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den zich in België, Frankrijk, Duitsland en 
Engeland en in totaal zijn er 2.000 mede-
werkers. De bedrijven hebben bijna alle-
maal met groen te maken.’
 
Pand
‘In dit pand komt het hoofdkantoor van 
Krinkels. Ook het hoofdkantoor van Mos-
tert De Winter, een ander bedrijf van de 
holding, komt in dit pand. Zij houden zich 
met name bezig met groene daken en ge-

Door: Helma Martens

Aan de rand van Princen-
hage, tussen de Princen-
hagelaan en de Graaf En-

gelbertlaan, wordt een prachtig pand 
gebouwd. In 2018 heeft het ontwerp 
van dit pand een Bredase prijs gewonnen: 
de ‘’BLAStprijs 2018’’ in de categorie 
‘’beste bedrijfspand’’.

Het voelt als een voorrecht om op een 
zonnige dag over de bouwplaats rondge-
leid te worden door Dimitri Weeland van 
het bouwbedrijf Winters Bouw en Alette 
Vermeulen, communicatieadviseur van 
Krinkels, eigenaar van het pand. Opvallend 
zijn de grote centrale hal, de ronde vormen 
en het uitzicht over de omgeving. Het is 
hoofdzakelijk van glas. Midden in de ronde, 
centrale hal komt een grote boom en het 
dak wordt afgesloten met een luchtkussen.
 
Krinkels
‘Krinkels is een echt familiebedrijf’, ver-
telt Alette. ‘Oprichter Leo Krinkels is bijna 
65 jaar geleden begonnen met een bloe-
menwinkel in Wouw. Op dit moment houdt 
Krinkels zich met name bezig met het on-
derhouden van het groen in de openbare 
ruimten. In de winter houdt Krinkels de sta-
tions sneeuwvrij en wordt ingezet bij het ijs- 
en sneeuwvrij houden van een groot aantal 
wegen. Ook worden waterwegen onder-
houden en sportparken aangelegd. Krin-
kels heeft 10 vestigingen in Nederland, van 
waaruit de medewerkers werkzaam zijn.
Inmiddels is Krinkels uitgegroeid tot een 
holding, waarvan in Nederland zes bedrij-
ven onderdeel zijn. Andere bedrijven bevin-

Het mooiste bedrijvenpand

vels. Rondom het pand wordt een park 
aangelegd, een glooiend terrein met voor-
namelijk bomen en gras. In die omgeving 
zal het pand goed tot zijn recht komen. 
Door al het glas, de boom die binnen staat 
en enkele muren die uit planten zullen be-
staan, werken we straks bijna buiten. Dit 
contact met de natuur is ons werk en dat 
komt in het pand goed terug. Het zal hier-
door een fijn pand zijn om in te werken. Het 
is ons visitekaartje, waar we trots op zijn.’
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