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We zijn weer een paar maanden op weg in 2015. Een jaar dat nog geen 
duidelijk herstel laat zien, maar waarin wel sprake is van voorzichtig 
optimisme over economische groei. Sinds 7,5 jaar toont de Nederlandse 
economie volgens het CBS weer een positief consumentenvertrouwen! Dit 
geeft hoop voor onze sector. In maart publiceerde ook de Legrand Group 
wederom solide resultaten over 2014. Dit geeft ons vertrouwen voor de 
toekomst. De omzet steeg met 3% tot 4,5 miljard euro (exclusief valuta-
effecten) ondanks de moeilijke marktomstandigheden in Frankrijk en Italië. 
De nettowinst bedroeg 19,6% in case 880 miljoen euro, vrijwel gelijk aan het 
resultaat van 2013! 

Ook in Nederland hebben we het jaar succesvol afgesloten. Ook onze zuster-
onderneming Minkels in Veghel heeft een zeer goed 2014 achter de rug, met 
flinke groei in zowel Nederland als daarbuiten. Daarnaast hebben we in 
Nederland het afgelopen jaar wederom geïnvesteerd in innovatie en product-
uitbreiding vanuit onze visie om complete geïntegreerde oplossingen aan te 
bieden. Zo is het gehele Van Geel stalen wandgotenpakket vernieuwd en 
voorzien van slimme Mosaic aansluittechnieken. BTicino deurcommunicatie is 
na de introductie van het Sfera New buitenposten, nu ook voorzien van een 
compleet nieuw assortiment Classe 100 binnenposten. Op het vlak van Van 
Geel kabeldraagsystemen zijn er uitbreidingen op het gebied van materiaal-
soort en toepassingsgebieden, zoals PVC kabelgoten voor datacenters.

We hebben dus niet stilgezeten en zullen ook in 2015 nieuwe innovaties 
brengen op het gebied van energiedistributie! Voor u zekerheid dat u zaken 
doet met een innovatieve en financieel sterke onderneming, voor ons een 
bevestiging dat we als organisatie de toekomst met vertrouwen tegemoet 
kunnen zien.

Ronny De Backer
Managing Director

E: ronny.debacker@legrand.nl

Voor meer informatie over onze jaarcijfers 2014, kijk op www.legrand.com
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Nieuwbouw uwV tilburg: 
COmPLeeT Werk 
VOOr LegrAND NeDerLAND

EINd 2014 bETROKKEN dE gEmEENTE EN HET UWV HET NIEUWE 

KANTOORPANd IN dE SPOORZONE VAN TIlbURg. TWEE VOlKERWESSElS 

bEdRIJVEN VOERdEN dE bOUW UIT, dE TIlbURgSE AANNEmER VAN dE 

VEN EN HOmIJ EINdHOVEN VOOR dE ElEKTROTECHNISCHE INSTAllATIES. 

VOOR lEgRANd NEdERlANd WERd dIT gAANdEWEg EEN STEEdS 

UITdAgENdER TOTAAlPROJECT mET RAIlKOKERS, KAbElgOTEN, dATA-

OPlOSSINgEN, WANdgOTEN, VlOERgOTEN EN SCHAKElmATERIAAl. 



Voor Homij Eindhoven was de opdracht eind 2013 om in 
eerste instantie een casco installatie te verzorgen met op 
alle bouwlagen de verlichting, brandmeldinstallaties en 
ontruiming. Het project zou eind 2014 opgeleverd worden. 
“Het was een zacht jaar en de bouw verliep heel 
voorspoedig. We hebben geen vorstverlet gehad”, zegt 
Homij projectleider Ronald Driessen. “Het gebouw is als 
het ware een blokkendoos. De gevel is ook de binnenwand 
van het pand aangezien alle geveldelen prefab worden 
geleverd. De bouw schoot uit de grond, een uitdaging voor 
ons om dit tempo te volgen! Wij zouden eerst een minimale 
installatie leveren met een oplevering in december 2014. 
Maar op een gegeven moment werden de huurders bekend 
en die hadden aanvullende wensen, zoals de toegangs-
controle en het datanetwerk, extra eisen met betrekking 
tot de open en gesloten vloergoten.”

START PROJECT NOVEMBER 2013
OPlEVERINg SEPTEMBER 2014
PROdUCTEN lEgRANd LEGRAND CABLING SySTEM2 (LCS2), HOOFDVERDELER EN ONDERVERDELERS, 
ZUCCHINI MR RAILKOKERSySTEEM, 850 METER P31 KABELGOOT, 1.050 METER GWO 6 WANDGOOT 
VOORZIEN VAN MOSAIC SCHAKELMATERIAAL, 150 METER GVG-5 & 135 METER GVO-7 VLOERGOOT, 
115 STUKS IK2 VLOERDOZEN EN DEKSELSETS VOORZIEN VAN MOSAIC, BTICINO MyHOME DOMOTICA 
EN POP-UP TAFELCONTACTDOZEN
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v.L.n.r. JOOST SANdERS projectLeider Legrand 
en RONAld dRIESSEN projectLeider Homij

PATRICK VAN CASTEREN werkvoorbereider Homij

licht kaNtoorpaNd uwV iN tilburgse spoorzoNe
In de Tilburgse ‘Spoorzone’, rondom het NS station in het centrum verrees een nieuw kantoorpand op het 
voormalige terrein van Uitgeverij Zwijsen voor het UWV en de gemeente Tilburg. de ontwikkelende partij, 
Fraterstraat bV, is een samenwerking tussen VolkerWessels dochteronderneming Van de Ven bouw en 
Ontwikkeling, Homij en m7 development. 

De gemeente gaat het grootste deel van haar afdeling Werk en Inkomen met 176 werknemers in het nieuwe 
kantoor huisvesten. Deze afdeling zit nu verspreid over meerdere locaties. Ook gaan hier 160 medewerkers van 
het WERKbedrijf en van Sociaal Medische Zaken werken. De gezamenlijke huisvesting van gemeente en UWV biedt 
voordelen qua efficiëntie en kosten. Het UWV in Tilburg werkt voor de regio Midden-Brabant, een gebied met zo’n 
22.000 werkzoekenden.



VERVROEgdE OPlEVERINg
“Naast extra wensen, kwam er ook de verrassende vraag 
om het project al in september op te leveren! Onze 
planning liep tot december met een veel beperktere 
opdracht”, zegt Patrick van Casteren, werkvoorbereider 
bij Homij. “Wij hebben vlug moeten schakelen en het 
heeft ons heel veel energie gekost. Maar het heeft wat 
opgeleverd. We hebben nu een tevreden opdrachtgever en 
twee blije huurders. We hadden dit niet zonder andere 
partijen kunnen realiseren en zijn hiervoor met Legrand 
Nederland om tafel gaan zitten. Ook onze nieuwe project-
aanpak heeft hierin bijgedragen.”

“Wij hebben dit project maximaal ondersteund”, zegt 
projectleider Joost Sanders van Legrand. “Wij kunnen de 
installateurs een totaalconcept aanbieden, waarbij we ze 
maximaal ontzorgen tot turn-key niveau, indien gewenst. 
Voor Homij is dit het eerste project waarbij wij zover gaan 
in de ondersteuning. Wij voeren met onze partners alle 
werken uit, houden het meer-/minderwerk bij en komen 
met oplossingen op maat. Onze gecertificeerde 
datapartner Intelectric voerde voor Legrand de montage 
uit voor zowel de kabeldraagsystemen, datanetwerken en 
het railkokersysteem.”

“Legrand leverde hier uiteindelijk een totaalproject met 
daarbij de daadwerkelijke installatie van de systemen”, 
zegt Ronald. “De producten die we hier toepassen zijn: de 
kabeldraagsystemen, de GWO 6 wandgoot en GVG 3 en 
GVO 7 vloergoot voorzien van Mosaic schakelmateriaal, 
zeven onderverdelers en een hoofdverdeler, die zijn 
samengesteld door paneelbouwpartner VSK Best. 
Legrand leverde verder de totale data-installatie, het 

cat.6 LCS2 systeem, waarvan de werkplekaansluitingen 
zijn voorzien in de wandgoot. Echter op de derde en vierde 
verdieping is een computervloer aangebracht. Ook hier 
heeft Legrand de data-installatie geïnstalleerd en af- 
gemonteerd. Hier komen de bureaus op de computervloer 
te staan met Pop-ups van Legrand. Ook het BTicino 
MyHome bedieningspaneel voor de verlichting is hier 
geplaatst met voorgeprogrammeerde scènes voor de 
verlichting.”

SlImmE PROJECTAANPAK
“Ons succes in dit project komt zeker mede door een 
vernieuwde projectaanpak bij Homij”, zegt Joost 
Klessens, eerste monteur bij Homij Eindhoven. “Het 
project wordt opgeleverd met ED Controls als kwaliteits-
bewaking. Met deze app lees je op je iPad de platte- 
gronden in van een gebouw. Hierna kun je door op de 
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tekening te drukken een foto maken van een installatie en 
een opmerking toevoegen over wat nog niet goed is. De 
monteurs krijgen een lijst met foto’s en locaties en weten 
precies wat ze waar nog moeten doen. Deze nieuwe app 
verbetert onze manier van opleveren. Homij gebruikt de 
ED Controls als kwaliteitsbewaking. Ik werk nu voor de 
tweede keer met dit systeem”, zegt Joost. “Het is een 
enorme verbetering. Het werkt veel efficiënter. Homij 
investeert graag in professionalisering van de 
werkaanpak. Het levert blije medewerkers én klanten 
op”, zegt Ronald. “Ook de projectafdeling van Legrand is 
zeer geïnteresseerd in deze projectaanpak en is 
inmiddels ook gestart met een proef om ED Controls toe 
te gaan passen in onze werkwijze. Op deze manier sluiten 
we nog beter aan bij de werkwijze van de klant en draagt 
ook Legrand bij aan efficiëntie en professionalisering op 
het werk”, besluit Joost Sanders.

7

grOei 
Voor homij
HOMIJ Technische Installaties is 
een breed bedrijf. “Wij behoren tot 
een familiebedrijf”, zegt Ronald 
Driessen, projectleider bij Homij 
Eindhoven. “De organisatie is aan 
de buitenkant groot, maar klein 
van binnen. Doordat wij allemaal 
verschillende vestigingen hebben 
binnen het totale bedrijf. Over 
onze vestiging in Eindhoven kan ik 
zeggen dat we echt samenwerken. 
Iedereen doet alles samen en pakt 
op wat er nodig is. Onze collega’s 
nemen meer initiatief dan in de 
markt gebruikelijk is. Je werkt 
hier alsof het je eigen bedrijf is. 
Onze vestiging in Eindhoven is 
sterk gegroeid de laatste jaren. 
We zijn hiermee ‘tegen de tijd’ in 
gegroeid. Wij hadden in Eindhoven 
eerst geen woningbouwtak. We 
deden alleen utiliteitsprojecten. 
Nu is woningbouw erbij gekomen 
met een sterk concept op het 
gebied van slimmer wonen en 
energie-nul woningen. Dit slaat 
enorm aan in de markt.”

RONAld dRIESSEN projectLeider Homij
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bEKIJK HET FIlmPJE OVER dIT PROJECT OP HET yOUTUBE KANAAL 
 VAN LEGRAND NEDERLAND VIA WWW.LEGRAND.NL/PROJECT-ZUCCHINI
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zucchiNi modulair railkoker coNcept
PrimeUr VOOr WArNier
WARNIER PRECISIEmETAAl UIT IJlST VERHUISdE AFgElOPEN KERST-

VAKANTIE NAAR HET NIEUWE PANd IN JOURE. HET PlAN WAS dIRECT NA 

KERST IN dE FAbRIEK WEER OPERATIONEEl TE ZIJN EN dIT IS gElUKT! 

mET HET NIEUWE PANd gROEIT HET VlOEROPPERVlAKTE VAN dE HAl 

VAN 600 NAAR 1.450 VIERKANTE mETER EN WORdT dE KANTOORRUImTE 

UITgEbREId. bOUmA INSTAllATIEbEdRIJF VERZORgdE IN EEN 

UITdAgENd KORT TIJdSbESTEK VAN TWEE mAANdEN dE ElEKTRO- 

TECHNISCHE INSTAllATIE. lEgRANd NEdERlANd lEVERdE HET ZUCCHINI 

RAIlKOKERSySTEEm VOlgENS HAAR NIEUWE mOdUlAIRE CONCEPT Om 

EEN SNEllE INSTAllATIE EN FlExIbIlITEIT TE gARANdEREN.



Warnier Precisiemetaal produceert 
hoogwaardige onderdelen van 
machines voor verschillende 
sectoren, van machinebouw tot de 
voedings- en de laboratorium-
industrie. De producten zijn van 
verschillende metaalsoorten of 
kunststof gemaakt en allemaal 
maatwerk voor specifieke 
toepassingen. 

“Het Zucchini railkokersysteem stond in het bestek 
voorgeschreven”, zegt Bernard de Vries, directeur bij 
Bouma. “Bij de start hebben we het traject nog op een 
traditionele manier laten ontwerpen. Maar het gebouw 
was later dan gepland wind- en waterdicht. We konden 
pas in november met de installatie starten. Toch moest de 
verhuizing met de kerst gebeuren. Legrand dacht met ons 
mee en suggereerde dat we met rechte lengtedelen 
railkoker in de fabriek de hoekstukken konden laten 
vervallen, waardoor we het railkokersysteem konden 
toepassen. Legrand kan het Zucchini railkokersysteem 
heel snel uitleveren via het nieuwe Zucchini modulaire 
railkoker concept. Wanneer we het modulaire concept 
niet hadden toegepast, zou er een vertraging zijn 
ontstaan. Het inmeten van het railkokertraject kost tijd en 
de hoekstukken en passtukken hebben vaak een langere 
leveringstermijn vanuit de fabriek in Italië. Het nieuwe 
modulaire railkokersysteem kon binnen 10 werkdagen 
geleverd worden, omdat Legrand deze lengtedelen in 
Nederland op voorraad heeft.”

“Er zijn drie lange railkokertrajecten van 250 A 
gemonteerd met aftakkasten naar de verschillende 
machines. Op de achtergevel kwam er door uitbreiding 
met een machine nog een traject bij van 160 A. Omdat de 
indeling van de fabriek pas twee weken voor de kerst 
bekend was, was dit concept ideaal. We konden overal 
nog aftakkingen maken op het moment dat de machine 
werd geplaatst”, zegt Bernard. “Anders hadden we de 
installatie voor de verhuizing niet voor elkaar kunnen 
krijgen, zeker niet met die onverwachte uitbreiding op de 
achterwand.” 

TIJdSbESPARINg
“Het modulaire railkokersysteem levert je een tijds-
besparing op. De lengtedelen liggen bij Legrand in Boxtel 
op voorraad. Aangezien er niet hoeft te worden 
ingemeten, kan het systeem snel worden uitgeleverd”, 
zegt Bernard. “Ook de montage gaat snel en eenvoudig. 
De kabels worden onderling modulair gekoppeld door 
koppelkabels. Je hebt maar een paar componenten nodig. 
In de koppelelementen van de 3 meter lengtes zit het 
gereedschap voor de koppeling al verwerkt. Bij de 
montage duw je de delen zo in elkaar.”

START PROJECT NOVEMBER 2014
OPlEVERINg JANUARI 2015 MACHINEFABRIEK OPERATIONEEL
PROdUCTEN lEgRANd ZUCCHINI RAILKOKERSySTEEM, MOSAIC EN PLEXO IP55 SCHAKELMATERIAAL, 
IK-3 VLOERDOZEN, 56 DATA-AANSLUITINGEN, 2,5 KM LCS2 KABEL CAT.6 UTP
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v.L.n.r. JAN-WIllEm WENTINK account manager Legrand 
en bERNARd dE VRIES directeur bouma



gECERTIFICEERdE OPlEVERINg 
VAN HET dATANETWERK
“We hebben hier echt voor Legrand 
gekozen”, vervolgt Bernard. “De 
patchkast is meeverhuisd met de 
eigenaar vanuit vorige bedrijfsruimte, 
maar de nieuwe patchpanelen zijn van 
Legrand. Voor de data wilde Warnier 
een gecertificeerde oplevering. In 2010 
hebben onze monteurs hun Legrand 
Cabling System2 certificaat gehaald. 
Verder zit er Mosaic schakelmateriaal 
in. Voor de werkplaats hebben wij voor 
de spatwaterdichte Plexo IP55 variant 
gekozen. Ook de IK-3 vloerdozen 
waren een primeur. Legrand had ze 
eigenlijk nog niet op voorraad, maar ze 
zijn toch op tijd geleverd. “Een mooi 
project waarin door goede samen-
werking de uitdaging is gehaald!”, vat 
Bernard het samen. 
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zucchiNi modulair railkoker 
coNcept: sNeL eN FLexiBeL
Werken met kabelgoten en het trekken van kabels. die conventionele 
installatie voor energietransport kent u. Wat zou u ervan denken als 
legrand Nederland u een snellere manier biedt om uw project te 
kunnen opleveren? Een manier die ook na de oplevering, bij eventuele 
aanpassingen, uw eindklant geen overlast bezorgt. met het Zucchini 
modulair Concept van legrand is dat precies wat u krijgt: een installatie 
met behulp van railkokers! 

Met het nieuwe Zucchini Modulair Concept maakt u gebruik van producten 
voor Low Power (serie LBplus) en Medium Power (series MS en MR/MRf). 
Binnen deze productseries gaat het om rechte elementen, aftakkasten en 
diverse accessoires. Voor deze producten binnen het Zucchini Modulair 
Concept garandeert Legrand Nederland u een levertijd voor het complete 
project van slechts tien werkdagen. Op Legrandservices.nl vindt u een 
Zucchini railkoker calculatietool. Hiermee kunt u heel eenvoudig uw 
railkoker tracé berekenen. Bekijk deze op www.legrandservices.nl/
railkoker-calculatietool

LECOURANT
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dE gOlFbAAN wordt uitgebreid van 9 naar 18 HoLes

IN OKTObER 2014 gINgEN dE 

OPENSlAANdE dEUREN VAN 

gOlFClUb THE dUKE OFFICIEEl 

OPEN. IN HET glOOIENdE 

lANdSCHAP VAN NISTElROdE, 

STAAT EEN ‘ENgElS lANdHUIS’ 

VOORZIEN VAN AllE gEmAKKEN EN 

COmFORT VOOR gOlF-mINNENdE 

gASTEN UIT dE ZAKENWEREld. VAN 

AAlST ElEKTRO INSTAllEERdE 

bTICINO myHOmE. HIERmEE REgElT 

mEN IN HET lANdHUIS mET 

gEAUTOmATISEERdE SCèNES EN 

TOUCHSCHERmEN dE bEHOEFTE 

AAN VERlICHTINg, VERWARmINg 

EN bEVEIlIgINg. NAAST dIT 

SySTEEm, lEVERdE lEgRANd 

NEdERlANd dE VERdEEl-

INRICHTINgEN.

VaN aalst techNiek:
BTiCiNO BieDT OPTimAAL COmFOrT

START bOUW VOORJAAR 2013
OPlEVERINg OKTOBER 2014
PROdUCTEN lEgRANd BTICINO MyHOME SySTEEM MET TOUCHPANELEN EN 4 DOMOTICA VERDELERS 
MET 20 LICHTGROEPEN, HOOFDVERDELER 1600 A MET 7 ONDERVERDELERS 

Mark van Thiel, mede-eigenaar van 
Van Aalst Elektro werd in 2012 
uitgenodigd om als member mee te 
denken om het toenmalige 
clubgebouw een facelift te geven. Er 
werd een bouwteam samengesteld 
bestaande uit verschillende business 
leden. “De opdracht was om alle 
elektrotechniek te verzorgen. We 
mochten het plaatje zelf invullen”, 
zegt Mark. “Alle tekeningen waren 
klaar en iedereen stond in de start-
blokken toen we half 2012 bijeen 
werden geroepen met de boodschap 
dat alles anders zou worden. De 
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familie Van Eerd (eigenaren van de 
Jumbo supermarkten) had kennis-
gemaakt met architect Kim van Cauter 
en hij was met een prachtig, maar 
compleet nieuw ontwerp gekomen. 
Van het oorspronkelijk huis zijn nog 
maar een paar wanden blijven staan!” 

KORTE lIJNEN
“Logistiek was het een groot project”, 
vervolgt Mark. “De green keepers 
moesten eerst worden verhuisd naar 
een pand verderop in de straat. Het 
oorspronkelijke gebouw van de green 
keepers werd omgedoopt tot een Koetshuis, dat werd 
ingericht tot een (tijdelijk) golfclub gebouw, zodat de 
members wel verder konden met spelen. Alles werd 
zorgvuldig gepland en rustig afgehandeld. Dit project 
hebben we alleen maar kunnen doen, dankzij de korte 
lijnen met de familie Van Eerd. Vooral met Famke, Kitty en 
schoonzoon Ramond Kloosterman hebben we veel contact 
gehad. Zij waren ook deel van het bouwteam en toonden 
grote betrokkenheid. Ook met Marcel Arts, de manager van 
het pand, stonden we voortdurend in contact. Ik kan wel 
zeggen dat onze projectleider Fabian Meulendijks en 
chef-monteur Henk van Sonsbeek topsport hebben 
bedreven, om maar even in de sporttermen te blijven. Ze 
staan honderd procent voor kwaliteit.” 

“Kwaliteit was hier een sleutelwoord. Het moest perfect 
worden. Door voortschrijdende inzichten, bleven er steeds 

nieuwe wensen bijkomen. We hebben dit proces zelf 
begeleid, want tot twee uur voor de levering werden er nog 
aanpassingen gevraagd. Ook het type verlichting werd zelfs 
op het moment van inschroeven nog veranderd. Maar als je 
het proces zelf meemaakt, dan snap je het ook waar die 
wens vandaan komt en het was ook steeds een 
verbetering”, zegt Mark.

“Bij The Duke zijn geen schakelaars en dimmers 
toegepast. Het huis wordt centraal bediend en daarnaast 
kun je op een aantal plekken met een touchscherm zelf 
aanpassingen doen. Er zijn geen sleutels meer. De 
toegangscontrole gaat met een badge, die is afgestemd op 
jouw niveau van autorisatie. We hebben voor- 
geprogrammeerde scenes gemaakt. In de ochtend wordt 
er bijvoorbeeld gepoetst en dan moet er veel licht zijn.  
Ook de keuken, de tuin met verlichting en terraswarmers 

v.L.n.r. dmITRI mEIJER account manager 
Legrand en mARK VAN THIEl 

directeur van aaLst eLektro 

INdOOR RUImTE voor de regenacHtige dag
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bEKIJK HET FIlmPJE OVER dIT PROJECT OP HET yOUTUBE KANAAL 
 VAN LEGRAND NEDERLAND VIA WWW.LEGRAND.NL/PROJECT-DEURCOM
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hebben eigen scenes. Dit huis denkt zelf en zorgt voor haar 
gasten. Het huis regelt wat er moet gebeuren op welk 
moment. Het weet welke acties het moet ondernemen: als 
’s avonds de laatste de deur uitgaat, moeten de gaskleppen 
dichtgaan en de verlichting uitgaan. En mocht er 
ingebroken worden, dan belt het huis automatisch de 
politie. Het werkt perfect.” 

OPEN SySTEEm
“We hebben gekozen voor het BTicino MyHome domotica-
systeem vanwege de gebruiksvriendelijkheid voor zowel de 
klant als de monteur. Je kunt hier zonder diepgaande 
cursussen direct mee aan de slag. Dat vond ik heel 
belangrijk!”, zegt Mark. “Ik kan alle monteurs hierheen 
sturen. Ook kun je andere systemen hierin integreren. De 
toegangscontrole bijvoorbeeld is van een ander fabricaat, 
maar dat maakt niet uit. Alles is koppelbaar, het is echt 
een open systeem. BTicino ziet er natuurlijk ook ontzettend 
mooi uit. Dat vindt deze klant ook heel belangrijk.”

“Wij hebben de overstap naar BTicino pas een paar jaar 
geleden gemaakt. Van KNX ben ik nooit een fan geweest, 
dat was altijd in ontwikkeling en complex om te installeren. 
Dan kwamen er weer software updates en moest je weer 
betalen. We hadden iemand helemaal opgeleid in KNX, 
gaat die vent weg. Toen konden we weer van vooraf aan 
beginnen. Het oude systeem dat ik gebruikte was simpeler, 
maar verdween van de markt. Ik zocht een eenvoudig, 
modern system. Ik wilde zelf de regie hebben met een 
overzichtelijk systeem en gewone functionaliteit, ik hoef 
niet op een touchpaneel te zien dat mijn vaatwasser klaar 
is. We waren zoekende en toen kwam Dmitri Meijer, 

account manager van Legrand, binnen wandelen. Er was 
direct een klik. Het materiaal is geleverd via elektro- 
technische groothandel Conelgro Oss. Ten tijde van een 
project als dit ben je zo ongeveer getrouwd met je 
leverancier. Ook met Marcel Bonten en Marc van Blerk, de 
productspecialisten van Legrand werkt het prima. Ik kan 
van ze op aan, gewoon top!”

Golfbaan The Duke nabij Den Bosch (ook wel ‘Duke-
town’genoemd) heeft de aristocratische uitstraling 
van een Manor House (authentiek Engels landhuis). 
Een prachtige locatie voor de zakenwereld om elkaar 
te ontmoeten. Het restaurant van The Duke heeft als 
enige Nederlandse golf-restaurant een vermelding in 
de GaultMillau en twee “bestekjes” in de Michelin 
gids. Op dit moment wordt er gewerkt aan de 
uitbreiding van 9 naar 18 holes, waardoor de baan ook 
meer ambitieuze golf-toernooien kan organiseren. 
Hiervoor zal er komend jaar naast de golfbaan een 
hotel worden gebouwd. 

LECOURANT
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Nieuwe stadhuis: BreAAm exCeLLeNT ONTWerP
Het nieuwe stadhuis van Almelo is een ontwerp van de architect Vincent van 
der Meulen, zelf geboren en getogen in Almelo. Het gebouw met een 
oppervlak van 20.000 m2 gaat plaats bieden aan 493 flexibele werkplekken. 
Op 30 maart 2015 is het officieel in gebruik genomen Het ontwerp kreeg het 
duurzaamheidskenmerk BREAAM-NL Excellent. In het nieuwe stadhuis 
worden verschillende duurzame technieken geïntegreerd. Er wordt onder 
meer gebruik gemaakt van natuurlijke zonwering en daglichtoptimalisatie. 
Betonkernactivering en warmte- en koudeopslag zorgen voor duurzame 
verwarming en koeling.
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NieUW 
sTADHUis 
ALmeLO:
prestige 
project 
Voor 
brusche 
mET dE bOUWCOmbINATIE 

KOOPmANS EN J.P. VAN EESTEREN 

IS IN HARTJE AlmElO EEN 

PRACHTIg STAdHUIS VERREZEN. 

bRUSCHE ElEKTROTECHNIEK UIT 

AlmElO, ONdERdEEl VAN dE dgTC 

gROEP, WAS gEKOZEN VANWEgE 

dIENS NAbURIgE lOCATIE Om dE 

TOTAlE ElEKTROTECHNISCHE 

INSTAllATIE TE VERZORgEN. 

lEgRANd NEdERlANd ONTWIERP 

SPECIAlE RONdE VlOERdOZEN Om 

dE FlExWERKPlAATSEN TE 

FACIlITEREN. HIERNAAST lEVERdE 

HET bEdRIJF dE KAbEldRAAg-

SySTEmEN, lAddERbANEN, 

WANdgOTEN EN mOSAIC 

SCHAKElmATERIAAl.lEgRANd VlOERdOZEN
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“De korte looptijd was hier een grote uitdaging”, zegt 
Peter te Vaanholt, senior werkvoorbereider bij Brusche. 
“Het gehele bouwproces moest in tien maanden rond zijn. 
Onze opdracht was de gehele elektrotechnische 
installatie, inclusief toegangscontrole en brandmeld-
installaties. De gemeente wilde dat de gehele elektro-
technische installatie in oktober 2014 klaar zou zijn. 
Afgelopen zomer hebben we echter grote wateroverlast 
gehad ten gevolge van zware hoosbuien met slagregens. 
Door de ontstane schade is de uiteindelijke oplevering 
met een aantal maanden uitgesteld. Afgelopen februari is 
nu uiteindelijk dit prestigieuze project opgeleverd.”

VlOERdOOS SPECIAAl R&d ONTWERP
“Voor Legrand Nederland was er ook een uitdaging”, zegt 
Niek Lammersen, account manager Legrand Nederland. 
“Ons kabeldraagsysteem is standaard ruim te verkrijgen, 
maar voor de vloerdozen moesten we een special laten 
maken uit RVS. Met een design waar men nadien ook nog 
bij moest kunnen. Onze R&D afdeling in Boxtel heeft een 
projectspecifieke vloerdoos ontworpen en in de eigen 
fabriek laten fabriceren, echt maatwerk! Bij de vierkante 
vloerdoos kun je naderhand nog eenvoudig een extra 
datapunt bijplaatsen. Ze zijn prefab met wandcontact-
dozen geleverd, met een stuk Wago stekkerbaar systeem 
eraan. Alle materialen, ook de vloerdozen zijn via de 
Technische Unie uitgeleverd”, zegt Niek. 

ONgEKENdE INSTAllATIESNElHEId
“Om installatiesnelheid te krijgen, hebben we zoveel 
mogelijk prefab voorbereid”, zegt Peter. “We hadden een 

START PROJECT JULI 2013
OPlEVERINg FEBRUARI 2015
PROdUCTEN lEgRANd 48 RVS MAATWERK VLOERDOZEN MET MOSAIC SCHAKELMATERIAAL, 
RUIM 400 VLOERDOZEN MET MOSAIC SCHAKELMATERIAAL, KABELLADDERS, GWO 6 WANDGOTEN, 
P31 KABELDRAAGSySTEEM EN SWIFTS LADDERS
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v.L.n.r. NIEK lAmmERSEN account manager Legrand 
en PETER TE VAANHOlT senior werkvoorbereider bruscHe
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week per verdieping en dan moest het klaar zijn! Normaal 
ben je toch wel een half uur per vloerdoos bezig. Nu 
duurde het voor onze monteurs van Brusche maar vijf 
minuten per vloerdoos en dan waren we klaar! Een 
ongekende installatiesnelheid! We hebben daarnaast vol 
moeten inzetten op mankracht. In het begin liepen we 

met twee man. Dat breidde al snel uit naar zes tot acht. 
En aan het eind waren we met twaalf man tegen de klok 
aan het werken, ook in de avonduren!”

“We hebben het proces goed voorbereid en nauw samen-
gewerkt. Al in een vroeg stadium heb ik Niek gebeld. In 
verband met de bouwsnelheid moesten we samen een 
strak plan maken”, zegt Peter. “Eerst stond er een andere 
fabrikant voor de vloerdozen in het bestek, maar Legrand 
zei ‘dat kunnen wij ook ontwikkelen’ en dat is goed 
gelukt!”, zegt Peter. “We hebben voor onze opdrachtgever 
een demoruimte met vloerdozen ingericht in een oud, 
leegstaand bedrijfspand om te laten zien wat we wilden 
maken. Ook voor onszelf was dit een test om te kijken of 
alles zou passen. Het interieur van het stadhuis is op 
maat gemaakt. En alles zou daarop moeten aansluiten.” 

“Brusche en Legrand Nederland hebben nauw samen-
gewerkt om dit te realiseren”, vervolgt Niek. “Er is 
intensief gecommuniceerd met korte lijnen. Je moet er 
bovenop zitten”, zegt Niek. “Voor Brusche is dit een 
prestige project. In je eigen stad wil je het stadhuis 
maken”, aldus Peter. “We kunnen hier met een goed 
gevoel langsrijden. Het is een project om trots op te zijn.”

LECOURANT
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de drie ranke AmAZONES FlATS in den boscH

IN HET PRINS HENdRIKPARK IN 

dEN bOSCH STAAN dRIE RANKE 

FlATS mET UITZICHT OP HET 

WATER VAN dE IJZEREN VROUW EN 

dE HISTORISCHE bINNENSTAd. dE 

OPdRACHTgEVER VAN HET 

PROJECT IS HENdRIKS bOUW EN 

ONTWIKKElINg. dE PROJECT-

ONTWIKKElAARS ZIJN VAN 

WANROOIJ EN VESTEdA. VAN 

AAlST ElEKTRO VOERdE dE 

COmPlETE ElEKTROTECHNISCHE 

INSTAllATIE UIT. lEgRANd 

NEdERlANd lEVERdE 126 bTICINO 

bINNENPOSTEN EN dRIE 

bUITENPOSTEN UIT dE AxOlUTE 

OUTdOOR  SERIE.

bticiNo opeNt deureN
AmAzONes DeN BOsCH

PROdUCTEN lEgRANd 126 BTICINO AXOLUTE BINNENPOSTEN EN 3 AXOLUTE OUTDOOR BUITENPOSTEN
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“Dit was een complex project, daarom 
heb ik zelf ook meegewerkt”, zegt 
Mark van Thiel mede-eigenaar bij Van 
Aalst Elektro. “Er waren een heleboel 
bestekken met vaak tegenstrijdige 
wensen. Voor de toegangscontrole 
stond er een uitlopend product in het 
bestek. Daar moet je niet aan 
beginnen! We konden het moeilijk 
bestellen en naderhand is het dan 
natuurlijk helemaal niet meer 
verkrijgbaar. Ik wilde een ander 
voorstel doen. Met de verschillende 
bouwpartijen ontstond er aanvankelijk 
een flinke discussie hierover. 
Uiteindelijk heeft de project- 

ontwikkelaar de knoop doorgehakt en 
zijn we een andere oplossing gaan 
zoeken.”

“Dmitri Meijer, account manager bij 
Legrand Nederland, zei: “Er zijn nu 
veel betere toestellen en prijs- 
technisch moet het ook lukken’. Hij 
liet mij de Axolute reeks van BTicino 
zien en ik was direct verkocht”, zegt 
Mark. “Maar toen moesten we de 
opdrachtgever nog overtuigen dat dit 
een goede oplossing was. Dmitri heeft 
alles wat hij had aan demomateriaal 
bij mij op kantoor gezet. De opdracht-
gever praat eigenlijk niet rechtstreeks 
met mij, daar zit nog een schakel 
tussen. Maar ik heb de stoute 
schoenen aangetrokken, de grote 
BTicino demokoffer meegenomen en 
ben naar de opdrachtgever geweest 
en heb de koffer daar gelaten. De 
beslissingsbevoegde van Vesteda was 
onder de indruk van het demo- 
materiaal. Hij vond het er mooi uitzien 
en kon er nu zelf mee ‘spelen’. Dit 
maakte het verschil, hij was om!”

VEEl AANdACHT VOOR EINdKlANT
“Dmitri en ik zijn daarna samen naar 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling 
gegaan voor een presentatie aan de 
Vereniging van Eigenaren. Ook daar 
ging het snel, ze zagen het en wilden 
het hebben”, zegt Mark. “We hebben 
de eindklant veel aandacht gegeven. 
Er was een bewoner met een zieke 
vrouw. Dmitri en Marc van Blerk, 
productspecialist bij Legrand 
Nederland, hebben door meedenken 
een maatoplossing kunnen bieden. De 
bewoners wilden graag kunnen 
kiezen. Meestal wordt dit als lastig 
ervaren, maar binnen de Axolute serie 
is er voldoende te kiezen. We hebben 

in één keer een heleboel luxe kunnen 
aanbieden. Van de bewoners koos 35 
procent voor een luxere uitvoering!” 

“Als je wat meer moeite doet, kun je 
voor iedereen iets betekenen”, vindt 
Mark. “Je ziet dit ook als trend in de 
bouwkolom , dat men zich meer wil 
openzetten voor wensen van de 
eindklant. De ontwikkelende 
aannemers, zoals Hendriks Bouw en 
Ontwikkeling, zijn bezig met 
concepten die proberen meerwaarde dmITRI mEIJER account manager bij Legrand 

mARK VAN THIEl directeur van aaLst eLektro 
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voor de kopers naar voren te brengen. 
Het werkt ook prettig voor jezelf. 
Uiteindelijk was iedereen enthousiast: 
aannemer blij, klant blij en project- 
ontwikkelaar blij. De producten zijn 
geleverd via elektrotechnische 
groothandel Conelgro Oss. Tijdens het 

proces krijg je meer begrip voor 
elkaar. Het is netjes geïnstalleerd en 
afgerond. Dmitri heeft een mooie 
handleiding gemaakt voor de 
bewoners.”

INTEgRATIE dEURCOmmUNICATIE 
mET POSTKAST
“De architect was ook blij verrast. Zij 
wilde het belpaneel met de postkast 
en de toegangscontrole integreren. 
Met Axolute kan zij het toestel 
verwerken in de postkast. De kracht 
van BTicino is dat je met één tag zowel 
jouw voordeur als de centrale deur 
kunt openen. Dit werd ontzettend 
gewaardeerd en was één van de 
successen naar de bewoners toe, die 
ze er voor niks bijkregen. Aanvankelijk 
dacht ik nog ‘we komen er nooit uit’ en 
uiteindelijk is het voor alle partijen 
mooier en beter geworden dan ze zelf 
eerst voor ogen hadden.”

Veilig eN comfortabel commuNicereN met BTiCiNO DeUrCOmmUNiCATie
De Axolute buitenposten van BTicino combineren design met functionaliteit. Ze zijn perfect aangepast voor alle 
mogelijke toepassingen, dankzij hun 2-draads BUS-systeem. Voor de binnenposten is er een ruime keuze: 
autonome versies of versies geïntegreerd in BTicino schakelmateriaal, kleur of zwart/ wit, handsfree of met een 
combinatie van handsfree en hoorn.

bTICINO AxOlUTE buitenpost
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In mei zal de DrieGasthuizenGroep 
haar hoofdkantoor verplaatsen naar 
het monumentale Sint-Petersgasthuis 
in het centrum van Arnhem. Het 
middeleeuwse pand aan de Rijnstraat 
wordt gereedgemaakt als kantoor-
ruimte. Het pand, waarvan het oudste 
deel stamt uit het einde van de 
veertiende eeuw, wordt volledig 
gerenoveerd. Er wordt daarbij goed 
gekeken naar het binnenklimaat, 
verlichting en de 
duurzaamheidaspecten. 

mONUmENTAlE VERbOUWINg
“De DrieGasthuizenGroep is een vaste 
relatie van ons”, zegt Marcel 
Leenders, hoofd bedrijfsbureau bij 
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reNOVATie
mONUmeNTAAL 
kANTOOr
driegasthuizeN-
groep arNhem
IN mEI gAAT HET KANTOOR VAN ZORgINSTEllINg dE 

dRIEgASTHUIZENgROEP VERHUIZEN VAN HUN 

HUURPANd IN ARNHEm NAAR HET mONUmENTAlE 

SINT-PETERSgASTHUIS IN dE bINNENSTAd. KUIJPERS 

INSTAllATIES VERZORgT dE COmPlETE ElEKTRO-

TECHNISCHE EN WERKTUIgbOUWKUNdIgE 

INSTAllATIE bINNEN dIT RENOVATIEPROJECT. 

lEgRANd NEdERlANd lEVERT EEN TOTAAlPROJECT 

AAN OPlOSSINgEN VAN HET SOlUFlEx VERHOOgdE 

KAbElVlOERSySTEEm mET VlOERdOZEN, dE P31 

KAbElgOOT, lAddERbAAN EN gWO SNAP-ON 

WANdgOOT, HET mOSAIC SCHAKElmATERIAAl, TOT 

EN mET HET lEgRANd CAblINg SySTEm2 (lCS2), 

gEmONTEERd dOOR mONTAgEPARTNER x-ICT.

LECOURANT
PrAKtIJK



Kuijpers in Arnhem. “We verzorgen alle elektrotechnische 
en de werktuigbouwkundige installaties. De kracht van 
Kuijpers is dat we een totaalinstallateur zijn, waardoor je 
alle disciplines kunt aanbieden en dat je dus integraal kunt 
bouwen. De DrieGasthuizenGroep heeft verschillende 
locaties, waar wij het onderhoud voor verzorgen. Daarom 
werden wij ook uitgenodigd om een offerte uit te brengen. 
Maar door een onderbouwd plan van aanpak en uiteraard 
een marktconform aanbod, is ons de opdracht gegund.” 

“Dit is een zeer bijzonder project”, vervolgt Marcel. “Het is 
een monumentaal pand met alle restricties van dien, maar 
de klant wil straks wel een modern kantoor, waarbij 
duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Monumentenzorg 
keek in het bouwteam regelmatig over onze schouder mee. 

Je mag niet overal zomaar in boren en bepaalde muren 
moesten blijven staan. We hebben daarom ook regelmatig 
voor zichtinstallaties gekozen en de bekabeling via de 
Van Geel P31 kabelgoten langs het plafond laten lopen. Dit 
staat prima, die combinatie van een industriële look in een 
historische setting, maar het stelt natuurlijk wel wat extra 
eisen aan je zorgvuldigheid. Het moet er strak uitzien. We 
hebben gelukkig ruime ervaring met monumentale 
renovatie. Onlangs hebben we bijvoorbeeld het DRU 
complex in Ulft opgeleverd. Dit voormalige fabrieks-
complex uit begin 18e eeuw is verbouwd tot multicultureel 
centrum.”
 
ENERgIENEUTRAAl
“Bij Kuijpers staan we voor energieneutraal installeren. 
Hier was het ook een uitgesproken wens van de klant. De 
Soluflex verhoogde kabelvloer past goed in dit plaatje, 
omdat de vloer gemakkelijk hergebruikt kan worden, 
mocht de functie van een ruimte veranderen. Dit kabel-
vloersysteem wordt vaak in renovatie toegepast. Het staat 
meestal al voorgeschreven. Je kunt je infrastructuur 
eenvoudig onder de vloer leggen en je hebt dan in die 
ruimte geen wandgoot meer nodig. Dit is natuurlijk ideaal 
als je met historische muren te maken hebt waar je niet 
aan mag komen! Als het niet staat voorgeschreven, 
kaarten we het zelf vaak aan. De Soluflex verhoogde vloer 
is een investering, maar het gaat ook om terugverdientijd. 
Je moet voor de klant een compleet beeld kunnen 
schetsen.”

“Het project verloopt goed”, zegt Bjorn van Buuren, 
projectleider Kuijpers. “De producten van Legrand zijn 
kwalitatief goed. De monteurs zijn er heel tevreden over. 

START PROJECT SEPTEMBER 2014 
OPlEVERINg EIND JUNI 2015
PROdUCTEN lEgRANd SOLUFLEX VERHOOGDE KABELVLOERSySTEEM MET VLOERDOZEN, 
P31 KABELGOTEN, LADDERBANEN, GWO SNAP-ON WANDGOTEN, MOSAIC SCHAKELMATERIAAL, 
LCS2 DATANETWERK EN DE SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING.
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moNumeNtaal paNd iN arNhem
Het monumentale Sint-Petersgasthuis in de binnenstad 
van Arnhem dateert uit 1354. Aanvankelijk werd het als 
woonhuis gebruikt. In 1407 is het als gasthuis in gebruik 
genomen, nadat dit in het testament van de overleden 
eigenaar was opgenomen. Naast een gasthuis, bevatte 
het pand ook een hospitaalkerk en rentmeesterswoning. 
Aan de achterzijde van het gebouw is er nog steeds een 
traptoren, waarin vroeger een klok bevestigd was om de 
gelovigen naar de mis te roepen. In de 16e eeuw 
veranderde het huis van functie en werd het onder meer 
als wijnopslag gebruikt. Na de Tweede Wereldoorlog 
waren diverse winkels in het pand gevestigd. Na de 
renovatie zal het pand als hoofdkantoor in gebruik 
genomen worden door de DrieGasthuizenGroep.
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Het is goed, stevig materiaal en het 
installeert gemakkelijk. Waar we de 
nieuwe GWO Snap-on wandgoot hier 
konden toepassen, ging het snel, 
omdat de wandgoot en het Mosaic 
schakelmateriaal perfect op elkaar 
aansluiten. We werken al jaren samen 
met Legrand Nederland en er is een 
solide vertrouwensbasis.” 

“In dit project hebben we – op 
voorspraak van Legrand Nederland 
- voor het eerst met X-ICT gewerkt. 
Legrand Nederland heeft dit bedrijf bij 
ons geïntroduceerd voor de data-
installatie. We hebben eerst tijd 
genomen om te kijken of er een klik 
zou zijn, maar dat lukte eigenlijk 
meteen met Jan van Gelder, de 
mede-eigenaar van X-ICT. En het heeft 
goed uitgepakt. Het is een fijn project, 
waar we echt samenwerken met alle 
partijen”, zegt Bjorn. “De verdeler is 
gebouwd door de Hotraco Groep. Dat 
ontzorgt het project enorm als dat 
goed wordt opgepakt. Er hangt 
gewoon een goede sfeer op het 
project. Er wordt gelachen. De sfeer is 
ontspannen. De klant komt een paar 
keer in de week op de bouw kijken. 
Zelfs de personeelsleden komen 
kijken naar hun nieuwe kamer als ze 
in de stad zijn!”
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v.L.n.r. mARK lEENdERS, bJORN VAN bUUREN kuijpers 
en NIEK lAmmERSEN Legrand

Het lCS2 datanetwerk in het 
Sint-Petersgasthuis werd verzorgd 
door de nieuwe partner van 
legrand Nederland, x-ICT. Het 
bedrijf heeft ruim 20 jaar ervaring 
in de ICT branche op het gebied 
van ICT infrastructuur, netwerkbe-
kabeling, installeren van computer- 
ruimtes en datacenters en IP 
oplossingen. Sinds 2007 is x-ICT 
een zelfstandig bedrijf met een 
vestiging in Eindhoven en Zwolle. 

“Een goede samenwerking en een 
prettig verloop van een project is 
voor ons het allerbelangrijkste” 
zegt Jan van Gelder, mede- 
eigenaar van X-ICT. “Wij kiezen onze 
partners daarom niet alleen uit 
vanwege de kwalitatief 
hoogwaardige producten of unieke 
oplossingen, maar ook het 
persoonlijk contact is voor ons erg 
belangrijk. Wij werken intensief 
samen met onze partners en maken 
ons de producten en oplossingen 
helemaal ‘eigen’. Met deze 
ervaringen en kennis kunnen wij de 
eindklant meer bieden. Als on- 
afhankelijke system integrator 
kiezen wij de beste oplossing voor 
de klant of vullen wij de klant of 
partner verder aan”. Geen project 
zonder goed projectmanagement 
en dat bestaat bij X-ICT uit een 
duidelijk plan van aanpak. “We gaan 
aan de slag, nadat de planning met 
alle partijen is doorgesproken en de 
taken zijn verdeeld. We zeggen wat 
we doen en doen wat we zeggen! 
Onze klant of contactpersoon heeft 

één aanspreekpunt en onze 
organisatie heeft korte lijnen en een 
open communicatie. Steeds weer 
blijkt dit de basis voor een 
jarenlange en succesvolle 
samenwerking”. 

“Inmiddels hebben wij ook ervaring 
opgedaan met de nieuwe GWO 
Snap-on wandgoot van Legrand. Bij 
de verbouwing van ons kantoor 
hebben we dit concept toegepast. 
Deze goot en het schakelmateriaal 
is gemakkelijk te installeren - klik 
en klaar - en het ziet er mooi en 
strak afgewerkt uit. Potentiële 
klanten die wij ontvangen in ons 
pand en de showroom kunnen het 
systeem geheel afgemonteerd 
zien.”

“Door de samenwerking met 
Legrand Nederland zijn wij in 
contact gekomen met Kuijpers”, 
zegt Jan. “Het Soluflex verhoogde 
kabelvloersysteem, die we bij het 
Sint-Petersgasthuis hebben 
toegepast, was nieuw voor ons. Het 
is een mooi systeem. Naast de 
snellere montagetijd en het 
efficiënter kunnen werken, is het 
een groot voordeel dat zowel de 
e-installatie als de data-installatie 
in de vloer verwerkt kunnen 
worden. Zo kan de gehele installatie 
in één keer afgewerkt worden 
opgeleverd”, zegt Jan van Gelder.

x-iCT: Nieuwe
partNer VaN legraNd

LECOURANT
PrAKtIJK



Dit stelt ons voor grote uitdagingen, maar ook kansen op het gebied van 
gezond oud worden en langer zelfstandig wonen. De consument ziet in dit 
geval de toekomst rooskleurig tegemoet. Maar liefst 74% van de Europeanen 
ziet heil in het gebruik van monitoringsystemen om ouder wordende familie 
en vrienden in de gaten te kunnen houden. 53% is van mening dat supervisie 
systemen en medische ondersteuning ouderen in staat zal stellen om langer 
thuis te blijven wonen.

Dit is ook economisch een opsteker. Want de kosten voor langer zelfstandig 
wonen zijn ook significant lager dan de kosten voor centrale opvang, zoals 
zorgcentra en aanleunwoningen. Daarnaast wil ook 80% van de ouderen het 
liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar dan moeten we wel veilig 
kunnen wonen, want 61% van de ongelukken wereldwijd bij ouderen gebeurt 
in huis door slechte verlichting, brand, gas- en waterlekkage of uitdroging 
door warmte. Gelukkig hebben we als sector de oplossing voor handen. 
Gas- en waterdetectie, supervisie van afstand, valdetectie producten en 
alarmsystemen, te veel om op te noemen. 

De uitdaging zit hem erin dat de ouder wordende consument ook gemakkelijk 
gebruik moet kunnen maken van alle systemen. Dat het huis ordelijk moet 
zijn beveiligd tegen inbraak, maar tegelijkertijd makkelijk toegankelijk. Deze 
convergentie van systemen en functies vindt nu plaats, dankzij “internet of 
things”. Een besef dat alle systemen mét elkaar moeten kunnen praten, zoals 
te zien was op de vakbeurs Zorg en ICT afgelopen maart. Er wachten ons als 
sector dus nog mooie uitdagingen. Want zeg nu eerlijk, u wilt straks toch ook 
zo lang mogelijk thuis blijven wonen? 

Frans Spijkers
Marketing director
E: frans.spijkers@legrand.nl
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dE VERgRIJZINg, OOK gENOEmd 

dE “ZIlVEREN INdUSTRIE” NEEmT 

dE KOmENdE JAREN EEN ECHTE 

VOgElVlUCHT. WAS IN 2012 NOg 

mAAR 11% VAN dE WEREldWIJdE 

bEVOlKINg OUdER dAN 60 JAAR, 

IN 2030 ZAl dIT PERCENTAgE 

gESTEgEN ZIJN NAAR 16%, TOT 

mAAR lIEFST 22% IN 2050! EUROPA 

VORmT HIERIN dE gROOTSTE 

mOTOR VAN dEZE dEmOgRAFISCHE 

ONTWIKKElINg. IN 2050 ZAl 33% 

VAN dE bEVOlKINg OUdER ZIJN 

dAN 60 JAAR, TEgEN 22% IN 2012! 

VergrijziNg; 
wereldwijde impuls Voor 
sector elektrotechNiek
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Het nieuwe SOdExO KANTOOR in breukeLen

LegrAND LeVerT TOTAALPrOjeCT
aaN Nieuwbouw sodexo

LECOURANT
PrAKtIJK

sodexo: iNterNatioNale
dieNstVerleNer VaN formaat
Sodexo is een wereldwijde marktleider in dienstverlening, of zoals het 
bedrijf het zelf verwoordt: ‘quality of life services’, diensten die het 
dagelijks leven meer kwaliteit geven. Het bedrijf is met 419.000 
medewerkers actief in 80 landen. Sodexo levert ook in Nederland een 
breed pakket aan diensten, zoals gebouwbeheer, receptiediensten, 
beveiliging, wagenparkbeheer en restauratieve voorzieningen. 
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dE gROTE FACIlITAIRE dIENSTVERlENER SOdExO lIET AFgElOPEN OP JAAR OP 

bEdRIJVENTERREIN bREUKElERWAARd IN bREUKElEN EEN NIEUW KANTOOR bOUWEN 

mET EEN OPPERVlAKTE VAN 5.220 m2. IN EEN STRAK TEmPO HEEFT EEN bOUWTEAm 

VOlgENS HET KIS-PRINCIPE (KEEP IT SImPlE) bINNEN TIEN mAANdEN dE VOllEdIgE bOUW 

mET ElEKTROTECHNISCHE INSTAllATIE gEREAlISEERd. HET bOUWTEAm bESTONd UIT 

AANNEmERSbEdRIJF VAN OmmE & dE gROOT, VERKERK ElEKTROTECHNIEK EN VAN WIJK 

INSTAllATIETECHNIEK. lEgRANd NEdERlANd lEVERdE dE KAbElgOTEN, WANdgOOT EN 

HET SCHAKElmATERIAAl. AFgElOPEN FEbRUARI IS HET PROJECT OPgElEVERd. 

START PROJECT APRIL 2014
START INSTAllATIE AUGUSTUS 2014
OPlEVERINg INSTAllATIE DECEMBER 2014
OPlEVERINg bOUW FEBRUARI 2015
PROdUCTEN lEgRANd 800 M P31 KABELGOTEN EN LADDERBANEN, 750 M GWO SNAP-ON WANDGOOT, 
1.200 MOSAIC WANDCONTACTDOZEN EN AFDEKRAMEN

LECOURANT
PrAKtIJK

“Doordat wij werkten vanuit een bouwteam konden we 
een korte doorlooptijd realiseren in dit project”, zegt 
Gert Brouwer, projectleider Verkerk. “Het nieuwe pand 
van Sodexo in Breukelen telt vier verdiepingen kantoor-
ruimte en daarnaast een experience center voor klanten, 
die hier in het restaurant culinair kunnen kennismaken 
met het facilitaire aanbod van Sodexo. Verkerk kreeg de 
volledige elektrotechnische opdracht, van de verlichting, 
data, zonnepanelen tot en met de toegangscontrole en 
brandmeldsystemen. Als bouwteampartner heb je direct 
invloed op de planning. Door alles goed door te denken, 
bespaar je later in het traject en heb je veel minder 
faalkosten door problemen of fouten. We hadden hier 
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korte communicatielijnen met alle bouwpartners en de 
directie. Door de snelle ruwbouwaanpak was er een 
korte bouwtijd en voor ons een nog kortere installatietijd 
van 12 weken. Met de huidige markt moet je het geld 
ook verdienen aan de voorkant. Het proces verliep 
gladjes en naar volle tevredenheid, een modelproject. 
Peter Kappinga, account manager van Legrand 
Nederland, was in het geheel zeer ondersteunend voor 
ons”, vervolgt Gert. “De levertijd was hier uiteraard van 
cruciaal belang. Peter controleerde zelf of er voldoende 
voorraad van de materialen bij de elektrotechnische 
groothandel Technische Unie lag. Ook de Technische 
Unie leverde stipt uit. Je kunt deze uitdaging alleen 
realiseren als je samenwerkt en kunt vertrouwen op je 
partners”, zegt Gert. 

gWO SNAP-ON WANdgOOT: COmPACT EN mOOI
“Het monteren van de GWO Snap-on wandgoot ging 
ontzettend vlug”, zegt ook Marco Moonen, monteur bij 
Verkerk. “Dat scheelt veel montagetijd en dat konden we 
hier goed gebruiken. Deze eerste kennismaking was 
positief. We hebben hier ook veel stijgkanaal toegepast, 
dat ziet er echt strak uit!”, aldus Marco. “De keuze van 
de leverancier van de producten werd zeker ook bepaald 
door het feit dat het hier om een zichtinstallatie gaat”, 
vult Gert aan. “Het moest er goed uitzien. De nieuwe 
GWO Snap-on wandgoot van Legrand heeft werkelijk 
geïntegreerd schakelmateriaal. Dat ziet er compact en 
mooi uit! Het verschil zie je helemaal bij de lange 
lengtes, die wij hier hadden.”, vindt Gert. “Samenvattend 
kan ik zeggen dat ik teken voor dit soort projecten: 
efficiënte samenwerking in de keten met mooie 
producten en een goed eindresultaat in alle opzichten.”

v.L.n.r. dAVId mUIS, gERT bROUWER en WOUT VAN dEN dOOl

monteur 
mARCO mOOREN 

met de Handige 
dekseLscHaar

LECOURANT
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27

gRImbERgEN EN VAN PUTTEN ElEKTROTECHNIEK UIT lEIdERdORP VOERT bIJ TNO dEN 

HAAg EEN gROOT RENOVATIEPROJECT UIT, dAT UIT dRIE FASEN bESTAAT. ER WORdT EEN 

NIEUWE glASVEZEl INFRASTRUCTUUR OPgEZET. OOK WORdEN dE VEROUdERdE ElEKTRO-

TECHNISCHE INSTAllATIES VOOR dE VERlICHTINg, TOEgANgSCONTROlE EN HET 

dATANETWERK VERVANgEN. gRImbERgEN EN VAN PUTTEN PAST AlS EERSTE IN 

NEdERlANd dE INNOVATIEVE VAN gEEl P31 OFT KAbElgOOT TOE. TNO gINg VOOR gEEl, 

WAARdOOR dE KAbElgOOT dIRECT IN HET OOg SPRINgT, FUNCTIONEEl éN dECORATIEF. 

NieUWe 
P31 OFT kABeLgOOT 
iN kNalgeel 
bij tNo deN haag

START PROJECT MEI 2014
OPlEVERINg FASE 1 & 2 ZIJN OPGELEVERD
PROdUCTEN lEgRANd 400 METER P31 OFT KABELGOOT, EZ-PATH BRANDWERENDE MUURDOORVOER

LECOURANT
PrAKtIJK
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“De opdracht betreft een grote verbouwing van TNO. De 
klus is zelfs zo omvangrijk dat ik extra mensen heb moeten 
inhuren”, zegt Marcel Thoma, leidinggevend monteur en 
werkvoorbereider van Grimbergen en Van Putten 
Elektrotechniek. “Met de renovatie wordt er direct ook een 
nieuwe glasvezelinfrastructuur opgezet. De opdracht is 
breed: van de toegangscontrole, beveiligingsinstallaties, de 
gehele kantoorverlichting tot en met het datanetwerk met 
nieuwe bekabeling.” 

gESlOTEN KAbElgOOT
“TNO koos voor de nieuwe glasvezelgoot, de Van Geel 
P31 OFT. Deze kabelgoot kan met een deksel worden 
uitgevoerd”, zegt Marcel. “Deze klant wilde graag een 
gesloten goot die voorzichtig met glasvezelkabel 
omspringt. “Bovendien moest het een bijzondere kabelgoot 
zijn, die er mooi uitziet en ook verzegeld zou kunnen 
worden”, zegt Duane Teske, monteur bij Grimbergen en 
Van Putten Elektrotechniek. “De P31 OFT ziet er strak uit. 
Hij is bij uitstek geschikt voor zichtinstallaties.”

“Wij kunnen de kabelgoot in alle gewenste kleuren 
spuiten”, vult Henk Beusekamp, account manager bij 
Legrand Nederland, aan. “Dat staat niet alleen goed, maar 
kan ook functioneel onderscheidend zijn in een druk 
bekabelde omgeving. “Wij hebben hier voor de kleur geel 
gekozen”, zegt Marcel. “We willen dat de glasvezelgoot 
goed opvalt tussen de andere kabelgoten. TNO is de eerste 
locatie waar wij de OFT goot toepassen. Deze kabelgoot is 
nieuw, dus je moet er wel even aan wennen, maar dat vind 

de Nederlandse organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) wil als 
onderzoeksinstituut bijdragen aan het toepassen van 
wetenschappelijke kennis in de praktijk. TNO telt 
ongeveer 3.800 werknemers en is hiermee het 
grootste onderzoeksinstituut in Nederland. 

In 1918 kwam er een commissie bij elkaar, de 
Commissie Lorentz, om de natuurwetenschappen te 
betrekken bij het oplossen van allerlei problemen die 
het gevolg waren van de Eerste Wereldoorlog. 
Langzaam groeide het besef dat toepassingsgericht 

onderzoek een belangrijke bijdrage kon leveren aan het 
concurrentievermogen van de industrie. Grote bedrijven 
hadden intussen hun eigen R&D faciliteiten en werkten 
vaak samen met universiteiten. Voor het midden- en 
kleinbedrijf lag dat moeilijker. In het buitenland waren 
er al wel speciale organisaties om de industrie te 
ondersteunen. In Nederland werd dit uiteindelijk 
opgelost in de zogenoemde TNO-wet van 30 oktober 
1930. In deze wet waren de taak, organisatievorm, 
juridische status en relatie met de overheid van de 
nieuwe instelling vastgelegd. Op 10 mei 1932 werd het 
eerste bestuur van TNO geïnstalleerd.

TNO: weteNschap iN de praktijk

LECOURANT
PrAKtIJK
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ik juist leuk. Ik geniet ervan om zo’n goot te ontdekken en 
de mogelijkheden te proberen. De P31 OFT is speciaal 
ontwikkeld voor glasvezel. Hij is ongeperforeerd. Het 
systeem werkt prettig. Het is net Meccano, het zijn 
allemaal onderdelen die je in elkaar klikt. Echt leuk om 
mee te werken. Wat dat betreft blijven we ‘boys met toys’”, 
lacht Duane.

“Het project verloopt voorspoedig. Henk Beusekamp 
ondersteunt ons waar nodig. We zijn bijna op de helft van 
het project. Al is de kabelgoot nieuw, hij is gewoon 
uitgeleverd via de Technische Unie en was goed op 
voorraad. De hulpstukken werden snel geleverd. Het is een 
project om trots op te zijn.”

Nieuwe VaN geel p31 oft kabelgoot: 
zACHT VOOr gLAsVezeLkABeLs
Nieuwe communicatietechnologieën hebben ervoor 
gezorgd dat gebouwontwerpen veranderen. 
bedrijven eisen dat hun datanetwerken meer 
vermogen aan kunnen en beter beschermd zijn om 
hun digitale data te kunnen beschermen. Om te 
voorzien aan deze wensen en eisen introduceert 
legrand Nederland de innovatieve P31 OFT (Optical 
Fibre Tray) kabelgoot voor glasvezelkabels.

Doel van de P31 OFT is om met een uitgebreid 
assortiment aan hulpstukken en accessoires een 
hoog niveau aan kabelbescherming te bieden voor 
zowel glasvezelkabels als koperen kabels. De P31 
OFT stalen kabelgoot met al haar hulpstukken en 
accessoires is uitstekend in staat om hoge kabellast 
te weerstaan. In vergelijking met PVC kabelgoten 
heeft de P31 OFT dezelfde kwaliteiten en biedt het 
financieel meer schaalvoordelen voor toepassing in 
de gehele installatie.

De P31 OFT installeert gemakkelijk en snel. Er is een 
uitgebreid assortiment aan hulpstukken en 
accessoires beschikbaar, zoals deksels voor 
versterkte mechanische bescherming. Het systeem is 
ook verkrijgbaar in andere RAL-kleuren, wat ideaal is 
om kabeltracé’s met verschillende functies visueel te 
kunnen onderscheiden.

v.L.n.r. mARCEl THOmA EN dUANE TESKE 
van grimbergen en van putten eLektrotecHniek

LECOURANT
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VaN deN pol elektrotechNiek;
Leergierige ONDerNemiNg

HET mONTFOORTS INSTAllATIEbEdRIJF VAN dEN POl 

gElOOFT IN VOORTdURENdE VERbETERINg EN 

VERNIEUWINg. dIT mOET NIET AllEEN VANUIT dE 

TECHNIEK, mAAR ZEKER OOK VANUIT dE 

mEdEWERKERS, KOmEN. dE ONdERNEmINg HEEFT 

dAARTOE EEN EIgEN OPlEIdINgSCENTRUm, VAN dEN 

POl ACAdEmy, OPgEZET. SINdS 1990 HEEFT dE 

bEdRIJFSSCHOOl HET KETEq KEURmERK ‘ERKENd 

lEERbEdRIJF’ EN IN 2010 VOlgdE HET PREdICAAT 

‘ExCEllENT lEERbEdRIJF’. dEZE ERKENNINg IS 

AllEEN WEggElEgd VOOR bEdRIJVEN dIE AAN 

ZWAARdERE EISEN VOldOEN OP HET gEbIEd VAN 

OPlEIdINgEN. OVERdAg VOlgEN VElE JONgEREN OP 

dE VAN dEN POl ACAdEmy EEN bbl OPlEIdINg, EEN 

ZOgENAAmdE bEROEPS bEgElEIdENdE lEERWEg, OP 

mbO dRIE EN VIER NIVEAU IN SAmENWERKINg mET 

HET ROC. IN dE AVONdUREN IS HET INSTITUUT dE 

PlAATS WAAR mEdEWERKERS bIJlEREN VAN ElKAAR 

EN VAN FAbRIKANTEN, ZOAlS lEgRANd NEdERlANd. 

LECOURANT
PrAKtIJK
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“In de wintermaanden zijn er veel interne opleidingen voor 
onze medewerkers”, zegt Gerrit van de Velde, manager 
Bedrijfsbureau. “We werken dan aan onze specialisaties, 
zoals het maken van grote lasmoffen. Deze training geven 
de monteurs hier zelf, net als de trainingen over het 
aanleggen van beveiliging- en brandmeldinstallaties. We 
maken projectlijsten, wat speelt er buiten, wat komen de 
monteurs tegen op het werk aan uitdagingen. We kijken wie 
er baat bij een cursus kan hebben, maar op het moment 
dat anderen ervan horen, melden mensen zich ook 
spontaan zelf aan. De cursussen worden gewaardeerd. 
Iedereen vindt het leuk en zinvol. Collega’s helpen elkaar, 
er is aandacht voor elkaar en er wordt serieus gewerkt. We 
maken het ook gezellig, bijvoorbeeld door lekker eten te 
laten komen.”

INTENSIEVE AANPAK
“Overdag zijn we een BBL opleiding. We hebben momenteel 
31 leerlingen die in de BBL zitten, zelfs met een MBO vier 
opleiding, die zeer gevraagd is op de arbeidsmarkt. 
Leerlingen starten hier direct met een niveau drie MBO. 
Het ROC verzorgt de lessen, ik ben de praktijkopleider”, 
zegt Gerrit. “We maken gewone werkdagen op de opleiding. 
Je begint om acht uur en werkt door tot een uur of vier. 
Door deze intensieve aanpak, kun je de opleiding verkorten. 
Met de BBL zijn we in 2006 gestart. Het niveau is steeds 
verder verbeterd. De jongeren die slagen, worden bij ons 
aangenomen. We hebben hier altijd wel zo’n 30 jongeren 
lopen. Door vergrijzing vallen er aan de bovenkant mensen 
af en het bedrijf groeit nog steeds, dus we kunnen nog wel 
wat goede krachten gebruiken”, aldus Gerrit. 

“We zijn een hecht familiebedrijf, al voor de derde 
generatie. Iedereen voelt het als zijn eigen bedrijf. We zijn 
dan ook altijd bezig met dingen te verbeteren en alles 

steeds slimmer te doen. Er is veel ruimte voor eigen 
initiatief. We hebben letterlijk een transparant pand, met 
glazen deuren en die staan ook nog overal open. Van den 
Pol is een platte organisatie. De directeur is net zo 
betrokken en komt ook bij de lessen kijken. De jeugd goed 
opleiden vinden we hier heel belangrijk. Je moet de 
jongeren een realistische kijk op het werk geven in de 
opleiding. Welke materialen komen ze straks in het werk 
tegen? Ga daar maar eens mee aan de slag. In hun 
reguliere opleiding krijgen ze dit niet. Ze kunnen allemaal 
een stopcontact aansluiten, maar veel verder gaat het vaak 
niet. Hier werken we met echte praktijksituaties. We 
hebben hier een werkend systeem waar iedereen beter van 
wordt en zich voor inzet. Uiteindelijk merkt de klant dit ook 
en die waardering levert weer groei op. Van den Pol is een 
bedrijf om oprecht trots op te zijn.”

v.L.n.r. JORIE HUISmAN, JAAP SCHEEl 
en JACO VAN VUlPEN

dANNy bATENbURg

v.L.n.r. gERRIT VAN dE VEldE 
manager bedrijfsbureau en

PETER KAPPINgA account manager Legrand

JACO VAN VUlPEN
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BOUW CAsTeLLUm 
HOge WOerD 
NADerT 
OPLeVeriNg
maatwerk iN
historische settiNg 
door blokzijl tcl

IN OPdRACHT VAN dE gEmEENTE UTRECHT bOUWT AANNEmER WbC EEN ROmEINS FORT bIJ 

UTRECHT OP dE HOgE WOERd AAN dE lEIdSCHE RIJN. gEïNSPIREERd dOOR HET ROmEINSE 

CASTEllUm dAT HIER 2.000 JAAR gElEdEN STONd, TEKENdE ARCHITECTENbUREAU SKETS 

HET ONTWERP mET WAllEN EN EEN bINNENTERREIN. CASTEllUm gAAT PlAATS bIEdEN 

AAN VERSCHIllENdE bEdRIJVEN EN EEN bREEd PROgRAmmA bIEdEN VOl CUlTUUR, 

NATUUR, EdUCATIE EN ARCHEOlOgIE. blOKZIJl TCl VOERT EEN TOTAAlOPdRACHT UIT mET 

AllE ElEKTROTECHNISCHE EN WERKTUIgbOUWKUNdIgE INSTAllATIES. lEgRANd 

NEdERlANd lEVERdE HET KAbEldRAAgSySTEEm EN dE VERdElERS.

PERRy JESTERHOUdT projectmanager bLokzijL tcL

Links PETER KAPPINgA Legrand, 
recHts PERRy JESTERHOUdT bLokzijL tcL

LECOURANT
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33START PROJECT APRIL 2014
OPlEVERINg APRIL 2015
PROdUCTEN lEgRANd 350 METER THERMISCH VERZINKTE KABELGOOT (300 BREED) EN 10 VERDELERS 
630 A (EEN HOOFDVERDELER EN NEGEN ONDERVERDELERS)

Woerden herbergt de restanten van 
een Romeins Castellum, ofwel 
legerkamp. In het begin van onze 
jaartelling was dit één van de 
militaire versterkingen op de oever 
van de Rijn, die de noordelijke grens 
van het Romeinse rijk moest 
bewaken. Het monument opgraven 
gaat teveel in de papieren lopen. 
Daarom heeft de Gemeente Utrecht 
ervoor gekozen het monument te 
‘bewaken’ door er een nieuw 
Castellum omheen te bouwen. De zes 
meter hoge en brede wal is met hout 
bekleed en loopt rondom een 
rechthoekig binnenterrein van circa 
90 x 100 meter. Net zoals de 
Romeinse soldaten dat 2.000 jaar 
geleden deden, kunnen bezoekers op 
de wal lopen en tussen de kantelen 
door kijken naar wat zich buiten 
afspeelt. Binnen in de wallen en de 
gebouwen komen tal van educatieve 
ruimten, naast expositieruimten, 
dierenverblijven, horeca en 
commerciële ruimten. In het grote 
paviljoen komt een theater met 260 
zitplaatsen en een archeologie-
museum met het Romeinse schip dat 
in 2003 in De Meern werd opgegraven 
en nu is gerestaureerd. 

“Wij hebben hier een grote opdracht 
gekregen”, zegt Perry Jesterhoudt, 
projectmanager bij Blokzijl TCL. “We 
verzorgen hier alle E- en 
W-installaties. Omdat we beide 
disciplines in huis hebben, krijgen we 
vaak van dit soort grote opdrachten. 
Het is een flink project van ruim 2 
miljoen euro. Ook qua meters is het 
groot, 6.000 m2. De gemeente wilde 
dat minimaal 5% van de montage-
uren door leerlingen van het ROC 
zouden worden ingevuld. Alle bouw-
partijen zetten hier nu leerlingen in, 
die voor hen stage lopen. Een mooie 

Legrand Leverde een HOOFVERdElER EN NEgEN ONdERVERdElERS aan Het project

NIElS dE PAUS monteur
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ervaring voor jonge mensen, maar voor ons wel extra 
pittig. Want het is hier allemaal maatwerk, dat is al een 
uitdaging op zich. Ik heb gelukkig persoonlijk wel wat 
ervaring met dit soort historische projecten. Het spoor-
wegmuseum in Utrecht is in het verleden één van mijn 
projecten geweest.”

VEEl PARTIJEN
“Er komen hier vier afdelingen van de gemeente Utrecht 
te zitten en zes andere huurders. Alle huurders hebben 
hun eigen wensen en toepassingen. Je moet met veel 
partijen praten. Er zijn kantoren, maar ook paarden-
stallen. Je moet dus overal aan denken. Mest van paarden 
is agressief, hier komen ammoniakdampen door vrij. Dus 
we hebben gekozen voor de thermisch verzinkte 
kabelgoot van Legrand”, zegt Perry. “Gelukkig weet ik dat 
ik op Peter Kappinga, account manager van Legrand 
Nederland, kan rekenen. We kennen elkaar al 26 jaar en 
hebben al heel wat projecten gedaan.”

“Het is ook een energiezuinig gebouw. Daar hoefden die 
Romeinen allemaal nog niet over te denken! Wij hebben 
een duurzame palletkachel geleverd met een bron-
koppeling voor verwarming en koeling van het gebouw. 
Het gebouw mag dan een historische uitstraling hebben. 
Het is hypermodern. De verlichting is bijvoorbeeld 
compleet centraal geregeld. De laatste die ‘s avonds weg 
gaat, moet met een druk op de knop alles kunnen 

uitschakelen via het gebouwbeheersysteem. Dat maakt 
het werk hier bijzonder. Het is een uniek, publiek project 
met een historisch sausje. Je voelt je na afloop extra trots 
dat je zo’n project hebt mogen maken”, besluit Perry.

LECOURANT
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Met deze nieuwe tool selecteert u aan de hand van enkele 
vragen de juiste PV-Verdeler voor iedere situatie. Daarnaast 
ziet u ook of u in de bestaande meterkast aanpassingen moet 
doen om volgens de norm te installeren.

www.legrandservices.nl/pv-verdeler

pV-Verdeler seLeCTieTOOL

Een vloerdoos samenstellen: het blijft lastig. Welke 
onderdelen zijn er allemaal nodig en waar moet u rekening 
mee houden bij een open vloergoot of bij IP66? Om het u 
gemakkelijker te maken, hebben wij de zogeheten ‘Vloerdoos 
keuzehulp’ ontwikkeld. Deze leidt u in enkele stappen naar 
een artikellijst. Uiteraard staat onze afdeling Salessupport 
ook graag voor u klaar, om u te helpen indien nodig.

www.legrandservices.nl/vloerdoos-keuzehulp

Bereken met behulp van deze tool uw railkoker tracé. 
De calculatie is gebaseerd op het nieuwe modulair 
concept van Zucchini. Automatische berekening op 
basis van rechte elementen, voedingsunits, eindunits 
en bevestigingstoebehoren.

www.legrandservices.nl/railkoker-calculatietool

Legrand Nederland wil u het leven gemakkelijker maken. 
Neem de deurcommunicatie calculator. Heeft u een project 
deurcommunicatie in het vooruitzicht en wilt 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 bespaart u tijd 
met het berekenen van o.a. de juiste voeding, modules, 
inbouwdozen en weerstandjes.

www.legrandservices.nl/deurcommunicatie-calculator

Vloerdoos keUzeHULP

zucchiNi railkoker CALCULATieTOOL

deurcommuNicatie CALCULATOr

LECOURANT
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HEEl WAT INNOVATIES ZIJN ER bINNEN HET 

ASSORTImENT KAbEldRAAgSySTEmEN VAN lEgRANd 

NEdERlANd. ZOAlS dE VAN gEEl ISPl KAbElgOOT IN 

KUNSTSTOF. IN COmbINATIE mET EEN 

mUlTIFUNCTIONElE CONSOlE IS 

EEN bREEd gEbRUIKSbEREIK 

gEgARANdEERd. HIERmEE 

HEEFT dE INSTAllATEUR 

EEN COmPlETE 

OPlOSSINg IN HANdEN.

De ISPL kabelgoot in grijs PVC werd speciaal ontwikkeld 
voor toepassingen in vochtige en corrosieve omgevingen. 
Een kabelgoot die, met 20% meer mechanische kracht, 
tegen een stootje kan. Een ander voordeel is de optimale 
kabelcapaciteit van de ISPL. De kabelgoot is beschikbaar in 
de hoogtes 50, 75 en 100 mm.

Ook bij deze nieuwe kunststof kabelgoten speelt het  
gebruiksgemak voor de installateur een grote rol. Dankzij 
de klikbare koppelingen, deksels en ondersteuningen is 
het eenvoudig te installeren.

LegrAND ik-3 VLOerDOOs 
H50 - 70 mm 

de oplossiNg Voor lage iNbouwdiepte

VAN geeL isPL: Nieuwe kabelgoot iN pVc

BTicino presenteert de nieuwe Classe 300 binnenposten. 
Deze prachtige binnenposten zijn ‘opvallend discreet’. De 
binnenposten zijn uitgerust met een 7” LCD touchscherm 
en hebben een heel dun profiel van slechts 22,5 mm. De 
bediening gebeurt met vier basisfuncties, die zo ingesteld 
zijn dat je er snel bij kunt (dus als een soort sneltoets), 
zonder dat je de menu’s moet doorlopen.

De Classe 300 binnenposten zijn leverbaar in wit of 
antraciet, als opbouwversie, voor montage aan de muur, 
of als tafelmodel. Daarnaast is er ook een wit toestel met 
geheugenfunctie voor het registreren van de oproepen 
aan het deurstation. Bovendien bestaan er ook kit 
versies, inclusief binnenpost, buitenpost en voeding.

www.bticino.nl 

NieUWe classe 300 biNNeNposteN

bINNENKORT 

lEVERbAAR!

Andere innovaties in het pakket Van Geel kabeldraag-
systemen van Legrand Nederland zijn onder andere:  
de P31 OFT kabelgoot (specifiek voor toepassing in 
datacenters), de P31 kabelgoot uitgevoerd in RVS 316 
(ideaal voor korte afstanden in zware industrie en infra-
structuur), ophangingconsoles (beugels) (conform de 
strenge hygiënische eisen in de voedingsindustrie) en de 
Cablofil EZ+ draadgoot (als duurzaam alternatief voor 
thermisch verzinkte goten). 

www.legrand.nl 



HET SCHAKElbORd IS HET HART 

VAN EEN ElEKTRISCHE 

INSTAllATIE EN dE mOdUlAIRE 

SCHAKElCOmPONENTEN ZIJN 

dAN OOK CRUCIAlE ElEmENTEN 

VAN EEN INSTAllATIE. lEgRANd 

NEdERlANd lANCEERT NU EEN 

VOllEdIg VERNIEUWdE SERIE 

VAN INSTAllATIEAUTOmATEN EN 

AARdlEKSCHAKElAARS.

Met dit aanbod biedt Legrand u een 
complete oplossing voor alle types van 
installaties (geschikt voor 
woningbouw, utiliteit en industriële 
projecten). Modulaire installatie-
automaten tot 125A zijn beschikbaar 
met een kortsluitschakelvermogen van 
4,5kA tot 25kA. De DX³ range is 
bovendien uitgerust met een achter-
aansluiting, die een voeding verzekert 
via het geoptimaliseerde verdeel-
systeem van 
Legrand. De serie 
van aardlek- 
beveiligingen is 
ook uitgebreid. Zo 
hebben we nu 
aardlekelementen 
met ingebouwde 
meetcentrale of 
energieteller. 
Naast de 

uitgebreidheid van het assortiment, is 
er veel aandacht besteed aan de 
technische specificaties van de 
apparaten (betere back-up en 
selectiviteitswaarden). 

Kortom het nieuwe TX³ en DX³ 
assortiment van Legrand voldoet 
perfect aan al uw wensen en behoeften.

www.legrand.nl/installatieautomaten

LegrAND ik-3 VLOerDOOs 
H50 - 70 mm 

de oplossiNg Voor lage iNbouwdiepte

modulair schakeleN eN beVeiligeN: Tx³ eN Dx³ AUTOmATeN

37LECOURANT
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De ruimte onder de vloer wordt meer en meer beperkt in 
zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. Hiervoor biedt 
Legrand Nederland met de IK-3 verticale vloerdoos de 
ideale oplossing aan, om met een minimale inbouwdiepte 
van hoogte 50 mm te kunnen werken onder de vloer. Als 
toevoeging is de hoogte nog te verstellen tot maximaal  
70 mm en is deze net als andere Legrand vloerdozen 
functioneel uit te voeren met Mosaic schakelmateriaal.

KENmERKEN EN VOORdElEN:
•	 Voor	renovatie	of	technische	vloer.
•	 In	hoogte	verstelbaar	50	–	70	mm.
•	 Uitneembaar	deksel.
•	 RAL	7031	(grijs).
•	 Voor	tapijt-	en	vinylvloeren.
•	 	Verticale	positionering	van	schakelmateriaal	 

en 2 x 8 modules.
•	 Kabeluitvoer:	eenvoudig	te	scheiden.
•	 Eenvoudig	te	openen	met	handvat.

www.legrand.nl/vloerdozen
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dE ONZE lIEVE VROUWETOREN IN 

AmERSFOORT HEEFT NIEUWE 

VERlICHTINg. dE AmERSFOORTSE 

lICHTONTWERPER JEROEN JANS 

HEEFT EEN SCHITTERENd 

ONTWERP gEmAAKT mET lEd-

VERlICHTINg. dEZE ARmATUREN 

VERlICHTEN NIET AllEEN dE 

bUITENZIJdE, mAAR OOK dE 

HOgERE VIJF OPENgEWERKTE 

dElEN. HIERdOOR IS dE TOREN NU 

EEN bAKEN VOOR dE STAd EN 

REgIO. lOmANS gROEP TOTAAl-

INSTAllATEURS VERZORgdE dE 

ElEKTROTECHNISCHE 

INSTAllATIE. lEgRANd 

NEdERlANd lEVERdE TWEE 

AlPHAREx3 TIJdSCHAKEl- 

KlOKKEN, dE mAgNEET- 

SCHAKElAARS EN dE PlExO³ 

VERdEElKASTEN. OP 1 

NOVEmbER, NET NA HET INgAAN 

VAN dE WINTERTIJd, IS dE 

VERlICHTINg gESTART. 

ONze LieVe VrOUWeTOreN:
‘straleNd middelpuNt VaN NederlaNd’

De Onze Lieve Vrouwetoren is het 
kadastrale middelpunt van Nederland. 
Met haar 98,33 meter hoogte is de OLV 
toren uit het jaar 1470 net iets kleiner 

dan haar Utrechtse broertje. Het 
lichtproject is gefinancierd via crowd 
funding door een Amersfoortse 
stichting. Bedrijven en particulieren 
die zich bij de stad betrokken voelen, 
deden massaal een duit in het zakje 
voor de nieuwe verlichting van de 
toren. De kosten van het totale project 
zijn geraamd op € 150.000.

“Ik ben zelf ook in de Amersfoortse 
geschiedenis geïnteresseerd”, zegt 
Sebastiaan Schut, projectleider bij 
Lomans Totaalinstallateurs. “Ons 
hoofdkantoor staat in Amersfoort en ik 
ben er geboren. Ik vond dat wij dit 

Een bijzonder onderdeel van het 
nieuwe verlichtingsplan is de 
Herinneringslantaarn. Dit is het 
grote opengewerkte deel van de 
toren, waarop de cijferklokken zijn 
gemonteerd. Dit deel zal de gehele 
avond en nacht van binnen uit 
worden verlicht en uitstralen. Ook 
als na 01:00 uur de overige 
verlichting van de toren is uit-
geschakeld. Mensen die de 
herinnering aan een nabestaande 

levend willen houden, kunnen 
- tegen betaling - diens naam 
symbolisch verbinden aan dit licht 
dat ook ‘s nachts zal blijven 
schijnen. De naam, geboorte- en 
overlijdensdatum van de 
overledene is te zien op een 
digitaal scherm op de begane 
grond van de toren. Hieraan kan 
een fotootje en een paar regels 
tekst ter nagedachtenis worden 
toegevoegd. 

heriNNeriNgslaNtaarN
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Dit van oorsprong Nederlandse 
initiatief bevindt zich op Ile d’Oléron 
vlakbij La Rochelle aan de Atlantische 
kust. Het unieke vakantiepark wordt 
grotendeels gerund door vrijwilligers 
uit Nederland. L’Accolade biedt naast 
speciale hulpmiddelen, zoals tilliften, 
ook specialistische zorg. Op die 
manier kunnen gehandicapten en hun 
families genieten van een zorgeloze 
vakantie. Wilt u dit initiatief financieel 
ondersteunen, of u zelf aanmelden als 
vrijwilliger? 
Ga dan naar www.l-accolade.nl voor 
meer informatie.
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ONlANgS HEEFT lEgRANd NEdERlANd ElEKTRO-

TECHNISCHE mATERIAlEN TER bESCHIKKINg gESTEld 

VOOR VAKANTIEPARK l’ACCOlAdE. OP dIT FRANSE 

VAKANTIEPARK KUNNEN mENSEN mET EEN lICHAmElIJKE 

EN/OF VERSTANdElIJKE bEPERKINg VAN EEN 

ONbEZORgdE VAKANTIE IN HET bUITENlANd gENIETEN. 

LegrAND sPONsOrT 
L’ACCOLADe;

VakaNtiepark Voor meNseN
met eeN beperkiNg 

project moesten maken! Ik ben  trots 
als ik op afstand die toren zie stralen! 
Voor de omgeving is de nieuwe 
verlichting een verbetering in meer 
opzichten. De toren wordt van 
binnenuit verlicht, wat minder licht-
vervuiling oplevert dan de voormalige 
stralers op afstand. Ook verbruiken de 
149 LED-lampjes bij elkaar nog geen 
5.000W, een enorme energie- 
besparing!”

TWEE TIJdSCHAKElKlOKKEN
“Toen Lomans de opdracht kreeg, 
zocht ik een betrouwbare partner, die 
ons wilde ondersteunen bij het leveren 
van de schakelklokken, magneet-
schakelaars en verdeelkasten” 
vervolgt Sebastiaan. “Peter Kappinga 
komt hier al een jaar of 25. Hij is een 
vast gezicht voor ons en bovendien 
woont hij ook in Amersfoort. Wij 
hebben alle vertrouwen in de 
producten van Legrand en weten dat 
de nazorg, mede door het goede 
contact met Peter, op voorhand is 
geregeld. Het zijn astronomische 
tijdschakelklokken met zonsopgang en 
zonsondergang schakeling.”

automatische 
zomer- eN 
wiNtertijd 
schakeliNg
De digitale schakelklokken van de 
AlphaRex3 serie hebben een hoog 
resolutie display. Met de 
datasleutel programmeert u 
eenvoudig het gewenste 
programma in één keer in meer 
klokken tegelijk. De tijdschakel-
klokken hebben een 
automatische omschakeling 
tussen zomer- en wintertijd.
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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@legrand.nl
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THE GLOBAL SPeCiALiST  
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

   EEN vEiLig gEvOEL  
mET BTiCiNO 
      dEURCOmmUNiCATiE
                         iN Uw wONiNg

nieuw van bticino:
de cLasse 300
binnenposten met 7” toucHscreen


