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Dinsdag 5 januari werd de eerste paal in de grond geslagen voor de tweede ves-
tiging van Grand Café Brafoer, aan het Burgemeester Nielenplein in Heemskerk. 
Ruim vijf jaar eerder opende de eerste locatie van Brafoer haar deuren aan de 
Halve Maan in Beverwijk. Het concept werd een groot succes. Vandaar de tweede 
locatie. Een bijzonder horeca-avontuur in tijden van Corona. 

In Beverwijk zitten de vier initiatief-
nemers van Brafoer rond de tafel om 
de laatste ontwikkelingen rondom de 
bouw door te nemen. Cees Poncin en 
dochter Elles, samen goed voor meer 
dan een halve eeuw horeca-ervaring, 
en Arjan van Marm en Arno Baanders 
van de BenN-groep. 

Cees: 'Ik wilde op deze plek in Bever-
wijk, tegenover het station, nieuwe 
horeca ontwikkelen en had daar part-
ners voor nodig. De naam Arno Baan-
ders was al een aantal keer gevallen. 
Heel toevallig stonden we tijdens SAIL 
Amsterdam 2010 vrijwel naast elkaar 
naar de boten te kijken. We hadden 
direct een klik.'

Breed publiek 
Arjan van Marm is van het viertal de 
conceptdenker. Dat bewaakt hij nu 
met Elles Poncin in Beverwijk en straks 
eveneens in Heemskerk. 'We zijn voor 

een breed publiek toegankelijk. Aan 
de ene tafel zitten een man en een 
vrouw in een spijkerbroek met een 
kopje koffie de kant te lezen, even 
verderop werkt iemand vanachter de 
laptop of ontvangt een keurig geklede 
heer een zakelijke relatie. En ’s avonds 
zien we veel gasten met aandacht 
gekleed genieten van het diner. Zo 
gaat het ook in Heemskerk worden, 
inclusief ons eigen opleidingstraject 
voor medewerkers. Zeker in de horeca 
draait het om vakmanschap.'  

Samenwerking met de bank 
Ondernemen in tijden van Corona, laat 
staan het ontwikkelen van een nieuwe 
horecalocatie, is geen simpele opgave. 
De hulp van de bank was daarbij on-
ontbeerlijk, zeggen Arjan en Arno: 
'Corona maakte het natuurlijk niet 
makkelijker. Het is een bijzondere om-
standigheid. We hadden onze plannen 
al ontwikkeld voordat iemand ooit van 

Covid-19 had gehoord. We geloven in 
het concept. Bovendien hadden we al 
een lange relatie met de Rabobank. De 
financiering was een ingewikkeld en 

uitdagend proces. We zijn uitstekend 
geadviseerd door onze Rabobank ac-
countmanager Ed Verbeek. Hij heeft 
onze plannen binnen de organisatie 

uitgedragen, geloofde in het concept. 
Dat was voor ons essentieel.'    

  www.rabobank.nl/haarlem-ijmond

Tweede vestiging Grand Café Brafoer in tijden van Corona 

Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.  
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

De initiatiefnemers bij elkaar: Arjan van Marm, Elles Poncin, Cees Poncin, Arno Baanders en Ed Verbeek van Rabobank Haarlem-IJmond. 'We 

hadden onze plannen al ontwikkeld voordat iemand ooit van Covid-19 had gehoord.'
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do. 21 januari

KVK Innovatie Top 100 2020

Gratis online event rond de 

bekendmaking van de winnaar van  

de jaarlijkse mkb-wedstrijd.

15.30-18.00 uur

  www.kvk.nl

vr. 29 januari

Global Leadership Summit

Eendaags event op verschillende 

locaties, met inspiratie en praktische  

tools voor leidinggevenden.

  www.glsnederland.nl

do. 4 februari 2021

Workshop netwerken

Workshop professioneel netwerken 

door Rob Wieleman.

Locatie: Crown Business Center

  www.kennemerbusiness.nl

Uitbreiding Iron Mountain door stijging datagebruik 1 for 1 van
Mama Gaia
Al vanaf oktober wacht Mama Gaia 
om mensen te verwelkomen in het 
nieuwe plant-based restaurant. ‘Dat 
gaat nog wel even duren’ volgens ei-
genaar Merijn Everaarts, duurzaam 
ondernemer en oprichter van Dopper. 
‘We kunnen niet op volle toeren draai-
en, maar wél lekkere en voedzame 
maaltijden koken. Daarom willen we 
graag anderen helpen.’ Het Haarlemse 
restaurant doneert daarom de hele 
maand januari een maaltijd voor elke 
maaltijd die wordt verkocht: Mama 
Gaia 1 for 1. 

Het Leger Des Heils is al betrokken bij 
de actie. ‘Organisaties die de maaltij-
den goed kunnen gebruiken, mogen 
zich bij ons melden, wij helpen graag’, 
aldus Merijn. Daarnaast is alle hulp 
welkom, ook het doneren van voedsel 
of andere producten. 

   www.mamagaiahaarlem.nl 

RAP Fotograf ie – Ramon Philippo 

Het is de oplettende voorbijganger 
in de Waarderpolder al opgevallen, 
het Iron Mountain datacenter wordt 
uitgebreid. Na de oplevering van de 
zevende datahal in 2019 breidt Iron 
Mountain nu ook binnen het eigen 
gebouw verder uit. Dat is nodig, want 
de vraag naar ruimte in het Haarlemse 
datacenter blijft stijgen. Eric Boonstra, 
Algemeen Directeur van Iron Mountain 
Data Centers in Europa, blikt terug op 
2020 en kijkt vooruit naar 2021.

'In 2020 hebben we een enorme 
stijging gezien in de vraag naar data-
center diensten', aldus Eric Boonstra. 
'Dat heeft natuurlijk te maken met 
de pandemie, waardoor het gebruik 
van online applicaties voor werk en 
vrije tijd belangrijker werd dan ooit. 
Deze groei zal, verwachten wij, in 

2021 doorzetten. De stijgende vraag 
naar datacenters en de diensten die 
wij leveren, wordt continu gedreven 
door een stijging in datagebruik en de 
opkomst van nieuwe technologieën. 
In Nederland en over de hele wereld.'

Groen en duurzaam oogmerk
Het afgelopen jaar waren datacen-
ters in Nederland steeds vaker in het 
nieuws, met name als het ging om het 
klimaat en de energie-efficiëntie. 'Het 
streven blijft om de benodigde stroom 
zo adequaat mogelijk beschikbaar 
te maken voor onze klanten. In een 
gespecialiseerd datacenter gebeurt 
dit per definitie efficiënter dan wan-
neer iedereen zelf de IT-apparatuur 
zou beheren. Daarbij ondernemen wij 
als Iron Mountain Data Centers met 
een groen en duurzaam oogmerk. 

Wat onder meer betekent dat al onze 
datacenters wereldwijd voor 100% 
gebruik maken van groene energie. 
Ons datacenter in Haarlem is zelfs vol-
ledig klimaatneutraal.' Daarmee houdt 
het wat Eric Boonstra betreft niet op: 
'Duurzaamheid betekent voor ons 
ook duurzame samenwerking met 
onze klanten, leveranciers en lokale 
gemeenten en initiatieven.'

Lokale samenwerking
Ondanks het globale karakter van het 
Amerikaanse bedrijf, zoekt Iron Moun-
tain Data Centers de lokale samenwer-
king graag op. 'Zoals het restwarmte-
project in Haarlem', legt Eric Boonstra 
uit. 'We doen al lange tijd onderzoek 
naar hoe de warmte die wordt gepro-
duceerd door de apparatuur in ons 
datacenter hergebruikt kan worden 
door bijvoorbeeld andere bedrijven 
in de Waarderpolder. Ook nemen we 
deel aan het programma LEAP van het 
Amsterdam Economic Board, waarin 
de volledige datacenter-keten samen-

werkt om stroom zo efficiënt mogelijk 
te gebruiken en samen naar een duur-
zame, digitale economie te groeien. 
Het komende jaar streven wij om deze 
lijn van duurzame groei door te zet-
ten. Met aandacht voor het klimaat en 
de omgeving, in samenwerking met 
lokale partijen en talenten.'

   www.ironmountain.nl/datacenters

De stijgende vraag naar datacenters en de diensten die wij 
leveren, wordt continu gedreven door een stijging in 
datagebruik en de opkomst van nieuwe technologieën.

,
Eric Boonstra


