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ONTWORPEN VOOR RUW TERREIN EN EXTREME HELLINGEN
In 1995 introduceerden wij de eerste robotmaaier ter wereld, 
waarmee het gangbare denken over maaien significant werd 
veranderd. En nu herschrijven we de regels opnieuw. Met de 
Automower® 535 AWD, de eerste vierwielaangedreven robotmaaier. 
Een extra solide robotmaaier die zelfs op stevige oneffenheden 
en hellingen tot 70% een prachtig maairesultaat bereikt. Kijk op  
WWW.HUSQVARNA.COM/NL/PRODUCTEN/ROBOTMAAIERS/

AUTOMOWER® 535 AWD
(leverbaar medio 2019)
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Aquaco was gevestigd in Elst en Perrot Ede 
in – de naam zegt het al – Ede. Bij de keus voor 
hun gezamenlijke bedrijfspand waren beide het 
er al gauw over eens dat hun toekomst in Ede 
ligt. Ede werd gekozen vanwege de centralere 
ligging ten opzichte van beide klantenbestan-
den. Wij spraken Denise Peters, marketingma-
nager bij Aquaco, over de verhuizing. Peters 
laat weten dat de stap om samen verder te 
gaan in één bedrijfspand in eerste instantie 
is gezet zodat beide bedrijven gemakkelijker 
bedrijfsgroei kunnen realiseren. Peters: ‘Aquaco 
gaat de aankomende jaren een mooie groei 
doormaken. Een gloednieuw bedrijfspand is 

hiervoor onontbeerlijk.’ Ze vervolgt: ‘Het oude 
pand van Perrot in Ede was wat aan de krappe 
kant geworden en ons oude pand in Elst was 
wel wat verouderd.’

Groei en efficiëntie 
Groei als motivatie voor het samengaan van de 
twee bedrijven – wellicht niet de meest roman-
tische reden om te gaan samenwonen, maar 
het werpt nu al zijn vruchten af. Peters: ‘Met de 
groei van het bedrijf gaat het voorspoedig; we 
zijn sinds kort ook actief op de Duitse markt 
onder de naam Aquaco GmbH. Nu nog met 
onze Nederlandse monteurs, maar wellicht dat 
we in de toekomst ook Duitse monteurs gaan 
aantrekken.’ De site van Aquaco leert ons dat 
het bedrijf sowieso nog een aantal vacatures 
heeft in de categorie engineers en monteurs. 
Peters bevestigt de zoektocht: ‘We kunnen nog 
goede monteurs gebruiken!’

De tweede belangrijke reden voor het samen-
smelten van de bedrijven is efficiënter werken. 
Peters: ‘Nu onze kantoren en onze magazijnen 
samen zijn gegaan, maken we een efficiëntie-
slag. We hoeven niet meer continu de afstand 
tussen Ede en Elst te overbruggen, spullen die 
we uit elkaars magazijn nodig hebben heen 
en weer te rijden. Het ligt nu allemaal op één 
plaats.’ 

Van twee naar één 
Dit alles doet de vraag rijzen: gaat het nog wel 
om twee bedrijven? Of zijn Aquaco en Perrot in 
wezen één geworden? Peters kan me hierover 
duidelijkheid verschaffen: ‘Perrot Ede gaat bin-
nenkort administratief over in Aquaco. Hierbij 
blijft Perrot Ede wel zijn eigen handelsnaam 
voeren. We hebben hiervoor gekozen omdat 

Perrot ook zijn eigen trouwe klantenbestand 
heeft. Maar inderdaad, administratief gezien 
gaan we verder als één bedrijf.’ Peters voegt 
daaraan toe dat het wel een grote stap voor 
beide partijen was. ‘Twee aparte bedrijven 
met elk hun eigen bedrijfscultuur ineens in 
één pand samenvoegen is wel een grote stap. 
Iedereen kent elkaar natuurlijk al, maar nog niet 
op dagelijkse basis. Daarbij bestaat het Perrot-
team uit negen medewerkers en het Aquaco-
team uit 36, dus kan me voorstellen dat het 
voor Perrot wel even wennen is.’ En, zo vervolgt 
ze lachend: ‘Wij moesten weer wennen aan de 
nieuwe standplaats Ede; het is nu een stukje 
drukker op de weg door ons.’ 

Nieuw pand
Peters benadrukt dat het nieuwe pand goed 
bevalt. ‘Het is licht, groot, ruim en gloednieuw.’ 
Daarbij moet ze wel schoorvoetend toegeven: 
‘Het is nog niet helemaal spic en span, er staan 
her en der nog wat doosjes die we moeten uit-
pakken, maar verder is het echt een fijn pand. 
Het hele dak ligt vol met zonnepanelen, we 
hebben een warmtepomp en het hele pand is 
energieneutraal.’ Kortom, je moet er even wat 
verder voor rijden, maar dan heb je ook wat? 
Peters lacht: ‘Uuh, ja zoiets.’   

De felicitatiekaartjes voor deze volgende 
stap kunnen geadresseerd worden aan 
Jennerstraat 11, 6718 XS  Ede.
 

Van latten via samenwonen naar samengaan

Na lang latten rijst op een gegeven moment 

vaak de vraag: zullen we gaan samenwonen? 

Zo ook bij Aquaco en zusterbedrijf Perrot Ede. 

Ze zeiden ja en besloten een compleet nieuw 

energieneutraalpand te gaan betrekken.  

Op 7 januari 2019 was het zover; de sleutel ging 

in het gloednieuwe slot te Ede.
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