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LECOURANTINTRO

eind 2011 gaf het eIB in samenwerking met onder andere Uneto VnI 
met haar Bouwmonitor een goed beeld van de markt op dit moment. 
Maar liefst 44% van de ondervraagde installateurs gaf aan in 2011 
minder omzet te gaan doen ten opzichte van 2010. daarentegen 
verwachtte 33% van de ondervraagde installateurs een 
omzetverhoging in 2011 ten opzichte van 2010! 

dat - beste lezers - is de spijker op zijn kop voor wat er plaatsvindt in 
onze branche. degene die daadwerkelijk innoveert, keuzes maakt, 
inspeelt op verduurzaming, is in staat zijn omzet te verhogen. degene 
die blijft hangen in “fit & forget” projecten biedt te weinig 
meerwaarde en blijft hangen in een onvermijdelijk prijsgevecht, 
waardoor hij soms tot wel 25% onder de standaardbegroting uitkomt. 
Ondanks de enorme prijsdruk in de afgelopen vier jaar en de magere 
bouwproductie, zijn er installatiebedrijven, die in staat zijn meer 
omzet te behalen! 

Ook wij hebben wereldwijd geprofiteerd van de kansen die er liggen 
voor onze sector. we hebben 2011 afgesloten met een omzetgroei van 
bijna 5% ten opzichte van 2010. niet alleen door groei in de 
zogenaamde new economies, maar ook door innovaties in nieuwe 
producten en technologieën. Onze gezonde status en ambitie hebben 
er toe geleid dat op 23 februari jongstleden Legrand group de 
Aegide-group uit Veghel heeft overgenomen. Aegide is marktleider in 
nederland op het gebied van modulaire datacenter applicaties. Op 
pagina 23 leest u hier meer over. wij hopen u dit jaar te inspireren 
met een aantal innovaties op het gebied van energiemanagement en 
energie efficiency in de utiliteit en luxe woningbouw. 

Irving van nes, Managing director 
e: i.vannes@legrandnederland.nl 

InnovatIeve InStallateur
blIjft zIjn omzet verhogen

Voortaan zijn de hoofdartikelen uit Lecourant ook via een digitale nieuwsbrief beschikbaar. wilt u zich hiervoor 
aanmelden? stuur dan uw e-mailadres o.v.v. ‘Lecourant digitaal’ naar m.claessens@legrandnederland.nl.
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Bouw De rotterdam een logistieke uitdaging

Croon elektroteChnIek
InStalleert rotterdamSe “reuS”

LECOURANTCOVER

“wij kregen de opdracht van 
roodenburg Installatiebedrijf om 
de gehele e-installatie te 
verzorgen”, zegt Teus van der 
Blom, hoofduitvoerder bij croon 
TBI Techniek. “het is opmerkelijk 
dat roodenburg hier de 
hoofdaannemer voor de 
elektrotechniek is. In verhouding 
tot croon TBI Techniek is het een 

4

klein bedrijf. ze werken echter al 
heel lang nauw samen met de 
opdrachtgever. hiervoor heeft 
roodenburg de Maastoren 
gedaan met een ander 
installatiebedrijf. daarna is 
croon voor de rotterdam in 
beeld gekomen. Tot dusverre 
gaat dit prima. het is even 
wennen voor ons, meestal zijn 

In hartje rotterdam verrijst op de Wilhelminakade het grootste 
gebouw van nederland, de rotterdam. Croon elektrotechniek 
verzorgt in opdracht van roodenburg Installatiebedrijf vrijwel de 
gehele e-installatie. het project is door haar ligging een logistiek 
hoogstandje. elektrotechnische groothandel hagemeyer draagt 
zorg voor de leveringen en de logistiek vanuit een extern magazijn. 
de energiedistributie loopt straks via kilometers P31 
kabeldraagsysteem van legrand nederland.

p  de rotterdam, gezien vanaf de willemskade, is ontworpen door architect rem koolhaas. Bij gereedheid telt het gebouw 44 verdiepingen.



wij hoofdaannemer! Maar daar 
kun je ook weer veel van leren”, 
zegt Teus. 

keten op het water
“de rotterdam wordt direct aan 
de oever van de Maas gebouwd, 
aan één zijde afgesneden door 
de wilhelminakade en aan twee 

zijden ingeklemd door 
respectievelijk de 
holland-Amerika Lijn en de kpn 
Tower”, zegt Teus. “dat wil 
zeggen dat er geen ruimte is 
voor opslag van materialen. zelfs 
het ketenpark staat op palen in 
een aftakking van de Maas.”

lastige logistiek
“croon is verantwoordelijk voor 
de gehele e-installatie van de 
rotterdam, alles behalve de 
woningen”, vervolgt Teus. “we 
stekkeren alles van het begin tot 
het einde, van de kast tot aan 
verlichting toe. we brengen alle 
e-voorzieningen aan voor het 
hotel, de kantoren en de 
commerciële zone. Ook voor de 
algemene voorzieningen, zoals 
de ondergrondse parkeergarage. 
het is een mega-uitdaging. de 
logistiek op de bouwplaats is 
enorm lastig. je kunt hier in 
hartje centrum niets opslaan. er 
is geen handig braakliggend 
terrein waar je een paar loodsen 
op zet. je moet alles direct 

verwerken. we hebben dit 
opgelost door de logistiek uit te 
besteden. hagemeyer slaat voor 
ons alles centraal op. dit loopt 
goed. Al blijft het een 
aandachtspunt om de 
transporteur op te voeden, die 
laadt het uit hoe het hem 
uitkomt. echter ook dit gaat 

steeds beter. het is een 
leerproces en opstartproblemen 
zijn er altijd.”

openbare aanbesteding
“Voor Legrand nederland was de 
logistiek ook een uitdaging”, 

Bouw De rotterdam een logistieke uitdaging

Croon elektroteChnIek
InStalleert rotterdamSe “reuS”

 sTArT prOjecT: nOVeMBer 2010 
 OpLeVerIng: eInd 2013

 prOdUcTen LegrAnd: 18 kM p31 kABeLgOTen, gLO-4 
LAdderBAnen en 10 kM gwO-5 wAndgOTen

LECOURANTCOVER
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de rotterdam bestaat uit drie torens van bijna 150 meter hoog, 
waarvan de bovenste helft verschoven is ten opzichte van de onderste. 
de totale oppervlakte is 160.000 m2. In volume zal de rotterdam het 
grootste gebouw van nederland worden dat in één keer is ontwikkeld. 

naam met historie
de naam van het gebouw verwijst naar de maritieme geschiedenis van 
de plek. Vanaf de wilhelminapier zijn vele tienduizenden europeanen 
met de holland-Amerika Lijn (hAL) naar Amerika geëmigreerd. het 
vlaggenschip van de hAL heet nog altijd de rotterdam.
 
verticale Stad
Architect rem koolhaas noemt de rotterdam ’de verticale stad’, 
vanwege de verscheidenheid aan functies en diensten die in de 
rotterdam onder één dak worden gebracht. de functies zijn zo 
samengesteld dat iemand 24 uur per dag aangenaam in het gebouw 
kan verblijven. de begane grond heeft, met het hotel, winkels en 
horeca, voornamelijk een publieke functie. de woningen en kantoren 
zijn aan deze publieke functies verbonden via een grote centrale lobby. 

de rotterdam: grootSte 
gebouW van nederland

het IS een 
mega-uItdagIng
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“croon is een sociaal bedrijf”, zegt 
hoofduitvoerder Teus van der Blom. “we zijn 
gemoedelijk, er is een open mentaliteit. Maar 
ook dat je overal wat kunt leren. we krijgen 
veel vrijheid en de uitvoering wordt sterk 
betrokken bij beslissingen. het wordt 

gestimuleerd dat je initiatieven neemt. het 
bedrijf geeft je een bonus als je met een goed 
idee komt. Ik heb een stekkerbaar verdeelblok 
ontworpen, dat we direct op de kabelgoot 
kunnen monteren. dit levert veel tijdwinst op 
en dat waardeert croon.”

Croon Waardeert In-
novatIeve InItIatIeven

p   V.l.n.r. Teus van der Blom (croon) en 
joost sanders (Legrand nederland)

LECOURANTCOVER

beaamt joost sanders, 
projectleider Legrand. “Om alle 
verdiepingen op tijd aangeleverd 
te krijgen en in de goede 
volgorde, dat is de crux. Legrand 
heeft voor dit project een 
openbare aanbesteding 
uitgeschreven naar alle vaste 
montagepartners. Uiteindelijk 
hebben wij gekozen voor het 
montagebedrijf dat het beste had 
nagedacht over de complete 

aanpak van alle logistieke en 
montagetechnische uitdagingen 
op het project in combinatie met 
de beste prijs-kwaliteit 
verhouding. Bij dit project zijn 
het allemaal bekende mensen 
om mee te werken. we weten 
wat we aan elkaar hebben. Met 
vertrouwen als basis kunnen we 
dit project ongetwijfeld tot een 
groot succes brengen”, zegt 
joost.



LECOURANTCOVER
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Bernhoven uden: nieuw ziekenhuis voor regionale zorg

kuIjPerS InStalleert
“vatenStelSel” bernhoven 

kuijpers Centrale Projecten uit 
den bosch heeft de volledige 
verantwoording voor zowel de 
e- als W-installatie in het 
nieuwe ziekenhuis, dat 
momenteel in uden verrijst. 
legrand levert aan bernhoven 
een totaalproject voor de 
energiedistributie. het project 
heeft een sterk regionale 
oriëntatie en heldere aanpak.

 sTArT prOjecT: sepTeMBer 2010
 OpLeVerIng: nOVeMBer 2012

 prOdUcTen LegrAnd: VAn geeL p31 kABeLdrAAgsysTeeM, 
zUcchInI rAILkOkersysTeeM en 

LegrAnd schAkeL- en VerdeeLInrIchTIngen

In Uden wordt gebouwd aan een nieuw ziekenhuis, waarin de vestigingen 
van Oss en Veghel samen verdergaan. door de concentratie op één 
locatie wil Bernhoven de zorg efficiënter en gerichter aanbieden. het 
ziekenhuis vindt het belangrijk, dat de sfeer straks prettig aanvoelt en 
past bij de verschillende afdelingen en functies. 

bernhoven uden: 
een nIeuW regIonaal zIekenhuIS



 

“Vorig jaar na de bouwvak zijn we 
gestart in Uden. de eerste paal 
ging op 22 september de grond 
in”, zegt john van kuringen, 
projectmanager bij kuijpers. “In 
2009 hebben we al meegedaan 
aan de inschrijving. het 
projectverloop is voorspoedig. we 
zitten keurig op planning en we 
gaan in november 2012 
opleveren.”

Selectieproces
“het project kent een strakke 
organisatie en projectaanpak en 
niemand heeft iets cadeau 
gekregen”, vervolgt john. “In de 
eerste voorrondes kwam kees 
hertogs van Legrand nederland 
met een goed verhaal over de p31 
kabeldraagsystemen. dit was 

deel van een uitgebreid 
selectieproces met verschillende 
partijen. Legrand heeft heel goed 
naar ons geluisterd en veel 
energie gestoken in het vertalen 
van onze wensen naar een 
oplossing op maat voor 
Bernhoven”, zegt john.

railkoker
“we hebben hier te maken met 
zes gebouwen, waarvan er in drie 

een eigen energievoorziening is. 
hierdoor kwam het zucchini 
railkokersysteem in beeld als 
ideale oplossing”, zegt stefan 
Theelen, projectleider bij 

kuijpers. “de andere gebouwen 
worden vanaf de railkoker 
gevoed. hierdoor is er weinig 
energieverlies. het zucchini 
railkokersysteem is compact en 

LECOURANTCOVER

ziekenhuis Bernhoven koos voor een unieke samenwerking tussen 
hurks van der Linden en kuijpers, verenigd in Bouwcombinatie 
Bernhoven vof. samen met een ontwerpteam waren zij 
verantwoordelijk voor de bestekken en bouwtekeningen. Ook de 
onderhoudsfase maakte onderdeel uit van het selectietraject. Voor het 
ontwerptraject van het project werd een ontwerpconsortium opgericht 
met architect de jong, gortemaker Algra, adviseurs royal haskoning 
en adviesbureau peutz.

maakbaar
“Omdat kuijpers deel was van het bouwteam wat participeerde in het 
ontwerptraject, was de organisatie in het voortraject al bezig met 
vragen als ‘is het maakbaar, hoe zit het project in elkaar, wat is het 
bestek’. circa 30 mensen waren op een gegeven moment in het 
ontwerpteam van kuijpers bezig voor zowel de elektrotechniek als de 
werktuigbouw. kuijpers had hierdoor een goede projectaanpak en was 
de enige die zich volledig kon conformeren aan het project”, zegt john 
van kuringen, projectmanager bij kuijpers. “kuijpers is realistisch en 
nuchter en wij gebruiken onze kennis en expertise om bijvoorbeeld een 
bestek toe te schrijven op een project. hierbij wordt uiteraard de 
kwaliteit niet uit het oog verloren.”

regionaal
“het is voor hurks van der Linden en kuijpers mooi om in de regio een 
dergelijk project te maken. dat was ook één van de criteria. de inzet 
van regionale bedrijven had de voorkeur, gebruik maken van regionale 
onderaannemers en natuurlijk een regionale leverancier, Legrand 
nederland uit Boxtel.”

unIeke SamenWerkIng, PerfeCte realISatIe 

het zuCChInI 
raIlkokerSySteem IS 
ComPaCt en veIlIg
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p  V.l.n.r.  stefan Theelen (kuijpers),  
ron wolff (Legrand nederland) en 
john van kuringen (kuijpers)



 

LECOURANTCOVER

9

goed doorwerken. de 
betrokkenheid is voor mij ook een 
belangrijk aspect. we hebben 
echt een samenwerking. we 
hebben elkaar goed leren 

kennen. Iedereen voelt zich 
verantwoordelijk”, aldus stefan. 
“kuijpers heeft daar ook bewust 
tijd en energie in gestoken. 
elektrotechnische groothandel 
hagemeyer heeft de verdelers 
van Legrand laten bouwen door 
prototaal. dat liep ook prima.”

veilig”, zegt stefan. “Voor de 
railkoker en daarna voor de 
schakel- en verdeelinrichtingen 
moest Legrand nederland 
overigens gewoon weer meedoen 
in de 
selectieprocedure. 
het zijn allemaal 
aparte trajecten 
geweest. 
natuurlijk had 
Legrand wel het 
voordeel dat ze al 
op het project aanwezig waren en 
daardoor goed konden aansluiten 
bij de wensen van de 
opdrachtgever.”

offertetraject
“we zijn erg tevreden over de 
samenwerking met ron wolff, 
projectleider bij Legrand”, zegt 
stefan. “hij is ons vaste 
aanspreekpunt bij Legrand 
nederland. Als je kijkt hoe 
intensief betrokken hij is, al vanaf 
het offertetraject! we komen met 
ideeën en als er een vraag is, 
gaat ron overleggen. daar rolt 
steeds de beste optie uit. Legrand 
heeft ook goed gekeken welke 
ruimte beschikbaar is en hoe we 
die het best kunnen inrichten. 
kan er nog uitbreiding bij in de 
toekomst en kan iedereen er dan 
nog goed bij voor het aansluiten 
en het onderhoud? echt heel 
degelijk de voorbereiding.”

Samenwerking
“Alle productonderdelen zijn bij 
Legrand op elkaar aangesloten, 
zo wordt het een overzichtelijk, 
mooi geheel. hierdoor kunnen we 

“kuijpers is een professionele technische dienstverlener met 800 
medewerkers, zegt projectmanager john van kuringen. “wij 
verzorgen alle technische installaties in gebouwen en industrie 
- evenals het onderhoud daarvan – zodat zij jarenlang voldoen aan de 
gestelde eisen. kuijpers is een familiebedrijf. we profileren ons door 
klantgerichtheid, milieuvriendelijke en energiezuinige oplossingen en 
innovatie”, zegt john trots. kuijpers is in 1927 opgericht. het bedrijf 
heeft vestigingen in Arnhem, den haag, helmond, ‘s-hertogenbosch, 
roosendaal, Tilburg en Utrecht. 

q  Van geel p31 kabeldraagsystemen

eCht een heel
degelIjke
voorbereIdIng
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Laboratorium Zeeuws-vlaanderen heeft het goed bekeken

eCS teChnICS levert totaal-
ProjeCt gerICht oP groeI 

 sTArT prOjecT: nOVeMBer 2010
 OpLeVerIng: jUnI 2011
  LegrAnd LeVerT: MOsAIc schAkeLMATerIAAL, snAp-On kUnsTsTOF wAndgOTen, p31 kABeLgOTen, 
drAAdgOTen, Lcs2 dATAsysTeeM, hOOFdVerdeLer (1000A) en VIer OnderVerdeLers (100-160A) 
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q  V.l.n.r. jan schipper (Legrand nederland) en randy van de Toorn (ecs Technics)

eCS technics installeerde een totaalproject bij het laboratorium 
zeeuws-vlaanderen in graauw. elektrotechniek is van wezenlijk 
belang voor dit moderne laboratorium. alle bedrijfsprocessen 
draaien op elektrotechniek. Waar de meeste organisaties besparen 
op elektrotechniek, werd hier gekozen voor kwaliteit met een 
over-gedimensioneerde op toekomstgerichte installatie. het 
laboratorium ziet ruimte voor groei. dit betekent dat het bedrijf 
meer apparatuur moet kunnen plaatsen. 
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p  het laboratorium zeeuws-Vlaanderen ziet ruimte voor groei

ecs Technics is een technisch 
installatiebedrijf met een 
flexibele instelling door de 
regionale spreiding. het bedrijf 
verzorgt een project van A tot z. 
Van de werkvoorbereiding, maken 
van tekeningen, tot en met de 
uitvoering. de nederlandse 
vestiging staat in Terneuzen. In 
België heeft ecs Technics drie 
vestigingen, waaronder het 
hoofdkantoor. In totaal werken er 
250 mensen bij ecs Technics. het 
bedrijf is actief in verschillende 
sectoren: van grote 
kantoorprojecten, retail, 
residentiële projecten tot 
industriële toepassingen.

eCS teChnICS
ontzorgt klant

de aanleg van
de kabelgoot gaat 
veel Sneller
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het laboratorium 
zeeuws-Vlaanderen in graauw is 
al 20 jaar een begrip in de regio. 
de organisatie verricht het 
nemen van monsters, analyseren 
en adviseren voor de land- en 
tuinbouw sector. daarnaast 
adviseert de organisatie bedrijven 
en overheidsinstellingen op het 
gebied van milieu en 
voedselveiligheid. 

laboratorIum zeeuWS-
vlaanderen zet er al 
20 jaar de loeP oP

p  de klant wilde dat alles er netjes uitziet en uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst en alvast uitbreidingsmogelijkheden voor de 
toekomst realiseren
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de uitspraak dat er personeelstekort in de bouw dreigt, klinkt wat vreemd in deze 
moeilijke tijd voor de bouwsector. toch eist de vergrijzing ontegenzeggelijk zijn tol in 
de bouw. het gevecht om technisch talent binnen te halen zal vanaf 2014 losbreken.

druk oP PerSoneelStekort 
In de bouW neemt toe!

 

Over deze boute uitspraak valt meer te lezen in de 
januari publicatie van Bouwkennis. de noodkreet in 
de installatiesector is nu al groot. Typ op Twitter het 
woord “installatietechniek” in en u krijgt een 
waslijst aan urgente oproepen voor monteurs en 
projectleiders uit het gehele land. geen wonder dat 
het aantal zzp’ers in de bouw tussen 2003 en 2010 
met 40% is gestegen tot 100.000. een groot deel 
hiervan bestaat uit polen en roemenen, die het 
tekort aan vakbekwaam personeel op deze manier 

invullen. specifiek voor de elektrotechniek valt de 
groei in zzp’ers wel mee. In 1999 was 2% van de 
sector zzp’er en in 2009 was dit slechts gestegen 
tot 4%. dit steekt schril af tegen bijvoorbeeld 
stukadoors met respectievelijk 15% zzp’ers in 1999 
en 37% in 2009. 

Alle promotie om het vak elektromonteur 
aantrekkelijker te maken ten spijt zijn er mijns 
inziens drie structurele veranderingen in de 
elektrotechniek noodzakelijk:
1.  Verdergaande flexibilisering van de 

arbeidsvoorwaarden. Maak het aantrekkelijk om 
in de sector te (blijven) werken!

2.  Verder verhogen van de productiviteit op de bouw 
door producten en technologie verder te 
vereenvoudigen en te vergemakkelijken. 

3.  sterkere impuls geven aan industrieel 
vervaardigd maatwerk, zodat de activiteiten op de 
bouwplaats zelf worden teruggebracht. 

Met betrekking tot dit laatste punt verwijs ik u graag 
naar het boek LegOlisering van hennis de ridder 
hoogleraar aan de TU delft. en voor alle vaders en 
moeders die dit artikel lezen: stuur uw kinderen 
naar een technische opleiding! succes op een 
aantrekkelijke baan gegarandeerd!

Frans spijkers 
Marketing manager 
e: f.spijkers@legrandnederland.nl

SuCCeS oP een 
aantrekkelIjke baan 
gegarandeerd!



vSK Kastenbouw opent nieuwe locatie in groningen

Start In noorden levert
veel voordelen oP

LECOURANTPRAKTIJK
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bas erich, voormalig legrand medewerker, is sinds een paar 
maanden mede-eigenaar van een nieuwe vestiging van vSk 
kastenbouw, in groningen. vanaf afgelopen jaar werkt hij vanuit zijn 
nieuwe pand op het industrieterrein euvelgunne in groningen.q  de werkplaats van de nieuwe vestiging van Vsk kastenbouw in groningen.  

Op de achtergrond jan jager. 



“Alles valt hier op zijn plek”, omschrijft Bas het 
zelf. “Binnen Legrand nederland bestonden 
namelijk plannen om in het noorden 
samenwerking te zoeken met een 
paneelbouwer. Ook harrie peters, directeur van 
Vsk kastenbouw Best, bleek interesse te 
hebben om vanuit Vsk een vestiging in het 
noorden te openen. de combinatie was snel 
gemaakt: ik kon vanuit Vsk een eigen zaak 
openen. Bovendien wilde ik graag in opdracht 
van Legrand blijven bouwen. Met de Vsk 
vestiging in groningen is die regio ook voor 
Legrand goed te bedienen”.

netwerk in het noorden
“de eerste maanden heb ik samen met jan 
jager vanuit het voormalig pand van 
hagemeyer in groningen gewerkt”, zegt Bas. 
“jan jager was eerst werkzaam bij hagemeyer 
assemblage en werkt nu samen met mij. jan 
heeft veel kennis van calculatie, administratie 
en uiteraard van het bouwen van panelen. en 

bovendien heeft hij een groot netwerk in het noorden. de portefeuille 
is dan ook al aardig gevuld. Vsk onderscheidt zich in de markt, 
doordat we relatief klein zijn en daardoor snel schakelen. Overigens 
met een flink Legrand-tintje!”

meeliften op legrand
“het is voor Vsk gunstig dat we ook kunnen meeliften op de 
opdrachten van Legrand. door de samenwerkingsovereenkomst met 
Vsk in Best, kunnen we daarbij nog profiteren van het administratie- 
en calculatiepakket”, zegt Bas. “elke week heb ik nog contact met 
mijn oud collega’s van Legrand in het noorden. we zijn nu bezig met 
een mooi project in Almelo. Onder de naam Twente centrum wordt 
daar een voormalig rijksmonument omgebouwd tot een 

bedrijvencomplex. de betrokken 
installateur is Brusche 
elektrotechniek Almelo. In 
samenwerking met Legrand 
nederland verzorgt Vsk de 
complete schakel- en 
verdeelinrichtingen en de 
aftakkasten voor de zucchini 
railkokers.”

groei
Bas is blij met het nieuwe 
onderkomen aan de wasaweg. 
“we zitten hier ruimer in het 
jasje. Behalve een werkplaats is 
er een kantoor en opslagplaats. 
Vooralsnog ‘runnen’ jan en ik 
samen de vestiging, maar ik 
verwacht in de toekomst verder 
te groeien en daar is hier ook 
ruimte voor.”

LECOURANTPRAKTIJK
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de PortefeuIlle
IS dan ook al 
aardIg gevuld

p  Foto boven: Bas erich 
Foto onder: het nieuwe pand van Vsk aan 
de wasaweg. Behalve een werkplaats, is 
er ook een kantoor en opslagplaats.
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de internationale onderneming de kok staalbouw is sinds 1930 gevestigd in het kleine Brabantse dorpje 
heerle, onder de rook van roosendaal. het familiebedrijf heeft zich gespecialiseerd in drie 
productgroepen. zo levert en monteert het bedrijf staalconstructies voor grote gebouwen, zoals 
winkelcentra, parkeergarages en dergelijke. daarnaast levert de kok staalbouw compleet gemonteerde 
zelfrijdende portaalkranen, bovenloopkranen, stortportalen en transportinstallaties. en voor weg- en 
waterbouwkundige werken levert het bedrijf grote constructies, zoals aanlegsteigers, meerpalen en 
bruggen.

In de indrukwekkende productieruimte met een totale oppervlakte van ca. 16.000 m² werken dagelijks 
ongeveer honderd gespecialiseerde medewerkers. de hijscapaciteit bedraagt 70.000 kg, waardoor het 
bedrijf die zware staalconstructies met grote afmetingen zelf kan vervaardigen.

de kok StaalbouW: 
een bedrIjf van SuPerlatIeven

In een krap tijdsbestek van een 
half jaar realiseerde merode 
elektro uit Wouw de volledige 
elektrotechnische installatie 
voor het nieuwbouw kantoor 
van staalgigant de kok 
Staalbouw. merode leverde een 
totaalproject met het legrand 
datanetwerk met bekabeling 
(Cat. 6), de connectoren, dlP 
kunststof wandgoot met 
mosaic schakelmateriaal tot en 
met de P31 kabelgoot. 
groothandel elektrokern 
Schuurman leverde de 
producten voor dit prestigieuze 
project.

Hoe een kleine ondernemer groot kan zijn!

merode elektro realISeert legrand 
totaalProjeCt bIj de kok StaalbouW

16

 sTArT prOjecT en OpLeVerIng: 2011 (TOTAAL zes MAAnden)
  LegrAnd LeVerT: Lcs2 dATAneTwerk MeT BekABeLIng, dLp kUnsTsTOF wAndgOTen, 
MOsAIc schAkeLMATerIAAL en p31 kABeLgOTen
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de leverIngen van de 
legrand materIalen 
lIePen SoePel

p  de gebroeders de kok, links emiel, 
rechts rinus

u  het nieuwe kantoor van kok staalbouw heeft uitstraling, maar is niet overdreven luxe.  
de staalbouw blijft een nuchtere markt.
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broers Adri en piet. hierbij 
ondersteund door hun 
echtgenoten. “wij zijn het enige 
elektra-installatiebedrijf in 
wouw”, zegt piet. “Mijn vader is 
de zaak begonnen, maar ik ben al 
vanaf mijn 15e bij hem aan het 
werk. eerst als hulpmonteur. In 
de avonden ging ik naar school. 
In het begin voelde ik me een 
hele piet dat ik “bolletjes” kon 
plaatsen!”, lacht piet. “we 
hebben het werk goed verdeeld: 
Adri doet de administratie en de 
winkel en ik de installatietak.”

“we werken voor een aantal 
aannemers waar we alle 
e-installaties voor verzorgen. 
daarnaast hebben we veel 
boerenbedrijven als klant, maar 
ook luxere woningen en 

tandartspraktijken. zo is dat over 
de jaren gegroeid. Installaties 
voor tandartspraktijken maken 
wij overigens in heel nederland. 
we hebben vijf man vast in 
dienst”, zegt piet. “dit jaar gaan 
we de zaak overdoen aan rob 

Merode elektro is een echt 
familiebedrijf. Vanaf de start in 
1956 bestond de onderneming uit 
de verkoop van witgoed, met 
daarnaast een apart 
installatiebedrijf. Als installateur 
is Merode gericht op de utiliteit 
en particulieren. de zaak is 
inmiddels in handen van de 

goorden, die al vier jaar voor ons 
werkt. hij is voor de klanten dus 
een vertrouwd gezicht. rob is 
vertrouwd met de nieuwste 
technieken op het gebied van 
licht- en krachtinstallaties, 
datanetwerken en domotica.”

famIlIebedrIjf merode elektro SIndS 1956 een begrIP In WouW

q  de zaak is nu nog in handen van de broers Adri en piet, ondersteund door hun 
echtgenoten. rob goorden (tweede van links) gaat dit jaar de zaak overnemen.
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van Losser totaal installateur voor Sigmax

Soluflex kabelvloerSySteem
In “glazen huIS” SIgmax

Sinds januari dit jaar werkt Sigmax vanuit haar nieuwe kantoorpand 
in enschede. het gebouw is niet alleen bijzonder door de grote 
overbuurman, het fC twente stadion, maar ook door haar volledig 
glazen “gezicht”. het Soluflex kabelvloersysteem past prima in 
deze omgeving, waar ontwerpvrijheid en flexibiliteit van de 
werkplekken van belang zijn. van losser is verantwoordelijk voor 
de volledige e- en W-installatie bij Sigmax. 

 sTArT prOjecT: nOVeMBer 2010
 OpLeVerIng: deceMBer 2011

 LegrAnd prOdUcTen: 305 MeTer sOLUFLex cABLe FLOOr sysTeM (60 MM hOOg), 
VLOerdOzen/-gOTen, cABLe wOrM en kABeLLAdders
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“Voor Van Losser is dit een uitdagend project”, zegt ewald van es, 
projectmanager bij Van Losser. “de nieuwbouw van het kantoor is 
in een bouwteam tot stand gekomen met een voorafgaande 
selectieprocedure. Bestaande uit het projectmanagement bureau 
kloos2, de bouwkundig aannemer Van dijk Bouw, Van Losser 
Installaties en architect paul de ruiter. Ook de locatie is 
uitzonderlijk. dit is een top A-locatie, zo recht tegenover het 
voetbalstadion van Fc Twente”, zegt ewald. “Iedereen die Fc 
Twente bezoekt, ziet dit pand. het is een mooi project voor Van 
Losser. Als totaal installateur hebben wij het gehele pakket 
geleverd. Mijn collega’s voor de w-installatie zijn hier ook geweest, 
vanaf het eerste ontwerp tot de oplevering.” 

green building
“het ontwerp van paul de ruiter is gebaseerd op het green 
Building concept. Op alle vlakken is uitgegaan van duurzaamheid 

en milieubesparing. de vloeren zijn voorzien van 
betonkernactivering, die het gebouw in de winter verwarmen en in 
de zomer koelen”, vertelt ewald. “Ook is de installatie aangesloten 

op een centraal 
beheersysteem. er brandt geen 
overbodige verwarming of 
verlichting. Alles is gericht op 
de aanwezigheid van personeel 
in een ruimte.” 

Soluflex is een uitkomst
“het soluflex 
kabelvloersysteem is 
onderdeel van de keuze voor duurzaamheid en flexibiliteit. er is 
soluflex in banen van 75 cm breed over alle verdiepingen langs 
de gevel gelegd. sigmax kan de kantoorindeling door toepassing 
van het soluflex systeem eenvoudig aanpassen aan 
veranderende omstandigheden”, zegt ewald. “een van de 
uitdagingen in dit project is, dat de bouw alleen bestaat uit beton 

en glas. daarom is soluflex hier een uitkomst. Alle 
installaties moesten in het beton worden 
aangebracht. er zijn hier geen systeemplafonds. het 
soluflex systeem is aangesloten via verzonken 

vloergoten naar het kabeltracé in de kern van het gebouw. hier 
komen we binnen met de infrastructuur. In het plafond aan de 
raamzijde is het regelsysteem van de kantoren, met de 

Soluflex IS een uItkomSt

p ewald van es (Van Losser): “Al in het eerste bestek stond soluflex voorgeschreven.”

sigmax levert innovatieve IcT 
oplossingen voor toezichtstaken 
van gemeenten en politie. Ook 
inspectie- en 
beveiligingsbedrijven behoren tot 
de doelgroep. daarnaast richt 
sigmax de IcT infrastructuur van 
bedrijven in en verzorgt sigmax 
het onderhoud.
sigmax is in 1998 opgericht en 
bestaat inmiddels uit vier 
business units met elk een eigen 
expertisegebied. In totaal werken 
er ruim 100 medewerkers. sinds 
begin 2012 is het bedrijf verhuisd 
naar het nieuwe kantoorpand op 
het Business & science park, 
recht tegenover het stadion van 
Fc Twente. 
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klimaatbeheersing en lichtsturingen ondergebracht. de klant en 
de architect zijn tevreden over de vloer”, zegt ewald.

goed nagedacht
 “Van Losser heeft ons al in een vroeg stadium erbij betrokken over 
hoe we dit project goed kunnen aanpakken”, zegt niek Lammersen, 
account manager bij Legrand nederland.“Al in het eerste bestek 
stond soluflex voorgeschreven. we hebben er samen goed over 
nagedacht hoe we het beste ontwerp konden maken voor dit gebouw. 
we zijn zelfs naar het gemeentehuis in dalfsen geweest om te kijken 
hoe soluflex daar is toegepast. we wilden de “groene” wensen van 
de opdrachtgever erin betrekken. Uiteindelijk zijn we tot een tracé 
gekomen, waarin flexibiliteit en duurzaamheid het meest tot het 
recht komt. de totale kanalisatie is zo op elkaar afgestemd dat het 
allemaal goed aansluit en het voor de monteurs ook een helder 
verhaal is. de opdrachtgever blijft heel flexibel in de opstelling van 
werkplekken in kantoren.”, zegt niek.

Positief project
“Van alle kanten is dit een positief project. Ik heb in de 25 jaar dat ik 
in dit vak zit, bijna altijd met Van geel gewerkt”, zegt ewald. “de 
laatste jaren is daar Legrand bijgekomen. Bij een ander merk moet 
ik echt de boeken erbij pakken. Bij Legrand weet ik precies wat ik 
wil”, aldus ewald. “en als je opdrachtgever tevreden is, dan wordt er 
over je gepraat. dat is de beste reclame die je kunt krijgen!”

Met 250 medewerkers richt de Van Losser Installatiegroep zich op 
het ontwerpen en monteren van complete w- en e-installaties. 
het bedrijf heeft vestigingen in rijssen, hengelo, emmen, zwolle 
en nijverdal. Onlangs nam de onderneming het elektrotechnisch 
bureau dijkink elektra over, waarmee ook de specialisme 
telecommunicatie en beveiliging in huis is gehaald. 

Van Losser werkt veel in bouwteamverband. het bedrijf stelt zich 
op als actieve gesprekspartner voor haar opdrachtgevers. Op de 
afdeling planvoorbereiding werken acht mensen, die zich vanaf 
het begin hard maken voor het ontwerpproces. 

van loSSer InStallatIegroeP:
totaal InStallateur

t  V.l.n.r. ewald van es (Van Losser) en niek Lammersen (Legrand nederland)

p  Bij een ander merk moet ik de boeken erbij pakken. Bij Legrand weet ik precies wat ik 
wil”, zegt ewald van es (Van Losser). 



toetsen aan bovengenoemde criteria. Alleen dan is er sprake van 
energy efficiency!

we willen graag met eindgebruikers en lokale installateurs in 
gesprek komen om te bekijken welke energiebesparende 
activiteiten mogelijk zijn. hiervoor hebben we een specifiek model 
in ontwikkeling, dat de verhoudingen tussen energieverbruik, 
comfort en productiviteit op ieder afzonderlijk project in kaart 
brengt. wilt u hierover meer informatie ontvangen, neem dan 
contact op met onze afdeling Business development. 
Via e-mail: a.vannieff@legrandnederland.nl of telefoon 0411 65 31 
11. 

download the whitepapers: power quality, Led verlichting en 
elektrisch rijden. deze whitepapers kunt u vinden op 
eenvoudigenergiebesparen.nl of scan de bovenstaande qr-code.
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verduurzamen van energIeverbruIk en 
verbeteren van de energIehuIShoudIng

Legrand energy efficiency

de ervaringen leren ons dat energy efficiency gelijk staat aan 
energie bewustwording. In nagenoeg alle gevallen betekent het 
meten en monitoren heel veel informatie geeft over de 
energiehuishouding binnen een gebouw en vaak met verrassende 
resultaten. deze informatie is het startpunt voor een doelmatige 
aanpak richting energy efficiency.

Op de website www.eenvoudigenergiebesparen.nl is veel 
informatie te vinden over thema’s die minder alledaags zijn, maar 
die een belangrijke invloed (zullen) hebben op de 
energiehuishouding. denk maar aan elektrisch vervoer, Led 
verlichting en power quality.

energie efficiëntie draait naar onze mening niet alleen om kosten. 
het is een mix van:
•  kosten & opbrengsten in energieverbruik en energieopwekking.
•  productiviteit van de medewerker.
•  comfort voor de gebruiker.

€ Coëfficiënt in energie efficiency:
•  return on Investment (rOI).
•  Initiële investeringskosten.
•  Beheerskosten.
•  kosten verbruik van energie.

Productiviteit en comfort:
•  Adaptability van systemen en gebouwen.
•  snelheid waarmee wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.
•  Individueel of collectief systeem.
•  Bedieningsgemak.
Onze stelling is dat je ieder project situationeel moet benaderen en 

In de vorige uitgave van de lecourant heeft u al kunnen lezen over 
legrand energy efficiency. Wij hebben speciaal hiervoor een nieuwe 
website ontwikkeld www.eenvoudigenergiebesparen.nl. hier vindt 
u informatie over nieuwe ontwikkelingen en oplossingen van 
legrand voor het verduurzamen van het energieverbruik binnen 
gebouwen. 
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aCquISItIe aegIde grouP
door legrand grouP 

legrand group heeft 23 februari jl. de acquisitie van de aegide 
group (marktleider in nederland op het gebied van modulair 
opgebouwde ICt datacenters) en haar dochterbedrijven minkels, 
Cortexon, vaultex en dcs aangekondigd.

een PerfeCte 
aanvullIng

t Bekijk de website van Aegide group
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tentoonStellIng 
60 jaar InduStrIal deSIgn
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Legrand nederland heeft de tentoonstelling van het 60 jarig bestaan 
van de opleiding Industrial design in den haag gesponsord. Veel mooie 
ontwerpen van bekende nederlandse vormgevers, die ook ooit deze 
opleiding hebben gevolgd, zijn tentoongesteld op de p31 kabelgoot. dit 
bewijst maar weer eens, dat een ogenschijnlijk eenvoudig product als 
de kabelgoot. door designers wordt gewaardeerd om zijn stoere en 
robuuste uitstraling.

p Overzichtsfoto van de tentoonstelling



PrIjSWInnaar reIS noorderlICht van 
beurS elektroteChnIek 2011 IS bekend!
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gertjan zal samen met zijn 
echtgenote in het voorjaar van 
2012 vertrekken naar het 
plaatsje kittilä in Finland. hier 
krijgen zij een volledig verzorgd 
arrangement met diverse 
activiteiten aangeboden, zoals 
deelnemen aan een 

rendiersledetocht, langlaufen, 
sneeuwscootertocht en 
huskysledetocht.

Op 5 december jl. heeft jan 
willem wentink, account 
manager bij Legrand nederland, 
een reischeque overhandigd aan 
gertjan tijdens een bezoek aan 
het bedrijf poltech 
elektrotechniek in nijkerk. 
poltech elektrotechniek bestaat 
sinds 1986. elbert van de pol is 
directeur/eigenaar en vanaf 
1968. elbert van de pol, 
directeur-eigenaar, is vanaf 1968 
werkzaam in de elektrotechniek. 

hij is vanaf het prille begin klant 
van Legrand. Voor deze tijd stond 
het bedrijf vanaf 1960 bekend 
onder de naam elektrotechniek 
van het Loo.  

poltech elektrotechniek is naast 
elektrotechnisch installateur ook 
industriële automatiseerder, die 
complete besturingssystemen 
zelf ontwerpt, evenals de 
software hiervoor schrijft, 
fabriceert en installeert in 
diverse sectoren. waaronder de 
grafische industrie, 
veevoederindustrie, 
petrochemie, boorplatforms, 
hijssystemen in de hoogbouw, 
milieutechniek en agrarische 
bedrijven. Via partners worden 
deze systemen wereldwijd 
ingezet en aangepast en tevens 
onderhouden via 
internetverbindingen.

Legrand nederland wenst 
gertjan en zijn echtgenote een 
mooie en uitdagende reis toe en 
wij horen graag na afloop de 
reacties!

kleine tot middelgrote installateurs konden zich voorafgaand aan 
de utrechtse beurs elektrotechniek 2011 alvast registreren op de 
website van legrand. via deze registratie maakten de deelnemers 
kans op een reis naar het noorderlicht. na verloting is gertjan 
Cornelissen van Poltech elektrotechniek in nijkerk de trotse 
winnaar geworden van deze 8-daagse reis naar finland. gertjan van 
harte proficiat!

t  V.l.n.r. jan willem wentink (Legrand 
nederland), elbert van de pol (poltech) 
en gertjan cornelissen (poltech)
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het ParadIgm ProjeCt: 
houtovenS In kenIa 

legrand nederland werkt voor 
de klimaatcompensatie samen 
met de Climate neutral group. 
vanaf 2012 compenseren wij ons 
Co2 gebruik via het Paradigm 
project in kenia met het 
cookingstove project. de 
houtovens in het Paradigm 
project zijn ontwikkeld ter 
vervanging van het traditionele 
koken op open vuur. door de 
efficiënte verbranding van deze 
houtovens is er veel minder 
hout nodig, is de Co2-uitstoot 
teruggebracht en is er 
nauwelijks tot geen 
rookontwikkeling. met onze 
staalbewerkingsactiviteiten in 
boxtel snijdt het mes voor ons 
aan twee kanten. enerzijds 
financieren we met onze Co2 
compensatie lokale 
metaalproductie in kenia. 
anderzijds brengt het 
bewustzijn van duurzaam 
ondernemen dichter bij onze 
medewerkers.

t  Vrouw met de cookingstove 
Bron: climate neutral group



In kenia kookt 90% van alle 
huishoudens op open vuur. dit 
vuur wordt tussen twee stenen, 
in de woning zelf, gestookt met 
hout of houtskool. het hout 
wordt zo zeer inefficiënt 
verbrand, ook is er veel hout 

nodig om te kunnen koken en er 
ontstaat veel rookontwikkeling. 
door het vele hout dat nodig is 
en de verbranding daarvan 
ontstaat er veel cO2-uitstoot 
maar zorgt ook voor lokale 
ontbossing. Tegelijkertijd is het 
inademen van de rook zeer 
schadelijk voor de gezondheid, 
voor alle aanwezige gezinsleden. 
Om aan voldoende hout te 
komen, lopen de vrouwen 
dagelijks afstanden van vele 
kilometers. geld om hout te 
kopen is er niet, of dit gaat ten 
koste van andere huishoudelijke 
benodigdheden. 

huidige situatie 
Voor dit project zijn houtovens 
ontwikkeld in samenwerking met 
de lokale bevolking. Ook de 
productie en verkoop van deze 
houtovens vindt lokaal plaats. de 
houtovens zijn gemaakt van 
duurzame materialen en zorgen 
voor een zeer efficiënte 
verbranding van het hout. 

hierdoor is er aanzienlijk minder 
hout nodig, is er minder 
cO2-uitstoot en is er nauwelijks 
tot geen rookontwikkeling. Met de 
komst van deze efficiënte 
houtoven is het lokale leven 
enorm verbeterd! doordat er 

minder hout nodig is, kan tijd en 
geld aan andere zaken worden 
gespendeerd en door de 
verminderde rookontwikkeling is 

de lokale gezondheid sterk 
vooruitgegaan. Tot slot wordt ook 
de lokale ontbossing 
tegengegaan. 

kijk voor een filmpje over dit 
project op youTube via:  
http://youtu.be/sjqddvVyztg of 
scan de bovenstaande qr-code.

Perfecte aansluiting op onze 
duurzame ambitie
de Legrand group streeft er naar 
de bescherming van onze planeet 
op alle bedrijfsniveau´s te 
integreren. dit heeft zowel 
betrekking op onze 
productielocaties, de logistieke 
impact als op het productontwerp. 
“het paradigm project sluit mooi 

aan bij onze lokale ambities voor 
een duurzamere wereld.”, zegt 
Mariëlle claessens, 
marketingcommunicatie 
specialist bij Legrand nederland. 
“Binnenkort gaan we op voor de 
officiële certificering van de cO2 
prestatieladder. Maar u kunt nu al 
onze cO2 footprint van 2011 
downloaden via 
www.legrandnederland.nl.” aldus 
Mariëlle.
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hIerdoor IS er 
aanzIenlIjk mInder 
hout nodIg
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de eerste stap naar een duurzame oplossing
meten is weten

emdx3 unIverSele energIemeterS

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.legrandservices.nl
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p Link naar eenvoudigenergiebesparen.nl


