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“Quadrant4  
maakt de juiste 
vertaalslag”

Sinds 2008 is elho gevestigd in een prachtpand in Tilburg. Alles ‘ademt’ 
groen en duurzaamheid als je er binnenkomt. Rudy van de Water  
(directeur Quadrant4) was in 2006 al betrokken bij de voorbereidende 
studie voor de realisatie van dit pand. Samen met Olaf Elderenbosch 
mede-eigenaar en ceo van elho, blikt hij terug op hun jarenlange  
samenwerking. 

Rudy van de Water en Olaf Elderenbosch

Olaf: “Mijn ouders zijn het bedrijf in 1964 gestart in  

Amsterdam. Mijn twee broers en ik zijn ook in de zaak  

gestapt. Tot 2008 resideerden we in Rosmalen. elho  

groeide en we dachten na over een eigen pand. Samen 

met Rudy hebben we toen een voorbereidende studie uit-

gevoerd. De keuze viel op Tilburg. Een belangrijk  logistiek 

knooppunt, de juiste mensen om bij ons te komen werken, 

beschikbare grond en de mogelijkheid onze plannen hier 

te verwezenlijken, gaven de doorslag.”

Focus op duurzaamheid

Rudy: “Het pand is in twee delen gebouwd. In 2008 is het 

eerste deel opgeleverd. In 2010 is er nog een deel bijge-

bouwd. elho streeft de hoogste kwaliteit na en richt zich 

100% op duurzaamheid. Ze leggen de lat hoog. Zijn heel 

specifiek in wat ze vragen. Als we destijds een BREEAM 

traject in waren gegaan, had het pand zeker de BREEAM 

Outstanding score behaald.”

Olaf: “Onze strategie = duurzaam. In alles. Of het nu om 

onze gebouwen, onze medewerkers of onze producten 

gaat. We hebben bijvoorbeeld ook een eigen windmolen 

die in onze energiebehoefte voorziet.”

Aan een half woord genoeg

Olaf: “De voorbereidende fase en de fase van de  

realisatie van ons pand waren voor Rudy en mij intensief. 

Rudy heeft talenten die ik niet heb. Hij heeft veel kennis 

van en ervaring in de bouw. Hij snapt wat consequenties 

van processen zijn. Ook heeft hij een waardevol netwerk 

van specialisten. Hij vertaalt de uit onze  bedrijfsproces-

sen voortkomende behoeften en wensen naar de beste 

oplossingen. We hebben aan een half woord genoeg.” 

 

Rudy: “Het is fijn dat we elkaar ook op detailniveau goed 

begrijpen. Ik kan beslissingen nemen en weet precies wat 

ik wel en niet met Olaf moet delen en wanneer. Dat  

bespaart een hoop tijd.  De laatste jaren zijn meer mensen 

vanuit Quadrant4 aangehaakt. Lijntjes zijn snel gelegd. 

Dat borgt continuïteit in de  samenwerking.”  

Blijvend betrokken

Olaf: “We hebben samen de bouw en ook de aanbouw 

van ons pand op ons genomen. Recent schakelden we 

Quadrant4 ook in voor de verbouwing van ons kantoor. 

En nu bestuderen we de mogelijkheden rondom uitbrei-

ding van onze productiefaciliteit. Dan hebben we het over 

een inbreiding, tenzij er extra grond voor ons beschikbaar 

komt. Ik waardeer het, dat Quadrant4 er niet de handen 

vanaf trekt als een project opgeleverd is. Er is blijvend 

nazorg. Er worden goede onderhoudscontracten ogesteld 

en installaties worden continu gecheckt. Er wordt  

bekeken of ze nog goed functioneren. We worden  

blijvend ontzorgd.”

NATUUR MAAKT GEZOND. GELUKKIG! EN JE KRIJGT ER ENERGIE VAN. 
Familiebedrijf elho stelt zich daarom als doel die natuur bij jou thuis te brengen.  
Het bedrijf maakt sinds 1964 - op uiterst duurzame wijze - de mooiste potten voor  
planten en verkoopt deze wereldwijd.
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