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VERDUURZAMEN VAN
MFA OUDE TOL (Multi Functionele Accommodatie)

Wolter heeft zich na 25 jaar in het bankwezen werkzaam te zijn geweest 
nu met veel passie gestort op het beheer van maatschappelijk vastgoed. 
Naast beheerder van de MFA (Multi Functionele Accommodatie) is Wolter 
ook beheerder van plaatselijke sportaccommodaties. “Ik werk graag 
samen op een open en plezierige manier, met mensen die ik vertrouw. 
Wanneer ik op zoek ben naar een oplossing kijk ik altijd om me heen, 
maar ik heb geen behoefte aan 40 verschillende leveranciers. Een klein 
aantal goede betrouwbare partners werkt efficiënter en prettiger”,  aldus 
Wolter. 

Voorn & Koning, gevestigd in Bodegraven, is al jaren een goede partner. 
“Fronno heeft veel ervaring in de licht-wereld en kan mij dus goed 
adviseren. Daarnaast zijn de korte lijnen een groot voordeel. Ze zijn altijd 
goed bereikbaar, maar in dit geval ook letterlijk dichtbij. Als er iets is of ik 
heb iets snel nodig, dan kan ik binnen 15 minuten op de stoep staan”, licht 
Wolter toe. “Hetzelfde geldt weer voor ons en onze samenwerking met 
Interlight. We werken al jaren samen en we weten dus wat we aan elkaar 
hebben”, aldus Mariette. 

De grote hoge aula’s, de gangen en de toiletten van de MFA zijn als eerste 
aangepakt. “We doen meer dan alleen lampen leveren. We geven advies, 
we gaan altijd op zoek naar de beste oplossing. Comfortabel licht met 
een lange levensduur, afgestemd op de toepassing. Daarnaast dragen we 
zorg voor de installatie en voeren we de oude armaturen af. Zo nemen we 
de klant veel gedoe uit handen” legt Fronno uit. “Deze ruimte was een 
mooie uitdaging, we moesten de hoogte in in de aula. We hebben in ons 
netwerk gekwalificeerde mensen die ook op hoogte kunnen werken. Zo 
kunnen we snel schakelen. Binnen een week hing alle verlichting erin. Het 
resultaat mag er zijn!”

koopmaninterlight.nl/basisschool

MFA Oude Tol werd in 2010 opgeleverd en bestaat thans uit twee basisscholen met in totaal ruim 700 leerlingen, waaronder basisschool 
De Venen, die dit jaar voor de 6e keer werd uitgeroepen tot Excellente School, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een 
jeugdbibliotheek, de GGD en een logopediste. Hiernaast bevinden zich in het gebouw een ruime ondergrondse parkeergarage en op het 
dak diverse woningen en penthouses. Het moderne pand is voorzien van warmtepompen en voor die tijd moderne verlichting. Nu is 
het tijd het pand verder te verduurzamen. Volgens een perfect schema bewegen de leerlingen zich tussen de verschillende ruimtes, om 
buiten te spelen, te schilderen, te sporten… Temidden van al het rumoer spreken we beheerder Wolter Duinker en Fronno en Mariette 
Koning, van Voorn & Koning.

INTERLIGHT® IL-ED SERIES

KORTE LIJNEN DE HOOGTE IN

Van links naar rechts: Wolter, Fronno en Mariette


