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Jeroen en Elke den Hollander zijn
het creatieve brein achter het idee.

Holland & Holland voegt alle elementen bij elkaar

‘Samen creëren wij uw perfecte wereld’
In een gloednieuw pand aan de Graaf Florisweg in Gouda spreekt Gouda INTO business Elke en
Jeroen den Hollander van ontwerp- en bouwbureau Holland & Holland. Als een sfeervol ingericht
loft fungeert het kantoor als inspiratieruimte en weerspiegelt het direct de ziel van het bedrijf.

Tekst Judith Kloppenburg | Fotografie DeBeeldredacteur.nl/Oscar van der Wijk

Die ziel van Holland & Holland valt het beste te omschrijven
als ‘passie voor leef- en werkwerelden’. Met respectievelijk
een bouwtechnische en een creatieve achtergrond creëren
Jeroen en Elke de perfecte omgeving om in te leven of te
werken. Eerder al als bouw- en onderhoudspecialist Den
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Hollander Onderhoud (nog steeds in bedrijf ) en Dutch
Colour Design. Nu pakken zij als Holland & Holland, samen
met een team van architecten, bouwers en interieurontwerpers, complete (ver)bouwprojecten aan. Van idee tot eindresultaat.

‘We ontwerpen alleen wat we daadwerkelijk kunnen bouwen’

gesprek gaan met een klant, brengen zij
eerst de wensen en smaak in kaart, vertelt Elke. “Vanuit onze eigen expertise
en die van onze opdrachtgevers komen
we vervolgens met een ontwerpplan.”
Dit levert een uniek en vooral realistisch
(ver)bouwproject op, vult Jeroen aan.
“We ontwerpen alleen wat we daadwerkelijk kunnen bouwen. Bij ons weet de
klant altijd waar hij aan toe is.”
Complex E-techniek
’Door onze kennis van zowel bouwtechniek en inrichting, fungeren
wij als coördinerende partij en aanspreekpunt voor het hele project.’

Kennis van bouwtechniek en inrichting

“Wij zijn het creatieve brein achter het idee”, legt Elke uit in
de fris ingerichte kantooromgeving van nieuwe pand van Holland & Holland, waar de historie nog duidelijk voelbaar is.
Door een combinatie van originele vloeren, onbewerkte muren en verouderd metaal en steen met hedendaagse elementen
en meubels, vormt het pand een perfecte mix van sfeer en
functionaliteit. “Door onze kennis van zowel bouwtechniek en inrichting, fungeren wij als coördinerende partij en
aanspreekpunt voor het hele project. Vervolgens zoeken wij de
juiste uitvoerders voor de juiste klus en werken we een idee tot
eindresultaat uit. Wij voegen alle elementen bij elkaar.” Met
een achtergrond aan de Hogeschool van de Kunsten in Amsterdam en jarenlange ervaring in theaterontwerp heeft Elke
een goed oog voor detail en sfeer, vertelt Jeroen, die met een
carrière in verbouw en onderhoud meer naar het fundament
kijkt. “Elke is de juiste aanvulling op mijn meer praktische
bouwkundige oog.” Ondanks de eigen brede expertises werkt
Holland & Holland graag samen met professionals, vertelt
hij. “Juist door gebruik te maken van de kennis en kunde van
derden garanderen we dat kwalitatief goede eindresultaat en
creëren we die wereld waar de klant om vraagt.”
Maken wat mogelijk is

Het portfolio van Elke en Jeroen is divers. Van grote verbouwen interieurprojecten als de kantoorpanden van Lease Connection in Gouda en Complex E-techniek in Waddinxveen,
tot de transformatie van een particuliere zolderverdieping
van ‘slechts’ 54 vierkante meter in relaxte Ibiza-sfeer. “Zowel
grote als kleine(re) projecten vinden wij interessant”, vertelt
Elke. “De uitdaging zit hem voor ons in de verzorging van een
totaalproject, niet in de grootte. Wat wij doen is het plaatje
compleet maken en ook van kleinere ruimtes kun je iets heel
moois en bijzonders maken.” Wanneer Elke en Jeroen in

Zo ook Complex E-Techniek, de coverstory en gastheer van de lancering van
deze voorjaarseditie, en tevens klant van
Holland & Holland. Het ontwerp- en
bouwbureau verbouwde, moderniseerde
en herinrichtte het kantoorpand van het installatiebedrijf
aan industrieterrein Coenecoop in Waddinxveen en transformeerde het bestaande pand tot een duurzame en functionele
werkomgeving. Een project waar behoorlijk wat tijd en precisie in ging zitten, blikt Jeroen terug. “Omdat de medewerkers
tijdens de verbouwing gewoon doorwerkten, was het een
behoorlijke logistieke
uitdaging.” Het resultaat is er echter naar,
vertelt Elke. “Inmiddels
staat er een tot in detail
gemoderniseerd en upto-date kantoorpand,
van alle gemakken en
innovaties voorzien, dat
rust en tegelijkertijd
sfeer uitstraalt. Voor de
medewerkers een efficiënte en vooral fijne werkplek, voor de klanten van Complex
E een inspiratievolle showroom, die letterlijk laat zien wat het
bedrijf in huis heeft.”
Holland & Holland volgt bewust geen trends, vertelt Elke tot
slot. “Juist door onze eigen ideeën, passie en eigenzinnigheid
wordt een ontwerp persoonlijk en verrassend.” De ondernemers verwelkomen u dan ook graag in hun wereld, benadrukt
ze. “Zodat wij de uwe kunnen maken.”
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