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Appartementencomplex Waterland in Roosendaal
gaat 63 huur- en 57 koopappartementen tellen. De
technische ruimte zit vol duurzame techniek zoals
warmtepompen. Een omvangrijk en mooi project
voor Isolatiebedrijf M. Jagers te Rosmalen, dat zich
al vroegtijdig heeft gericht op dergelijke installaties.
Je moet de installatie snappen om goed te isoleren, is
het devies. “We zijn in juli 2012 begonnen en het
werk zit er over een week of drie op", aldus direc-
teur Marcel Jagers die de teamtaart niet wil missen
en daarvoor speciaal even naar Roosendaal is geko-
men. Het team bestaat uit Soyron van Houtum,
Marcels zoon Jordy Jagers en Istvan Kiss. Het tech-
nisch isolatiebedrijf bestaat nu vijftien jaar, een feest-
je dat recentelijk op gepaste vloeibare wijze is
gevierd. Jordy Jagers is 1 oktober 2012 in de zaak
begonnen. Dat is ook de startdatum van zijn BBL-
opleiding bij OOI. Hij werkt dus vier aaneengeslo-
ten weken om dan weer een week in de schoolban-
ken door te brengen. Dat laatste is volgens hem

maar half zo leuk als het echte werk op locatie. Zijn
neef Soyron van Houtum werkt sinds april 2009 bij
Jagers en heeft al flink wat ervaring. De uit
Hongarije afkomstige en druk Nederlands lerende
Istvan Kiss completeert het team in Roosendaal. Het
bedrijf werkt in totaal met een man of twintig. “Ze
weten wat ze aan elkaar hebben en vertrouwen blin-
delings op elkaar ", zegt Marcel Jagers, die zowel
resultaat als prettige werksfeer belangrijk vindt.
Het werk in Roosendaal wordt uitgevoerd voor de
Van Delft Groep. De technische ruimte omvat twee
warmtepompen en twee ketels. Het complex telt de
gebruikelijke leidingsystemen voor zowel warm,
koud en gekoeld water, naast cv en inpandige
hemelwaterafvoer. "Voor ons een vertrouwd pak-
ket", zegt Marcel Jagers. "We hebben ons al vroeg
gericht op duurzaam bouwen en de bijbehorende
installaties als warmtepompen. Het betekent dat je
installaties moet snappen voordat je hem goed kunt
isoleren vanwege de overlopen van warmte naar

koude in het leidingsysteem." Op het referentielijstje
staan appartementencomplexen als De Wachter in
Etten-Leur, diverse op de Zuid-as in Amsterdam en
in Capelle aan den IJssel. Ook in de utiliteitsbouw,
voedingsindustrie en scheepsbouw is het bedrijf
actief. Het werk in Roosendaal bestaat uit 3.500 m
elektrische tracing en elastomeer isolatie op het
koud- en gekoeld-watercircuit, 2000 m alugeca-
cheerde 30 mm-steenwolwolschalen op de warmwa-
terleidingen. Het hemelwatersysteem is ontdreund
met in totaal 400 meter 12 mm Sonorex Easy-mass,
afgewerkt met versterkt alufolie. Binnen enkele
weken zit het werk erop en verkast het team naar
een oude cacaofabriek in Helmond, die wordt ver-
bouwd tot multifunctioneel centrum met bioscoop.
"Het krijgt een industrielook waarbij alle leidingen
in het zicht blijven." Weer eens wat anders dan je
werk zien verdwijnen achter de gesloten deuren van
technische ruimtes en boven systeemplafonds”.
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Team isolatiebedrijf M. Jagers Rosmalen: 

”Installatie snappen om goed te 
kunnen isoleren”

Team aan de taart: v.l.n.r. Marcel Jagers, Jordy Jagers, Soyron van Houtum en Istvan Kiss. 
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