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n juni 2007 startte de bouw van de gigantische 
BioMassa Centrale in de Moerdijk. Het project zal bij het ter
perse gaan van dit blad net zijn opgeleverd. In de centrale wordt
energie opgewekt uit kippenmest. Siemens gaf de opdracht
voor de elektrotechnische installaties aan Cegelec. Van Geel
Legrand was al vroeg bij het project betrokken en leverde in
totaal 3,5 km ladderbaan.

I

Van Geel Legrand is er als de kippen bij
BioMassa Centrale levert energie voor 90.000 huishoudens

■ Van Geel Legrand leverde 3,5 km ladderbaan

geslaagd als we aan het eind van
het werk er allemaal zonder noe-
menswaardige kleerscheuren zijn
doorgekomen. Bij Cegelec heet
onze afdeling ‘Industrie’, we wer-
ken daar met een vast team aan

mensen. In de
komende twee
maanden hebben
we bijvoorbeeld 
6 jubilarissen die 
25 jaar bij de zaak
zijn. Dat zegt wel
wat. Wij zijn als jon-
gens altijd bij elkaar
gebleven. Op de
projecten hier in 
de Moerdijk lopen 
12 man van ons. We
kunnen met elkaar
lezen en schrijven,
dat soort betrouw-
baarheid maakt van

de projecten een succes. Uitein-
delijk gaat het altijd om mensen
en inzet! De techniek kan ieder-
een leren, maar een betrouwbaar
team groeit over de jaren. Zo zie
ik ook de samenwerking met Van
Geel Legrand.
Door de jaren
heen werk je

steeds makkelijker en beter met
elkaar. Hierdoor kun je uiteinde-
lijk samen voor de klant betrouw-
baarheid garanderen", besluit
Bogaarts. ■

Eerste kippenmest centrale in Nederland: 
Moerdijk ziet het licht door poep!

Bij BMC wordt straks 403.000 ton kippen- en kalkoenenmest verwerkt tot
energie. Deze mest moet overigens zo vlug mogelijk bij het pluimvee 
vandaan gehaald worden om onmiddellijk verwerkt te worden. De calorische
waarde van de mest gaat namelijk snel achteruit! 
De mest wordt bij BMC opgeslagen en gaat daarna via een lopende 
bandsysteem naar een oven. Bij het verbrandingsproces komt stoom vrij, 
die een turbine aandrijft. Met deze stroom gaat binnenkort bij 90.000 huis-
houdens in de Moerdijk en omgeving het licht aan! 

Uit de as die overblijft komt CO vrij. Maar ook daar is iets op gevonden. Deze
as wordt verzameld in as-silo's en vervolgens verwerkt in asfalt. Er zit dus
wel degelijk echt as in asfalt. Wie denkt daar nou aan wanneer hij met 120
km/uur over de snelweg raast dat hij feitelijk over verbrande poeprestjes rijdt!

Van verre zijn de moderne kaste-
len van de Moerdijk al te zien. De
torens van de BioMassa Cen-
trale en de aangrenzende afval-
verbranding AZN steken hoog
boven de laagvlakte uit. Hier zul-
len over een paar weken de
vrachtwagens met kippenmest af
en aan rijden. "Straks komen hier
gemiddeld 5 vrachtwagens per
uur met kippenmest door de slag-
bomen", zegt Bert Bogaarts 
(project manager Cegelec). "Dit
gaat dan 12 uur per dag door.
Momenteel gaat de mest op
vrachtauto's naar
Duitsland. Dus dit
wordt een hele
verbetering voor
het milieu. Jaar-
lijks gaat het om
403.000 ton mest
die 35,6 Mwe elek-
trisch vermogen
zal leveren, genoeg
voor 90.000 huis-
houdens in de
regio."

Zware jongens
"Het is een 
complex project",
zegt Bogaarts. "Cegelec levert de
trafo's, de besturingen en de pro-
cesaansturing. We hebben de
kabelbanen uitbesteed aan Van
Geel Legrand. Paul van de 
Lisdonk van Van Geel Legrand
heeft me veel ondersteuning
gegeven in de aanloopfase van het
project. Het zijn zware jongens die
kabels hier van ongeveer 7 tot 
10 cm doorsnee. We hebben
goede hulp gehad bij het bereke-
nen van de belasting en het zoe-
ken naar de beste constructie.
Met loodzware kabels ga je toch
weer anders de bocht om. Naast
hulp bij de calculaties, heeft Van

Geel Legrand ook de montage 
van de ladderbanen verzorgd.  
Ik weet van Paul dat Van Geel 
Legrand zelf een hapering heeft
gehad in materiaalleveringen aan
zijn montageploeg, maar dat werd
snel en goed opgelost. De dead-
line die wij met ze hadden 
afgesproken, hebben ze gewoon
netjes gehaald. We werken
inmiddels ook samen bij de
nieuwbouw aan de afvalcentrale
AZN hiernaast en daar is de lever-
ing van Van Geel Legrand 100%",
aldus Bogaarts. 

Betrouwbaar
"In deze business heb je vaste,
betrouwbare partners nodig",
onderstreept Bogaarts. “Je moet
elkaar kunnen vertrouwen. Vei-
ligheid is heel belangrijk in dit
soort projecten. Gelukkig is het
werk tot nu toe zonder inciden-
ten verlopen. De mannen werken
tot op een hoogte van 40 meter.
Ik ben me daar de hele tijd van
bewust. Wanneer ik hier 's och-
tends om 7.00 uur start, weet ik
nooit hoe mijn dag gaat lopen. Ik
heb doorlopend besprekingen
met de klant en subcontractors.
Voor mij is het werk pas goed

Ladderszat
Wist u dat menige ladder van Van Geel Legrand 'haar baan
vond' in de industrie. Zo werden in 2007 kilometers ladder-
banen gemonteerd, ondermeer bij AKZO Teijin Twaron (fabri-
cage kunstgarens voor kogelvrije vesten, vliegtuigstoelen etc.),
Urenco in Almelo en de vuilverbranding in Hengelo.

Cegelec speler
van wereldformaat

Cegelec is een internationaal bedrijf met
het hoofdkantoor in Brussel. De onder-
neming is een systeem integrator van tech-
nologische oplossingen en diensten. Het
bedrijf ontwerpt, installeert en onderhoudt
systemen en subsystemen in de industrie,
infrastructuur en de dienstverlening. Cege-
lec heeft meer dan 1.200 vestigingen ver-
spreid over Europa, Latijns Amerika, Afrika,
het Midden-Oosten en Azië. 

Cegelec heeft een jaarinkomen van rond
de 3 miljard euro en telt wereldwijd 26.000
medewerkers. De groep genereert 24%
van haar omzet in de industriële sector,
7% in de infrastructuur, 17% in de ter-
tiaire sector en 30% in het onderhoud.

De onderneming verzorgt voor klanten het
complete traject, van ontwerp tot en met
het onderhoud, met eigen specialistische
teams. 

■ Link Paul van de Lisdonk, rechts Bert Bogaarts



Alles van Van
Geel Legrand.
Draadgoot is
een snelweg
voor kabels.
Door deze ICT
snelweg in de
vloer hebben
we geen kabel-
goot uit het pla-
fond nodig. Dat
staat mooier",
zegt Verhaegh.
"De 75 Colonet-
tes met Mosaic
schakelmateri-
aal voorzien de
hele kantoor-
omgeving van
stroom en data.
Ik ben erg
e n t h o u s i a s t
over de moge-
lijkheden met
Mosaic schakelmateriaal. Alle
Colonettes zijn uitgevoerd met
6 wandcontactdozen aan de 
220 V zijde, naast 12 data-
aansluitingen die via de vloer
naar de consolidatiepunten
gaan. Ik kan het aantal aan-
sluitingen zelfs nog uitbreiden
tot 18", aldus Verhaegh.

Sinaasappels
"Voor ons is het fijn dat we 
bij Van Geel Legrand terecht
kunnen van kabelgoot, data 
tot en met de aansluitingen 
aan de bureaus. Dat werkt 
prettig. Bovendien was de 
prijs-kwaliteitsverhouding aan-
trekkelijk. Dat telt toch ook mee.
Naast natuurlijk de persoonlijke

relatie. Ik werkte bij Frans Maas
ook met Wil van Zwamen
(accountmanager Van Geel 
Legrand)", aldus Verhaegh.
"Alle partijen zijn hier dik tevre-
den met het eindresultaat. Ook
de architect was enthousiast
over de mogelijkheden die Van
Geel Legrand bood. Ik ben echt
trots op hoe het er hier nu uit-
ziet. Toen de binnenhuisarchi-
tecte Marion Pieterse hier eerst
aan de slag ging, hielden we ons
hart vast. Die wandgrote poster
met sinaasappels bijvoorbeeld, 
dat zag ik eerst niet zitten. Maar
nu alles bij elkaar past, heeft
het een warme, chique uit-
straling. De mensen werken
hier graag!" ■

Architectenbureau Clevis-Kleinjans is een bekende naam in het
zuiden. Het bureau gaat uit van de filosofie dat de architectoni-
sche kwaliteit van een gebouw in zijn gebouwde omgeving wordt
bepaald door zijn gebruikswaarde, technische en esthetische kwa-
liteit en toekomstwaarde. Voor projecten verzorgt het architecten-
bureau een totaalconcept van ontwerp tot oplevering. De afgelopen
jaren realiseerde het bureau projecten in de woningbouw, 
utiliteitsbouw, gezondheidszorg, bejaardenhuisvesting, stads-
vernieuwing, restauratie rijksmonumenten en projecten in de
recreatieve en culturele sector.

"In 2006 nam het Deense DSV de
Nederlandse Frans Maas over.
DSV Venlo is het nieuwe 
centrale kantoor in Nederland. 
De oude Frans Maas vestigingen
in ondermeer Groningen, Schip-
hol en DFDS Venlo werden
gesloten." Aan het woord is Jan 
Verhaegh, projectleider van
Energa-Elektra, het bedrijf dat
hier de complete elektrotechni-
sche installatie verzorgde.
"Architect Clevis-Kleinjans kreeg
in het najaar van 2006 de
opdracht een bouwteam te 
formeren. De bouw startte 
in februari 2007 en het pand 
werd eind 2007 opgeleverd",
aldus Verhaegh.

Metamorfose
"Voorheen was dit alleen een
distributieloods. Inmiddels 
werken hier 380 mensen op kan-
toor en in de overslaghallen. 
Waar nu de kantoorruimte is,
was alleen een tussenvloer 
met twee goederenliften. Daar-
om zijn de plafonds hier ook
bijna 3,5 meter hoog. Als je hier
nu rondkijkt, kun je je bijna niet
meer voorstellen hoe het er hier
eerst uitzag, wat een metamor-
fose!" 

ICT snelweg
"De nieuwe kantoorvloer heeft
een oppervlak van 3.600 m2.
Over het gehele oppervlak ligt
een verhoogde computervloer
van 250 mm hoog. Onder deze
vloer ligt 620 meter Cablofil
draadgoot met daarin 42.000
meter UTP cat. 5e bekabeling.

ogistiek dienstverlener DSV Solutions werkt vanaf 1 januari 2008 vanuit haar nieuwe
distributiecentrum op de Trade Port in Venlo. Vanuit dit pand verzorgt DSV naast distributie
ook de eigen administratie voor DSV Road en DSV Solutions. Op de eerste verdieping werd
onder architectuur van Clevis-Kleinjans een nieuwe, ultramoderne kantoorvloer ingericht. 

L

Energa
Energa-Elektra BV (Venlo) is een allround elektrotechnisch
bedrijf. Het bedrijf ging in 1986 van start. Inmiddels werken 
er 50 mensen bij Energa. Met name door de grote zorg 
die Energa-Elektra besteedt aan de techniek, organisatie 
en kwaliteit van de projecten behoort het bedrijf inmiddels 
tot de grotere elektrotechnische bedrijven van Limburg en 
Zuid-Oost Brabant. Jan Verhaegh is projectleider van 
Energa-Elektra. 
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■ Jan Verhaegh projectleider Energa-Elektra

Energa-Elektra installeert draadgoot, Colonettes en schakelkasten Van Geel Legrand

Distributiecentrum DSV Venlo
draait op volle toeren

Clevis-Kleinjans

■ Onder de vloer ligt 
620 meter Cablofil draadgoot
met daarin 42.000 meter 
UTP cat. 5e bekabeling

■ Links Jan Verhaegh, rechts
Wil van Zwamen.
Jan: “Alle partijen zijn hier
dik tevreden met het eindre-
sultaat”

■ Een van de 75 Colonettes
met 6 Mozaïek wandcontact-
dozen en 12 data-aansluitin-
gen



p 26 februari jl. vond de oplevering plaats van de elektrotechnische en werktuig-
bouwkundige installaties van Kropman bij VistaPrint in Venlo. Deze drukkerijgigant heeft zojuist
een grote uitbreiding gerealiseerd met twee compleet nieuwe bedrijfshallen en een drie lagen
tellend kantoorgedeelte. Betrouwbaarheid van de elektrotechische installaties is van cruciaal
belang voor het bedrijfsproces van deze online drukker. Van Geel Legrand leverde ondermeer de
hoofdverdeler van 2500 A, naast de levering van een zevental onderverdelers en vijfentwintig
energieverdeelkasten. Verder heeft Van Geel Legrand de levering en montage van ongeveer 
2,5 km kabeldraagsystemen verzorgd.

Betrouwbaarheid gegarandeerd met hoofdverdeler van 2500 A

Kropman verzorgt elektrotechnische 

installatie VistaPrint Venlo

"Na de bouwvak zijn we in Venlo
begonnen met het bedrijfsklaar
maken van de twee grote hallen
van VistaPrint in Venlo. In de 
drukste periode zaten we hier met
zo’n 40 man van Kropman", zegt
John Janssen (projectleider 
Kropman). "De helft voor de
elektrotechnische installatie en
de andere helft werktuigbouw-
kundigen. Het is voor mij altijd
weer een uitdaging om de bouw
op de afgesproken datum van
stroom te voorzien. Op dit project
stond een enorme tijdsdruk. Bij
bedrijven als VistaPrint is de 

factor tijd van direct invloed op het
bedrijfsresultaat. De orderintake
gaat hier 24 uur per dag door. 
Ze wilden natuurlijk binnen korte
tijd operationeel zijn", zegt John
Janssen.

Installatie onder spanning.
"In de hallen bij VistaPrint worden
de afdelingen voor orderintake,
handling, logistiek, distributie en
het callcentre gehuisvest. Ook 
is er voldoende ruimte voor 
uitbreiding van de drukcapaciteit. 
Technische betrouwbaarheid
speelt hierin een grote rol bij 

O

Ieder uur was er een originele,
actieve presentatie van een team
demonstratrices op de stand te
aanschouwen. De dames lieten
zien hoe snel en makkelijk zij
drie bureaus konden afsluiten,
verplaatsen en elders op de
stand weer aansluiten. Bezoe-
kers waren hiervan duidelijk
onder de indruk. Ook was er veel
belangstelling voor het Soluflex
Cable Floor System en Mosaic. 

Flexibiliteit
De oplossingen van Van Geel
Legrand zijn gericht op het snel
inrichten van flexibele kantoor-
omgevingen. Flexibiliteit is
uiterst belangrijk in de facili-
taire wereld. De doelgroep van

de beurs bestaat uit faci-
litair managers, gebouw-
beheerders, opdracht-
gevers en architecten.
Moderne kantoren zijn
flexibel, vaste werkplek-
ken worden steeds meer
vervangen door een open
systeem dat al naar
gelang de behoefte snel
weer anders kan worden
ingedeeld. 

Niet alleen Van Geel 
Legrand was tevreden
over de beurs en de
waardevolle contacten die
zijn gelegd. Ook de beurs
zelf trok 20% meer bezoe-
kers dan vorig jaar. ■

Van Geel Legrand sterk aanwezig
op beurs Gebouw & FacilitairFlexibiliteit

door
geïntegreerde

oplossingen

In januari jl. stond Van Geel
Legrand met een stand van 
48 m2 op de beurs Gebouw 
& Facilitair. De communicatie-
boodschap was op groot doek
te lezen: "Kies voor de geïnte-
greerde oplossingen van Van
Geel Legrand". Ons bedrijf liet
een range van producten zien
binnen ons systeem voor Cable
Management, van de Soluflex
vloer, het Mosaic schakelma-
teriaal, de bureau-aansluiting
door middel van een Colonette
en de Fast Connector. ■ Ieder uur was er een originele demonstratie te zien

VistaPrint. We hebben daarom
gekozen voor een hoofdverdeler
van 2500 A van Van Geel Legrand
met Air Circuit Breaker. Deze 
kwaliteitsaansluitkast is het 
kloppend hart van het bedrijf, 
die moet blijven draaien", zegt
Janssen. 

Makkelijk te verwerken
"Verder was het voor ons prettig
dat wij bij Van Geel Legrand
terecht konden voor een totaal-
pakket, van verdeelinrichtingen,
energiekasten en kabeldraag-
systemen. Hierdoor heb je één
duidelijk aanspreekpunt voor alle
installaties en dat scheelt tijd op
de bouw. Wij werken al langer met
Van Geel Legrand. Hierdoor kun
je ook samen onder tijdsdruk goed
opereren. De monteurs vertelden

me nog als
pluspunt dat
de materialen
van Van Geel
Legrand mak-
kelijk te ver-
werken zijn. 
Doordat ze
licht zijn, kun
je de onder-
delen goed
hanteren en
snel monte-
ren. Wij komen
elkaar wel
weer op het
volgende pro-
ject tegen",
besluit John
Janssen. ■
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VistaPrint levert wereldwijd drukwerk

■ VistaPrint laat nieuw pand bouwen in Venlo, met 2 bedrijfshallen 
en een 3 lagen tellend kantoorgedeelte 

Kropman: van kolengestookte ledenketel 

tot integrale technische dienstverlener 

In 1934 start de heer Kropman zijn installatiebedrijf op het terrein 
van het aannemersbedrijf van zijn vader in Nijmegen. Het vakmanschap
richt zich hoofdzakelijk op het aanleggen van centrale verwarmings-
installaties met kolengestookte gietijzeren ledenketels en radiatoren
met natuurlijke circulatie.  
Kropman behoort inmiddels tot de top van de Nederlandse installatie-
bedrijven. Sinds de start in 1934 heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een
integrale technische dienstverlener. Van engineering, uitvoering en nazorg
tot en met onderhoud en technisch beheer is alles tot in detail op elkaar
afgestemd. Als systeemintegrator bestrijkt Kropman de werkterreinen
werktuigbouw, elektrotechniek, meet- en regeltechniek, contamination
control en prefabricage. Kropman opereert in de markten utiliteit, 
gezondheidszorg en industrie en werkt vanuit een hecht netwerk van 
9 regionale vestigingen (850 medewerkers) die samen als one firm 
opereren.
In Nijmegen heeft Kropman een fabriek voor prefabricage van 
montage-opdrachten. In Rijswijk bevindt zich een research- en develop-
mentafdeling ter ondersteuning van meet-en regeltechniek.

■ De hoofdverdeler van 2500 A met 
Air Circuit Breaker, het betrouwbare
kloppend hart van het bedrijf

Met meer dan 700 medewerkers
wereldwijd is VistaPrint een 
leidinggevend online aanbieder
van grafische ontwerpen en
drukwerk voor het midden- en
kleinbedrijf en consumenten.

Het bedrijf verwerkt gemiddeld
15.000 bestellingen per dag 
en verstuurt deze naar 
meer dan 120 landen. Voor 
een goede verwerking van een
dergelijke workflow rekent Vista-

Print vooral op state-of-the-art
techiek. Het bedrijf heeft het 
grafische ontwerp- en print-
proces gestandaardiseerd en
geautomatiseerd vanaf het ont-
werp tot het verzenden van de
producten.

In Venlo had de onderneming 
al een grote drukkerij met bijna
7.000 m2 vloeroppervlak. Hier zijn
recentelijk nog twee grote hallen
bijgebouwd.
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Mosaic schakelmateriaal biedt
een complete oplossing om snel
een utiliteitsgebouw uit te rusten.
Dit is inmiddels in de markt alge-
meen bekend. Maar wist u ook
dat Mosaic voor veiligheid gaat?
Zo bevatten alle wandcontactdo-
zen standaard kinderbeveiliging
voor de prijs van een normale
wandcontactdoos! Deze beveili-
ging is een must bij kinderdag-
verblijven, maar ook in
verpleegtehuizen onmisbaar.

Zaklamp
Uniek is de noodverlichtings-
functie. Bij spanningsuitval gaat

de noodverlichting automatisch
aan. Dit is goed voor de alge-
mene veiligheid op plekken waar
veel mensen bijeen zijn, denk 
aan hotels, ziekenhuizen, 
verpleeghuizen en scholen. Ook
Lipso oriëntatieverlichting is een
betrouwbare oplossing. Bij 
spanningsuitval gaat deze 
LED-verlichting feller branden.
Lipso is verkrijgbaar in dezelfde
kleurstelling als Mosaic en 
hiermee makkelijk te integereren.

Aardlekautomaat 
Op het gebied van beveiliging 
biedt Mosaic verder uiterst 
originele aardlekautomaten. 
Buiten de meterkast kunt u zo op
eenvoudige wijze bij een klant 
op kantoor of in laboratoria en
klaslokalen een aardlekfunctie
maken. Veel technische scholen
maken graag gebruik van deze
mogelijkheid.

Handen
En natuurlijk is Mosaic ook veilig
voor de monteur. U kunt Mosaic
optimaal integreren in wandgoten,
energiezuilen en vloersystemen.
Mosaic is zeer eenvoudig te 
installeren met een kliksysteem
waar geen schroevendraaier aan
te pas komt. Wel zo veilig voor uw 
handen. ■

Meeuwen poepen het liefst
op witte auto's!

lders in deze Lecourant valt te lezen hoe een 
slimme centrale kippenmest omzet in energie. Wat een 
nuttige beestjes toch, onze kippen! Maar hoe zit dat eigenlijk
met de mest van andere dieren. Wie geïnteresseerd is in dit
outputgerichte onderwerp, kan hier wat obscure weetjes
lezen. En wat is dat eigenlijk precies, mest? 

E

De Air Circuit Breakers
(ACB’s) van Van Geel Legrand
zijn zeer betrouwbaar en
makkelijk te onderhouden.
Een ACB schakelt en beveiligt
een installatie. Onze ACB's
laten zich bij calamiteiten
eenvoudig en snel wisselen. 

Betrouwbaar
De betrouwbaarheid van de 
Air Circuit Breakers wordt 
gegarandeerd doordat ze al
jaren toegepast worden in
installaties over de gehele
wereld. De Air Circuit Breaker 
is zo ontworpen dat het onder-
houd eenvoudig te doen is. 
Door het front te verwijderen
heeft u direct toegang tot alle
controle- en signalerings-
functies, zoals onderspan-

ningsspoelen, hulpcontacten en
de motorbediening.

Compleet aanbod
De ACB's zijn verkrijgbaar in 
3 verschillende types, DMX, 
DMX-H en DMX-L, respectieve-
lijk geschikt voor een kortsluit-
vermogen van 50, 65 of 100kA. 
U kunt kiezen uit een vaste 
versie en een uitrijdbare 
versie. Ondanks deze keuzevrij-
heid hebben
de verschil-
lende ACB's
s l e c h t s  
2 verschil-
lende afme-
tingen.

Alle ACB's
zijn stan-
daard voor-
zien van een
elektroni-
sche trip 
unit, 8 hulp-
contacten

5NO+3NC, achteraansluiting,
aansluitvoorziening voor extra
hulpcontacten en vergrendeling
voor AAN en UIT. Uiteraard kun-
nen de ACB's volledig geïnte-
greerd worden in de XL3

behuizingen. ■

Nieuw
product

■ De Legrand Air Circuit 
Breaker

Mosaic 
eenvoudig

sneller 
schakelen

■ Mosaic
a a r d l e k -
automaat

■ Mosaic met
noodverlichtingsfunctie 

Mooier kunnen we het niet maken:
mest bestaat uit verteerde dier-
lijke poep. Het heeft als doel de
bodem vruchtbaarder te maken. 
Andere vormen zijn compost (oude
resten van planten) of
kunstmest. Vloeiba-
re mest wordt drijf-
mest, gier, of aalt
genoemd. Vaste mest
heet ook wel stal-
mest. De vertering
van verse mest is
belangrijk omdat het
goed bruikbaar te
maken is als mest-
stof. Bij de vertering
van verse mest wordt
het koolstofgehalte
lager en stijgt het
gehalte aan stikstof,
waardoor de bemes-
tingswaarde toe-
neemt. De vertering
van mest gebeurt
onder invloed van
bacteriën, waarbij
warmte vrijkomt. Dit proces van
omzetting duurt bij normale
opslag meer dan een jaar. Het
eindresultaat heet 'vaste mest' of
'ruige mest'.

Mest nader bekeken
Chemisch gezien is mest 
een mengsel van water, minera-
len, en organische stof. Stikstof,
kalium, fosfor en magnesium zijn
belangrijke elementen in mest.
Daarnaast komen de spoor-
elementen ijzer, zink, koper,

molybdeen, borium en kobalt ook
vaak voor. Maar dat soort infor-
matie ben je snel vergeten wan-
neer er uit de lucht zo'n grote flats
bovenop je hoofd of jas valt. 

Op het moment dat jij naar boven
kijkt is de vogel allang gevlogen.
Een onderzoeker in Engeland
heeft aangetoond dat meeuwen
het liefst hun uitwerpselen laten
vallen op wit gekleurde auto's. 
De onderzoekers telden 1.700
ondergepoepte auto's en wat 
bleek, op 60% van de witte 
auto's zat poep. Toeval? Bezitters
van blauwe en zwarte 
auto's mogen van geluk 
spreken. Hiervan was slechts 
10% ondergepoept. ■

Air Circuit Breakers 
van 800 t/m 4000 A

Feestelijke opening nieuw
pand Van Geel Legrand

Het nieuwe kantoorpand is 
ontworpen door Krasselt  & 
Voorhout architecten uit Zeist 
in opdracht van Kadans Vastgoed
uit Haaren. Bouwbedrijf 
Hazenberg uit Vught bouwde het
kantoorpand. Het unieke aan het
nieuwe pand is, dat het is uit-

gerust met diverse eigen 
producten en oplossingen: 
schakel- en verdeelinrichtingen,
datanetwerken, kabeldraagsy-
stemen en schakelmateriaal.
Hiermee is het pand een show-
room voor de producten van het
bedrijf geworden. ■

an Geel Legrand opende op 17 januari officieel haar
nieuwe kantoorpand aan de Van Salmstraat 76 in Boxtel. 
Gilles Schnepp CEO Legrand Group verrichtte de opening
samen met Frank van Beers burgemeester van Boxtel. 
Deze opening markeert een belangrijk moment voor Van Geel 
Legrand en al haar medewerkers. Hiermee zijn alle mede-
werkers voortaan op één locatie werkzaam.  Op 17 en 18 april
zijn er open dagen voor klanten, leveranciers en andere
relaties, maar u bent uiteraard van harte welkom om 
eventueel op een ander tijdstip een kijkje te komen nemen in
het nieuwe pand, en de geïnstalleerde producten van Van Geel
Legrand. 

V

■ Gilles Schnepp  CEO Legrand
Group benadrukte tijdens de
opening de ambitie van Legrand
in Nederland

Mosaic™

eenvoudig sneller schakelen


