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p  het nieuwe kpmg hoofdkantoor is ontworpen door architectenbureau marcel van der schalk. ondanks de omvang met zes kantoorvleugels en twee atria, heeft het pand een speels uiterlijk 
met een wat mediterrane uitstraling.
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q  v.l.n.r. ronald mensen, ron van kampen, 
frank veltman, mario hartogs en marcel 
van sprakelaar
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de naam van het bedrijf kan wel eens vragende ogen oproepen. daar 
zit dan ook een stukje bedrijfsgeschiedenis aan vast. rijndorp 
installaties werd oorspronkelijk opgericht door drie directeuren die 
in een dorpje aan de rijn woonden. frank veltman begon 21 jaar 
geleden bij rijndorp als stagiaire. met erik van der spek en ron van 
ommen heeft hij de zaak in 2007 overgenomen. momenteel werken 
er 85 man. kenmerken van het bedrijf zijn de vakmatige 
deskundigheid en de mentaliteit van aanpakken. op de juiste 
momenten doortastend zijn, dat wordt bij rijndorp goed 
gewaardeerd, ofwel: niet mauwen, maar bouwen.

rijndorp staat voor zijn mening. toen op dit project in amstelveen de 
architect en adviseur een alternatieve goot aandroeg, kwam 
rijndorp met een alternatief van legrand, dat qua montage en 
functionaliteit beter bij het pand aansloot. frank veltman: 
“misschien denken partijen dan ‘wat zijn die gasten bij de hand’, 
maar wij denken mee met de klant kpmg. wij zijn een adviserend 
installatiebedrijf. wij eisen wij veel van onze medewerkers en staan 
ons mannetje, maar daar kan de klant dan ook op bouwen.“

RijndoRp: niet Mauwen 
MaaR Bouwen 

deze gRootte is 
uniek in nedeRland
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oosterberg is van oudsher een familiebedrijf en 
behoort tot de oudste elektrotechnische 
groothandels van nederland. het bedrijf is 
gespecialiseerd in de verkoop van 
elektrotechnische producten. met 18 vestigingen 
door heel nederland en ruim 200 medewerkers is 

oosterberg misschien niet de grootste groothandel, 
maar wel persoonlijk genoeg om mee te denken 
met de klant. met deze menselijke maat en een 
no-nonsense mentaliteit maakt oosterberg haar 
reputatie als flexibele, betrouwbare leverancier 
steeds waar.

oosteRBeRg: gRoothandel
van Menselijk foRMaat

p   een langgerekt bouwwerk heeft eigen 
logistieke vraagstukken

dit pand veReiste
cReatieve oplossingen

LECOURANTCOVER
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onderzoek van corenet global heeft uitgewezen dat 73% van de nederlandse 
kantoorgebruikers duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan. dit is bijna het 
dubbele t.o.v. de eerste meting in mei 2008. 86% van hen is ook al aan de slag met het 
opstellen van plannen of het uitvoeren van concrete acties m.b.t. het verduurzamen 
van de huisvesting. het merendeel van de gebruikers wil echter deze ambitie pas 
concreet omzetten binnen 5 tot 10 jaar. en dat is wat teleurstellend, want juist nu 
zouden we als sector deze impuls goed kunnen gebruiken. 

uw klanten willen duuRzaMe huisvesting

en wat betekent dit voor het huidige overschot aan 
leegstaande kantoorpanden? recentelijk stond in 
cobouw dat in nederland maar liefst 6,9 miljoen 
vierkante meter 
kantoorruimte 
leegstaat, bij een 
effectieve vraag van 
circa 1 miljoen vierkante 
meter per jaar. de 
brancheorganisatie van 
institutionele beleggers 
(ivBn) schat in dat 
hierdoor de leegstand 
kan oplopen tot maar 
liefst 14 miljoen vierkante meter in 2020! Beleggers 
maken zich dan ook grote zorgen over hun 
vastgoedportefeuilles. en zullen zo snel mogelijk 
aan de slag moeten om hun onroerend goed te 
verduurzamen en aan te passen aan de eisen van 
vandaag. of moet men ervoor kiezen het vastgoed te 
herontwikkelen in een nieuwe bestemming. in dat 
licht past het recente initiatief van de rijksoverheid 
om een halt te roepen aan de alsmaar uitdeiende 
monofunctionele bedrijfsterreinen langs de 
nederlandse snelwegen, zodat eerst bestaande 
leegstand kan worden herontwikkeld.

wat betekent dit voor u? 
uneto vni werkt op dit moment aan een 
toetsingmethodiek onder de naam eco-install die 
ervoor moet zorgen dat u in staat wordt gesteld op 
basis van een aantal installatieconcepten uw klanten 
van advies te dienen. dit moet er tevens voor zorgen 

dat er een betere aansluiting ontstaat bij de meer 
generieke duurzaamheidssoftware als greencalc 
voor het juist waarderen van het duurzame karakter 
van een pand. op dit moment is het belang en nut 
van de elektrotechnische installatie nog te weinig 
gekoppeld aan een goede certificeringsmethodiek, 
terwijl zij vaak aan de basis staat van 
energiebesparing, gezondheid en comfort van de 
gebruiker. maar we zijn er nog lang niet. want hoe 
houden we bijvoorbeeld rekening met transparantie 
en normeringen tussen leveranciers (via de etim 

classificatie 
standaard?). hoe 
leggen we onderlingen 
verbanden tussen 
bijvoorbeeld het 
percentage glas in een 
gebouw en een 
installatie met 
betonkernactivering? 
uw klanten willen 
beleid omzetten in 

concrete acties in de komende vijf jaar. we hebben 
dus niet veel tijd meer! 

lees meer over de verduurzamingstrend op 
www.duurzaamvastgoedportal.nl en www.neprom.nl. 
wilt u meer weten over de prestatie indicatoren van 
legrand group op het gebied van duurzaam 
produceren? kijk op www.legrandnederland.nl/over 
legrand/duurzame ontwikkeling. 

frans spijkers
marketing manager

mocht u nog vragen hebben naar aanleiding
van dit artikel? 
e- mail: f.spijkers@legrandnederland.nl

6,9 Miljoen
vieRkante MeteR 
kantooRRuiMte 
staat leeg
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Bouw 133 Bredase appartementen op terrein bierbrouwerij

pieteRs-eMons Maakt snelle MeteRs 
Met p31 kaBelgootsysteeM
op een prachtige locatie in het centrum van Breda verrijst een 
nieuw appartementencomplex. voorheen was hier de 
bierbrouwerij de drie hoefijzers gevestigd, deze naam blijft voor 
het plan behouden. installatiebureau pieters-emons is 
verantwoordelijk voor de totale elektrotechnische installatie van 
dit complex. zij installeerden hier naar volle tevredenheid Bticino 
deurcommunicatietoestellen en het nieuwe p31 
kabeldraagsysteem van van geel.
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ze heBBen vooR
Bticino gekozen
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elektrotechnisch installatiebedrijf pieters-emons is sinds 2001 
gevestigd in waalwijk op het industrieterrein haven. de directie 
van het bedrijf is in handen van rolph pieters en erik emons. de 
onderneming maakt grote projecten, zoals het distributiecentrum 
van de mandemakers groep te waalwijk en kleine projecten, zoals 
een aanbouw bij particulieren. ook de industrie maakt gebruik van 
pieters-emons voor het automatiseren van productieprocessen, 
het verhelpen van storingen en het verzorgen van het onderhoud. 
daarnaast werkt pieters-emons als onderaannemer voor 
bouwkundig aannemers in de utiliteit en woningbouw. 

pieters-emons kan voor een zakelijke klant de totale 
elektrotechnische installatie verzorgen volgens het “one stop 
shopping” principe. de klant legt zijn wensenpakket op tafel en 
pieters-emons vertaalt dit naar een volledig elektrotechnisch 
pakket. voordeel is, dat er slechts één aanspreekpunt is voor alles 
waar een “draadje” aan zit. van telefooninstallatie tot de 
verlichting en de alarminstallatie. het bedrijf is erkend door de 
ncp als Borg beveiligings- en brandmeldinstallatiebedrijf en 
onderhoudsbedrijf. 

pieteRs-eMons:
one stop shopping 

ze zijn alleMaal 
enthousiast oveR 
het kliksysteeM

p  v.l.n.r. rene dollevoet, marlon thomas, rolph pieters en jan schipper
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Bouw stadsdeelkantoor Leyweg Den Haag vordert gestaag

iMtech veRweRkt kiloMeteRs
p31 schRoefloze kaBelgoot

in opdracht van de gemeente den haag verzorgt imtech de volledige elektrotechnische 
installatie van het nieuwe stadskantoor leyweg. wanneer de bouw eind 2010 gereed is, 
herbergt de leyweg naast kantoorruimte ook 49 woningen, een trouwzaal en een 
bibliotheek. legrand leverde alle wandgoten, ladderbanen, vloerdozen en ook het nieuwe 
schroefloze p31 kabelgootsysteem aan dit project.
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q  v.l.n.r. ron van kampen, henri de vos 
en johan schotte
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 3 kilometer p31 kaBelgoot
 2 kilometer wandgoot

 880 custom-made vloerdozen met mosaic schakelmateriaal
 300 meter ladderBaan

“de leyweg telt straks 18 
verdiepingen” zegt henri de vos, 
projectleider bij imtech.”de 
bovenste tien lagen zijn voor 
woningbouw en de tweede tot de 
negende verdiepingen worden 
kantoren van de gemeente den 
haag. op de begane grond komt 
er naast de ontvangstbalie een 
openbare bibliotheek, met een 
stukje bieb op de 
tussenverdieping. op de eerste 
etage is de trouwzaal en zijn de 
vergaderfaciliteiten. het wordt 
een prachtig pand!”

kilometers p31
“de samenwerking met ron van 
kampen van legrand is heel 
plezierig. we werken uiteraard 
al heel lang met van geel. de 
p31 is voor ons ook helemaal 
nieuw”, zegt johan schotte, 
uitvoerder bij imtech. “alles wat 
nieuw is, is wennen, maar 
uiteindelijk krijg je handigheid 
en dan gaat het met de p31 heel 
snel. en we hebben goed 
kunnen oefenen, want ik denk 
niet dat er iemand al zoveel 
kilometers p31 goot heeft 

gemaakt als wij! we zitten nu op zo’n drie kilometer. met dit soort 
lengten is het wel zo prettig dat het een schroefloos kliksysteem is.“

flexibel
“we zijn hier na de bouwvak in 2008 van start gegaan. ik ben vanaf 
het begin bij dit project betrokken, met nog zo’n 10 tot 15 man van 
imtech. de oplevering is eind 2010 gepland. we maken de totale 
e-installatie. de vorm van de bouw is complex en daardoor ook de 
logistiek. alle installaties zijn geconcentreerd in het verkeersgebied. 
er zijn hier helemaal geen verlaagde plafonds, behoudens de koof in 
het verkeersgebied, alles zit verder ingestort in de vloer. het betreft 
een klimaatvloer, waarin je uiteraard nu en achteraf niet kunt 
boren”, zegt henri. “je moet een heel goed ontwerp hebben van 
tevoren, want je kunt geen grote wijzigingen doorvoeren. we hebben 
heel wat gepuzzeld met alle partijen. samen met legrand hebben 
we de vloerdozen aangepast, zodat er meer flexibiliteit ontstaat om 
de wanden later te plaatsen waar het uitkomt. dit is nodig, want 
tijdens zo’n lang bouwproces veranderen ook de functies van de 
verschillende ruimten nog. we zijn er nog niet, maar de 
meedenkende opstelling van legrand ervaren we echt als een steun 
in dit megaproject”, besluit henri.

imtech nederland biedt met 
haar vier business units Building 
services, industrial services, 
special market solutions, en 
contracting intelligente 
oplossingen in de markten van 
gebouwen en industrie. imtech 
heeft dit jaar wat te vieren, de 
onderneming bestaat namelijk 
150 jaar. het is exact 150 jaar 
geleden dat de zeekapitein jan 
jacob van rietschoten zijn 
carrière op de grote vaart 
beëindigde en in 1860 begon als 
zelfstandig scheepstakelaar in 
rotterdam. als één van de eerste 
in europa zette hij stoom in voor 
het laden en lossen van schepen. 
dit vormde het begin van van 
rietschoten & houwens, een 
innovatieve nederlandse 
technische onderneming die zich 
als pionier en ‘innovator’ van de 
industriële revolutie opwierp en 
de basis vormde voor het huidige 
imtech. 

iMtech 150 
jaaR jong

q  niemand heeft al zoveel kilometers p31 goot gemaakt
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Mooi schoolrapport voor Van Geel P31 kabelgoten 

alewijnse veRzoRgt installaties
BRitish school en MondRiaan college
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het liep 
lekkeR
Met 
legRand

p  links jim van ruiten en rechts joost sanders
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al Met al een 
BijzondeR
geslaagd pRoject

alewijnse: een inteRnationaal faMilieBedRijf

p  jim van ruiten

 totaalpakket legrand voor de British school in the netherlands
(kaBel- en wandgoten, mosaic schakelmateriaal, 

lcs datasysteem en schakel- en verdeelinrichtingen)
 p31 goot Bij mondriaan college



Nieuwe hoofdverdeler en noodstroomvoorziening voor Medtronic Heerlen

edk installeeRt veRMogens-
autoMaten vooR stRukton

 edk installeert nieuwe dmX3 vermogensautomaat (2500a)
 start project januari 2010
 17 april operationeel

LECOURANTPRAKTIJK
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de dMx3 is een geheel nieuw, 
eigen pRoduct van legRand

p  mark offermans: “het was een hele uitdaging om de generator ter plekke aan te sluiten”

q  links cor groeneveld en rechts kees van hintem
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eind jaren zeventig startten peter koster en frans damen edk als 
een familiebedrijf. de cultuur is de laatste jaren wel moderner en 
resultaatgerichter geworden. toch blijft volgens edk ook in de 
zakenwereld de intermenselijke relatie het belangrijkst. edk heeft 
zich in 33 jaar ontwikkeld van een bedrijf van twee mensen tot 33 
mensen. de onderneming heeft zich van meet af aan gericht op 
vermogensinstallaties voor de industrie. 

edk heeft de ambitie om verder te groeien in de industriële omgeving 
door zich nog meer te onderscheiden met haar verdelers en zo een 
vanzelfsprekende partner voor bedrijven als o.a. strukton en 
heijmans te zijn. de groei van edk zit hem niet alleen in de cijfers, 
maar ook in de complete aanneming. edk verzorgt complete 
bedrijfsinstallaties gericht op de industrie, dus zowel de 
besturingsinstallaties als de verdeelinrichtingen. ook verdelers en 
verlichting voor fabriekshallen behoort tot het pakket. de 
besturingssoftware schrijft edk zelf. 

electRo daMen-kosteR: 
gestaag gegRoeid

q  peter koster

p  links frans janssen (strukton worksphere) en rechts jean-paul damen (edk)
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de service portal www.legrandservices.nl 
is wederom uitgebreid met een aantal 
handige hulpmiddelen, namelijk:
- step files p31 kabelgootsysteem 
-  online calculatieprogramma p31 

kabelgootsysteem 
-  excel converter p31/gko-5 

kabelgootsysteem

wilt u inzicht in de verschillende 
applicaties. kijk dan nu op onze demo’s. 
deze geven u een kort inzicht in de 
functionaliteit van de verschillende tools. 
nog niet geregistreerd voor legrand 
services? surf dan nu naar 
www.legrandservices.nl en meld u aan! 

step files p31 kabelgootsysteem 
u kunt nu alle step files downloaden van 
het p31 programma voor uw eigen 3d 
ontwerpsoftware of voor specifieke Bim 
softwareapplicaties. 

online calculatieprogramma p31 kabel-
gootsysteem 
ook kunt u nu eenvoudige p31 calculaties 
maken met de online p31 calculator. maak 
uw keuze uit de mogelijkheden en selecteer 
het juiste toebehoren. 

de online specificatie kunt u ter plekke 
wijzigen en aanpassen, voordat u deze 
aanpast in een bestellijst. Binnenkort kunt 
u deze applicatie rechtstreeks gebruiken in 
de webshop van uw elektrotechnische 
groothandel, waardoor u eenvoudig de 
calculatie kunt doorzetten naar uw eigen 
orderboek. 

excel conversietabel p31/ gko-5 
kabelgootsysteem 
wilt u snel een reeks van oude artikelen 
gko-5 omzetten naar p31, dan bevelen wij 
u de p31 converter aan. een eenvoudige 
tool in excel die snel en effectief werkt bij 
het omzetten van oude offertes en 
installaties.

www.legRandseRvices.nl 
uitgeBReid 

nieuw op 
www.legRandnedeRland.nl:
legRand nedeRland tv 

Beelden zeggen vaak meer dan woorden. 
daarom hebben we nu alle animaties en de 
video-opnames van onze producten handig 
samengevoegd op één kanaal, namelijk 
legrand nederland tv. hierdoor kunt u 
sneller onze producten demonstreren aan uw 
afnemers. 

maar er is meer. legrand tv illustreer ook de 
kracht van een wereldwijde speler. zo tonen 
wij ook unieke videobeelden en animaties van 
onze activiteiten elders in de wereld. legrand 
tv is te vinden op de homepage van
www.legrandnederland.nl. via de onderste 
grijze button ‘legrand tv’ komt u hier terecht. 

 www.legrandservices.nl
 www.legrandnederland.nl
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Roermond nieuw hoogtepunt rijker

Bouw natalinitoRen Rond 
18

legRand 
was de 
Beste 
keuze
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it² Regionale totaal
installateuR

u  v.l.n.r. hans fabri, 
thei munnichs en  
wil van zwamen
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 legrand caBling system2

nieuw:
lcs2 datasysteeM
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 fleXiBel kantoorconcept met nieuwe wandgoten en energiezuilen
 introductie universele led- en spaarlampdimmer 
 ez-path Brandwerende muurdoorvoer

nieuwe
legRand pRoducten

22
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flexiBel kantooRconcept Met nieuwe 
wandgoten en eneRgiezuilen
legrand introduceert een aantal 
innovaties die de flexibiliteit en 
functionaliteit van de 
wandgoten en energiezuilen 
verder vergoten. 

de praktische snap-on 
wandgootsystemen en 
energiezuilen zijn gebaseerd op 
het modulaire schakelmateriaal 
concept mosaic. met de dlp 
snap-on wandgoten kunt u één 
van de 200 functies uit het 
mosaic programma met één 
beweging in de wandgoot 
klikken. de goot heeft een strak 
design, afgeronde hoeken en 
flexibele deksels. de standaard 
aluminium snap-on energiezuil 
heeft een rank ontwerp (slechts 
74mm breed) met een verende 
plafondbeugel. alle mosaic 
schakelmaterialen zijn ook direct 
in de zuil te klikken. 

intRoductie
univeRsele led-
en spaaRlaMp-
diMMeR 

de vraag naar spaarlampen en 
led verlichting is sterk 
toegenomen. een negatief punt 
was dat deze lichtbronnen 
moeilijk te dimmen zijn. als 
wereldmarktleider in 
schakelmateriaal introduceert 
legrand nu als eerste een 
universele dimmer. deze dimmer 
bedient gloei- en laagspanning 
halogeenlampen, maar kan ook 
gebruikt worden voor dimbare 
led of spaarlampen. vandaar dat 
wij deze dimmer waarderen met 
het legrand duurzaamheidslogo. 
de dimmer is leverbaar in de 
kleuren wit en titanium. 

gReen office tnt kiest vooR ez-path BRand-
veilige MuuRdooRvoeR
het green office van tnt wil de 
hoogste mogelijke 
duurzaamheidgraad behalen. 
tnt kiest daarom voor de 
brandveilige en duurzame 
ez-path muurdoorvoer van 
cablofil. deze gepatenteerde 
muurdoorvoer is volledig 
demonteerbaar. Bovendien 
kunnen ieder moment kabels 
worden toegevoegd zonder dat 

de brandveiligheid in het 
geding komt. Bij brand kan 
rook niet overslaan naar 
de aanpalende ruimte. 
recente inspecties door 
de gemeente rotterdam 
hebben weer eens aangetoond, 
dat in de meeste gebouwen juist 
ongeoorloofde openingen in de 
muren reden zijn tot afkeur. met 
ez-path kiest u voor zekerheid. 

voor meer informatie kijk op 
www.cablofil.nl.



 nieuwe Bticino Binnenposten in series polyX en aXolute 
 nieuwe productgroep legrand: zucchini railkokersystemen
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nieuwe Bticino Binnenposten
in seRies polyx en axolute 

nieuwe pRoductgRoep legRand nedeRland
zucchini RailkokeRsysteMen 

legrand nederland B.v. breidt 
haar assortiment vanaf 1 juli a.s. 
uit met het pakket zucchini 
railkokersystemen. 
dit uitgebreide pakket sluit aan op 
de groeiende vraag in de 
nederlandse markt naar flexibele 
prefab oplossingen 
en vormt de perfecte verbinding 
tussen onze schakel- en 
verdeelinrichtingen en 
kabeldraagsystemen. zucchini 
railkokersystemen worden al 
jarenlang succesvol ingezet in de 
nederlandse markt via onze 
business partners. door dit 
pakket nu te integreren in ons 
assortiment, hopen wij u een 

completer energieverdelings-
concept te kunnen aanbieden.  
wij adviseren u graag over de 
optimale combinatie voor uw 

project. in de volgende lecourant 
zullen wij u uitgebreid 
informeren over de 
mogelijkheden.

Bticino komt met innovaties in de binnenpostseries polyx en axolute. de 
polyx serie bestaat nu uit zes verschillende modellen. van een eenvoudige 
audio binnenpost tot een kleurenvideo binnenpost met geheugenfunctie. 
de nieuwe binnenposten axolute whice and axolute nighter zorgen voor 
een nieuwe standaard in het luxe segment. het ontwerp sluit naadloos aan 
bij de laatste trend uit de consumentenelektronica waarbij veel glas en 
aanraakgevoelige toetsen gebruikt worden in telefoon en tv schermen. 
voor meer informatie kunt u kijken 
op de gehele vernieuwde website 
www.bticino.nl.



legrand cabling system2

optimale prestatie van de patchruimte tot aan de werkplek
cat. 5e - cat. 6 - cat. 6a… 10gbits/s

■ de pRestatie van de patchpanelen en kasten
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■ de aansluitpRestaties

legrand nederland B.v.
postbus 54
5280 aB Boxtel

t +31 (0)411 65 31 11
f +31 (0)411 68 28 95
e info@legrandnederland.nl
i www.legrandnederland.nl
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