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—
Beste lezer,

De Nederlandse bouwmarkt is in prima 
conditie.  Na de sterke opleving van de bouw 
in 2016, is er voor 2017 een meer gematigde 
groei. Na de forse stijging in de woningbouw in 
2016 van 42.000 naar 53.800 huizen, is er voor 
2017 een prognose van 52.000 nieuw te bouwen 
woningen. In de utiliteit is er weer sprake van 
een voorziene groei in 2017 naar 3,13 miljard 
euro. Dit in tegenstelling tot 2016 waar we 
nog spraken van een teruggang in nieuw op te 
leveren utiliteitsbouw met een productiewaarde 
van ongeveer 3 miljard euro in 2016 t.o.v. 3,22 
miljard euro in 2015. Tel hier de groei bij op 
in renovatie en herbestemming van bestaand 
vastgoed en we kunnen concluderen dat we te 
maken hebben met een prima vooruitzicht voor 
dit jaar. 

Ook Legrand Group ziet wereldwijd een flinke 
opleving in haar markten. Dit zorgt er voor 
dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet 
zien. In 2016 zagen we al de eerste effecten 
en hierdoor zijn we inmiddels de grens van 5 
miljard euro omzet gepasseerd. Een bevestiging 
van onze juiste strategische keuzes. 

Ook in dit vernieuwde magazine treft u 
voorbeelden aan van onze gerealiseerde 
projecten en innovaties. We zijn trots op de 
mooie projecten die we samen met u hebben 
mogen opleveren. Dit doen we steeds in 
nauwe samenwerking met u en onze partners 
in de markt. Want de opleving van de markt 
zorgt ook direct voor verhoogde vraag naar 
kennis en mankracht, die soms niet per direct 
beschikbaar is. Samen met onze partners en 
onze data solutions specialist Minkels kunnen 
wij u daar in ondersteunen. 

Ik wens u veel leesplezier toe! 

Met vriendelijke groet,

Ronny De Backer
Managing Director
E: ronny.debacker@@legrand.nl 

NEDERLANDSE 
BOUWMARKT IN 
PRIMA CONDITIE 
VOOR 2017
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—
BluePrint Automation (BPA) is een Woerdens bedrijf en is wereldmarktlei-
der in oplossingen voor het automatisch verpakken van flexibele zakken en 
moeilijke verpakkingen in dozen, trays en andere secondaire containers. 
BluePrint werd in 1980 opgericht en is inmiddels toe aan de vierde locatie 
binnen de gemeente. De eerste fase van de nieuwbouw beslaat 13.000 m2 
bebouwing, waarvan 2.200 m2 kantoren en 11.000 m2 productie. De maxi-
male bebouwing kan met 14.000 m2 uitgebreid worden naar 27.000 m2.

NIEUWE FABRIEK BPA  
IN 6 MAANDEN OPGELEVERD
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Huisinstallateur Groen & Aldenkamp 
Installatietechnieken nam het 
installatiewerk voor haar rekening. 
Raymond Koudijs, projectleider bij 
Groen & Aldenkamp: “BluePrint 
betrok het vorige pand in 2000. In 
2010 werkte Groen & Aldenkamp mee 
aan het uitbreiden van de kantoor- en 
productieruimte op de vorige locatie. 
Het bedrijf groeide zo snel dat er nu 
alweer extra ruimte nodig is en ook deze 
keer mochten wij de E- en W-installaties 
verzorgen.” De nieuwe bedrijfshal met 
kantoorruimte is 9 meter hoog, 160 
meter lang en 65 meter breed. In de 
bedrijfshal worden twee rijen met zes 
kraanbaanliggers opgenomen. 

GOEDE VOORBEREIDING VOORKOMT 
VERTRAGING
In 2014 werd definitief besloten om 
een nieuwe fabriek te bouwen op 
Bedrijventerrein Breeveld, maar het 
duurde langer dan gehoopt voordat het 
bestemmingsplan werd herzien. “BPA 
wilde heel graag nog voor februari 2017 
zijn intrek in het nieuwe gebouw nemen, 
maar dat was gezien de startdatum in 
augustus 2016 een onmogelijke opgave,” 
aldus Raymond. “Door heel goed voor 
te bereiden en te plannen, kun je veel 
tegenslagen en mogelijke vertraging 
voorkomen. Daarom vroegen we onder 
andere Legrand Nederland om met een 
totaalaanpak te komen.”

01

01  Vlnr: Henk Beusekamp (Legrand), Michael Benschop en  
Raymond Koudijs (Groen & Aldenkamp)
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ÉÉN AANSPREEKPUNT BESPAART TIJD
Raymond: “Voor ons is het belangrijk 
dat de leverancier waarmee we in zee 
gaan een goede prijs én een goed pak-
ket biedt en bovenal betrouwbaar en 
bereikbaar is. De uitdaging bij dit pro-
ject was toch wel de tijd. Het gebouw 
moest binnen een half jaar staan. We 
zijn na de bouwvak 2016 begonnen 
en leverden eind februari 2017 op. 
Daarom wilde ik één aanspreekpunt en 
ik ging op zoek naar één partij om mee 
samen te werken.” Henk Beusekamp, 
Accountmanager b i j  Legr and 
Nederland reageert: “Wij hebben een 
totaalaanbieding uitgebracht inclusief 
het datanetwerk. “Voor de aanleg van 
het datanetwerk hebben we de Nemo 
Groep voorgedragen. Een Woerdens 
bedrijf dat zeer bedreven is in het aan-
leggen van de bekabelinginfrastructuur 
en montage van kabeldraagsystemen.”

VOOROPLEVERING VAN DE HAL
Eind vorig jaar vroeg de opdrachtgever 
of er al zicht was op de oplevering. De 
nieuwe lijnen moeten natuurlijk worden 
opgestart en in gebruik worden geno-
men voordat er geproduceerd kan gaan 
worden. “Daarin hebben we zeker mee-
gedacht,” aldus Raymond. “We hebben 
de planning aangepast zodat bepaalde 
delen al operationeel zijn en de 
opdrachtgever zijn ding kan gaan doen 
nog voor het volledige gebouw wordt 
opgeleverd. De bouw verliep heel voor-
spoedig en er werd goed samengewerkt 
tussen de verschillende disciplines.” 
Henk: “Omdat we per dag precies wis-
ten wat er stond te gebeuren, konden 
we snel schakelen. Alles is uitgeleverd 
via elektrotechnische groothandel Solar 

Nederland uit Utrecht en als er een keer 
iets niet op tijd was, dan had ik Raymond 
aan de telefoon en zorgde ik ervoor dat 
het opgelost werd. We begeleiden van-
uit Legrand Nederland de projecten 
zo goed mogelijk. Daarvoor stellen 
we ook samen met de installateur de 
leveringsschema”s op.” Raymond: “Ik 
bel Henk pas als het er niet is en dan is 
hij degene die het contact heeft met de 
groothandel.”

BIJZONDERHEDEN TIJDENS DE BOUW
Tijdens de bouw bleek dat de vloergoot 
te diep in de vloer wegzakte. “Daar loop 
je pas tegenaan wanneer het zover is 
en dan moet er op stel en sprong iets 
geregeld worden,” vertelt Raymond. 
“We hebben de boel opgehoogd met 
een houten constructie en nu lopen 
de vloergoten mooi evenwijdig aan de 
vloer. Anders waren ze bij het stor-
ten onder een laag beton verdwenen. 
Verder waren er eigenlijk geen onvoor-
ziene hobbels die we moesten nemen.” 
“Dit project verliep heel voorspoedig,” 
vult Henk aan. “Zo vlekkeloos maak je 
het niet vaak mee.” 

Alles wat Groen & Aldenkamp instal-
leert in het nieuwe pand van BPA is 
zichtwerk. Er zit alleen een plafond 
in de toiletten, verder blijven alle lei-
dingen, kabels en kabelgoten te zien. 
Raymond: “Al ons werk blijft zichtbaar, 
dus we hebben echt eer van ons werk. 
Zeker omdat alles mooi hangt en alles 
er gewoon netjes uitziet. Het loopt recht. 
Alles hangt op dezelfde hoogte. We heb-
ben zo veel mogelijk kruisingen probe-
ren te mijden in samenspraak met onze 
W-afdeling. En dat is prima gelukt.”

Startdatum project: 

08-2016 
Oplevering project:

02-2017
TOEGEPASTE
PRODUCTEN
LEGRAND:

2.000 m 
Kabel- en wandgoot

1.000 m 
Vloergoot

GEBRUIKTE 
MATERIALEN:
Mosaic schakelmateriaal 
XL3 hoofd- en onder- 
verdelers
Railkokersysteem
LCS2 datanetwerk 
via Nemo

KEY FACTS
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Het zijn de laatste loodjes. Twee maan-
den voor oplevering wordt er met man 
en macht gewerkt aan de afwerking 
van dit bijzondere bouwproject. In het 
hart van Hoogeveen verrijst een ‘dorp 
op zich’ met diverse woongebouwen, 
een parkeergarage en een prach-
tige ‘binnentuin’. Detail: de tuin vormt 
tevens het dak van de parkeergarage. 
Accountmanager Jan Willem Wentink 
van Legrand Nederland en projectlei-
der Wilco de Lange van Linde Kroon 
Elektrotechniek bv uit Dedemsvaart 
verzorgen vandaag een rondleiding 
door het nieuwe complex, waaraan 
diverse partijen een bijdrage leverden. 
WVG Ontwikkeling bedacht het geheel 
als ontwikkelaar, AAS tekende voor de 
bijzondere architectuur, terwijl Trebbe 

als aannemer de regie op de werkvloer 
voert. De installaties worden verzorgd 
door Löwik Installatietechniek (voorna-
melijk W-installaties) en Linde Kroon 
Elektrotechniek (E-installaties). 

PROBLEMEN FUNDERINGSPALEN
In de bouwkeet kijken we eerst naar 
het ‘totale plaatje’. Het ‘grootste 
bouwproject in het noorden van 
Nederland’, zoals dit project regelmatig 
bestempeld wordt, stond flink in 
de belangstelling. Niet alleen met 
goede berichten. De bouw lag enkele 
maanden stil vanwege problemen 
aan de funderingspalen. “Maar die 
zijn inmiddels opgelost. Ondertussen 
draait de bouwmachine hier - zoals je 
ziet - weer op volle toeren”, zegt Wilco 

BOUW PARKEERGARAGE EN 
WONINGEN IN HET CENTRUM  
VAN HOOGEVEEN

—
Een van de grootste bouwprojecten in het noorden van Nederland draagt 
met trots het predicaat: De Kaap. Naast een parkeergarage voor 480 auto’s, 
komen op De Kaap 30 aanleunwoningen voor de Noord-Nederlandse 
Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), 38 sociale huurappartementen 
voor Woonconcept, 17 koopappartementen en 8 koopwoningen (Central 
Parc). Begin juni 2017 staat de oplevering gepland. Ook Legrand Nederland 
levert hier een bijdrage.

01
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de Lange. Op deze locatie komt veel 
samen. Naast de gemeentelijke 
parkeergarage wordt het bestaande 
Park Dwingeland op deze plek opnieuw 
ingericht en zelfs uitgebreid over de 
garage heen. Daaromheen staan de 
verschillende gebouwen. Zoals het 
Jannes van der Sleedenhuis, met 
aan- en inleunappartementen. Hier 
kunnen mensen zelfstandig wonen 
etc. De zeventien koopappartementen 
worden uitgevoerd in verschillende 
types en met de mogelijkheid van 
extra kamers. De acht parkwoningen 
zijn ruim en kunnen door de koper 
naar wens worden ingericht. Park 
Dwingeland vormt de uitvalsbasis 
van deze woningen. Tenslotte zijn 
er bedrijfsruimten te huur op de 
begane grond van het Jannes van der 
Sleedenhuis, aan Het Haagje. 

VERSCHILLENDE INSTALLATIES
Voor Linde Kroon Elektrotechniek 
was het een bijzonder project. Wilco 
de Lange: “Hier komen verschillende 
technieken samen. Dat heeft te maken 
met de verschillende bewoners en 
gebruikers. Van de woningstichting, 
zorginstelling en gemeente die de 
parkeergarage gaat exploiteren tot 
huurders en kopers. Dat betekent 

meteen dat er ook verschillende 
installaties wenselijk zijn. In de 
zorgappartementen is domotica 
toegepast en het gehele complex is - 
waar mogelijk - duurzaam. Er komen 
straks ook zonnepanelen op.”
De nieuwe ondergrondse par-
keergarage is uitgerust met KNX-
schakeltechnieken. De gebouwen 
krijgen overal led verlichting. Linde 
Kroon Elektrotechniek tekende voor 
alle elektrotechnische bekabeling, de 
sterkstroominstallaties, de communi-
catie- en beveiligingsinstallaties, het 
universele bekabelingsnetwerk, scha-
kelmaterialen, verdeelkasten, verlich-
tingsinstallaties, brandmeld- en ont-
ruimingsinstallaties en hoogwaardige 
data-installaties in de vorm van een 
CAT6A netwerk.
Energieconcept, dochteronderneming 
van Woonconcept, zorgt dat er 
zonnepanelen gelegd worden en Van 
Breda Zorgalarmering realiseert 
voor NNCZ de zorginstallaties, 
z o a l s  d w a a l d e t e c t i e ,  d e c t 
telefonie en oproepfuncties. De 
parkeerkelder krijgt een geavanceerd 
parkeerbeheersysteem van Scheidt 
en Bachmann. Daar vind je tevens 
de gebouwbeheersystemen. Met 
dank aan de adviezen van Legrand 

01  Vlnr: Wilco de Lange (Linde Kroon Elektrotechniek)  
en Jan Willem Wentink (Legrand)

09_



Nederland. Wilco de Lange: “Wij 
verzorgen daarvoor de bekabeling, 
tussenpanelen en het aansluiten 
daarvan.” Als we door het gebouw 
lopen ontdekken we veel producten van 
Legrand. Jan Willem Wentink: “De P31 
kabeldraagsystemen, GWO Snap-on 
wandgoten met Mosaic schakelmateriaal 
en het LCS2 datanetwerk zijn van ons. En 
via onze zusteronderneming Minkels zijn 
de serverkasten geleverd.”

OPLEIDINGEN
“Voor ons als bedrijf was het een eerste 
kennismaking met Legrand Nederland”, 
vertelt Wilco de Lange. “Wij wilden hier 
met hoogwaardige producten werken en 
zijn daarom bij Legrand terechtgekomen. 
De samenwerking verliep prima. 
Legrand leverde datacommunicatie en 
kabeldraagsystemen. We zijn dit project 
als team aangevlogen. Het mooie is dat 
Legrand alles kan leveren wat nodig is. 
We hadden meteen een goed gevoel. Ze 
verzorgden ook opleidingen. Legrand 
Nederland verzorgde de bijscholing van 
onze monteurs voor de certificering. 
. Dat was noodzakelijk, omdat wij tot 

dusver niet zo vaak in aanraking kwamen 
met data-installaties die gecertificeerd 
moesten worden.”
Jan Willem Wentink knikt bevestigend: 
“Naast de opleidingen hebben wij 
waar mogelijk advies gegeven over de 
verschillende typen datanetwerken 
en op welke manier je deze kunt 
aansluiten. Ook hebben we geadviseerd 
bij de inrichting van de serverkasten 
in de serverruimte. Als expert in 
databehuizingen en serverruimtes 
is Minkels door Legrand Nederland 
ingeschakeld. Door vroegtijdig alle 
gebruikers van de apparatuur in de 
serverruimte bij elkaar te krijgen, is het 
gelukt om een complete indeling in de 
beperkte serverruimte te creëren met 
twee Minkels serverkasten. Verder zijn 
er door Legrand kabeldraagsystemen 
geleverd, die schroefloos en snel te 
bevestigen zijn. Ook de data-installatie 
is volledig ‘toolloos’ af te monteren. 
Zonder gereedschap. Daar proberen 
we als Legrand innovatief in te zijn en 
blijven.” Wilco de Lange voegt toe: “De 
implementatie van de systemen werkte 
daardoor heel snel.”

“EÉN VAN  
DE GROOTSTE 

BOUWPROJECTEN 
VAN NOORD-

NEDERLAND”
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BIM ALS BASIS
Het hele project is volgens Wilco 
de Lange ook bijzonder omdat het 
BIM gemoduleerd is. “Linde Kroon 
werkt al sinds 2010 met verschillende 
ketenpartners aan BIM-processen; 
dit is voor ons één van de grootste 
projecten. Hier komen kabelgoten, 
luchtbehandeling en riolering samen. 
Een spannend, omvangrijk en uitdagend 
proces.”
Als technische hoogstandjes noemt 
Wilco de Lange de schakeltechniek in de 
parkeerkelder en de data-installaties. 
“Het beste van het beste. Daarnaast 
zijn de ruimtes klein en moet je creatief 
zijn om de serverkasten op te kunnen 
bouwen. Legrand en Minkels hebben 
daarin meegedacht. Ik ben trots dat het 
allemaal past.” Naast de E-installaties 
is er op het gebied van duurzaamheid 
gekozen voor een duurzame ‘warmte 
koude opslag-installatie’ (WKO), waar 
alle appartementen op aangesloten zijn. 
Deze installatie verwarmt in de winter, 
koelt in de zomer en zorgt voor warm 
water. Het werkt als volgt: in de winter 
is er een overschot aan kou, die in de 
zomer goed gebruikt kan worden voor 
koeling. De zomerzon levert op haar 
beurt warmte, die in de winter handig 
is voor verwarming. Bij deze installatie 
wordt de bodem gebruikt als een soort 
accu om deze koude en warmte op te 
slaan.

KOOPWONINGEN ZONDER TERRAS
Acht zogenaamde parkwoningen 
maken deel uit van plan De Kaap 
Hoogeveen. Opvallend is dat de 
woningen ruim zijn en dat bewoners 
via verschillende indelingsvarianten 
de door hen gewenste plattegrond 
kunnen kiezen. Een mooie woning is 
meestal voorzien van een tuin. Deze 
keer niet. De woningen krijgen er een 
heel park bij. Park Dwingeland fungeert 
als achtertuin. Dus niet schoffelen of 
grasmaaien, maar alleen genieten 
van de natuur en een heerlijk groot 
terras. De binnenstad van het gezellige 
Hoogeveen ligt op loopafstand. Wel de 
lusten, niet de lasten. Zo kan het ook!

Startdatum project: 

08-2016 
Oplevering project:

02-2017
TOEGEPASTE
PRODUCTEN
LEGRAND:

1.690 m 
P31 kabelgoten

30.000 m 
Databekabeling CAT6a

GEBRUIKTE 
MATERIALEN:
P31 Kabeldraag- 
systemen, GWO Snap-on 
wandgoten, Mosaic 
schakelmateriaal,  
LCS2 datanetwerk en 
Minkels serverkasten

KEY FACTS
01  GWO Snap-on wandgootsysteem 

02  In de kabelgoten liggen hoogwaardige data-
installaties in de vorm van een CAT6A netwerk

01

02

DE KENGETALLEN VOOR 
HET PROJECT DE KAAP 
ZIJN INDRUKWEKKEND
Linde Kroon Elektrotechniek leverde 
geheel afkomstig  1.690 meter aan 
kabelgoot. Allemaal afkomstig van 
Legrand Nederland. Voor de ongeveer 
750 CAT6a data-aansluitpunten is 30.000 
meter CAT6a bekabeling aangelegd. 
Wilco de Lange (Linde Kroon): “Om de 
verschillende gebouwen met elkaar te 
verbinden, zijn glasvezelkoppelingen 
aangelegd, gebruikmakende van het 
Legrand LCS² netwerk. De diverse 
ruimten van de complexen zijn voorzien 
van het slimme wandgoten concept GWO 
Snap-on. Alle complexen zijn volledig 
voorzien van led verlichtingsarmaturen. 
Op de daken van de verschillende 
gebouwen worden zonnepanelen gelegd.” 

Scan de QR-code voor 
het filmpje over dit  
referentieproject,  

of ga naar  
youtu.be/UIwr0DZsgGI
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—
De serverruimte van de gemeente Heerlen was aan een upgrade toe. 
Binnen het samenwerkingsverband Parkstad Limburg speelt Heerlen 
op ICT-gebied een voortrekkersrol. Naast de schaalvergroting is de 24/7 
online beschikbaarheid van de website voor de burgers belangrijk. Dat stelt 
hogere eisen aan het datacenter. De stroomvoorziening is met de nieuwe 
oplossing van All IT Rooms en de 3-fasen UPS van Legrand Nederland nu 
volledig redundant. Het Keor-T UPS systeem is zuinig en neemt met de 
interne batterij maar een bescheiden plek in. Prettig in de vaak overvolle 
serverruimtes. 

KEOR-T UPS-SYSTEEM  
KLEIN, DUS FIJN IN NIEUWE 
SERVERRUIMTE HEERLEN

focusproject_
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“Bij de gemeente Heerlen leefde al een 
tijdje de wens om de stroomvoorziening 
van de serverruimte van het gemeen-
tehuis te verbeteren”, zegt Ronald 
Kok, directeur van All IT Rooms. “De 
gemeente Heerlen is al een aantal jaren 
een klant van ons en vroeg ons mee te 
denken over een betere redundantie. 
Alle acht gemeenten binnen Parkstad 
Heerlen draaien bovendien mee op de 
datacenters van Heerlen. Uiteraard is 
aan dit alles een goede voorbereiding 
vooraf gegaan. We hebben naar een 
paar systemen van verschillende leve-
ranciers gekeken. Uiteindelijk hebben 
we voor de UPS-systemen van Legrand 
Nederland gekozen vanwege de goede 
prijs- /kwaliteitsverhouding. Een 
belangrijk punt in de keuze is ook dat 
er maar weinig plek voor een systeem 
in de serverruimte was. Bij de UPS van 
Legrand zitten de batterijen intern in de 
kast en bij concurrerende systemen zit-
ten die extern. Hierdoor is de footprint 
van het Legrand systeem kleiner. Bij de 
concurrent zouden we nog een extra 
kast nodig hebben voor de batterijen, 
plus de bekabeling van UPS naar bat-
terijen. Dit geeft meer montagewerk en 
neemt allemaal extra ruimte in, die er 
eigenlijk niet was.”

ALL IT ROOMS EXPERT ‘LIVE ICT’ 
VERNIEUWINGSOPERATIES
“De oude situatie had een enkele 
stroomvoorziening en dus een single 
point of failure en dat geeft een hoger 
risico op uitval en maakt de betrouw-
baarheid minder. In een draaiende ‘Live 
ICT’ omgeving, hebben we eerst feed B 
gebouwd en zijn hierop over geschakeld. 

Hierna hebben we feed A vervangen en 
opnieuw ingericht. In de nieuwe situa-
tie zijn beide stroompaden voorzien van 
een eigen UPS waardoor een 2N oplos-
sing is ontstaan. Hiermee hebben we 
het datacenter aangepast aan de wens 
van de gemeente om de beschikbaar-
heid te verhogen en foutkansen te ver-
lagen. Je hebt deze redundantie nodig 
voor het geval er een storing komt of je 
onderhoudswerkzaamheden moet uit-
voeren. Dan neemt de andere voeding 
het over.”

“Wij werken als system integrator 
met een paar merken”, zegt Ronald. 
“Minkels is al jaren een vaste partner 
en dat leidde automatisch tot onze link 
met Legrand Nederland. Het Keor UPS-
systeem bevalt ons goed. Voor Heerlen 
hebben we de 3-fase UPS met een ver-
mogen van 60 kVA en vijf minuten auto-
nomietijd toegepast. Dit betekent dat de 
batterij vijf minuten back-up tijd levert. 
Dit is voldoende, want er staat ook een 
aggregaat in Heerlen. Anders hadden 
we een langere autonomietijd moeten 
nemen.”

DUURZAAM EN BEHEERSBAAR
“De gemeente had als speciale wens 
dat de installatie duurzaam zou zijn. De 
UPS van Legrand is mede gekozen van-
wege zijn hoge rendement van 96%. Om 
dit te garanderen moet het verbruik van 
de systemen meetbaar zijn. Dit is een 
klantspecifieke wens en vraagt dus om 
maatwerk. We hebben een externe kilo-
wattuur meter geïnstalleerd. Het levert 
de gemeente een grote besparing op. Ze 
zijn van een decentrale oplossing met 

01
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“Door de samenwerking in de regio 
gaan we ook op ICT-gebied steeds 
meer standaardiseren.” Aan het 
woord is Raymond Venrooy, back-
office medewerker Server & Storage. 
“De gemeente is altijd online bereik-
baar voor haar burgers. Hiervoor 
is een betrouwbare ICT-oplossing 
essentieel. Je moet een moderne 
infrastructuur hebben om dit te kun-
nen garanderen. In Heerlen hadden 
we een dertigtal server racks. De 60 
UPS-systemen waren aan vervanging 
toe en dat was duurder dan de keuze 
voor een nieuw centraal systeem. 
Naast een betere investering, levert 
een centraal systeem ook een mooi-
ere oplossing qua beheersbaarheid. 
Uiteindelijk is het puur een reken-
som. Van iedere UPS gaat er wel een 
accu kapot en op een gegeven moment 
waren we iedere week accu’s aan het 
vervangen. Dat kan beter, dachten we.” 

“Heerlen verzorgt met twee data-
centers nu ook de ICT van de andere 
gemeenten binnen Parkstad. Dit is 
efficiënter en werkt kostenbesparend 
bij aanschaf van nieuwe systemen. En 
door standaardisatie heb je boven-
dien minder onderhoudskosten. All IT 
Rooms is een bekende partner voor 
ons. Het bedrijf heeft het tweede data-
center ook voor ons gerealiseerd. We 
hebben All IT Rooms een offerte laten 
uitbrengen naar aanleiding van een 
programma van eisen dat is opgesteld 

door onze adviseur Wesselektro. Ze 
hadden een goed voorstel en ook over 
de prijs-/kwaliteitsverhouding waren 
we enthousiast. In je keuze speelt je 
ervaring uit het verleden natuurlijk 
ook mee. Dat biedt vertrouwen.”

“We waren nog niet bekend met de 
producten van Legrand Nederland. 
Wel van naam uiteraard, maar 
persoonlijk had ik nog geen ervaring 
met deze UPS-systemen. All IT 
Rooms kwam met drie voorstellen 
van verschillende leveranciers. 
Legrand Nederland sprong er voor 
ons uit. We vonden de compactheid 
v an  d e  L e gr an d p r o du c ten 
aantrekkelijk. Dit was bij uitstek 
geschikt voor de beperkte ruimte 
die wij beschikbaar hadden. Danny 
Snijder, accountmanager Legrand 
Nederland, heeft ook geholpen bij het 
ontwerp van het systeem. Die steun 
voelt prettig. De installatie bevalt 
prima! We zijn er enorm op vooruit 
gegaan: van de 20ste naar de 21ste  
eeuw! Zo voelt het! We kunnen de 
standen nu op afstand uitlezen via het 
netwerk. Legrand heeft als extra nog 
kilowattuur meters aan het systeem 
toegevoegd, compleet en praktisch. 
Hiermee kunnen wij onze duurzame 
doelstelling beter beheersen en 
realiseren. We zijn dik tevreden.”

zo’n 60 kleine UPS’en naar een cen-
trale oplossing gegaan met één grote 
UPS voor elk stroompad. Met deze 
oplossing hebben we een enorme toe-
name van de beheersbaarheid en van 
de ruimte bereikt, tegen een veel lager 
energieverbruik.”
“Mijn collega Robert Wisseloo (consul-
tant bij All IT Rooms) verstaat de kunst 
om op een praktische en persoonlijke 
manier te zorgen dat ons voorstel voor 
de klant helder en duidelijk is. Onze con-
tactpersoon bij de klant is meestal een 
systeembeheerder, die niet noodzakelij-
kerwijs veel verstand van stroomvoor-
ziening heeft. De gemeente was uiter-
aard kritisch en bezorgd of wij zonder 
onderbreking van de ICT-voorzieningen 
deze werkzaamheden konden uitvoe-
ren. Samen met Legrand hebben we 
het vertrouwen gewonnen van de 
klant. We hadden een goed, gedetail-
leerd plan van aanpak gemaakt. We 
hebben de risico’s benoemd en dui-
delijk laten zien hoe je die uitsluit. De 
gemeente kent ons en ook daardoor heb 
je vertrouwen.” 
“Ook voor Legrand is het een mooi pro-
ject”, zegt Danny Snijder, account mana-
ger bij Legrand Nederland. “We zijn al 
enige tijd met de Keor UPS-systemen 
op de markt. Ieder project is een nieuwe 
uitdaging voor ons. Legrand Nederland 
wil de energiedistributie verzorgen van 
de trafo tot de verdeelkast met railkoker 
naar gebruikers. Als je continuïteit wilt 
waarborgen, heb je minimaal een UPS 
nodig. We zijn voor de installatie altijd op 
zoek naar betrouwbare partners in deze 
keten. All IT Rooms is een echt kennis-
bedrijf, een system integrator.”

PARKSTAD LIMBURG: 
MAXIMALISATIE DOOR 
SAMENWERKING
—
Binnen Parkstad Limburg werken acht gemeenten samen aan een ster-
kere regio. Speerpunten zijn nieuwe energie, toerisme en recreatie, zorg, 
financieel-administratieve dienstverlening en de ontwikkeling van het 
centrum van de regio: Heerlen Centrum als Parkstad Centrum. Het 
gebied telt 106.000 mensen bij bijna 15.000 bedrijven en instellingen. 

Startdatum project: 

08-2016 
Oplevering project:

10-2016
TOEGEPASTE
PRODUCTEN
LEGRAND:
3-fasen Keor-T UPS

KEY FACTS

02

01  Vlnr: Ronals Kok (All IT Rooms) en Danny Snijder (Legrand)

02  Raymond Venrooy, Parkstad Limburg
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De verlichting in de drie productiehallen van Dongen Pallets in Dongen 
was niet meer toereikend. Het bedrijf wilde een grote stap maken in de 
lichtopbrengst. Na een bezoek, samen met Schuurman Groothandel in 
Elektrotechniek, aan Legrand Nederland in Boxtel koos Dongen Pallets 
voor het Zucchini railkokersysteem. Hiermee kan Dongen Pallets flexibel 
armaturen plaatsen waar nodig. Het project levert met de LED armaturen 
tweemaal zoveel licht op tegen een 60% energiereductie! 

DONGEN PALLETS INSTALLEERT MET  
ZUCCHINI RAILKOKERS 60% ENERGIE-
BESPARENDE LED OPLOSSING



Horst Höhne, account manager van elektrotechnische groot-
handel Schuurman: “Dongen Pallets is een jarenlange relatie 
van Schuurman. Ik werd daarom gevraagd om mee te den-
ken over hun verlichtingsplan. Het moest een lange termijn 
investering worden. Het project betreft drie hallen van grote 
omvang en nog een aantal kleinere. Eén van de hallen krijgt 
een volledig nieuwe productielijn. In de andere hallen worden 
halffabricaten gemaakt waar veel schaafwerk bij komt kij-
ken. Daar is hoogwaardige verlichting voor nodig! We hebben 
samen gezocht naar een oplossing met een uitstekende licht-
opbrengst en goede verdeling van de lichtpunten in de hal.” 

“Dongen Pallets is een industriële omgeving waar grote pro-
jecten worden gerealiseerd. We hebben daarom voorgesteld 
om railkoker toe te passen. Dit biedt optimale vrijheid. Je 
kunt het systeem multifunctioneel gebruiken, waar je wilt 
kun je bijvoorbeeld aftakkingen maken naar een wandcon-
tactdoos. Je zit niet vast aan een bepaalde opstelling in een 
hal”, zegt Horst.

ZIEN EN VOELEN IS GELOVEN!
“Via Jan Schipper, de account manager van Legrand 
Nederland, heb ik de technische dienst, uitgenodigd om in 
Boxtel zelf naar het railkokersysteem te komen kijken om ze 
zelf de voordelen te laten ervaren”, zegt Horst. “Inmiddels is 
de railkoker geïnstalleerd. Het bevalt zo goed, dat de order 
is uitgebreid naar de andere hallen!”

“Het voordeel voor Dongen Pallets is dat je met het 
railkokersysteem de armaturen daar kunt plaatsen waar je 
maar wilt”, zegt Jan Geerts, technisch manager van Dongen 
Pallets. “En per lengte van de railkoker van zes meter heb je 
zes aftakkingspunten voor verlichting. We zitten hier met een 
bepaalde overspanning, maar dit konden we oplossen door 
de versterkte versie van de railkoker te kiezen, die je maar 
om de zeven meter hoeft te pendelen. 
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RAILKOKER INSTALLATIE ONTSPANNEN KLUSJE
“Het installeren van de railkoker is zeer eenvoudig. Het is een 
gemakkelijk systeem om op te hangen, gewoon een kwestie 
van meters maken. Je gaat met een hoogwerker naar boven 
toe, neemt tien lijnen mee. De armaturen liggen beneden 
prefab klaar. Je hoeft niets te schroeven, het is echt alleen 
eraan klikken en naar de volgende. We hebben op de rail 
zelfs de mogelijkheid om extra aansluitpunten te maken. Er 
is nog vrije ruimte over voor een extra lamp, een camera 
of tv scherm dat gevoed moet worden. Het systeem biedt 
veel flexibiliteit”, vindt Jan Geerts, technisch manager van 
Dongen Pallets. 

“We hebben samen met Schuurman Groothandel in 
Elektrotechniek een oplossing bedacht voor de verlichting, 
waarmee we voor de energie investeringsaftrek in 
aanmerking zouden komen. Mede daarom hebben we 
gekozen voor LED armaturen die gegarandeerd tenminste 
80.000 uur branden. Dit project levert 60% energiebesparing 
op door de vervanging door LED verlichting. En daarbij 
hebben we dubbel zoveel lichtopbrengst! LED heeft geen 
opwarmingsperiode en flikkert niet. Je hebt een scherper 
beeld. In het begin moest iedereen even wennen aan de 
enorme hoeveelheid licht, maar daar hoor je nu niemand 
meer over. We zijn ontzettend blij met dit project, in alle 
opzichten. Een lichtend voorbeeld van hoe een project moet 
gaan!” 

DONGEN PALLETS: 
UIT HET JUISTE 
HOUT GESNEDEN
Dongen Pallets begon ruim 50 jaar 
geleden in het Brabantse Dongen 
als producent van houten kratten 
voor de drankindustrie. Inmiddels is 
het bedrijf uitgegroeid tot een grote 
onderneming, die zowel nationaal 
als internationaal toonaangevend 
is in de productie, sortering & 
reparatie van pallets en het ontwerp 
en de productie van industriële 
verpakkingen. 

01  Vlnr. Jan Geerts, Udo Kooyinga, Horst Höhne en Jan Schipper
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In de missie van Oosterberg staat met dikke letters dat het bedrijf 
‘vriendelijkheid’ hoog in het vaandel heeft staan. De organisatie 
bewijst dagelijks dat grootschaligheid wel degelijk samen kan gaan 
met persoonlijk contact en flexibiliteit. Goede relaties zijn de basis van 
het groeiende succes van Oosterberg. Ook de relatie tussen Legrand 
Nederland en Oosterberg is hechter dan ooit. Op alle niveaus in beide 
bedrijven wordt intensief samengewerkt. Dat is niet alleen erg prettig 
voor de mens, maar ook de zaak vaart daar wel bij. 

OOSTERBERG:  
HET SUCCES ACHTER DE GROTE 
VRIENDELIJKE REUS

ETG in the spotlight_



Oosterberg doet het goed. Het bedrijf 
is in de laatste twee jaar vijfendertig 
procent gegroeid in omzet. Op dit 
moment zitten veel groothandels in 
fusieprocessen, terwijl Oosterberg 
sterk aan het professionaliseren is. 
Het onderzoeksbureau USP noemt 
Oosterberg in een onafhankelijk 
o n d e r z o e k  z e l f s  ‘ d e  b e s t e 
elektrotechnische groothandel van 
Nederland’. 

“Ons bedrijf heeft de laatste tien 
jaar een versnelde ontwikkeling 
doorgemaakt. Onze directeur Flip 
Oosterberg heeft een duidelijke 
visie voor groei, gebaseerd op goede 
relaties in de markt.” Aan het woord is 
Edwin Keizer, commercieel directeur 
bij Oosterberg. “De gedachtegang is 
duidelijk: willen wij bestaansrecht 
hebben op de langere termijn, dan 
moeten we een aansluiting hebben 
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bij de top drie elektrotechnische 
groothandels van Nederland. We 
waren altijd al sterk vertegenwoordigd 
bij kleinere installatiebedrijven, maar 
wil je bij het middensegment en ook 
bij de grotere bedrijven succes vol zijn, 
dan moet je een landelijke dekking 
met toegankelijke vestigingen hebben. 
Venlo is de laatste vestiging die wij 
hebben geopend. Inmiddels hebben 
we een goede spreiding over Nederland 
met twintig vestigingen.”

VRIENDELIJKE INBORST
“Groeien en het goede behouden is een 
grote uitdaging”, zegt Edwin. “Maar 
onze vriendelijke inborst blijkt steeds 
weer ons beste punt. Daar moet onze 
gehele organisatie op ingericht zijn. 
Wij werken bijvoorbeeld aan de ver-
dere centralisatie van de back-office 
om onze mensen op de vestigingen 
de ondersteuning en vrijheid te geven 
zich alleen maar met commercie bezig 
te hoeven houden. Bij ons moet een 
vestigingsleider 60 procent van zijn 
tijd buiten zijn, bij zijn klanten! Hij moet 
daarom zorgen voor een zelfsturend 
team. Beslissingbevoegdheid moet je 
aan de werkvloer geven. De klant merkt 
dit direct. Je kunt iedereen in de orga-
nisatie een vraag stellen en die wordt 
ook opgelost. We werken daarom ook 
alleen met eigen chauffeurs. Dit is een 
bewuste keuze. Zij zijn onze ambassa-
deurs buiten en kunnen de klant vol-
waardig te woord staan bij vragen.”

“De relatie met onze leveranciers is 
ook van essentieel belang als bodem 

onder onze dienstverlening. Was de 
relatie met Legrand Nederland van-
uit het verleden minder warm, de laat-
ste tijd zijn we met elkaar duidelijk een 
nieuwe weg ingeslagen. Eerst schoor-
voetend en nu volledig! De contacten 
tussen onze organisaties zijn op alle 
niveaus geïntensiveerd. We hebben een 
warm gevoel naar elkaar opgebouwd. 
Het verleden laten we achter ons. We 
delen nu kennis en strategieën met 
elkaar vanaf de werkvloer tot de direc-
tie. Er is vertrouwen.”

“Sinds 2016 is Oosterberg voor 
Legrand in omzet de derde groothan-
del. Vijf jaar geleden stonden ze nog 
op de zesde plaats! Oosterberg heeft 
ook echt een commitment naar ons 
gemaakt”, beaamt ook Richard Walther, 
key account manager van Legrand 
Nederland. “Toen wij de GWO Snap-on 
wandgoot op de markt brachten, heeft 
Oosterberg de wandgoot direct op 
voorraad gelegd. En we hebben het 
concept samen goed kunnen uitrollen 
naar de markt. Dit was voor Legrand 
Nederland een belangrijke introduc-
tie. En de samenwerking had voor ons 
beiden een goed resultaat. Een win-win 
situatie voor beide organisaties.” 

SAMEN MET LEGRAND
“We werken nu op allerlei gebieden 
en niveaus samen. Van marketing 
tot operaties op de vestiging”, zegt 
ook Edwin. “Een voorbeeld zijn de 
projecten op het gebied van online 
marketing om de website actueel 
en gebruiksvriendelijker te maken. 

Hiervoor delen we alle data, zodat 
we als een geheel overkomen in 
onze communicatie naar buiten. 
Het complete pakket is gecodeerd, 
bij elkaar gaat het om duizenden 
artikelnummers. Voor onze klanten 
is het belangrijk dat ze snel en 
betrouwbaar inzicht krijgen in levertijd 
en beschikbaarheid van de producten. 
Met Ronald Tjio van supply chain 
management bij Legrand Nederland 
stemmen we de aanleverdagen en 
-tijden precies af. Was het voorheen 
voornamelijk de kabelgoot, nu hebben 
we het assortiment systeembreed 
opgepakt. Alle lagen in de organisatie 
praten met elkaar en daardoor werkt 
het net wat sneller en effectiever. 
De mensen leren elkaar persoonlijk 
kennen. Regelmatig werken we samen 
in verbetertrajecten en dat verbetert 
ook het wederzijds begrip.”

“We stomen onszelf klaar voor de 
toekomst. We zien dat er behoefte is 
aan meer kennis bij de installateur. 
Oosterberg wil een rol spelen in deze 
kennisoverdracht. Op lokaal niveau 
door het land geven we trainingen voor 
installatiebedrijven over regelgeving, 
veranderingen in de wet en specifieke 
producten. Alle vestigingen hebben een 
trainingsruimte. Ook voor onze eigen 
mensen willen we een open, vriendelijk 
bedrijf zijn. We hebben weinig lagen, 
eigenlijk alleen een directieteam en 
dan de rest van de medewerkers. Er 
is nauwelijks ziekteverzuim en weinig 
verloop van personeel. Iedereen praat 
positief over het bedrijf.”
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Met twintig vestigingen over 
heel Nederland is Oosterberg de 
snelst groeiende elektrotechni-
sche groothandel in Nederland. 
Het hoofdkantoor van dit sym-
pathieke familiebedrijf staat in 
Zutphen en de distributie wordt 
verzorgd vanuit een centraal dis-
tributiecentrum in Apeldoorn. 
Oosterberg biedt een breed 
assortiment elektrotechnische 
artikelen en een uitgebreid pak-
ket aan diensten en maatwerk-
oplossingen. En met succes. Hoe 
doen ze dat toch?

“De firma Oosterberg heeft een heel 
parcours doorlopen. In 1986 begon-
nen we met acht man sterk. We zijn 
inmiddels met driehonderd men-
sen. Onze groei is de eerste jaren 
nog extremer geweest dan hij nu is”, 
zegt Flip Oosterberg, directeur van 
de groothandel Oosterberg. “De groei 
in de gehele keten is de laatste jaren 
beperkt. Onze groei komt van een 
verbeterde marktpositie. Het wordt nu 
lastiger om dit groeipatroon te herha-
len, maar consolidatie kan ook gunstig 
en prettig zijn. Er zijn nu veel minder 
partijen zelfstandig actief dan tien 
jaar geleden. Waar zitten nog nieuwe 
mogelijkheden? Groei richting de 
Europese markt zouden we wel leuk 
vinden. Soms denken we daar wel over 

na. Maar de installatiebranche is nog 
sterk gericht op Nederland met veel 
nationale regels en certificeringsnor-
men. De toekomst blijft nog even de 
toekomst. Oosterberg is in essentie 
niet veranderd door onze groei en dat 
is nu juist onze drijvende kracht.”

POSITIEF OVER LEGRAND
“Groei is niet alleen iets onder de 
streep. Ik denk aan de verbeteringen 
binnen onze organisatie en met onze 
relaties. Vooral over de samenwerking 
met Legrand Nederland ben ik zeer 
positief. Ik zie dat we als mensen meer 
naar elkaar toe groeien. De sfeer 
is sterk ten gunste veranderd ten 
opzichte van een paar jaar geleden, 
waardoor we een veel betere match 
met elkaar hebben. De mensen van 
Legrand Nederland zijn bereid om hun 
rol als partner in de keten serieus op 
te pakken en willen als fabrikant altijd 
in dialoog met ons gaan. We praten 
niet alleen op productniveau, maar 
hebben het ook over de wijze waarop 
de producten in de markt gezet moe-
ten worden. Soms hebben we hier-
bij stevige discussies. Ik waardeer 
het oprecht dat ze naar de mening 
van anderen luisteren. Je voelt je 
gehoord.” 

“De groothandel heeft twee klan-
ten: de installateur en de fabrikant. 
Wij moeten ons dienend opstellen. 
Als je dit goed doet, kun je niet alleen 
de installateur, maar ook zijn klant 
helpen. Onze rol is op informatie-
overdracht gebaseerd. Oosterberg 
is in veel opzichten hetzelfde als de 
andere groothandels: we verkopen 
dezelfde producten aan dezelfde 
klanten. Iedereen onderscheidt zich 
in de markt door zijn eigen prioritei-
ten en speerpunten. Het idee dat wij 
ons onderscheiden door vriendelijk-
heid komt niet van het management 
of een bureau. Onze klanten en mede-
werkers brachten dit als beste punt 
naar voren! Je moet je echte waarde 
koesteren.”

OOSTERBERG EN LEGRAND 
SAMEN STERKER

01   Vlnr.: Richard Walther (Legrand) en Edwin 
Keizer (Oosterberg)

02   Een organisatie waar muziek in zit 
Meer dan een eeuw geleden startte de eerste 
generatie Oosterberg een piano- en orgelhandel 
in Zutphen. In de jaren twintig werd het bedrijf 
distributeur van Philips voor radio’s, televisies 
en huishoudelijke apparatuur. Nadat in de 
zeventiger jaren installatiematerialen aan 
het assortiment werden toegevoegd, ging 
Oosterberg zich een decennium later uitsluitend 
richten op elektrotechniek en begon de gestage 
groei van de organisatie.

ROBOTS
Gericht op de toekomst hebben we 
Warehouse Management Software 
geïnstalleerd. Het WMS project is 
afgerond en voor het automatiseringsstuk 
is net getekend. Eind dit jaar hopen we dat 
het gehele systeem draait. We hebben 
verder besloten dat we ons kleinmateriaal 
volledig gaan automatiseren. Straks 
worden deze goederen gepikt door 
robots en behoren we direct tot de meest 
geavanceerde bedrijven van Nederland. 
Organisaties, zoals Wehkamp en Bol.
com, hebben vergelijkbare systemen. 
Voor deze transitie hoeven we geen vaste 
medewerkers te laten gaan. We hebben 
de ontwikkeling zorgvuldig gepland met 
een flexibele schil van mensen die wisten 
dat deze plannen eraan kwamen. Verder 
staat er nog een verhuizing van de rest 
van het magazijn vanuit Zutphen naar 
ons distributiecentrum in Apeldoorn 
gepland. We doen het gestaag en zijn 
daarbij kostenbewust. De grootste 
investeringen gaan naar optimalisatie van 
onze bedrijfsvoering, je vindt bij ons dus 
geen duur meubilair. We blijven nuchtere 
oosterlingen uiteindelijk”, lacht Edwin. 
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BESPAAR TIJD EN BEPERK UW  
RISICO MET DE ONLINE KABELGOOT-  
EN WANDGOOTCONFIGURATOR VAN  
LEGRAND NEDERLAND

Heeft u enig idee hoeveel tijd en dus 
geld u kwijt bent met het zoeken, cal-
culeren, offerte maken en bestellen 
van producten? Heeft u daarnaast ook 
enig idee hoeveel het jaarlijks kost 
als u een offerte uitbrengt op basis 
van een foutieve calculatie of als u 
de verkeerde producten op de bouw 
geleverd krijgt? Bij Legrand weten we 
dat hierin voor u een enorme winst te 
behalen valt. 

Met de online kabelgoot- en wand-
gootconfigurator heeft u alle syste-
men en onderdelen overzichtelijk bij 
elkaar. Door middel van keuzemenu’s 
kiest u per systeem heel gemakkelijk 
de juiste onderdelen. Alle minimale 
benodigde toebehoren worden per 
onderdeel automatisch meebere-
kend. 

Nadat u op de “bereken knop” heeft 
gedrukt, verschijnt er een totaal over-
zicht van alle benodigde materialen 
inclusief afbeeldingen en brutoprij-
zen. Dit overzicht kunt u als offerte 
direct naar uw klant e-mailen of u 
exporteert het naar Excel of naar 
PDF. In het PDF overzicht krijgt u van 
ieder onderdeel (product) een inter-
actief overzicht van alle beschikbare 
kenmerken, technische fiche en nog 
veel meer. Koopt u uw producten het 
liefst direct online? Dat kan! De mate-
riaallijst is direct door te sturen naar 
de webshop van uw groothandel.

Kies de gewenste calculator 
P31 kabelgoot- of wandgoot configurator

Creëer een materialenlijst middels het keuzemenu 
Automatische berekening van kosten en overige benodigdheden

Selecteer een groothandel en bestel direct online 

2

1

3
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VOORDELEN KABELGOOT EN WANDGOOT 
CONFIGURATOR:

  Bespaart tijd bij het zoeken,  
calculeren en aanbieden.
  Beperkt het risico van het foutief calcule-
ren en bestellen.
  Alle wandgoten/kabelgoten en onderde-
len overzichtelijk bij elkaar.
  Snel een overzichtelijke offerte voor uw 
(eind)klant.
  Calculatie direct te downloaden naar 
Excel, PDF of direct te  
e-mailen en printen.
  PDF met totaaloverzicht van alle online 
beschikbare informatie  
per systeemonderdeel.
  Direct online bestellen door  
koppeling met uw groothandel.

NIEUW: UPDATE CONFIGURATOREN
De P 31 kabelgoot conf igur ator en 
Wandgoot configurator zijn voorzien van 
een update. Voor beide configuratoren 
zijn de recepten geoptimaliseerd om zo 
tot een nog beter resultaat te komen. 
Daarnaast is de Wandgoot configurator 
uitgebreid met het DLP Snap-on kunststof 
wandgootsysteem en kunt u vanaf 
nu ook Mosaic wandcontactdozen en 
dataconnectoren meenemen in uw ontwerp. 
Ontdek de vernieuwde calculatoren via  
www.legrandservices.nl/calculatietools.

G W O  S N A P - O N   /   G W O  6   /   D L P  S N A P - O N   /   P 3 1  K A B E L G O O T

25_



inzicht_

Bouwkennis heeft medio april een korte 
update gegeven van de situatie in de 
utiliteitsbouw en in het bijzonder van 
de transformatie van oud vastgoed naar 
nieuwe bestemmingen. Wat blijkt; tot en 
met 2019 zit de groei van de nieuwbouw 
in de utiliteit met name in de handel en 
horeca, vervoer en communicatie (beide 
gedreven door de groei in e-commerce) 
en de gezondheidszorg. De vraag naar 
nieuwe kantoorruimte blijft op een 
niveau van de helft van de productie van 
voor de crisis. Hier blijft de productie 
op een dieptepunt. Daarnaast z ijn er 
nog veel leegstaande kantoorpanden 
op de markt die onverhuurbaar zijn en 
eigenlijk getransformeerd dienen te 
worden tot woningen om bijvoorbeeld 
het tekort aan goedkope woningen op 
te lossen 

Kantoren zijn relatief eenvoudig om 
te bouwen naar woningen en hotels 
dankzij hun kolommenstructuur. In 
2015 en 2016 is per jaar zo’n 700.000 
m2 kantoren uit de periode 1970 – 
1990 omgebouwd tot voornamelijk 
woningen. Dit was financieel renda-
bel, omdat de huurprijzen in sommige 
delen van Nederland flink zijn gestegen 
en er een nood was aan studentenwo-
ningen en budgethotels. Daarnaast 
konden woningcorporaties te weinig 
goedkope nieuwe woningen bouwen. 
Bouwtechnisch heeft de markt inge-
speeld op dit segment met de ontwikke-
ling van bijvoorbeeld prefab badkamers, 
zwevende vloeren, speciale raambekle-
ding en stekkerbaar installeren. 31% 
van u als installateur is volgens een pei-
ling van Bouwkennis al eens betrokken 
geweest bij een transformatieproject. 

Waarom is er geen sprake van 
grootschaligere transformatie in 
Nederland? Het probleem zit hem in 
het spel tussen eigenaar (belegger), 

gemeenten en ontwikkelaar. Allereerst 
moet de huidige eigenaar zijn pand 
afwaarderen, moet de gemeente ruimte 
bieden in het bestemmingsplan en moet 
in de nieuwe situatie worden bepaald 
wie de exploitatie van het pand voor zijn 
rekening neemt. Of dat de woningen 
worden verkocht aan de bewoners, 
en met welk rendementsperspectief. 
De gemeente zal in de wijziging van 
de bestemming op zoek moeten gaan 
naar de voorwaarden voor een goede 
leefomgeving. Daarom zal er meer 
in termen van gebiedsontwikkeling 
moeten worden gesproken, dan slechts 
over transformatie van een individueel 
pand. Hierbij gaat het om goed 
openbaar vervoer en voorzieningen, 
zoals winkels en gezondheidszorg. 
B i j ko m e n d  p ro b le e m  i s  d a t 
verschillende panden in een gebied 
verschillende (internationale) beleggers 
als eigenaar hebben. 

E e n  p o s i t i e f  vo o r b e e l d  va n 
gebiedsontwikkeling is het project 
Holland Park in Diemen waar de 
komende zes t/m tien jaar 100.000 m2 
kantoren wordt omgezet in een nieuwe 
stadswijk met 3.000 woningen. Dit soort 
projecten zijn er nog te weinig om te 
zorgen dat we leegstaande kantoren 
op een juiste manier transformeren, en 
het potentieel goed benutten. Volgens 
berekening van Bouwkennis zit er 
tussen de 675.000 m2 en 2375.000 m2  
bvo aan leegstaand vastgoed in de 
markt die in aanmerking komt voor 
transformatie. Laten we hopen 
dat partijen elkaar vinden. Het zou 
wederom een positieve impuls kunnen 
betekenen voor de installatiesector! 

Frans Spijkers
Marketing director
E: frans.spijkers@legrand.nl 

MEER DAN 2 MILJOEN VIERKANTE 
METER KANTOORRUIMTE RIJP  
VOOR TRANSFORMATIE 
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De opkomst van Internet of Things (IoT) is inmiddels niet meer te stuiten. Steeds vaker 
worden woningen voorzien van ‘slimme’ apparaten. Dit zijn devices die met elkaar kunnen 
communiceren via een internetverbinding, gegevens op kunnen slaan en op basis daarvan 
gedrag kunnen analyseren en aanpassen. Dat IoT voor installateurs grote gevolgen heeft, 
is al enige tijd duidelijk. Maar wat is de impact ervan op het woongedrag van consumenten? 
In dit artikel omschrijven we verschillende voordelen voor deze doelgroep aan de hand 
van concrete toepassingen. 

OPTIMAAL WOONCOMFORT IN SLIMME 
HUIZEN MET INTERNET OF THINGS

Met de term Internet of Things worden 
apparaten omschreven, die op basis 
van een draadloze verbinding de 
kwaliteit van het huishouden kunnen 
beïnvloeden. Hierbij gaat het niet 
alleen om de technologie, maar 
ook om het doel dat deze apparaten 
hebben: een slimmer en beter 
leven mogelijk maken. Het aandeel 
van IoT in huishoudens neemt toe 
en de verwachting is dat dit de 
komende jaren nog meer zal stijgen. 
Slimme devices in huis kunnen de 
consument verschillende voordelen 
opleveren. Denk hierbij aan een 
vergrote veiligheid, meer comfort, 
energiebesparing, efficiëntie en een 
betere zorg. 

NON-STOP VEILIGHEID
‘Even kijken wie er ’s avonds laat nog 
aanbelt’, is eenvoudig mogelijk met 
een deurcommunicatie systeem. 
Met de binnenpost kan snel bekeken 
worden wie er buiten voor de deur 
staat. Ook kan zo toegang tot de woning 
worden gegeven. Dit kan zelfs via een 
app op de smartphone. Op vakantie? 
Via sensoren binnenshuis is op de 
smartphone de woning voortdurend 
in de gaten te houden. De verlichting 
is zelfs af te stellen, zodat het lijkt 
alsof er iemand thuis is. Daarnaast 
is het energieverbruik van de woning 
in één oogwenk te volgen op een 
smartphone en zijn op basis daarvan 
snel aanpassingen te maken. Hiermee 
kunnen ook kosten bespaard worden. 

LEVENSLANG COMFORT
Andere bekende voordelen van IoT zijn 
het extra comfort wat slimme appa-
raten bewoners bieden. Vanaf de bank 
of luie stoel zijn talloze zaken in huis 
eenvoudig en snel aan te passen, zoals 
de verlichting, verwarming of het tijd-
stip wanneer ’s ochtends de rolluiken 
openen en iemands favoriete muziek 
gespeeld wordt tijdens het opstaan. Die 
voordelen houden consumenten hun 
leven lang. Wanneer bewoners ouder 
worden of kampen met fysieke gebre-
ken, speelt IoT opnieuw een belangrijke 
rol. Door de woning ‘slim’ in te rich-
ten, is minder inspanning nodig om 
langer zelfstandig te kunnen wonen. 
IoT is daarmee de status van trend al 
lang voorbij. Het zal structureel impact 
hebben op de manier waarop we leven. 

IOT: INNOVATIE IN DEURCOMMUNICATIE
Onlangs heeft de Legrand Group de 
campagne ELIOT gelanceerd. ELIOT 
staat voor Electricity & Internet of 
Things. Een bevestiging dat Legrand 
actief zoekt naar nieuwe mogelijkhe-
den en samenwerking met partners 
op dit gebied. Met het doel om samen 
slimmere oplossingen te bedenken die 
echt duurzame innovatie voortbrengt. 

Internet of Things heeft een invloed 
op fabr ikanten van klassieke 
elektrische installaties, zo ook op 
BTicino. Neem nu een systeem zoals 
deurcommunicatie. Tot voor kort 
bestond een dergelijke installatie uit 
een buiten- en binnenpost, die zorgden 
voor de communicatie van beeld en 
geluid. Echter, door de binnenpost uit 
te rusten met Wi-Fi of 3G/4G connectie 
kan deze ook verbonden worden met 
het thuisnetwerk. Dankzij een intuïtieve 
applicatie gebeurt de communicatie 
niet langer enkel binnenshuis, maar 
van waar ook ter wereld. Een mooi 
voorbeeld van een typische IoT-
oplossing: verbonden, eenvoudig en 
een absolute meerwaarde voor de 
eindgebruiker.

inzicht_

    ERVAAR ZELF DE VOORDELEN VAN IOT  
MET DE CLASSE 300 SMART BINNENPOST VAN BTICINO  
                           MET 3G/4G- EN WIFI-VERBINDING
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NIEUWE TRIMOD HE UPS MET DUBBELE INGANG  
EN REDUNDANTE BESTURING

DAKER DK PLUS: NIEUWE HOOG EFFICIËNTE 
CONVERTEERBARE 1-FASE UPS
Vaak zijn stroomstoringen van korte 
duur, maar ze kunnen grote gevol-
gen hebben voor uw netwerk en 
apparatuur. Een UPS van Legrand 
Nederland beveiligt tegen deze korte 
spanningsdippen of -onderbrekin-
gen. Daker DK Plus is het nieuwe 
dubbele conversie UPS-systeem 
van Legrand. Deze UPS kan vanwege 
zijn omkeerbare display zowel in een 
tower- als in een 19” rackconfigura-
tie gebruikt kan worden.

Trimod HE is de nieuwe modulaire 
3-fase UPS van Legrand. Met 96% 
biedt deze UPS een gecertificeerde 
efficiëntie, die tot de grootste van de 
markt behoort. Niet alleen werd het 
vermogen uitgebreid tot 80 kVA. Ook 
werd er de mogelijkheid tot een dual 
input en een redundant Multi con-
trol board systeem aan deze serie 
toegevoegd. 

Dankzij de bouwwijze van de Trimod 
HE UPS-systemen kunnen verschil-
lende redundantieniveaus ingesteld 
worden, zodat de continuïteit van wer-
king altijd maximaal is verzekerd. 

Wanneer één van de controleborden 
uitgeschakeld wordt, worden de mo-
dules die het stuurt ook uitgescha-
keld. Maar door automatische distri-
butie van het verloren vermogen naar 
de andere modules blijft ook dan de 
continuïteit gewaarborgd.

Dankzij het multi control board kun-
nen modules onder spanning gewis-
seld worden (hot swop) en hoeft de 
UPS niet uitgeschakeld te worden. 

Nog een bijzonderheid is de dual input 
functie (dubbele ingang). Hierdoor kan 
de UPS nu gevoed worden door twee 
verschillende bronnen. De configura-
tie van in- en uitgang kan gebeuren op 
het moment van de installatie.

De Trimod HE UPS is zeer geschikt 
voor toepassing in grotere datacen-
ters en in andere omgevingen, waar 
een gewaarborgde spanning absoluut 
noodzakelijk is. 

Op het omkeerbare LCD 
scherm worden de belang-
rijkste systeemparameters 
en de status van de UPS, 
waaronder het laadniveau 
van de batterij en foutmel-
dingen, getoond.

De Daker DK Plus is ver-
krijgbaar voor vermogens 
van 1 tot 10 kVA. De types 
binnen de range van 5 tot 10 
kVA hebben een power fac-
tor van 1 en een efficiëntie tot 
94%. Dat is niet alleen heel 
hoog voor een 1-fase UPS. 
Dit hogere rendement is 

meteen ook een belangrijke 
verbetering in vergelijking 
met zijn voorganger. Voor 
het uitbreiden van de auto-
nomie van de UPS zijn extra 
batterijkasten verkrijgbaar.

De Daker DK Plus UPS-
systemen zijn multi-inzet-
baar. Typische toepas-
singsgebieden zijn dan ook 
in datacenters, MER- en 
SER-ruimtes.
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KEOR HPE: NIEUWE, CONVENTIONELE  
3-FASE UPS-SYSTEMEN 

Het ontwerp van de Keor HPE zorgt 
voor een gereduceerde TCO (Total 
Cost of Ownership), door het toepas-
sen van een efficiënte dubbele con-
versie. Het resultaat is een efficiëntie 
die kan variëren van 96% tot 99%, bij 
een power factor van 1. Voor een ver-
dere verlaging van de TCO is de Keor 
HPE uitgerust met een batterijma-
nagementsysteem. Dit houdt de bat-
terijen in optimale conditie, bijvoor-
beeld door de automatische instelling 
van de laadstroom.

COMPACT
Met alle kritische componenten 
gemakkelijk bereikbaar via de 
voorzijde en het geïntegreerde 
koelsysteem aan de bovenzijde, 
neemt de compacte Keor HPE weinig 
ruimte in beslag. De UPS, zonder 
interne batterijen, kan tegen een 
muur geplaatst worden, zonder dat 
dit ten koste gaat van de prestaties. 
De Keor HPE’s met een vermogen 
tot 80 kVA kunnen worden voorzien 
van interne batterijen, waardoor 
een additioneel batterijrack niet 
noodzakelijk is. Deze batterijen 
kunnen door het uitschuiven van 
kantelbare batterijlades aan de 
rechterzijde eenvoudig gewisseld 
worden.

COMMUNICATIE
Alle communicatiepoorten bevin-
den zich in de interne deur en zijn 
geschikt voor de meest voorko-
mende protocollen, zoals RS232-
USB (standaard) ModBus-RTU by 
RS485, ModBus TCP/IP en SNMP by 
Ethernet. Daarnaast is de UPS voor-
zien van droge contacten en een zeer 
gebruiksvriendelijk display.

REDUNDANTIE
De Keor HPE kan tot zes keer paral-
lel geschakeld worden, waardoor het 
vermogen uit te breiden is naar maxi-
maal 6 x 200 kVA. Door middel van de 
synchronisatieset kunnen bovendien 
meerdere series van parallel gescha-
kelde UPS-systemen gesynchroni-
seerd worden. Het resultaat is een 
zeer betrouwbare installatie. 

TOEPASSINGEN
De Keor HPE is vanaf nu leverbaar in 
vermogens variërend van 60 tot 200 
kVA. De hoge efficiëntie, de power 
factor van 1, de compacte opstelling 
en de dual input maken deze 
UPS zeer geschikt voor kleine tot 
middelgrote datacenters, netwerken 
en telecommunicatie. Maar ook 
gebruik in de zorg en bij vele andere 
toepassingen waar een continue 
stroomvoorziening van levensbelang 
is, behoren tot de mogelijkheden.

Legrand Nederland breidt binnen zijn omvangrijke pakket aan energiedistributie oplossingen het bestaande assor-
timent UPS-systemen uit met de Keor HPE. Het doordachte ontwerp met zeer compacte afmetingen, zorgt voor een 
minimale MTTF en een zeer hoog rendement. 

     BEKIJK DE KENMERKEN VAN ONZE  
NIEUWE UPS-SYSTEMEN EN ANDERE INNOVATIES  
                                  OP LEGRANDSERVICES.NL
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NIEUWE LINEA 3000 BUITENPOST 
VAN BTICINO

De kitmarkt voor deurcommunicatie is een markt in beweging. De afgelopen 
jaren waren het vooral de binnenposten, die geregeld een update kregen. 
Nu komt Legrand Nederland met de BTicino Linea 3000, een nieuw concept 
voor buitenposten. Met deze buitenposten voor één- of tweegezinstoepas-
sing en voor in- en opbouw, maakt BTicino het aanbod voor de installateur 
veel overzichtelijker. 

Met de introductie van Linea 3000 
heeft BTicino duidelijk gekozen 
voor vereenvoudiging van het kit 
aanbod. Nu heeft men slechts een 
product nodig voor verschillende 
toepassingen. Met één kit kan 
een één- of tweegezinsoplossing 
samengesteld worden. 

UITVOERIG GETEST MET EINDGEBRUIKERS 
De Linea 3000 is tijdens de 
ontwikkeling uitvoerig getest met 
eindgebruikers Het resultaat is 
een compact toestel met moderne 
uitstraling, verborgen technologie 
en intuïtieve interactie. Oog voor 
detail typeert ook bij de Linea 3000 
de BTicino kwaliteit. Denk hierbij aan 
het ‘zwevende’ effect, waardoor het 
toestel dunner lijkt dan het eigenlijk 
is. Of de perfecte spreiding van de 
retroverlichting bij de drukknop.

LEGRAND LANCEERT NIEUW ASSORTIMENT PDU’S

Het programma bestaat uit 
uitvoeringen voor verschillende 
toepassingsgebieden. De heel kleine 
10” is er voor installaties op plaatsen 
waar het aantal IT-aansluitpunten 
beperkt is, zoals het kantoor aan huis 
of een kleine winkel. De standaard 19” 
PDU’s zijn geschikt voor horizontale 
en verticale montage. Zeer ideaal voor 
gebruik in patch- en serverruimtes 
voor voeding en waar installatiegemak 
belangrijk is. Voor verticale installatie 
in een datakast zijn er tot 20 
aansluitingen in één PDU beschikbaar 
in de Zero-U oplossing. Deze zijn 
ook geschikt voor datacenters waar 
een betrouwbare stroomdistributie 
cruciaal is. Schroefloze montage 
en 330° draaibare kabels zijn 
belangrijke pluspunten, die de 
gebruiksvriendelijkheid en de 
oriëntatie in de kast ten goede komen.

Kenmerken:
-   Het Cord Locking System voorkomt 

dat stekkers per ongeluk uitgetrok-
ken worden. 

-   Bewuste ontgrendeling van de 
stekker via een daarvoor aanwezige 
oranje knop. 

-   Vervangen van de 
overspanningbeveiliging onder het 
afschakelen van de spanning via 
Hot Swap technologie. 

-   Geschikt voor 1 en 3 fase systemen, 
16 en 32 Ampère. 

-   Voorzien van kleurcoderingen voor 
redundant gebruik.

-   Maatwerkoplossingen beschikbaar 
op aanvraag.

Met de nieuwe Power Distribution Units (PDU) verruimt Legrand Nederland 
het assortiment met verschillende functies. Niet alleen wordt een heel breed 
bereik afgedekt, met het Cord Locking System introduceert de wereldwijde 
specialist in elektrotechnische en digitale infrastructuur bovendien een 
exclusieve innovatie. 
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LEGRAND INTRODUCEERT  
IP68 GIETHARS RAILKOKERSYSTEEM

De Zucchini RCP IP68 railkoker is het nieuwe railkokersysteem, waarmee 
de wereldwijde specialist in elektrotechnische en digitale infrastructuur 
Legrand Nederland haar bestaande assortiment compleet maakt. Deze 
railkoker is een ideale oplossing voor toepassingen in de open lucht, 
chemische en petrochemische industrie. Ook is het systeem geschikt voor 
toepassing in situaties waar onderdompeling kan voorkomen.

De Zucchini RCP IP68 railkoker is 
geschikt voor transport van energie 
en is beschikbaar in vermogens 
van 630 t/m 6300A. De IP68 
beschermingsgraad zorgt voor een 
betrouwbare oplossing voor het 
transporteren van hoge vermogens 
in extreme omstandigheden, omdat 
hij beschermd is tegen binnendringen 
van vaste voorwerpen en beschermd 
is tegen onderdompeling onder druk. 
De RCP IP68 railkoker kan direct 
gekoppeld worden aan de SCP IP55 
railkoker.

Standaard biedt de railkoker ook 
functiebehoud bij brand en biedt 
hij bescherming tegen aantasting 
van schimmels, (knaag)dieren 
en insecten. De railkoker is 
UV-bestendig. 

Uiteraard biedt Legrand Nederland 
niet alleen de producten, maar ook de 
service die bij dergelijke producten 
hoort. Zoals co-engineering van 
het traject en na opdracht ook 
het inmeten van de elementen, de 
engineering, projectbegeleiding en 
tenslotte ook de oplevering. Legrand 
ontzorgt de opdrachtgever dus 
compleet.

BEKIJK DE KENMERKEN VAN  
                 ONZE NIEUWE OPLOSSINGEN  
              OP LEGRANDSERVICES.NL
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GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL 
AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

Daker DK Plus  
UPS

NIEUWE HOOG EFFICIËNTE CONVERTEERBARE UPS 
1-10KVA

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
I www.legrand.nl
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