Levensgeluk staat 
voorop
Zijn er nog wensen? “Dit is in elk 
geval het concept,” geeft Jos aan. 
“Misschien willen we Sportspecifiq 
ooit uitbouwen als merk maar het 
kan ook dat we dit handhaven of 
meerdere locaties openen.”  
“Levensgeluk staat bij ons voorop,” 
besluit Stephan. “Geld verdienen en 
succesvol zijn is fijn maar je wil een 
bepaalde vrijheid voor jezelf creëren 
en behouden. Ambities genoeg, 
maar voor ons is het belangrijkste 
om zelfstandig te blijven en de kwa-
liteit hoog te houden.” 

Interesse? 
Bel of mail 
+31(0)6 46262247
kennismaking@sportspecifiqstudio.nl

IN GESPREK MET … STEPHAN Laschet  EN 

  JOS Lindelauf  van SportspecifiqStudio

Al sinds hun studie hebben 
deze heren groot gedacht. 

Die stip op de horizon 
moest en zou bereikt 

worden, liever vandaag dan 
morgen. Stephan Laschet, 

bewegingswetenschapper, 
inspanningsfysioloog 

én wereldkampioen 
powerlifting 2012, runt 

samen met Jos Lindelauf  
SportspecifiqStudio.
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