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LECOURANTINTRO

beste lezer,
 
bijgaand alweer de 33ste uitgave van Lecourant. ons 
magazine waarmee wij u informeren over onze nieuwe 
producten en services en de mooie projecten die wij samen 
met u mogen uitvoeren. 
 
in deze uitgave aandacht voor de eerste wandgootprojecten 
met het nieuwe Van Geel Gwo snap-on stalen 
wandgootsysteem. Het is altijd fijn om onze eigen 
verwachtingen bevestigd te zien door onze klanten. Vanaf de 
volgende pagina leest u hier alles over.
 
Het is tevens een mooi bruggetje naar de verwachtingen in 
de markt. ondanks dat we tijdens de eerste helft van 2014 
een duidelijk herstel zagen, zijn de installateurs in 
nederland, volgens de bouwbarometer van bouwkennis, 
pessimistisch over de omzetverwachtingen voor de 2e helft 
van dit jaar. de glas- en tuinbouwsector wordt hard geraakt 
door de russische boycot en de vraag is wat het effect voor 
de totale nederlandse export zal zijn.
 
ondanks de solide groei over het eerste half jaar van 2014 
met 3,9% (exclusief koersinvloeden) heeft ook Legrand 
Group te maken met deze onzekere situatie. de franse en 
italiaanse economieën verkeren in zwaar weer. in nederland 
hebben we gelukkig een sterk eerste half jaar gehad, in het 
bijzonder op het gebied van datacenter technologie met een 
zeer mooi resultaat voor ons zusterbedrijf minkels. een 
bewijs dat er nog kansen zijn. ik wens u alle succes voor de 
komende maanden. 

ronny de backer 
managing director
e: ronny.debacker@legrand.nl

Solide groei legrand 
group in 1e helft 2014
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GWO Snap-On WandGOOt: mOOi Staaltje techniek
primeur: leertOuWer inStalleert
nieuWe GWO Snap-On WandGOOt bij mOba 

LECOURANTCOVER

Legrand ontwikkelde de Gwo snap-on stalen wandgoot in directe samenwerking met haar 
klanten. er werden pilots opgezet en inmiddels is de wandgoot klaar om de markt te gaan 
veroveren. een ding is zeker: met deze wandgoot heb je snel een klik! de voordelen van de Gwo 
snap-on merk je direct als je ermee aan de slag gaat. de wandgoot vormt één mooi geheel met 
het schakelmateriaal dat je er zonder hulpmiddelen eenvoudig in klikt. bovendien: deze stalen 
jongen ziet er strak uit. 

de Gwo snap-on is een kleinere wandgoot dan de Gwo-5 of de Gwo 6, maar er kunnen door het 
praktische ontwerp meer kabels in. een kleinere wandgoot is lichter om mee te werken en ook 
qua prijs interessant. de wandgoot heeft minder materiaal nodig om hetzelfde resultaat te 
bereiken. de montagetijden zijn beduidend korter. je maakt snelle meters met de Gwo snap-on 
door al het schakelmateriaal er zo in te klikken, zonder gebruik van montagedozen of 
afdekramen. dat werkt gemakkelijk!

Snel een klik met nieuWe GWO Snap-On
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GWO Snap-On WandGOOt: mOOi Staaltje techniek
primeur: leertOuWer inStalleert
nieuWe GWO Snap-On WandGOOt bij mOba 

LECOURANTCOVER

afgelopen maart startte leertouwer uit Barneveld met 
de renovatie van het twee verdiepingen tellende 
kantoorpand van Moba, fabrikant van 
eiersorteermachines. eind april was de oplevering. Voor 
dit renovatieproject koos leertouwer voor de nieuwe Van 
geel gWo Snap-on stalen wandgoot van legrand. een 
primeur in de markt.

leertOuWer Wil 
duurzaam verbinden
Vanaf de start van de onderneming in 
1929 brengt Leertouwer haar klanten 
comfort door techniek. als veelzijdige 
en innovatieve systeemintegrator in 
elektrotechniek, klimaatinstallaties 
en ict zorgt het bedrijf voor comfort 
in wonen, werken, zorg en industrie. 

de mannen van Leertouwer 
zijn een bekend gezicht bij 
moba in barneveld. “als 
huisinstallateur is 
Leertouwer verantwoordelijk 
voor alle elektrotechnische 
installaties bij moba”, zegt 
jan nap, monteur bij 
Leertouwer. “Van de 
verlichting, brandmeld-
installaties tot en met de 

beveiliging. eigenlijk alles 
waar een draadje aan zit. we 
zijn hier altijd met twee man 
aan het werk en de 
afgelopen maanden met vier 
man voor de realisatie van 
de renovatie.”

lichter en duurzamer
“Via onze werkvoorbereider 
hebben we bij deze renovatie 
gekozen voor de nieuwe 
snap-on wandgoot, als een 
proefproject”, zegt jan. 
“meer dan de helft van de 
markt heeft een Van Geel 
goot. bij Legrand weet je dat 
alles op elkaar is afgestemd. 
kies je voor deze wandgoot, 
dan kun je daarmee voor je 
hele project uit de voeten, 
alles past in elkaar. Gebruik 
je artikelen van 
verschillende fabrikanten 
dan maak je wel mee dat de 

t allard van de braak, monteur bij Leertouwer

t  jan nap, monteur  
bij Leertouwer

 bekijk een fiLmPje oVer dit Project oP 
www.LeGrand.nL/Project-Leertouwer

Bij legrand Weet je dat alleS 
op elkaar iS afgeSteMd
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onderdelen niet zo perfect 
matchen. de installatie gaat 
dan minder snel en dat is 
uiteindelijk duurder. de 
nieuwe Gwo snap-on is ook 
van staal. in nederland wil 
men nou eenmaal graag 
staal, maar de nieuwe goot is 
wel lichter en daardoor 
duurzamer. we gaan de 
komende tijd nog wat 

proefprojecten doen, maar 
onze eerste ervaring is 
positief”, zegt jan. 

Meters maken
“ik vind de wandgoot echt 
heel gebruiksvriendelijk”, 
zegt monteur allard van de 
braak. “normaliter heb je 
een kabeldoos nodig, maar 
nu klik je het systeem er zo 

in. je hoeft niet te schroeven. 
dat werkt snel en 
gemakkelijk. met een 
schroefsysteem heb je nog 
wel eens dat je de schroeven 
te hard aandraait en dan heb 
je een probleem. Hiermee 
kun je snel meters maken. 
dat werkt zo vlot en vlug! Het 
is een mooi smal gootje, 
terwijl er toch veel kabels in 

kunnen. de Gwo snap-on is 
licht om mee te werken. ik 
vind het ook handig hoe 
Legrand de goot heeft 
verpakt. de instructies staan 
op het verpakkingsmateriaal. 
op de bouw heb je geen boek 
bij je, de documentatie staat 
op het verpakkingsmateriaal. 
je installeert de wandgoot en 
als je klaar bent, trek je zo 
het plastic eraf en dan is de 
goot nog helemaal schoon en 
netjes. de Gwo snap-on 
wandgoot ziet er mooi uit”, 
vindt allard.

LECOURANTCOVER

mOba: een ei hOOrt erbij!
de Moba group is een internationale fabrikant van machines 
voor het sorteren, verpakken en verwerken van eieren. het 
hoofdkantoor is gevestigd in Barneveld. het bedrijf heeft 
meer dan 500 medewerkers in dienst en beschikt over drie 
locaties voor onderzoek en ontwikkeling en vier 
productielocaties. 

Het sorteren van eieren is in veel landen wettelijk verplicht. 
bovendien willen consumenten graag een uniforme grootte 
van hun eieren in de eierdoos. Het sorteren is gebaseerd op 
het gewicht van de eieren en de kwaliteit. eieren met 
gebreken worden uitgesorteerd. deze eieren kunnen worden 
gebruikt voor andere doeleinden, zoals voor bakkerijen, 
huisdierenvoeding of voor de farmaceutische industrie.

Verpakken en verwerken
om eieren in trays te plaatsen, waardoor ze kunnen worden 
getransporteerd, produceert moba diverse farmpackers, 
stapelaars en robots. ook heeft moba oplossingen voor het 
verwerken van eierproducten, zoals het breken van eieren, 
filteren, mengen, stabiliseren, vermengen, pasteuriseren, 
koelen, invriezen of drogen en verpakken. 

de inStructieS Staan op het 
VerpakkingSMateriaal

u Gwo snap-on wandgoot kan ook verticaal gemonteerd worden



het appartementencomplex oudiestaete in het noorden van alkmaar was toe aan de 
vervanging van het bestaande intercomsysteem. dat was niet het enige probleem bij 
oudiestaete. de voornamelijk bejaarde bewoners van het complex hadden al geruime 
tijd last van hangjongeren. door goed naar de eindklant te luisteren wist Van til 
electro met Bticino een oplossing te installeren die zowel voor het veiligheidsaspect 
door middel van camera als de deurcommunicatie zorgt.

“de Vereniging van eigenaren van oudiestaete is een vaste 
klant van ons”, zegt menno richardson, eigenaar van Van til 
electro. “Via de woningbeheerder voeren we al 10 jaar 
opdrachten voor oudiestaete uit. we zagen de laatste tijd meer 
intercomstoringen. de meeste intercomsystemen gaan 10 tot 
15 jaar mee en daarna zijn niet alle onderdelen meer te 
krijgen. daarom gaven we het advies de intercom te vervangen. 

p   centrale ingang van appartementencomplex oudiestaete nu via  
bticino deurcommunicatie toegankelijk
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van til electrO:
veiliGheid vOOr OudieStaete 
met bticinO deurcOmmunicatie

 Producten LeGrand: bticino Video intercomsysteem, 
GekoPPeLd met VideobewakinG met beeLdoPname 

en de toeGanGscontroLe, 
45 Handsfree bticino cLasse 100 binnenPosten 
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Van til electro zet graag haar brede kennis van de diverse 
disciplines in voor efficiënte oplossingen voor haar klanten. als 
‘probleemoplosser’ bedient Van til verschillende doelgroepen, 
waaronder particulieren, vastgoedbeheerders, Verenigingen van 
eigenaren (Vve’s) en bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. 
Van til heeft een moderne showroom waar de klant 
verschillende domotica oplossingen zelf kan ervaren.

Van til is als familiebedrijf al meer dan 100 jaar bekend in de 
regio. de familie van menno richardson, de huidige eigenaar, 
nam het bedrijf in 1985 over van de familie Van til. “ik werk hier 
nu sinds mijn 16e, al bijna 25 jaar! en de laatste zeven jaar als 
eigenaar. we zijn met zeven man en mijn zus werkt ook in de 
zaak voor de administratie en als gastvrouw. domotica verkoop 
je niet uit een boekje. de showroom geeft het vertrouwen dat 
het echt kan, er valt wat te zien voor de mensen!” 

van til electrO: Gedreven prObleem-
OplOSSerS uit alkmaar

dit traject loopt via woningbeheer, dus er gingen ook 
offerte-aanvragen naar mijn concullega’s. ik wilde dit project 
uiteraard heel graag zelf doen en ik heb me dan ook vol ingezet 
voor dit project. we kregen de opdracht en uiteindelijk nog 
meer!”, zegt menno.

echte keuze voor Bticino
“eerst zijn we goed gaan luisteren naar de wensen van de 
eindklant, de bewoners van oudiestaete. in de offerte-aanvraag 
stond alleen een intercominstallatie vermeld van fabrikanten 
waar wij niet mee werken. we hebben veel geluisterd naar en 
gepraat met een vertegenwoordiging 
van de Vereniging van eigenaren. ik 
heb ze uitgelegd wat de moderne 
mogelijkheden zijn met 
intercominstallaties. om het te laten 
zien zijn we zelfs met dit groepje naar 
de Vakbeurs elektrotechniek geweest! 

Hier kregen we demonstraties van vier fabrikanten, die tevoren 
waren ingelicht dat we zouden langskomen. we voeren zelf 
bticino als hoofdmerk voor deurcommunicatie, maar we 
wilden de eindklant echt laten kiezen. als de klant zelf zou 
ervaren dat bticino voor hen de beste oplossing is, gaat alles 
daarna veel sneller. en ze kwamen inderdaad zelf tot de keuze 
voor bticino. dat wist ik wel, het design en de mogelijkheden 
zijn heel overtuigend! Ze waren laaiend enthousiast.” 

 “na de beurs hebben we 
een demonstratie 
gegeven in het 
appartementencomplex 
om daar ook draagvlak 
te genereren”, vervolgt 

het deSign en de 
Mogelijkheden zijn 
heel oVertuigend

u  V.l.n.r. menno richardson (eigenaar Van til electro) en ron van kampen 
(accountmanager Legrand)
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accountmanager ron van kampen van 
Legrand nederland. we
weten bij hem dat het altijd goed komt. de 
producten zijn overigens geleverd via 
schuurman, groothandel in elektrotechniek. 
we zijn inmiddels voor datasystemen ook 
overgestapt naar Legrand. en er starten nu 
projecten waarin we de Legrand verdelers 
gaan gebruiken. Voor ons is dat de 
versterking van de relatie.”

Militaire operatie
“Voor een vlekkeloze installatie hebben we het geheel hier op 
kantoor voorgeprogrammeerd en getest. dit betekent dat we 
op locatie alleen nog maar hoeven aan te sluiten! Het is bijna 
een militaire operatie. Hier gaat hier om 45 intercomtoestellen! 
maar zo moet je werken voor deze doelgroep. Het is voor 
oudere mensen niet acceptabel als het systeem het ‘s avonds 
nog niet doet. Het bticino systeem was eigenlijk het enige 
systeem waar je deze oplossing mee kon maken. Het is een 
gebruiksvriendelijk,  twee-draadssysteem met een mooi 
design. wij zijn met vijf man een dag bezig geweest om het 
oude systeem eruit te halen, het nieuwe te installeren en alles 
te testen. maar dan kun je daarna ook tevreden zwaaien naar 
de bewakingscamera, als je naar huis gaat.” 

menno. “alle bewoners hebben een 
werkend intercomsysteem gezien en 
kunnen ervaren. we hebben het 
project mogen doen, maar ook nog 
eens veel uitgebreider dan de 
basisvraag was! want uiteindelijk 
hebben we ook een 
camerabewakingssysteem aangelegd 
dat volledig is geïntegreerd met de 
intercominstallatie. alle bewoners 
kunnen nu in hun woning zien wat er 
in het complex gebeurt! er wonen 
oudere mensen en ze hadden last van hangjeugd. de 
cameracontrole voelt dan wel zo veilig. we hebben steeds 
rekening gehouden met de doelgroep. er zijn vier 
toegangsdeuren tot het complex. alle vier deuren hebben we 
uitgerust met een elektrische badgelezer. met de bticino 
badge kun je alle deuren automatisch openen, ook als je 
moeilijk ter been bent!”

“we investeren veel in de relatie met de fabrikant. we gaan 
uiteraard net als iedereen voor een goede prijs-kwaliteit 
verhouding. maar vooral voor een fabrikant waar we meer mee 
kunnen doen. we voeren bticino nu twee jaar actief als 
hoofdmerk. we hebben veel vertrouwen in onze 

p   ”Het is een gebruiksvriendelijk, twee-draadssysteem met een mooi design”, zegt menno richardson.

Met Bticino 
Badge kun je 
alle deuren 
autoMatiSch 
openen

 bekijk een fiLmPje oVer dit referentieProject oP 
www.bticino.nL/Project-Van-tiL

p   met de bticino badge kun je alle deuren automatisch openen.



Groot project voor legrand met nieuwe GWO Snap-on wandgoot

hollander techniek Werkt 
aan renoVatie uWV apeldoorn
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  start Project: start sLooPwerkZaamHeden eind mei 2014
  oPLeVerinG: eind oktober 2014
   Producten LeGrand: 550 meter Van GeeL Gwo snaP-on wandGoten met mosaic scHakeLmateriaaL  
en Van GeeL P31 kabeLdraaGsystemen, HoofdVerdeLer en Zes onderVerdeLers

LECOURANTPRAKTIJK

aan de deventerstraat in apeldoorn realiseert goudkuil Vastgoed 
de renovatie van het uWV kantoor. het doel is tweeledig, zowel 
de verbetering van het energielabel van niveau e naar c, als het 
moderniseren van het uWV pand. hollander techniek heeft de 
opdracht de complete e- en W-installaties te vernieuwen en 
vervangen en een nieuw datanetwerk aan te leggen. legrand 
levert het complete gWo Snap-on wandgoot pakket met 
schakelmateriaal en hulpstukken, naast het p31 
kabeldraagsysteem, de hoofdverdeler en zes onderverdelers te 
bouwen door VSk.



Groot project voor legrand met nieuwe GWO Snap-on wandgoot

hollander techniek Werkt 
aan renoVatie uWV apeldoorn
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“de afgelopen jaren heeft in 
dit pand zowel het uwV als 
de GGd gezeten”, zegt 
jeroen Herms, projectleider 
bij Hollander techniek. “de 
GGd is nu verhuisd en het 
uwV gaat als huurder dit 
nieuwe kantoor betrekken. 
Het is deels kantoor en heeft 
straks ook een 
ontvangstgedeelte voor 
klanten. Het pand wordt 
opnieuw ingericht en 
aangepast aan de eisen van 
deze tijd. Het uwV heeft een 
controlerende functie, dus 
het klantendeel heeft ook 
onderzoeksruimte en 
spreekkamers. op de 
bovenverdieping krijgt het 
pand een kantoorfunctie. wij 
zijn hier hard bezig met het 
vervangen van alle bestaande 
e- en w-installaties en het 
aanleggen van een nieuw 
datanetwerk. Het werk moet 
eind oktober opgeleverd 

worden, om het op tijd af te 
krijgen wordt gedurende de 
vakantieperiode 
doorgewerkt.”

twee opdrachtgevers
“Voor Hollander techniek is 
dit een leuk project”, zegt 

rené adegeest, chef 
monteur bij Hollander 
techniek. “Het is een volledig 
Hollander project. we 
werken hier met acht man. 
Het is een voordeel dat je 
met je e- en w-collega’s 
samen aan het werk bent. 
dat is prettig met de 
uitdaging hier, want soms 
vallen de energiebesparende 
eisen van de eigenaar en de 
comfortwensen van het uwV 
als huurder niet geheel 
samen. de bouwtijd is vrij 
kort en er zijn in feite twee 
opdrachtgevers waar je nu 
rekening mee moet houden!” 

gWo Snap-on past in plaatje
“Het uwV wil een specifieke 
uitstraling in het nieuwe 
kantoor. de nieuwe Gwo p  chef monteur bij Hollander techniek, rené adegeest met de dekselknipper

t  de chef monteur aan de slag met het “helpende handje”

LECOURANTPRAKTIJK

de nieuWe gWo Snap-on 
Wandgoot Van legrand 
paSt perfect in dat plaatje
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snap-on wandgoot van 
Legrand past perfect in dat 
plaatje. Hollander heeft zelf 
de nek uitgestoken voor deze 
compacte wandgoot”, zegt 
jeroen. “we zagen het 
concept al in een vroeg 
stadium en het sprak ons 
direct aan. de wandgoot is 
gemakkelijk en strak te 
monteren. Hollander is snel 

geneigd om nieuwe techniek 
in te zetten. die houding past 
bij ons bedrijf. en het gaat 
hier om een nieuw product. 
Het oude materiaal is eruit 
gehaald en nu komt er één 
nieuw systeem in, dus een 
mooie kans om de Gwo 
snap-on wandgoot als nieuw 
product toe te passen.” 

“op de tweede verdieping 
hebben we al een heel traject 
gemonteerd, het ziet er strak 
uit!”, zegt jeroen. “de 
maatvoering van de Gwo 
snap-on sluit beter aan bij 
de radiatoren. we hebben 
iets meer ruimte aan de 
achterkant. Het is hier 
zichtwerk, de goot zit onder 
de openslaande ramen en de 
Gwo snap-on ziet er net 

even wat strakker uit. Het 
afmonteren met de mosaic 
wandcontactdozen gaat ook 
sneller. bovendien, als de 
opdrachtgever het wil is er 
zo een scheidingsschot 
tussen gezet voor het 
scheiden van de kabels, data 
onder en 230 boven. Hier is 
dat weliswaar niet nodig. in 
zo’n kantoor heb je geen last 

van extreme omstandigheden 
en sterke interferentie op de 
datakabels.”

Smaakvol
“Peter kappinga, 
accountmanager van 
Legrand nederland, kwam 
in het ontwikkelstadium bij 
ons op de zaak met de Gwo 
snap-on wandgoot”, zegt 
jeroen. “Hij vroeg in het 
voortraject de mening van 
een groepje innovatieve 
klanten. we waren 
enthousiast over het product 
en wilden ze wel in een 
project gaan proberen. dat 
heeft goed uitgepakt, de 
Gwo snap-on staat 
smaakvol boven de 
radiatoren. Het staat echt 
goed. kwalitatief is de Gwo 

LECOURANTPRAKTIJK

p   Peter kappinga (links) van Legrand vroeg in het voortraject de mening van 
een groepje innovatieve klanten over de Gwo snap-on wandgoot.”

q   V.l.n.r rené adegeest en jeroen Herms (Hollander techniek) en  
Peter kappinga (Legrand)

de Wandgoot iS
geMakkelijk en 
Strak te Monteren
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snap-on hetzelfde als de 
Gwo 6, maar bij de Gwo 
snap-on komt het mosaic 
schakelmateriaal nog beter 
tot zijn recht. de combinatie 
schakelmateriaal met deze 
wandgoot is mooi. Het is 

LECOURANTPRAKTIJK

Hollander techniek gaat graag een innovatieve uitdaging 
aan. ‘Hollander techniek verlegt grenzen’ is de slogan van 
het bedrijf. Hollander techniek biedt integrale, technische 
oplossingen binnen de specialismen elektrotechniek, 
werktuigbouw, beveiliging, zwembadtechniek, it, 
robotisering, industriële automatisering en 
winkelautomatisering. 

meedenken, oplossingen paraat hebben, terugkoppelen en 
afspraken nakomen en innoveren. Het klinkt 
vanzelfsprekend, maar dit levert een grote bijdrage aan het 
succes van Hollander techniek. de innovatiekracht zit in de 
partnerships met de klant, leveranciers en ketenpartners. 

hOllander techniek 
verleGt Grenzen

de coMBinatie Schakel-
Materiaal Met deze 
Wandgoot iS Mooi

gewoon één product: één 
geheel. wij werken graag 
met de producten van 
Legrand nederland. Het 
werkt lekker, er is een 
breed pakket aan 
hulpstukken. en natuurlijk 

zit ook de prijs-kwaliteit-
verhouding goed.” 

“we wilden inderdaad graag 
de wensen van de klant 
vertalen naar het 
eindproduct. in de 
ontwikkelfase konden we 
nog aanpassingen maken. 
Hollander techniek pakt 
snel nieuwe dingen op”, 
vindt Peter kappinga. “en dit 
is direct na de introductie al 
een mooi en groot project 

u   jeroen Herms, projectleider 
Hollander techniek

p   monteur ricardo van de jagt van Hollander techniek

met de nieuwe Gwo 
snap-on”, voegt hij toe. “wij 
staan zeker open voor 
vernieuwingen, maar het 
verschilt wel per product”, 
vult jeroen aan. “we zijn niet 
altijd direct ‘om’. Legrand is 
gewoon bekend en 
vertrouwd bij ons en dan 
maak je zo’n switch naar een 
nieuw product wel 
gemakkelijker. er moet wel 
een stuk vertrouwen achter 
zitten.”
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de Zon komt oP met bticino my Home
briGHt nature instaLLeert buiten-
GeVoeL bij Zeeuws ZorGcomPLex

Zorgcentrum Vremdieke wil 
haar bewoners zoveel 
mogelijk kwaliteit van leven 
geven. binnen dit kader past 
ook de vraag aan jochum de 
boer van bright nature 
interiors om mee te denken 
over de inrichting van een 
ontspanningsruimte. “ik ben 
eerst gaan kijken hoe de 
ruimte gebruikt zou worden. 
Het is een gebouw met veel 
lange gangen, dat geeft snel 
een benauwend gevoel. ik 
wilde dat er vanuit de open 
ruimte die op de gangen 
uitkomt al een 

afgelopen april werd in het woonzorgcentrum 
Vremdieke in hoek een belevingsruimte voor oudere 
bewoners opgeleverd. Bright nature interiors 
realiseerde een plafond met simulatie van dynamisch 
daglicht, natuurgeluiden en geuren. door 
samenwerking met Bticino konden verschillende 
buitensituaties gemakkelijker en realistischer 
gesimuleerd worden. ook het bedieningsgemak speelde 
een beslissende rol in de keuze voor Bticino.

“zOrGSaam centrum vremdieke” kieSt vOOr 
belevinGSGerichte zOrG
Vremdieke is een klein woonzorgcentrum in het Zeeuws-Vlaamse Hoek met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. de 
zorginstelling wil ervoor zorgen dat de bewoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen blijven houden en hierdoor 
kwaliteit van leven ervaren. Hiervoor heeft de organisatie het belevingsgericht werken ingevoerd. ook de keuze voor het 
natuurplafond past in deze filosofie waar het draait om kwaliteitsbeleving van de woonomgeving.
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aantrekkingskracht zou 
uitgaan. wanneer je in de wat 
donkere gang zonder daglicht 
loopt, zie je in de verte het 
licht van deze ruimte. Zodra je 
de hoek om komt, is het net of 
je een binnentuin in stapt. 
bewoners met hun familie 
kunnen hier rustig zitten en 
genieten van de wolken met 
zonlicht. ook hebben we 
geuren en natuurgeluiden 
toegepast. dit geeft direct een 
ontspannend gevoel.” 

Buitengevoel
“de reacties van bewoners en 
de medewerkers zijn heel 
positief”, zegt jochum. 
“medewerkers vinden de 
ruimte zelf ook fijn en de 
familie vindt het nu leuker om 
hier te komen en even hier te 
gaan zitten. mensen die door 
hun gezondheid niet vaak 
meer buiten komen, nodig je 

nu uit om toch even het gevoel 
van buiten te beleven. 
bewoners krijgen het gevoel 
dat er aandacht wordt besteed 
aan hun woonomgeving. dit 
draagt bij aan een verbeterd 
gevoel van kwaliteit van 
leven.”

“we hebben veel ervaring met 
soortgelijke projecten in de 
gezondheidszorg. wat hier 
voor ons nieuw is, is de 
samenwerking met bticino”, 
zegt jochum. “de dynamische 
daglichtsimulatie is 
realistischer met de 
verschillende scenario’s die je 
met de aansturing van bticino 
my Home kunt 
programmeren. je kunt de 
verlichting op natuurlijke wijze 
feller en minder fel maken, 
alsof de wolken voor de zon 
verschijnen en verdwijnen. we 
hebben ook passende 

natuurgeluiden 
en geuren in de 
scenario 
programmering 
meegenomen. 
je kunt hier 
kiezen voor 
twee dynamisch 
lichtstanden en 
begeleidend 
geluid. de 
overgangen 
gaan heel 
rustig. de 
ruimte kan in 
een stimulerende omgeving 
met vrolijke vogeltjes worden 
gebracht, maar kan ook 
worden gebruikt als 
“snoezelruimte” met gedempt 
licht en zachte zeegeluiden.” 

nieuwe mogelijkheden met 
Bticino
ik was op zoek naar systeem 
dat ik vanuit één punt zou 

kunnen bedienen. Het 
systeem van bticino sprak 
mij direct aan. marcel bonten 
van Legrand nederland heeft 
mij begeleid om de 
dynamische lichtscenes te 
realiseren. ik viel voor het 
bedieningsgemak”, zegt 
jochum. “dat is heel 
belangrijk bij ons systeem, 
ook dit moet deel van de 

p   jochum de boer, eigenaar bright 
nature interiors

p   “we hebben ook geuren en natuurgeluiden toegepast, 
voor een ontspannen gevoel”, zegt jochum

p   “marcel bonten (links) van Legrand heeft mij 
begeleid om de dynamische lichtscenes te 
realiseren”, zegt jochum

je kunt de 
Verlichting op
natuurlijke 
Wijze feller
en Minder fel 
Maken

 bekijk Het fiLmPje oVer dit Project oP
www.bticino.nL/Project-briGHt-nature
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omgevingspsychologe en 
hoogleraar natuurbeleving 
agnes van de berg is in 
nederland een pionier in het 
onderzoek naar 
gezondheidseffecten van de 
natuur. Zij maakt in haar 
essays wetenschappelijke 
kennis toegankelijk voor een 
breed publiek. uit haar 
onderzoek blijkt dat tijd in de 
natuur doorbrengen, zorgt 
voor het verminderen van 
negatieve emoties zoals 
boosheid, spanning of 
vermoeidheid. Het leidt direct 
tot een toename van positieve 
gevoelens en energie. 

baanbrekend is de vaststelling 
dat alleen het kijken naar de 
natuur vanuit een raam of op 
een scherm ook meetbare 
positieve effecten heeft op de 
concentratie en het lichamelijk 
functioneren! Patiënten die 
naar bomen kijken vanuit hun 
ziekbed blijken sneller te 
herstellen en hebben minder 
behoefte aan pijnstilling dan 
patiënten die op een stenen 
muur uitkijken. niet alleen 
natuurbeelden, maar ook 
natuurgeluiden hebben een 
positief effect op de 
proefpersonen. al deze 
inzichten liggen aan de basis 
van het natuurplafond van 
bright nature interiors.

vrOlijker dOOr 
kijken naar de 
natuur

p   “bticino prikkelt mij om nog meer nieuwe wegen in te slaan in het creëren 
van belevingen”

kwaliteitservaring zijn. alle 
mensen moeten het systeem 
gemakkelijk zelf kunnen 
bedienen, ook niet-technisch 
geschoolden. Het mooie was, 
dat toen ik met marcel in 
contact kwam, er voor mij 
een heleboel deuren open 
gingen naar nieuwe 
mogelijkheden die ik met 
bticino heb. je kunt er 
allerlei systemen mee 
besturen, ook je verwarming 
en gordijnen. dit prikkelt me 
om nog meer nieuwe wegen 
in te slaan in het creëren van 
belevingen. Het design van 
bticino is prachtig. Het wordt 
geleverd in alle materialen en 
afwerkingen, die je maar kunt 
bedenken. met slimme en 
mooie touchscreens. met als 
uiteindelijk doel een prachtige 
bediening waar iedereen 
intuïtief mee kan werken.” 

Simpel programmeerbaar
“ik heb zelf alles 
geprogrammeerd en 
samengesteld”, vervolgt 
jochum. “marcel heeft laten 
zien wat er met de software 
allemaal kan, maar ik wilde 
hier zelf ervaring mee 
opdoen. Het is relatief 
simpel, ook voor iemand die 
niet uit de installatiebranche 
komt. ik kon mijn eigen idee 
over een dynamische 
verlichting zelf realiseren en 
alles direct uitproberen. Veel 
van dit soort systemen volgen 
de natuurlijke gang van de 
zon, in de ochtend niet zo fel 

steegjes met goede lichtinval 
ging fotograferen. daarna 
ging ik de wolken vanuit de 
steegjes in beeld brengen en 
die foto’s aan mijn plafond 
hangen om van te genieten. 
mijn eerste idee om hier een 
product van te maken was bij 
mijn eigen tandarts! er gaat 
een heilzaam effect uit van 
een natuurverbeelding. 
uiteindelijk gaat het erom de 
mensen een goed gevoel te 
geven. toen ik bij Vremdieke 
in de ruimte aan het werk 
was, zei een oud dametje 
tegen mij: ‘oh, dat is de man 
van de zon’. een mooier 
compliment kun je toch niet 
krijgen!”

en later op de dag meer licht. 
we gingen hier juist zoeken 
naar een creatieve oplossing 
waarin de wolken voor de zon 
komen en weer verdwijnen. 
Hiermee komt de omgeving 
tot leven en krijg je niet het 
gevoel dat het gewoon een 
lampje is dat aanstaat. Voor 
Legrand nederland is het ook 
weer een nieuwe toepassing.”

“ik ben altijd geïnteresseerd 
geweest in theater en 
beleving. ik houd van video en 
fotografie, visuele 
communicatie”, zegt jochum. 
“Het beweegt je en geeft 
nieuwe inspiratie. Het begon 
in Venetië, waar ik mooie 
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rekenen én tekenen Met etiM
nieuWe ontWikkelingen op het geBied
Van uniforMe artikelclaSSificatie

in opdracht van de bab (bouwbreed artikelbestand) is etim nu bezig om voor het eind van 2014 
te zorgen voor een compleet classificatiebestand van bouwmaterialen. een unieke ontwikkeling 
die nog in geen enkel etim-land is opgezet. dit bestand zal door de relevante marktpartijen 
worden getoetst en zoveel mogelijk worden gerelateerd aan stabu en eZ-base 
klasse-indelingen. Hierdoor wordt voortgeborduurd op bekende terminologie en werkwijzen in 
de bouw. 

door het aansluiten van de bouw op etim is er een intensief samenwerkingsverband ontstaan 
van etim met s@les in de bouw als beheerder van het digitale berichtenverkeer en Gs1 de 
uitgever van de bekende barcode voor het identificeren van artikelen, locaties en 
verzendeenheden. de ambitie van deze drie partijen is om voor de gehele bouwketen dé 
artikelstandaard te beheren. uiteraard blijft voor de installatiesector 2ba het vertrouwde portaal 
voor het uitwisselen van artikelgegevens, maar u kunt straks ook bouwmaterialen inlezen in uw 
calculatie- en bestelsoftware.

maar dit is niet het enige. in de toekomst zal etim zich niet beperken tot alleen pure 
artikelkenmerken, want met de ontwikkelingen op het gebied van bim is er in de markt behoefte 
ontstaan aan standaardisatie in het objectenbeheer. specificaties tussen verschillende 
aanbieders van objecten liepen al snel te ver uiteen, wat de uitwisseling van objecten tussen 
ontwerpen niet ten goede kwam. ook hier kan etim een rol vervullen. begin dit jaar hebben de 
industrie en installerend nederland een project gelanceerd waarin de etim 
classificatiestandaard wordt uitgebreid met aanvullende parameters die nodig zijn voor reken- 
en tekenprogramma’s. Hierdoor kunnen straks door alle softwarehuizen identieke uitwisselbare 
objecten worden gegenereerd. Vooralsnog is dit alleen van toepassing voor de 
installatietechniek. 

ook op het gebied van productclassificaties gaat het één en ander wijzigen. met de release van 
etim 6.0 zijn er maar liefst 3.250 updates van kenmerken en 140 nieuwe artikelklassen in het 
leven geroepen voor specifiek elektrotechnische producten. Hierdoor zullen producten nog beter 
beschreven worden. naar verwachting zullen wij de nieuwe classificatiedata eind november via 
2ba aan u aanbieden. 

als etim nederland lid, zijn wij als fabrikant zeer enthousiast over deze ontwikkelingen en het 
stimuleren van integraal samenwerken, het absolute speerpunt voor bouw- en installatiesector. 

wilt u meer weten over het hoe en wat van etim? kijk dan op de geheel vernieuwde website 
www.etim.nl en discussieer mee binnen één van de volgende Linkedin groepen:
- etim nederland
- s@les in de bouw
- Gs1 nederland 

frans spijkers 
marketing manager 
e: frans.spijkers@legrand.nl

in het streven naar 
faalkostenreductie door 
optimale 
gegevensuitwisseling van 
artikeldata staat etiM (de 
database achter het 
bekende 2Ba) allang niet 
meer alleen. het vanuit 
installatietechniek 
ontstane initiatief zou wel 
eens kunnen uitgroeien 
tot hét bouwbrede 
classificatiesysteem. een 
opmerkelijk resultaat, 
waarover ik u graag meer 
vertel. 



‘scHooLse’ aanPak Vink - Van der meer sLaat aan

Vink - Van der meer instaLLeert
Lcs2 datasysteem bij de Lotus scHooL
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op 6 maart jl. vierde de Lotus in nieuwegein de officiële 
opening van deze brede school. de Lotus is een 
verzamelgebouw met onder één dak drie basisscholen: de 
tweeklank, Ziezo en de willem alexanderschool, gezamenlijk 
goed voor 350 leerlingen. daarbij kinderdagverblijf Vrije 
Vogels en kmn kind & co met buitenschoolse opvang en een 
peuterspeelzaal. daarmee is de Lotus een belangrijke plek 
voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar en hun ouders. 

de school staat in een prachtige, groene omgeving en kent 
vele voorzieningen, zoals de ruime aula voor theater, 
creativiteit, ontmoeting en groepswerk. er zijn speellokalen, 

een leeskamer, verwerkingsruimten op de gangen en een 
mooie keuken. ondanks de grootte van de school hangt er een 
vriendelijke, bijna huiselijke sfeer met veel licht en kleur.

ontmoeting en verbinding
naast educatie is het gebouw beschikbaar voor andere 
activiteiten door andere gebruikers. bijvoorbeeld voor 
ontmoetingen rondom koken, lezen, praten, film, dans, toneel 
en muziek. daarmee past de Lotus in een moderne visie op 
openbare gebouwen als centraal, multifunctioneel trefpunt in 
de wijk. Zo worden scholen een plek van ontmoeting en 
verbinding tussen buurtbewoners, jong en oud.

een SchOOl van deze tijd

  start Project: najaar 2012
   oPLeVerinG: januari 2014
  Producten LeGrand: totaaLProject met meer dan 400 Lcs2 rj45 cat. 6 aansLuitinGen, 
bijna 20 kiLometer datakabeLs en ruim 300 meter Gwo 6 wandGoten
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de “schoolse” aanpak van 
Vink-Van der meer heeft een 
goede reputatie. de 
installatie bij de Lotus is het 
derde schoolproject in korte 
tijd waarin Vink - Van der 
meer en Legrand nederland 
samenwerken. in 2012 
betrok Vink-Van der meer 
Legrand bij de technische 

realisatie van basisschool de 
ark in Haarlem. in 2013 
volgde een tweede succesvol 
project, bij Praktijkschool de 
dreef in amsterdam. Hans 
van der meer, projectleider 
bij Vink - Van der meer, is 
enthousiast: “Het 
schakelmateriaal en het 
Lcs2 datasysteem van 

in de eerste schoolweek 
van dit jaar opende 
Brede School de lotus 
in nieuwegein haar 
deuren. anderhalf jaar 
lang werd er gebouwd 
aan dit project in 
samenwerking met drie 
scholen, een 
kinderdagverblijf, 
peuterspeelzaal en de 
gemeente. het resultaat 
is fraai: een robuust 
gebouw met prettige 
lichte ruimtes en veel 
comfort voor de 
gebruikers. Vink 
installatie groep B.V. 
verzorgde een groot 
deel van de technische 
installaties. legrand 
leverde de materialen 
voor het datanetwerk: 
meer dan 400 rj45 
aansluitingen cat.6, 
bijna 20 kilometer kabel 
en ruim 300 meter
gWo 6 wandgoten.

p   ”de connectoren zijn gemakkelijk aan te sluiten 
in de kast”

p   V.l.n.r. Henk beusekamp en Hans van der meer



 

Vink - Van der meer electro b.V. is één van de drie 
werkmaatschappijen van Vink installatie Groep b.V.. een 
totaalinstallateur, gespecialiseerd in klimaatinstallaties, 
sanitaire installaties, elektrotechniek en service & 
onderhoud. Het bedrijf werkt op een nuchtere, klantgerichte 
manier. 

Het hoofdkantoor van Vink installatie Groep is gevestigd in 
roelofarendsveen. met haar 150 medewerkers is Vink 
installatie Groep regionaal actief, vooral in de utiliteitsbouw, 
woningbouw, tuinbouw, renovatie, industriële sector en de 
particuliere sector. 

vink inStallatie GrOep – 
klantGerichte 
tOtaalinStallateur 
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Legrand slaan aan bij onze 
monteurs. Het is eenvoudig 
te monteren zonder 

gereedschap. de 
connectoren zijn gemakkelijk 
aan te sluiten in de kast. ook 
de wandcontactdozen zijn 
vlot in te klikken in de 
wandgoot. de montage op 
locatie verloopt daardoor 
soepel en netjes met 
tevreden monteurs. dat komt 

de werksfeer, werksnelheid 
en kwaliteit ten goede. dat 
vinden wij belangrijk. dit is 
mede bepalend bij onze 
keuze voor het materiaal en 
Legrand als leverancier.’’ 

korte lijnen
de samenwerking is prettig 
verlopen. Henk beusekamp, 
accountmanager bij Legrand 
nederland, bevestigt dit: “we 
hebben een goede relatie 
opgebouwd. Voor Legrand 
zijn dit mooie opdrachten. 
Vink - Van der meer is een 
gerenommeerd bedrijf met 
kundige technici. dit werkt 
prettig samen.”
“ondanks mijn 150 collega’s 

zou ik onze organisatie als 
persoonlijk en klein 
beschrijven”, zegt Hans. 
“Zeker in vergelijking met 
Legrand nederland. toch 
merken we niks van dat 
verschil als we 
samenwerken. we 
onderhouden één-op-één 
contact. korte lijnen en 
directe communicatie over 
en weer. afspraken worden 
nagekomen. er wordt snel 
gereageerd op onze vragen 
en we hebben Henk als ons 
vaste aanspreekpunt. we 
doen steeds meer projecten 
samen en het aantal 
producten van Legrand, dat 
we toepassen breidt ook uit.’’ 

het iS eenVoudig te 
Monteren zonder 
gereedSchap

u   Hans van der meer van Vink installatiegroep



  

stork thermeq is een 
oer-nederlands industrieel 
concern met sterke wortels in 
Hengelo. Het bedrijf levert 
wereldwijd en is al jaren uit 
haar jasje gegroeid in het 
oude centrum van Hengelo. 
Voor stork is de verhuizing 
naar de kanaalzone een 
enorme logistieke 
verbetering. Het bedrijf 
produceert onder meer 
ontgassers met een 
indrukwekkende omvang van 
(maximaal 5 meter diameter 
en lengte tot 50 meter). 
daarnaast produceert stork 
thermeq ketels en 
ketelonderdelen waarbij grote 
afmetingen en gewichten (tot 
200 ton) geen uitzondering 
zijn. dit past uiteraard niet op 

t   Het nieuwe pand van  
stork thermeq in Hengelo

Stork thermeq, producent van 
ontgassers, branders met een lage 
emissie en leverancier van 
ketelservice, ontwikkelt aan het 
twentekanaal een nieuw 
bedrijvencomplex. Begin 2015 zal de 
nieuwe fabriek in hengelo op volle 
kracht draaien. Winkels techniek 
kreeg de opdracht de volledige 
installatie te verzorgen en koos 
hierbij voor een totaalpakket aan 
producten van legrand nederland. 

SaMenWerking legrand en WinkelS in Megaproject 

nieuWBouW Stork therMeq: totaal-
project Voor WinkelS techniek

 start Project: december 2013
 oPLeVerinG: oktober 2014

 totaaLProject LeGrand: 666 meter HiGH en medium Power ZuccHini raiLkokers, 1,7 kiLometer Low Power Lb+ ZuccHini 
raiLkokers, 22 LeGrand Hoofd- en onderVerdeLers, 1,8 kiLometer Van GeeL P31 kabeLdraaGsystemen met toebeHoren, 

80 meter Van GeeL VLoerGoot, 110 Gwo 6 wandGoten, 5 Lcs2 PatcHkasten Lcs2, > 600 st. cat. 6a Lcs2 data-aansLuitinGen, 
> 40 kiLometer cat 6a Lcs2 datakabeL en mosaic scHakeLmateriaaL 
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een vrachtwagen en kan 
straks veel eenvoudiger direct 
via het kanaal worden 
vervoerd. 

Voortraject met lange adem
“winkels heeft in het verleden 
vaker installaties voor stork 
verzorgd”, zegt maikel 
Pietersen, projectmanager bij 
winkels techniek. “Het 
project werd aangeboden als 
een aanbesteding en 
plan van eisen. drie 
partijen schreven 
zich in, waarvan wij 
er één waren. we 
hebben een 
presentatie gegeven 
en het daaruit 
gekomen plan is 
weer vertaald naar 
een definitief 
ontwerp. Het 
voortraject heeft wel 
anderhalf jaar 
geduurd, een fase waarin wij 
steeds actief hebben 
meegedacht. onze klanten 
vragen steeds meer om deze 
betrokkenheid en 
samenwerking. we hebben 
ruime ervaring opgedaan met 
deze werkwijze bij 
verschillende complexere 
projecten”, zegt maikel. 

Van goot naar totaalproject
“met Legrand nederland 
hebben we al jarenlang een 
goede verstandhouding. 
wanneer wij een project 
maken, komt er standaard 
Legrand in voor het 

kabelgoottracés. dat was de 
aanzet om voor het gehele 
project om tafel te gaan met 
niek Lammersen, 
accountmanager van Legrand 
nederland. en hierna is het in 
sneltreinvaart gegaan naar 
een uitbreiding tot een 
totaalpakket. we installeren 
hier de gehele lijn van 
Legrand, tot en met de 
verdeelkasten toe. Vsk 

Groningen bouwt deze voor 
ons. we zijn hier heel 
tevreden over. Het bouwen 
was in korte tijd gerealiseerd 
en het gaat toch om 24 
verdeelkasten. bas erich van 
Vsk Groningen kwam ter 
plekke kijken en kon dit direct 
vertalen naar wat we hier 
nodig hebben. de eerste drie 
kasten had ik twee weken 
later al in huis. en dat waren 
de drie dikste verdeelkasten! 
dat is wel een compliment 
waard.”

“in feite hebben we met 
winkels en Legrand samen 
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p  V.l.n.r. maikel Pietersen (winkels techniek) en  
niek Lammersen (Legrand)

p  “Het project verloopt vlekkeloos”, zegt maikel Pietersen

p  ”onze klanten vragen steeds meer om betrokkenheid en 
samenwerking”

Wanneer Wij 
een project 
Maken, koMt 
er Standaard 
legrand in
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alsof ze zo van de 
productielijn komen. Legrand 
heeft oog voor detail. de 
producten zijn prachtig 
afgewerkt.” 

Vlotte installatie
“ook voor Legrand nederland 
was dit een bijzonder proces”, 
vult niek Lammersen aan. 
“de open houding van winkels 
en de oprechte bereidheid om 
samen aan het project te 
werken, zorgt voor een 
optimale projectaanpak! we 
hebben samen gewerkt aan 

de optimale oplossing”, zegt 
niek. solar nederland was de 
leverende et-groothandel. 
“nu zie je deze voorbereiding 
terug in de uitvoering”, zegt 
maikel. “Het project verloopt 
vlekkeloos, het proces van 
installeren gaat heel vlot en 
onze werkzaamheden voegen 
zich naadloos in het gehele 
bouwproject. ik heb vol 
vertrouwen in het verloop van 
dit project. ik kijk uit naar het 
aansluiten van de machines 
van stork op de railkokers. 
dat wordt nog even een 

technische uitdaging, een 
spannend moment. dan weet 
je wat je gemaakt hebt en 
krijg je eer voor je werk als de 
boel gaat draaien!” 

het plan gemaakt. dit is een 
fabrikant die dit kan. je moet 
het gehele traject 
uit-engineeren met elkaar. 
Zeker voor railkoker is dit 
pittig. tino van der Veen, de 
productspecialist van Legrand 
nederland, heeft hierin met 
ons samengewerkt. in open 
sessies zijn we met elkaar tot 
een uitgekiend 
railkokersysteem voor de hal 
gekomen. de wandgoot heeft 
ook een afwijkend formaat, 
dat speciaal voor ons is 
gemaakt en mooi is gecoat. 

de missie van Winkels techniek spreekt klare taal: maak keuzes en ga daarin voor 
topkwaliteit. het bedrijf is specialist op de drie kernterreinen: ict, elektrotechniek en 
Werktuigbouwkunde. Met 200 medewerkers en meerdere vestigingen zet de onderneming 
vooral in op de specifieke markten van ziekenhuizen, zorginstellingen, woningbouw- 
corporaties en scholen. de broers eddy en henk Winkels zijn samen eigenaar van het 
familiebedrijf. 

“wij zijn een totaalinstallateur op zowel elektrotechniek, werktuigbouwkunde als ict”, zegt 
michael Pietersen, projectmanager bij winkels techniek. “door onze breedte staan wij sterk. 
opdrachtgevers hebben zo voor een groot project maar één installateur nodig. Het is goed 
werken bij winkels. ons bedrijf heeft een informele ‘ons kent ons’ cultuur. de directeur komt 
voor zijn vakantie nog even kijken hoe het loopt op het project. we houden van persoonlijk 
contact, het actief meedenken met het ontwerp en als team zoeken naar een deugdelijke 
oplossing. er hangt een nuchtere sfeer, maar wel met veel humor en altijd realistisch en 
pragmatisch”, zegt michael. 

WinkelS techniek maakt duidelijke keuzeS

p   in de nieuwe huisvesting aan de 
kanaalzone kan stork thermeq het 
bedrijf moderniseren. 



 

herBeSteMMing cereol faBriek: 
MonuMentale opdracht Voor loManS 
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de cereolfabriek staat op een voormalig fabrieksterrein in de utrechtse wijk oog in al. de 
oude fabriek wordt momenteel verbouwd tot woningen en wijkvoorzieningen. op het terrein 
staan vier monumentale gebouwen. het ontwerp van het cereol, in de stijl van “château 
industriel”, is van de utrechtse architect g. ebbers.

in 1905 werd de stichtsche boerenbond opgericht om op coöperatieve wijze artikelen te 
verkopen aan haar leden. de bond richtte in hetzelfde jaar de ‘coöperatieve stichtsche olie- en 
Lijnkoekenfabriek’ in utrecht op. Hierdoor kreeg het bedrijf meer controle op de samenstelling 
en zuiverheid van de veekoeken, die door de fabriek werden geproduceerd. deze coöperatieve 
oprichting van een fabriek was in nederland een unicum! 

  start: auGustus 2012 
  oPLeVerinG: juLi 2014
  Producten LeGrand: scHakeL- en VerdeeLinricHtinG en kabeLdraaGsystemen

in utrecht komt het eind in zicht van de restauratie van 
sojafabriek cereol. er komt een multifunctionele 
accommodatie voor de buurt. eigenaar en non-profit 
ontwikkelaar Boei gaf lomans groep totaalinstallateurs de 
opdracht voor de uitwerking en realisatie van de werktuig-
bouwkundige en elektrotechnische installaties. legrand 
levert de schakel- en verdeelinrichting en kabeldraag- 
systemen aan dit monumentale project.

cereOlfabriek utrecht OmGebOuWd 
tOt multifunctiOneel centrum
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als herbestemming gaat het 
voormalig fabriekspand 
ruimte bieden aan 
schoollokalen, een gymzaal, 
buitenschoolse opvang, 
horeca, een bibliotheek, 
wijkkunstencentrum, 
ontmoetingscentrum voor de 
buurt en kantoorruimte. Het 
monumentale karakter blijft 
echter behouden. “Voor 
Lomans is het een bijzonder 
project“, zegt mark Holl, 
projectleider bij Lomans. “we 
hebben een vast budget 
gekregen en daarbinnen 
moesten we het project 
realiseren. de uitdaging zit 
erin het budget te bewaken en 
steeds de beste oplossing te 
zoeken op een terrein waar 

niets 
standaard 
is! dit kost 
enorm veel 
tijd. Leuk 
voor mij, 
want ik doe 
graag 
complexere 
projecten.”

zorgvuldig
“Het pand is een paar jaar 
geleden deels afgebrand, 
alleen de buitenmuren 
stonden nog. er moest een 
nieuw dak op en de wanden 
moesten blijven staan. boei, 
de opdrachtgever, is bijna 
voortdurend op het project 
aanwezig om te helpen 
keuzes te maken. alles moet 
vooral heel zorgvuldig worden 
beoordeeld, ook de aannemer 
heeft hiermee te maken. tot 
op het niveau van de kleur van 

de voegen moet het werk 
worden gecontroleerd.”

“Het blijft een project, dat 
vanaf de eerste dag de volle 
aandacht vraagt”, zegt mark. 
“details als het uitzoeken van 
armaturen gaat over drie 
schijven, dat is 
monumentenzorg! wij zijn in 
het gehele project aan het 
zoeken naar de optimale 
oplossing. je kunt hier 
absoluut geen meters maken, 
want het zijn allemaal 
monumentale wanden. Voor 
onze eigen monteurs was het 
in het begin ook wennen 
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de uitdaging zit 
erin het Budget 
te BeWaken

u   V.l.n.r. Peter kappinga (Legrand) en mark Holl (Lomans)
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de non-profit organisatie 
Boei zorgt voor het 
herbestemmen van ons 
industrieel erfgoed. de 
organisatie kan op 
verschillende manieren bij 
een project betrokken zijn: 
als ontwikkelaar, belegger of 
adviseur. Boei zet zich in 
voor allerlei soorten 
gebouwen, van ijzergieterij 
tot steenfabriek en van 
kazernegebouw tot 
scheepswerf. ook bij de 
restauratie van het cereol 
fabrieksterrein in utrecht 
speelt de organisatie een 
leidende rol als eigenaar, 
ontwikkelaar en beheerder. 

boei is vaak de aanjager van 
het herbestemmen van 
industriële monumenten. de 
organisatie onderzoekt eerst 
de haalbaarheid van 
herbestemming. Ze draagt 
zorg voor het voorkomen van 
verder verval, de restauratie 
en de economisch passende 

herbestemming. de 
restauratie en 
herbestemming worden 
gefinancierd uit subsidies, 
leningen, eenmalige 
bijdragen en uit gestort 
aandelenkapitaal. 
aandeelhouders zijn: am, 
rabo Vastgoedgroep, dudok 
wonen, oranje fonds, ns 
Poort, bank nederlandse 
Gemeenten, Vesteda, triodos 
bank en Volker wessels. 
daarnaast ontvangt boei 
financiële steun van de 
bankGiro Loterij. in 2011 
kreeg het cereol project 1,7 
miljoen euro 
monumentensubsidie van het 
ministerie van onderwijs, 
cultuur en wetenschap.

bOei redt nederlandS 
erfGOed 
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omdat ze niet altijd snel 
vooruit kunnen. Vaak moeten 
ze proefstukjes maken 
voordat ze iets mogen 
installeren.”

p31 voor industriële look
“Legrand levert de P31 
kabelgoot en wandgoot aan 
het project. de P31 passen we 
vaak toe op zichtlocaties. Het 
accentueert hier de 
industriële look in een 
voormalige 
fabrieksomgeving”, zegt 
mark. “we hebben de 
wandgoot netjes kunnen 
buigen om de grillige wanden 
te volgen. technisch heb je 

hier leuke uitdagingen om 
creatief te zijn en oplossingen 
te zien binnen de 
mogelijkheden”, zegt ook 
sander wijntjes, 
leidinggevend monteur bij 
Lomans. “je bent hier soms 
als een kunstenaar bezig.” 

altijd legrand
“de kabelgoot en wandgoot 
pakken we altijd van Legrand, 
dat zit er bij Lomans 
standaard in”, vervolgt mark. 
“de kasten van Legrand 
hebben we bij drie partijen 
aangevraagd. elektro 
internationaal uit woerden 
kwam er als beste uit. 

t   elektro internationaal kwam er als 
beste uit voor de kasten

q   ”technisch gezien heb je hier 
creatieve uitdagingen”
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LeGrand LeVert scHakeL- en VerdeeLinricHtinGen en kabeLdraaGsystemen 

Lomans VerZorGt ook totaaL-
instaLLatie PostnL oPmeer

lomans werkt voor de realisatie van de postnl 
distributiecentra samen met bouwpartners. Vaste gezichten 
in het rijtje zijn aan de Stegge en bouwbedrijf heembouw. 
Beide bedrijven hebben een organisatiestructuur, die sterk 
op hun klantgroepen is ingericht. 

aan de stegge bouw & werktuigbouw is een multidisciplinair 
aannemersbedrijf waarbinnen de afdelingen bouwkunde, 
civiele techniek en werktuigbouwkunde in één bV verenigd 
zijn. de organisatie beschikt over een breed pakket aan 
disciplines. Vanuit het kantoor in twello is het bedrijf in het 
gehele land actief.

de organisatie van Heembouw is ingedeeld naar de 
verschillende klantengroepen. de onderneming werkt 

vanuit verschillende locaties, verspreid over de regio 
Groot randstad en midden- en Zuidwest 

nederland. Heembouw ontwikkeling en Habeon 
architecten die ook tot de Heembouw 
Groep behoren, ondersteunen de 
organisatie op het gebied van 
projectontwikkeling en architectuur. bij 
Heembouw werken 230 medewerkers. 

PostnL bouwt oP en met
bouwbedrijVen aan 
de steGGe en Heembouw 

 Producten LeGrand Per distributiecentrum: 1 kiLometer Van GeeL P31 kabeLdraaGsystemen, 
Vier LeGrand scHakeL- en VerdeeLinricHtinGen en 160 meter Van GeeL Gwo 6 wandGoten 

pq   distributiecentrum PostnL in opmeer
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“bij PostnL zijn we goed in 
beeld”, zegt johan wortel, 
projectleider bij Lomans. “in 
de winter van 2010 werden de 
eerste contacten gelegd met 
PostnL. Het werk werd 
aanbesteed bij inschrijving. 
we hebben toen een speciaal 
concept ontwikkeld voor 
PostnL samen met 
bouwbedrijf Heembouw. we 
zijn hiermee als winnaar uit 
de bus gekomen. Heembouw 

heeft inmiddels al zes 
distributiecentra voor PostnL 
gebouwd. bouwbedrijf aan de 

vestigingen, zoals Zwolle, 
ridderkerk, den Hoorn, 
Halfweg en son”, zegt johan 
wortel. “Legrand kwam vrij 
snel in beeld. we hebben 
vanaf het begin alles met de 
kabeldraagsystemen van 
Legrand gedaan en wat later 
zijn de verdelers erbij 
gekomen. Peter kappinga 
(accountmanager Legrand 
nederland) en ik kennen 
elkaar al heel wat jaren. er 

zijn vier 
verdelers per 
vestiging 
geïnstalleerd, 
van 100a tot 
500a. elektro 
internationaal 

in woerden heeft ze gebouwd. 
ook weer een bedrijf waar 
Lomans al jaren mee werkt.”

stegge heeft deze vestiging in 
opmeer neergezet. Zij 
timmeren ook goed aan de 
weg bij PostnL. Het is een oud 
aannemersbedrijf, waarmee 
we met Lomans van oudsher 
ook goede banden hebben.”

legrand snel in beeld
“Het overgrote deel van de 
PostnL centra is met de 
kabeldraagsystemen van 
Legrand nederland 

uitgevoerd. de verdelers van 
Legrand werden ook 
toegepast in verschillende 

“alle vestigingen zijn identiek, 
zowel qua bouw als 
installatie”, zegt johan. “ we 
hebben wel wat wij een 
‘rechter of linker vestiging’ 
noemen, dat gaat dan over de 
plaats van het kantoor. de 
sorteerafdeling blijft overal 
hetzelfde. PostnL wil heel 
nederland kunnen bereiken 
met de distributiecentra. 
Vanuit opmeer gaan de busjes 
naar noord-Holland en 
west-friesland.”

groen denken
“de uitdaging bij deze 
distributiecentra zijn de 
bouwkundige wijzigingen van 
de klant, maar vooral ook 
onze eigen wijzigingen. je 
leert weer van ieder project 
en dat wil je toepassen”, zegt 

postnl besloot tot het opnieuw inrichten van de logistieke 
infrastructuur. hiervoor worden in nederland achttien nieuwe 
distributiecentra’s gerealiseerd. de elfde locatie in opmeer 
bestaat, net als de overige vestigingen, uit circa 500 m2 kantoor 
en circa 5.100 m² sorteer- en distributiecentrum en wordt 
gebouwd in u-vorm. er is bij het ontwerp vooral gelet op 
efficiency, veiligheid en duurzaam bouwen. lomans amersfoort 
verzorgde de totaalinstallatie, waarbij legrand nederland 
naast het kabeldraagsysteem ook de schakel- en verdeel- 
inrichtingen leverde.

zo kun je efficiënter Met 
je Materiaal oMgaan
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wilfred de rijk, hoofdmonteur 
bij Lomans. “Verder is er 
natuurlijk variatie in de 
omstandigheden. ieder terrein 
is anders. Hoe sluit je aan op 
de openbare weg, hoe komen 
de vrachtwagens het terrein 
op, waar gaan ze er weer af. 
Hoe kunnen we het efficiënter 
maken? we hebben 
bijvoorbeeld geleerd van 
eerdere vestigingen dat de 
groepenkasten beter van de 
eerste etage naar de begane 
grond kunnen worden 
verhuisd, waardoor de kabels 
korter worden. we hebben 
ook naar de goot gekeken. 
een slag kleiner blijkt ook 
genoeg, zo kun je efficiënter 
met je materiaal omgaan. dit 
is ook groen denken!” 

“PostnL is voor Lomans een 
heel grote opdrachtgever. 
wilfred en ik zitten op alle 
projecten van PostnL als 
duo”, zegt johan. “wilfred is 
de hoofdmonteur voor alle 
vestigingen. Hij komt bij alle 
projecten, bestelt de 
materialen, doet de 
planningen en laat het hele 
circus draaien en ik stap in 
waar nodig is. Het is fijn 
werken bij Lomans, lekker 
compact, met korte lijnen. er 
is een gevoel van 
betrokkenheid, je kent veel 
mensen, niemand loopt over 
je heen. je bent geen 
nummer, je voelt je nuttig. en 
die motivatie komt ook de 
klant ten goede!”

als totaalinstallateur heeft de Lomans 
Groep ruime ervaring in het uitvoeren 
van grote tot kleinschalige installaties in 
alle installatiedisciplines. samen met 
bouwpartners ontwikkelt het bedrijf 
innovatieve, energiezuinige en 
kosteneffectieve installatieoplossingen. 
door een heel bouwproces met alle 
bouwpartners gezamenlijk op te pakken 
en zo kennis en ervaring te bundelen, 
ontstaat er volgens de visie van Lomans 
meer synergie en flexibiliteit.
 
lomans en postnl
Lomans leverde in 2011 één PostnL 
distributiecentrum op. Hierna volgden in 
2012 vijf distributiecentra, in 2013 vier 
en voor dit jaar nog eens drie centra. 
Voor de distributiecentra van PostnL 
werken de architect, constructeur en 
installateur in één model aan het 
ontwerp van het gebouw. dit leidt niet 
alleen tot een goede samenwerking, 
maar ook tot vermindering van 
faalkosten en een snellere doorlooptijd. 

de door aan de stegge gerealiseerde 
distributiecentra in kolham, den Hoorn, 
Goes en Halfweg en de nieuwe locaties 
in opmeer en Zwolle zijn opgeleverd. 
Hiermee worden nu in totaal zes van de 
achttien nieuwe depots voor PostnL 
Pakketten door aan de stegge twello 
gerealiseerd. de vestiging PostnL 
ridderkerk wordt nu samen met 
Heembouw gerealiseerd. naast breda 
en elst, heeft Heembouw verder voor 
PostnL depots gebouwd in 
waddinxveen, den bosch, son en 
amersfoort.

loManS: totaalinStallateur 
Met hang naar Synergie 

p   johan wortel, projectmanager 
Lomans

p   wilfred de rijk, hoofdmonteur 
elektra Lomans
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p  ”achter de publieksruimten is 
het veel ‘kruip door sluip door’”

LeGrand LeVert met eZ-PatH VeiLiGe kabeLdoorVoer

itL ZorGt Voor brand-
VeiLiG cs amsterdam

 aanVanG Project: oktober 2013
 oPLeVerinG: 30 juni 2014
  Producten LeGrand: 60 stuks eZ-PatH brandVeiLiGe muurdoorVoer,  
500 meter cabLofiL draadGoot en 30 meter Ladderbaan

in het begin van de zomer leverde installatie techniek louwer (itl) uit oudewater een 
optimalisatieproject voor de brandveiligheid van het cS in amsterdam op. in opdracht van nS 
Stations BV droeg itl zorg voor alle benodigde bouwkundige, werktuigbouwkunde en 
elektrotechnische werkzaamheden voor de optimalisatie van de brandveiligheid van het 
station, inclusief ontruiming en noodverlichting. legrand nederland leverde de brandveilige 
muurdoorvoer ez-path, cablofil draadgoten en ladderbanen.

een essentieel onderdeel in het ontwerp van gebouwen is functiebehoud bij brand. 
Veiligheidsinstallaties moeten tijdens brand, voor een bepaalde tijd, ongestoord blijven 
functioneren. daarom is het belangrijk dat zowel kabels als kabeldraagsystemen (kabelgoot, 
draadgoot en kabelladder) de installaties hierin ondersteunen. legrand ez-path biedt een 
brandveilige oplossing voor kabeldoorvoer door de muren of vloeren van gebouwen.
 
brandveiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Zo eist de overheid tegenwoordig dat 
elke partij in het bouwproces zijn verantwoordelijkheid neemt. Legrand nederland ondersteunt 
dit beleid. tijdens een brand is het belangrijk dat de bekabeling ten behoeve van 
veiligheidssystemen, zoals ontruiming van de installaties, noodverlichting en 
brandmeldinstallaties, voor langere tijd betrouwbaar blijft functioneren. functiebehoudsystemen 
zijn feitelijk voorzieningen, die leiden tot het in stand houden van de elektrotechnische installatie 
bij brand voor 30 of 90 minuten. dit alles volgens de nederlandse richtlijn nPr 2576. 

functiebehOud bij brand 
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op dit moment werkt louwer met 38 medewerkers. in 2007 
startte de onderneming met vier man, waarna het een 
ware groeispurt heeft doorgemaakt. kern van het succes is 
volgens eigenaar rob louwer heel simpel: ‘doen wat je 
zegt en altijd bereikbaar zijn voor de mensen’. je krijgt 
hier nooit een antwoordapparaat wanneer je belt. Bij itl 
werken we toegewijd en met passie voor de techniek en 
ons bedrijf.”

inStallatie techniek lOuWer 
(itl): jOnG, GrOeiend bedrijf 

“itL doet veel projecten voor 
het spoor”, zegt Hans 
melissant, projectleider bij 
itL. “de ns is een goede 
klant. we hebben als bedrijf 
veel vaste opdrachtgevers, 
waarvoor we werken. Het 
spoor is veeleisend vanwege 
veiligheidsaspecten en de 
bijzondere omstandigheden 
rondom de planning. Het is 
bijzonder om voor de ns te 
werken. je krijgt met veel 
regels te maken, een station 
is geen gewoon 
kantoorpand! Logistiek is het 

complex, met veel afspraken 
voor de levering en afvoer 
van materialen. onze chef 
monteur, nico de kruijk, is 
de belangrijkste schakel op 
dit project, waar het draait 
om communicatie. Zelf ben 
ik twee dagen in de week op 
het project”, zegt Hans. 

niets standaard
“je moet hier veel ter plekke 
samen uitzoeken met de 
andere partijen”, beaamt 
nico. “niets is hier 
standaard. achter de 
publieksruimten is het veel 
‘kruipdoor en sluipdoor’. we 
moeten voortdurend 
improviseren met de ruimte. 
je kunt globaal op de 

tekening aangeven wat de 
route is, maar in de praktijk 
gaat het om het talent van de 
monteur om met een 
creatieve oplossing te 
komen. daarmee wil ik zeker 
niet zeggen dat we maar wat 
doen. de eisen zijn hoog. we 
voeren voortdurend overleg 
met de ns. de installatie 
moet uiteraard gecertificeerd 
worden opgeleverd. we 
werken hier ook deels voor 
Prorail, die de 
geluidsinstallaties in de 
publieke ruimten beheert. 

Hier hoort ook de reizigers 
installatie bij voor 
ontruiming in geval van 
calamiteiten. de 
ontruimingsinstallatie maakt 
gebruik van ‘slow whoop’, 
een soort huilgeluid.” 

“de offerte was ook lastig 
om in te schatten”, volgens 
nico. “je weet in dit soort 
projecten niet vooraf wat je 
daadwerkelijk gaat doen. dat 
is lastig met een pand als dit. 
de dikste wand waar we 
doorheen moesten is twee 
meter dik! en er viel niets 
aan te monteren. de 
functiebehoud installatie 
moet aan veel 
kwaliteitseisen voldoen. er is 

installatie techniek Louwer in 
oudewater ging in 2007 van 
start, maar eigenaar rob 
Louwer is zelf al meer dan 25 
jaar werkzaam als begeleider 
en uitvoerder in verschillende 
disciplines van het vak. Het 
bedrijf bouwt nieuwe 
elektrische installaties in de 
utiliteitsbouw, maar verzorgt 

ook de service en het 
onderhoud van bestaande 
installaties. ook inspecties, 
keuringen en advies over 
levensduur van installaties 
behoren tot het 
dienstenpakket. 

u   nico de kruijk, leidinggevend  
chef monteur Louwer

je krijgt Met Veel 
regelS te Maken



p   de bekende architect cuypers ontwierp het centraal station in amsterdam. 
Het gebouw rust op 8.687 houten palen.
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nauwgezet gekeken naar de 
loop van leidingen, de 
breedte van de kabelgoten 
en de brandveilige doorvoer.” 

ez-path voor toekomstige 
kostenreductie
“de installatie moet 
gecertificeerd worden 
opgeleverd door bureau 
Veritas, een certificerende 
instantie”, zegt nico. “Voor 
extra veiligheid hebben we 
een sprinkler installatie in de 
meeste ruimten. Louwer 
heeft zelf een tracé 
ontworpen met de eZ-Path 
als oplossing om in de 
toekomst de kosten te 
reduceren. Het project duurt 
tot 2017 en als iedere partij 
dezelfde doorvoeren 
gebruikt, moet er in totaal 
wel een keer of tien een 
bedrijf bij komen dat het 
weer brandveilig kan 
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het amsterdam centraal Station werd gebouwd op drie 
aangeplempte eilanden in het ij. op 15 oktober 1889 werd 
het station onder enorme publieke belangstelling 
geopend. de bekende architect cuypers ontwierp het 
gebouw. net als veel andere panden in amsterdam werd 
het gebouwd op houten palen, maar liefst 8.687 stuks.

sinds 1997 wordt er gewerkt aan de grote verbouwing van 
amsterdam centraal. de voorzijde van het station wordt 
grondig aangepakt. Het open Havenfront - het water voor 

het station - zal vergroot worden. Het gehele gebied rond 
het stationseiland zal na herbestrating het domein worden 
van voetgangers, fietsers en trams. onder de overkapping 
aan de achterzijde wordt naast het busstation en een 
ondergrondse weg ook ruimte gemaakt voor een hal. deze 
ijhal zal onder andere winkels en horeca huisvesten en zal 
gedeeltelijk de functie van stationshal krijgen. intussen 
wordt onder de grond gebouwd aan de noord/Zuidlijn, die 
amsterdam-noord met de Zuidas zal verbinden. de 
oplevering is gepland voor 2017.

GrOOtScheepSe verbOuWinG amSterdam centraal StatiOn
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dichtmaken. en dat wordt nu 
voorkomen! wij kijken altijd 
ook vooruit en hebben dit 
zelf voorgesteld, om mee te 
denken met de klant”, zegt 
Hans.

“Het eZ-Path systeem 
installeert prettig”, zegt 
nico. “je kunt in de eZ-Path 
eenvoudig later nog meer 
kabels te leggen. dat is hier 
geen overdreven luxe in dit 
complexe project waar het 
een uitdaging is om tussen 
de overvolle ruimten nog een 
weg te vinden voor een  
400 mm draadgoot en de 
ladderbaan. we hebben voor 
cablofil draadgoot gekozen, 
omdat het flexibel is. Het 

stond in het bestek, maar 
belangrijker het werkt 
prettig. met een handslijptol 
op een accu kom je heel ver. 

de monteurs worden er 
steeds handiger in. Legrand 
nederland had een handig 
boek bijgeleverd, dat hebben 
we er wel een paar keer bij 
gepakt. je kunt er van alles 
van maken. de beugels 
moeten hier kort op elkaar 
gezet worden voor de 
certificering. je kunt met 

draadgoot altijd zien wat je 
doet, bij het spoor willen ze 
graag het overzicht houden. 
in bijna ieder oud pand 

liggen nog kabels zonder 
functie. dat willen ze hier 
niet weer opnieuw!”

korte lijntjes met alle 
partijen
“een andere uitdaging op 
een station is dat je met veel 
gebruikers te maken hebt. 
denk maar eens aan al die 

de leef- en werkomgeving van 
de patiënten en medewerkers 
van de Hoogstraat zal met de 
renovatie beter aansluiten bij 
de huidige wensen op het 
gebied van comfort, privacy en 
hygiëne. Het gebouw krijgt 

een andere uitstraling met 
daglicht en transparantie. 
“Het gaat om een groot 
project hier”, zegt rob 
Louwer, eigenaar van 
installatietechniek Louwer. 
“Het is een langlopend project 

bij een bestaande klant, waar 
we het onderhoud al deden. 
we assisteren regelmatig de 
eigen technische dienst. in 
2009 hebben we de 
nieuwbouw van de 
orthopedische werkplaats 
gerealiseerd en nu mogen we 
dit project doen.” 

“Het is een mooi project”, 
vervolgt rob. “ook wel een 
uitdaging, vooral op logistiek 
gebied. Het pand ligt in de 
binnenstad van utrecht en 
dan moet je altijd strakker 
plannen met de aan- en 
afvoer van de materialen. we 

moeten dan goede afspraken 
met de leverancier kunnen 
maken. Het pand zelf is door 
haar architectuur ook 
complex om te installeren”, 
zegt rob. “er is weinig ruimte 
voor bekabeling en 
technische installaties. we 
moeten creatief zijn. dan 
werkt het ook prettig met een 
vertrouwde leverancier als 
Legrand nederland. na dit 
project gaan we ook weer 
verder met Legrand op 
Perron 8 van utrecht 
centraal, daar komt in ieder 
geval ook de P31 kabelgoot 
in.”

revalidatiecentrum de hOOG: tOtaalprOject vOOr inStallatietechniek lOuWer
in januari 2014 werd een start gemaakt met de renovatie van 
het utrechtse revalidatiecentrum de hoogstraat aan de 
rembrandtkade. aannemersbedrijf j.p. van eesteren neemt 
het bouwkundig deel onder handen en installatietechniek 
louwer kreeg de opdracht voor het vervangen van de 
complete elektrotechnische installatie, inclusief het 
brandmeldsysteem en de data-installatie. legrand nederland 
levert de nieuwe gWo Snap-on wandgoot, het p31 
kabeldraagsysteem en de brandwerende muurdoorvoer 
ez-path. de oplevering van het project is eind juni 2015.

winkeltjes die hier zitten! 
dus je moet naast de 
communicatie met de ns 
ook heel korte lijntjes 
houden met de 
winkelbeheerders. nico 
onderhoudt dagelijks contact 
met die klanten en gaat er 
regelmatig zelf even langs. 
even zijn gezicht laten zien, 
dat is belangrijk. als ze hem 
kennen, stappen ze vaker 
naar hem toe. Hij moet ook 
de projectdruk erop houden 
met de monteurs, maar die 
moeten ook wel weer tijd 
krijgen om te improviseren”, 
concludeert Hans.

het ez-path SySteeM 
inStalleert prettig



Lomans instaLLeert 400 meter Gwo 
snaP-on wandGoot bij HeLicon mbo
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de Helicon mbo school in Geldermalsen was toe aan een 
grondige renovatie. in het nieuwbouwdeel dat de twee 
schoolgebouwen met elkaar verbindt, huist nu onder meer 
de aula van de school. aannemersbedrijf bloemendal 
schreef samen met totaalinstallateur Lomans in op de 
aanbesteding. de bedrijven kregen de opdracht, waarbij 
Lomans verantwoordelijk is voor het volledige 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische deel. Van de 
verlichting, data tot en met de brandmelding en 
inbraakbeveiliging. de verdelers van Legrand werden 
gebouwd door elektro internationaal uit woerden.

korte bouwtijd
“de uitdaging in dit project zat hem in de korte bouwtijd”, 
zegt mark Holl, projectleider bij Lomans. “bovendien werd 
direct na het begin van de bouw asbest geconstateerd. Het 
project liep hiermee meteen drie weken vertraging op. de 
asbest moest eerst gesaneerd worden. en de bouwtijd was 
al krap! wij konden als installateur bovendien pas volledig 
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op 3 oktober jl. vond de 
feestelijke heropening 
van helicon in 
geldermalsen plaats. het 
MBo college onderging 
een grondige renovatie, 
waarbij twee losse, 
bestaande 
schoolgebouwen door 
een nieuwbouwdeel met 
elkaar werden 
verbonden. 
aannemersbedrijf 
Bloemendal nam de bouw 
voor haar rekening en 
lomans verzorgde de 
complete 
werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische 
projecten. naast vijf 
verdelers en de 
kabeldraagsystemen 
werd ook nieuwe gWo 
Snap-on wandgoot van 
legrand nederland in dit 
project grootschalig 
toegepast. 

  start Project: juni 2014
  oPLeVerinG: 18 auGustus 2014
  Producten LeGrand: 400 meter Gwo snaP-on wandGoot, P31 kabeLGoot en Vijf VerdeLers
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aan de slag nadat de nieuwbouw tussen de twee oude delen 
voltooid was. Hierdoor werd onze installatietijd erg kort!” 

eerste project voor Snap-on wandgoot
“we hebben het allemaal maar net gehaald”, zegt aron de 
ridder, leidinggevend monteur bij Lomans. “we hebben deze 
zomer hard doorgewerkt. maar doordat de bouw vertraging 

opliep en wij achter de aannemer aan werkten, konden we 
hier geen snelle meters maken. dit was ook ons eerste 
project met de nieuwe Gwo snap-on wandgoot van Legrand. 

wel een uitdaging om een nieuw product toe te passen in 
een project met korte bouwtijd! maar het is gelukt. we 
hebben veel vertrouwen in Legrand nederland. Van alle 
projecten die wij doen, passen we bijna altijd de Van Geel 
kabelgoten toe. dat zegt wel wat!”, zegt aron.

“dit is onze eerste ervaring met de Gwo snap-on 
wandgoot”, zegt aron. “ik zag de wandgoot hier voor het 
eerst op de bouw. ik vond het direct een mooie goot om te 
zien. Het schakelmateriaal ligt vlak in de goot en er zijn 
geen afdekramen nodig. de wandgoot oogt hierdoor slanker 
en eleganter. de Gwo snap-on is ook prettig om mee te 
werken. Het spreekt allemaal voor zich. je gaat er direct 
mee aan de slag. maar de vlotte montage vond ik zelf ook al 
bij de Gwo 6 een pluspunt. Het afmonteren gaat snel bij de 
Gwo snap-on wandgoot. en het is natuurlijk goed dat er bij 
de Gwo snap-on minder materiaal wordt gebruikt. de 
adviseur is ook heel enthousiast over de Gwo snap-on. Hij 
gaat de wandgoot in zijn bestek opnemen voor de volgende 
keer.”
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Het Helicon mbo in 
Geldermalsen is een kleine 
school met een bijzonder 
aanbod aan opleidingen. er 
studeren ongeveer 320 
leerlingen. de opleidingen 
zijn veelal gericht op 
beroepen in het agrarische 
betuwegebied, zoals 
dierenverzorging, teelt en 
techniek en logistiek en 
transport. 

helicOn, een 
mbO SchOOl 
met 
verraSSende 
OpleidinGen

de gWo Snap-on iS 
ook prettig oM Mee 
te Werken

p   de snap-on wandgoot werd bij Helicon grootschalig toegepast



sterk team kLaart
moeiLijke kLus!
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duidelijk dat dit meer is dan 
een routineklus! op elke 
zendmast moet een 
weersbestendige kast 
bevestigd worden waarin 
twee strategische 

componenten aangebracht 
zijn: een overspannings-
beveiliging (die de mast moet 
beschermen tegen 
blikseminslag) en een 
omschakeling zodat in geval 
van een stroomstoring kan 
worden omgeschakeld naar 
noodstroomvoorziening om 
zo de 4G-verbinding te 
kunnen blijven garanderen. 
elke kast moet hiervoor 
geassembleerd en getest 
worden, zodat ze door de 
installatieteams 
‘plug-and-play’ aan de 
zendinstallatie gekoppeld 
kan worden. dit allemaal 
realiseren in 1,5 jaar tijd, dat 
vraagt om een doordachte 
aanpak!

het team
om deze klus te klaren, zijn 
efficiency, nauwkeurigheid 

eén van de grootste 
telecomproviders in 
nederland wil tegen het eind 
2014 supersnel mobiel 
internetten met 4G kunnen 
aanbieden in héél het land. 
daarvoor moet elke 
zendmast voorzien worden 
van een elektrotechnische 
uitbreiding. als je weet dat 
het netwerk van deze 
provider ruim 5.000 
zendmasten telt, dan is het 

gtV, technische unie en 
legrand nederland 
stroomlijnen diverse 
processen om binnen 1,5 
jaar bijna 5.000 
elektrotechnische 
installaties af te werken.
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techniSche unie nederland, 
Slimme lOGiStiek hOudt 
prOject Op kruiSSnelheid
technische unie is een groothandel die heel wat meer biedt dan 
alleen een groot assortiment producten. john daalman 
(vertegenwoordiger technische unie den bosch): “ons concept 
‘installatielogistiek’ zorgt ervoor dat de kastenbouwer snel, 
efficiënt en zonder fouten elke kast in elkaar kan zetten.” 
technische unie verzamelt alle onderdelen zoals vermeld in het 
draaiboek, haalt ze uit de verpakking en verdeelt ze opnieuw, 
overzichtelijk en logisch geordend in een speciale container. 
daarna worden de containers ‘just-in-time’ aangeleverd bij de 
assemblage productieafdeling van GtV. doordat de technici niet 
meer hoeven te puzzelen met diverse verschillende 
componenten wordt er een fikse tijdswinst gerealiseerd.

q   V.l.n.r. john daalman 
(Vertegenwoordiger technische 
unie den bosch) en jan smit 
(engineer Verdeelsystemen GtV)

t   V.l.n.r. angelique Heesakkers (Groepsleider assemblage GtV)  
en roger Hendrix (commercieel directeur GtV)
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en kwaliteit onontbeerlijk. 
elke partij die bij dit project 
betrokken is, moet dan ook 
aan deze voorwaarden 
voldoen. na een gedegen 
engineeringsfase volgde 
vanuit de provider 
goedkeuring en hebben GtV, 
technische unie en Legrand 
nederland samen - 
bottom-up - een 
productieproces uitgewerkt. 
elk bedrijf draagt vanuit 
eigen expertise en ervaring 
bij tot een gestroomlijnd 
proces. Het feit dat er 
ondertussen al 1/3 van alle 
installaties afgewerkt zijn, 
bewijst dat dit team het 
prima voor elkaar heeft. 

een gestroomlijnd proces 
om zo efficiënt mogelijk te 
kunnen werken gaat men als 
volgt te werk:
1.  Legrand nederland 

produceert de 
weersbestendige kast met 
toebehoren en levert deze 
samen aan bij technische 
unie. bij Legrand is 
steeds een buffervoorraad 
beschikbaar;

2.  technische unie 
verzamelt verder alle 
componenten, haalt die uit 
de verpakking, keurt ze en 
stopt ze in een handige 
container;

3.  GtV ontvangt de 
containers en brengt deze 
naar haar assemblage 
productieafdeling. daar 
worden de kasten volledig 
gebruiksklaar 
gemonteerd. bij GtV is 
een buffervoorraad 
compleet product 
aanwezig;

4.  de kasten worden 
uitgeleverd aan de 
installatieteams.

Voor deze toch wel speciale 
klus werd gekozen voor een 
Legrand kast uit het marina 
assortiment. deze kast is 
gemaakt uit polyester en 
versterkt met glasvezel, 
waardoor ze uitermate 
geschikt is om 
elektrotechnische 
componenten perfect af te 
schermen van weer en wind. 
door de geoptimaliseerde 
inbouwmodule met 

toebehoren verdeling van de 
kast is deze gemakkelijk in 
te richten en te bekabelen. 
cor Groeneveld (account 
manager) voegt hier aan toe: 
“deze marina kast is een 
standaard product in het 
Legrand assortiment. de 
kasten zijn ook ce gekeurd, 
waardoor we steeds zeker 
zijn dat elke kast voldoet aan 
de kwaliteitseisen.”

Gtv, vakkundiGe aSSemblaGe
OnderSteunt de betrOuWbaarheid
de GtV medewerkers zijn gespecialiseerd in de montage van 
elektrotechnische installaties. Voor dit project is het belangrijk 
om elke individuele kast perfect volgens de voorschriften af te 
werken. “onze mensen werken zeer precies en garanderen 
een perfect resultaat”, zegt roger Hendrix (commercieel 
directeur GtV), “daardoor kunnen we aan de installatieteams 
de garantie geven dat elke kast plug & play op de installatie 
kan gekoppeld worden.” elke afgewerkte kast wordt in een 
speciaal daarvoor ontworpen kartonnen verpakking 
aangeleverd.

p   V.l.n.r. nico wiecherink (kwaliteitsfunctionaris GtV) en cor Groeneveld (Legrand nederland)

legrand nederland produceert en levert weerbestendige 
kasten van topniveau



Het nieuwe Van Geel Gwo snap-on wandgootsysteem van 
Legrand nederland bestaat uit een stalen wandgoot met een 
dekselopening van 45 mm, waar de voeding en 
data-aansluitingen direct, zonder montagedozen, adapters of 
afdekramen te gebruiken, in te klikken zijn. dit werkt niet 
alleen sneller, maar omdat het mosaic schakelmateriaal gelijk 
met de voorzijde van de romp ligt, oogt het ook veel strakker 
en mooier. bovendien kan dankzij deze constructie toch een 
grote hoeveelheid kabels worden geplaatst in een relatief 
kleine wandgoot. resultaat? de wandgoot is discreet aanwezig 
in de ruimte, is duurzamer en kostenbesparend.

de voordelen op een rijtje:
•  Compacte, strakke wandgoot met meer kabelcapaciteit.
•  Mooi resultaat, omdat alle onderdelen perfect op elkaar 

afgestemd zijn.
•  Het schakelmateriaal ligt in één lijn met de deksel.
•  Uitgebreid aantal functies, zoals WCD, data, schakelaars, 

VGa en usb.
•  Minder onderdelen nodig voor hetzelfde resultaat.
•  Snelle montage, o.a. doordat het Mosaic schakelmateriaal 

direct inklikbaar is.
•  Compleet pakket met hulpstukken, scheidingsschotten en 

toebehoren.

Van geel gWo Snap-on
WandgootSySteeM 
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de nieuwe cablofil eZ+ draadgoten van Legrand nederland 
zijn duurzaam en een strak afgewerkt alternatief voor 
thermisch verzinken. Het is een milieuvriendelijkere 
oplossing voor buiteninstallaties. Het kan uitstekend 
toegepast worden op vliegvelden, in tunnels en solar 
installaties. 

kenmerken ez+: 
•  Geen “ruwe” afwerking, zoals thermisch verzinkt (THVZ). 

eZ+ is zeer glad afgewerkt, minder kans op 
beschadigingen aan kabels en handen van monteurs.

•  Herkenbaar door zwarte beschermlaag.
•  Alle relevante accessoires voor draadgoten EZ+ zijn te 

combineren met accessoires thermisch verzinkt (tHVZ).
•  Montage-instructie EZ+ draadgoten is gelijkwaardig aan 

die van tHVZ draadgoten.

de draadgoot is ook verkrijgbaar in een transparante 
uitvoering (grijs). kijk voor meer informatie op 
www.legrand.nl/draadgoten.

nieuWe ez+ draadGOten

www.legrand.nl/gwo-snap-on

p   selectie van de Gwo snap-on via de wandgoot configurator op  
legrandservices.nl



LeGrand nederLand 
steunt Goede doeLen
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kinderhospice de Glind) in 
barneveld. Zie www.
kinderhospicebinnenveld.nl 
voor meer informatie.
na afloop van de enquête van 
juni 2014 heeft Legrand 400 

Voor iedere ingevulde 
vragenlijst doneert Legrand 
nederland twee euro aan een 
goed doel. naar aanleiding van 
de enquête van januari 2014 
heeft Legrand 570 euro 
gedoneerd aan kinderhospice 
binnenveld (voorheen 

euro gedoneerd aan stichting 
Pim in dorst. dit is een 
zorgwoning voor meervoudig 
beperkte jongeren. meer 
informatie over dit goede 
doel: www.stichting-pim.nl.

dankzij uw medewerking 
kunnen we dit soort 
initiatieven blijven steunen. 
waarvoor onze dank.

in de afgelopen 10 jaar heeft 
het my Home 
woningautomatisering 
systeem van bticino een 
immense evolutie gekend, niet 
alleen op gebied van 
producten, maar ook op vlak 
van software. wat ooit een 
basis besturingsysteem was 
voor rolluiken en verlichting, 
is nu een compleet 
domoticasysteem geworden 
voor alle functies binnen het 
huis (o.a. muziekdistributie en 
alarm). door het toenemend 
aantal producten groeide ook 
het aantal bijhorende 
softwareprogramma’s. Via 

deze nieuwe software kunt u 
zowel alle basiscomponenten 
(o.a. bedieningen en 
actuatoren) als alle 
geavanceerde toestellen (o.a. 
webserver en touchscreens) 
eenvoudig configureren. u 
heeft niet langer verschillende 
software nodig voor de 
verschillende producten. 

eenvoud in gebruik 
bij de ontwikkeling van my 
Home suite werd ‘eenvoud in 
gebruik’ hét sleutelbegrip. na 
aansluiten van alle toestellen 
scant my Home suite de 
volledige bus en creëert op die 

manier een volledige 
databank met daarin alle 
aanwezige apparaten. Het 
volstaat nu om deze laatste te 
adresseren en de volledige 
configuratie terug te sturen 
naar alle toestellen. alle 

omschrijvingen en adressen 
in de databank kunnen direct 
gebruikt worden voor het 
programmeren van een 
touchscreen. Programmeren 
wordt kinderspel!
www.bticino.nl/domotica.

my hOme Suite, de univerSele prOGrammeerSOftWare vOOr het 
my hOme dOmOticaSySteem

om de kwaliteit van onze 
dienstverlening te verbeteren, vragen 
we periodiek aan een geselecteerde 
groep klanten om een aantal vragen 
voor ons te beantwoorden. dit gebeurt 
door middel van een online enquête. 

p   Legrand doneert 570 euro aan het kinderhospice binnenveld



Legrand heeft maatschappelijk verantwoord en duurzaam 
ondernemen hoog in het vaandel staan. Zo zijn al 85% van de 
europese productielocaties iso 14001 gecertificeerd. Het 
bereiken van niveau drie op de co2 prestatieladder is een 
bevestiging van de initiatieven die Legrand nederland de 
afgelopen jaren genomen heeft. al in 2008 is het bedrijf gestart 
met een programma waarbij de uitstoot van co2 door 
energieverbruik, het wagenpark en vliegreizen jaarlijks 
gecompenseerd wordt. deze compensatie vindt plaats door de 
co2 reductieprojecten van climate neutral Group, waarmee 
Legrand een bijdrage levert aan het tegengaan van 
klimaatverandering. Via de website www.legrand.nl/
over-legrand/duurzame-ontwikkeling/co2-prestatieladder is 
het mogelijk de co2-footprints, diverse co2 prestatieladder en 
iso certificaten van Legrand nederland te downloaden.

Voldoen aan normen
niveau drie van de co2 prestatieladder geeft aan dat Legrand 
nederland voldoet aan een aantal normen voor de vier 
aandachtsgebieden: inzicht in het eigen energieverbruik en 
co2-emissie, co2–reductie, transparantie en deelname aan 
initiatieven. Hoe hoger de trede op de prestatieladder, hoe 
meer voordeel het bedrijf krijgt bij gunningafwegingen. 
Legrand zorgt door dit certificaat dat klanten beter in staat zijn 
opdrachten te verwerven. 

overige initiatieven
Legrand nederland is partner van duurzame Leverancier. 
duurzame Leverancier is een platform

voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief 
helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame 
bedrijfsvoering. kijk voor meer informatie op 
www.duurzameleverancier.nl.

op 20 maart jongstleden heeft Legrand nederland 
deelgenomen aan de europese Legrand Power down day. dit is 
een wedstrijd tussen diverse productiebedrijven van Legrand 
kabeldraagsystemen divisie waarbij één dag, 24 uur lang, de 
focus ligt op het bedrijfsbreed zoveel mogelijk besparen van 
energie. de werkzaamheden gaan overigens gewoon door! 

door onze acties hebben we: 
•  het energieverbruik op die dag met 12.5% gereduceerd in 

totaal 17mwh netto bespaard (vergeleken met het verbruik 
op de referentiedag). dit is gelijk aan het verwarmen van een 
huis van 150 m2 gedurende 1 jaar.

•  1.500 Legrand medewerkers bewust gemaakt van potentiële 
besparingen door het veranderen van gedrag en

•  veel ideeën (circa 200) verzameld die we onderling kunnen 
delen.
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legrand nederland heeft niveau drie behaald op de co2 
prestatieladder van de Stichting klimaatvriendelijk 
aanbesteden en ondernemen (Skao). hiermee is een 
belangrijke stap gezet op weg naar verdere co2-reductie in 
zowel de producten zelf als binnen de activiteiten van legrand 
nederland en richting de partners in de keten. algemeen 
directeur ronny de Backer: “duurzaam ondernemen is een 
kernwaarde van legrand. Wij zijn uitermate kritisch op onder 
meer het gebruik van grondstoffen, energie en co2 in de gehele 
waardeketen tot en met de recycling van eindproducten.”

LeGrand nederLand en 
duurZaam ondernemen
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de servicewebsite www.legrandservices.nl is continu in 
ontwikkeling om het gebruiksgemak steeds weer te 
verbeteren naar de laatste inzichten. u vindt er veel 
nuttige informatie zoals de online catalogus, 
bestekteksten, de actuele prijslijst, handige 
calculatietools en natuurlijk documentatie. 

uitbreidinG GWO 
calculatietOOl 

nieuWe deurcOmmunicatie calculatOr

uitbreidinG vulGraad-
berekeninG

de Gwo calculatietool is uitgebreid zodat deze vanaf heden ook 
gebruikt kan worden voor het nieuwe Gwo snap-on wandgoot-
systeem. met deze tool genereert u gemakkelijk een stuklijst. 

Ga naar de calculatietools op legrandservices.nl

bij Legrand willen we u het leven graag gemakkelijker 
maken. neem bijvoorbeeld onze nieuwe deurcommunica-
tie calculator. Heeft u een project deurcommunicatie in 
het vooruitzicht en wil u op een eenvoudige en snelle 
manier een gedetailleerde offerte? dan bent u bij ons aan 
het juiste adres. aan de hand van enkele basisvragen 
maakt onze calculator voor u een volledige stuklijst van 
uw installatie op. dit scheelt u het berekenen van onder 
andere de juiste voeding, modules, inbouwdozen en 
weerstandjes.

Ga naar de calculatietools op legrandservices.nl

de Gwo snap-on wandgoot is ook toegevoegd aan de vulgraad- 
berekening kabelgoot/wandgoot. met deze tool kunt u berekenen welke 
maat wandgoot u nodig heeft op basis van het benodigd aantal kabels. 

Ga naar de calculatietools op legrandservices.nl

legrand SerViceS 
nieuWS



Voorkeur Senioren gaat uit naar 
traditioneel Woonconcept
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hiertoe in staat zijn, graag 
zelfstandig blijven wonen. 
deze gehechtheid neemt 
bovendien toe naarmate 
mensen ouder worden. 
onderzoek naar de 
verhuisgeneigdheid van 
corporatiehuurders van usP 
marketing consultancy 
ondersteunt dit. Gemiddeld 
38% van de ondervraagde 
huurders geeft aan nooit meer 
te willen verhuizen. bij 
jongeren tot 35 jaar ligt dit 
met 8% het laagst en onder 
senioren met 55% met afstand 
het hoogst.

Senioren tevreden met eigen 
woning
de structuur, omgeving, 
bekenden en familie zijn vaak 
redenen om niet te willen 
verhuizen. Verhuizen op 

leeftijd is daarnaast vaak een 
relatief grote opgave. daar 
komt bij dat ouderen over het 
algemeen zeer tevreden zijn 
over hun woning. in de loop 
van hun wooncarrière hebben 
ze vaak de mogelijkheden 
gehad om een woning te 
kopen, die op hun 
woonwensen aansluit of de 
woning hieraan aan te passen. 

uit onderzoek van 
woonkennis uit juli 
2013 blijkt 
bijvoorbeeld dat 
senioren (ouder dan 
70 jaar) hun woning 
over het algemeen 
beoordelen met een 

8,4. Het landelijk 
gemiddelde van alle 
huishoudens is een 7,8. ook 
de verschillende onderdelen 
van een woning worden 
doorgaans beter beoordeeld 
door senioren. dit geldt 
bijvoorbeeld voor de 
inbraakveiligheid, de grootte 
van de ruimten en het 
afwerkingniveau.

ontwikkeling zelfstandige 
woonconcepten
ondanks de wens van 
senioren om zo lang 
mogelijk thuis te blijven 
wonen, moet men soms toch 
verhuizen, meestal vanwege 

Het aantal senioren neemt al 
zo’n 50 jaar gestaag toe en 
ook de komende decennia 
vergrijst de nederlandse 
bevolking fors verder. als het 
aan de overheid en aan de 
senioren zelf ligt, blijven zij zo 
lang mogelijk zelfstandig 
wonen. 

de vergrijzing van de 
bevolking heeft grote gevolgen 
voor de nederlandse 
zorgkosten. om die betaalbaar 
te houden, is het rijk bezig om 
het zorgstelsel ingrijpend te 
hervormen, vooral op het 
gebied van de langdurige zorg. 
door het scheiden van wonen 
en zorg, zullen senioren 
langer thuis moeten blijven 
wonen. 

senioren zelf zullen hier 
doorgaans 
weinig moeite 
mee hebben. Zij 
zijn over het 
algemeen zeer 
gehecht aan hun 
eigen woning en 
willen, zo lang ze 

zo lang Mogelijk 
zelfStandig 
thuiS BlijVen

LECOURANTINZICHT

Mensen willen het liefst oud worden in hun eigen vertrouwde woning 
en omgeving. Maar soms laat de gezondheid het echter niet langer 
toe om zelfstandig te blijven wonen. de markt speelt hierop in door 
steeds meer woonconcepten te ontwikkelen, waar zorg en 
zelfstandigheid hand in hand gaan. Maar naar welk type concept gaat 
de voorkeur van senioren hierbij uit?
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gezondheidsredenen. Hierbij 
zullen ze kiezen voor een 
woning die zo goed mogelijk 
op hun woonwensen is 
afgestemd. de afgelopen jaren 
zijn er tientallen 
woonconcepten ontwikkeld, 
die inspelen op de vraag naar 
zelfstandigheid en zorg. maar 
welke vallen bij senioren het 
meeste in de smaak en 
waarom?

traditionele concepten 
populairst
om dit te achterhalen heeft 
usP marketing consultancy 
senioren gevraagd naar hun 
houding ten aanzien van tien 
woonconcepten. de 
traditionele aanleunwoning 

blijkt onder zowel de 
consumenten van 50 tot 65 
jaar, als de consumenten 
ouder dan 65 jaar veruit het 
populairst. dit is voor velen 
een bekend concept met 
belangrijke voordelen, zoals 
voldoende privacy en 
zorgmogelijkheden om de 
hoek. ook de andere 
traditionele woonvorm, het 
woonzorgconcept, is populair 
onder beide groepen. Vooral 
senioren met (zeer) ernstige 
gezondheidsproblemen staan 
positief tegenover deze twee 
traditionele woonvormen. 

Verder blijkt dat luxe 
zorgappartementen op 
bijzondere locaties en Patio 
Plus woningen (aangepaste 
bestaande 
eengezinswoningen) positief 
worden beoordeeld door 
consumenten in de 
leeftijdsgroep 50-65 jaar. 
beide groepen senioren 
ervaren een woongroep als 
minst aantrekkelijke 
woonconcept. 

onbekend maakt onbemind
opvallend is dat senioren 
aangeven positief tegenover 
verschillende woonconcepten 
te staan, maar wanneer de 
vraag wordt gesteld of zij ook 
zelf in een dergelijke woning 
zouden willen wonen, dan 
geven zij minder vaak aan 
hiervoor open te staan. Zo 
zegt 76% van de consumenten 
van 50 tot 65 jaar positief 

tegenover een aanleunwoning 
te staan, terwijl 62% aangeeft 
hier ook zelf te willen wonen.

wederom worden de 
traditionele woonconcepten 
als een aanleunwoning en een 
woonzorgconcept het vaakst 
genoemd als concept om zelf 
in te gaan wonen. Van de 
nieuwere woonconcepten zijn 
een Patio Plus woning en de 
clusterwoning favoriet. 
concepten, zoals het 
talitaconcept (waar senioren 
en jonge alleenstaande 
moeders onder begeleiding 
samen in een complex 
wonen), woongroepen en het 
thuishuis, een soort 
studentenhuis voor ouderen, 
zijn het minst populair.

in de toekomst zal er een 
groeiende behoefte ontstaan 
naar alternatieve 
woonconcepten voor senioren. 
Partijen die hierbij het best 

LECOURANTINZICHT

luisteren naar de moderne 
senioren en effectief 
inspelen op hun specifieke 
wensen, zullen hiervan de 
vruchten plukken. Zoals 
het er nu naar uitziet gaat 
hierbij het gezegde 
‘onbekend maakt 
onbemind’ op. traditionele 
woonvormen zijn immers 
duidelijk het populairst. er 
kan echter ook 
geconcludeerd worden dat 
deze bestaande vormen 
van seniorenhuisvesting 
wellicht zo slecht nog niet 
zijn. met wat aanpassingen 
zijn deze ook 
toekomstbestendig te 
maken.

bouwkennis
augustus 2014
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Van geel gWo Snap-on WangootSySteeM

het nieuWe Van geel gWo Snap-on Stalen WandgootSySteeM. 
alleen Maar Voordelen!

• Compacte wandgoot met meer kabelcapaciteit.
• Snelle snap-on montage (inklikken) met Mosaic schakelmateriaal.
• Minder onderdelen: geen montagedozen, adapters, afdekramen.
• Alle functies: WCD, data, schakelaars, VGA, USB etc.
• Prachtig vlak eindresultaat.

ik Ben rick, inStallateur. en ik Ben oM.
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