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Duurzaamheid heeft de focus bij Thermofrost. Kees: ‘Er is veel 
beweging binnen ons vakgebied. De verschuiving van fossiele 
brandstoffen naar duurzame energiebronnen is ingezet. De 
vraag naar warmtepompen groeit, aan die behoefte kunnen wij  
voldoen. Dat heeft namelijk alles te maken met luchttechniek. 
Ook de koudemiddelen die we gebruiken zijn steeds minder  
belastend voor het milieu. Het ultieme doel is natuurlijk het terug-
dringen van de opwarming van de aarde. Ons vakgebied is daar 
een belangrijke speler in; we moeten onze verantwoordelijkheid 
nemen.’ 

René noemt nog een ander bijzonder project van Thermofrost. 
‘We hebben alle airconditioningsystemen op het Binnenhof  in 
Den Haag onlangs gerenoveerd. Eén van onze monteurs is nog 
met premier Rutte op de foto gegaan. En er komt nog een enorme 
opdracht voor defensie aan. We gaan de koelinstallaties voor vier 
datacenters renoveren, waarover alle dataverkeer van defensie 
gaat. Voor onze monteurs zijn dit de krenten uit de pap. Los van 
de omvang is het prachtig werk om te doen.’ 

Aantrekkelijke werkgever
Het brengt ze op een heikel onderwerp: het tekort aan technisch 
personeel. ‘Dat is al een groot probleem en het wordt een erg 
groot probleem. Terwijl dit een prachtig vak is. Alles zit erin! 
Natuurkunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, regeltech-
niek, luchttechniek, watertechniek. Wie van techniek en sleutelen 
houdt en zich nu omschoolt tot koel- en luchttechnicus, die heeft 
tot zijn pensioen werk in onze branche. Binnen de installatietech-
niek wordt ons vak alleen maar belangrijker.’ 

En in dat segment is Thermofrost een aantrekkelijke werkgever. 
‘Wij kennen geen hiërarchie’, zegt René. ‘We zijn allemaal even 
belangrijk. Ik ben niets meer of  minder dan de medewerkers in 
ons magazijn. Of  dat mijn marine-achtergrond is? Zou goed  
kunnen. Ik vergelijk het met een schip: daar heb je ook allerlei 
rollen nodig, van kapitein tot kok. De deur van mijn kantoor staat 
ook altijd open, waar het ook over gaat. Kees zit er ook zo in.’ 
Kees knikt. ‘Mensen moeten met plezier naar hun werk gaan. Het 
leven is te kort om dingen met tegenzin te doen.’ René: ‘Klinkt 
misschien gek voor een commercieel bedrijf, maar wij vinden het 
belangrijker dat we met z’n allen een leuke job hebben, dan dat 
we de jaarrekening opmaken met een dikke winst.’ 

Die maakt dan ook overuren. We hadden wel tien extra monteurs 
kunnen gebruiken en dan nog was het aanpoten geweest.’ 

Je hoort René niet klagen. Voor hem bestaat er weinig mooiers 
dan professioneel bezig zijn met koeltechniek. Geldt ook voor 
Kees Eijkelboom, de andere eigenaar van het bedrijf. Hun rol-
verdeling behoeft enige uitleg. Thermofrost kent namelijk twee 
takken van sport: Thermofrost BV. houdt zich bezig met service, 
reparaties en onderhoud en Thermofrost Project BV. richt zich op 
de verkoop en montage van nieuwe koel- en airconditioningsyste-
men. Van die eerste is René volledig eigenaar, van die tweede voor 
bijna de helft. Kees is mede-eigenaar van Thermofrost Projects 
BV. en heeft de dagelijkse leiding daarvan in handen. 

Liefde voor koeltechniek 
Het gedreven tweetal deelt niet alleen de liefde voor koeltechniek. 
Veel in hun leven loopt opvallend parallel. Kees, lachend: ‘Het 
is bijna eng!’ René: ‘We komen allebei uit Amersfoort, waren  
elkaars overburen en inmiddels wonen we allebei in  
Biddinghuizen, in de achtertuin van Walibi. We zijn onze carrière 
allebei begonnen bij de Koninklijke Marine en zijn daar jarenlang 
actief  geweest. Koeltechniek was toen al de rode draad in onze 
levens en dat is altijd zo gebleven. Al is Kees breder georiënteerd, 
hij is ook gespecialiseerd in luchttechniek.’ 

Dat komt goed van pas bij Thermofrost, dat het complete spec-
trum van koel- en luchttechniek aanbiedt. Het bedrijf  is door het 
hele land actief. ‘We komen op alle projecten waar koeling nodig 
is, behalve in de slaapkamer van tante Truus. We doen dus  
vrijwel geen werk voor particulieren, maar worden veelal door 
grote, landelijke installatiebedrijven ingezet in de utiliteitsbouw. 
Zij verzorgen dan de totale installatiewerkzaamheden, maar voor 
de specifieke klimaattechniek nemen ze een specialist zoals wij 
in de arm. Daardoor komen we overal: van kantoorpanden tot  
ziekenhuizen, van datacenters tot de technische ruimtes in  
tunnels, gemalen en sluizen.’

In the picture 
Mooi recent voorbeeld is Lelystad Airport. Thermofrost, een 
no-nonsense en oplossingsgericht bedrijf, heeft de gehele terminal 
van airconditioning voorzien. ‘We hebben warmtepompen  
geleverd, waarmee we het gebouw kunnen verwarmen en koelen. 
Geen ketels dus, maar alles elektrisch. Zonnepanelen op het dak. 
De elektriciteit die daarmee opgewekt wordt, drijft de warmte-
pompen aan. Er komt geen gas aan te pas. Heel groen en duur-
zaam. Het is een aansprekend project in Nederland waar we trots 
op zijn. We staan in the picture.’ 

Buiten zindert de hitte op deze augustusdag onverminderd 
door, maar in het pand van Thermofrost is het aangenaam koel.  
Practice what you preach. Als specialist in koel- en luchttechniek 
moet het bedrijf  natuurlijk het goede voorbeeld geven. ‘Vorig 
jaar nog hebben we alles vernieuwd’, vertelt directeur René van  
Tilburg. ‘Het is heerlijk koel werken hier.’ 

Het hoofd koelhouden is nodig ook voor het 27-koppige team van 
Thermofrost. Door de ongekend warme zomer staat de telefoon 
roodgloeiend. Zelden was er zóveel behoefte aan optimaal wer-
kende airconditioning als onder deze verzengende temperaturen. 
‘Zo lang al zo extreem warm en druk, dat hebben we nog niet 
vaak meegemaakt’, zegt René. ‘Het is hetzelfde als met een ver-
warmingsinstallateur bij flinke vrieskou die langdurig aanhoudt. 

‘Zo lang al zo extreem warm  
en druk, dat hebben we nog niet  

vaak meegemaakt’

Het ene na het andere hitterecord sneuvelde deze zomer. 

Het betekende topdrukte voor Thermofrost. Van bedrijfs- 

panden tot datacenters en van overheidsgebouwen tot 

technische ruimtes: op alle plekken waar het klimaat om 

beheersing vraagt, komt het Amersfoortse service- en  

onderhoudsbedrijf voor koel- en luchttechnische instal-

laties in actie. Met evenveel enthousiasme als ervaring. 

‘Wij houden van dit prachtige vak. Alles zit erin!’ 

‘In ons prachtige vak zit alles!’

» René van Tilburg en Kees Eijkelboom
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