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LECOURANTINTRO

Dank voor uw bezoek aan 
onze stanD op beurs et

voortaan zijn de hoofdartikelen uit Lecourant ook via een digitale nieuwsbrief beschikbaar. wilt u zich hiervoor 
aanmelden? Stuur dan uw e-mailadres o.v.v. ‘Lecourant digitaal’ naar m.claessens@legrandnederland.nl.
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CoLoFon

LeCouraNT 
is een periodieke uitgave over 
producten en systemen van  
Legrand Nederland b.v.

freQueNTie 
verschijnt 3x per jaar

redaCTie-adreS
Legrand nederland b.v.
Postbus 54, 5280 ab boxtel
T (0411) 65 31 11
f (0411) 68 28 95
e info@legrandnederland.nl
i www.legrandnederland.nl
 
CoPy & redaCTie: 
intermezzo Communications, 
best

foToGrafie: 
audiovisueel Legrand, 
Saskia van meurs

vormGeviNG: 
Studio koco, breda

drukwerkverzorGiNG: 
Clicvisuals reclame, boxtel

oPLaGe: 
6.000 exemplaren

p  Qr code naar film Legrand op  
beurs eT 2011



Provinciehuis drenthe in assen toe aan het ‘nieuwe werken’ na revitalisering

CoFeLy noorD verzorgt teChnisChe 
instaLLaties provinCiehuis

LECOURANTPRAKTIJK
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 STarT ProjeCT: faSe 1 SePTember 2009
 oPLeveriNG: faSe 3 juNi 2011
  ProduCTeN LeGraNd: SoLufLeX kabeLvLoerSySTeem ruim 1.300 meTer, P31 kabeLdraaGSySTeem, draadGoTeN  
eN eeN hoofdverdeLer meT meer daN 20 oNderverdeLerS

q  Provinciehuis in assen

het uit 1972 daterende provinciehuis in assen was toe aan een 
flinke opknapbeurt, ofwel revitalisering zoals het project ter 
plaatse heet. De verbouwing bestond uit een volledige renovatie 
van het interieur, vervanging van alle installaties, verbetering van 
de isolatiewaarde van de gevels, invoering van duurzaamheid- 
aspecten en vervanging van het meubilair. Cofely noord kreeg de 
opdracht voor alle technische installaties. Legrand leverde voor 
dit project onder andere het soluflex kabelvloersysteem om het 
nieuwe werken mogelijk te maken.



“het doel van de 
revitalisering was de 
mensen die in het 
provinciehuis werken een 
goede huisvesting te 
geven”, zegt hajo 
feeringa, technisch 
beheerder. “de provincie 
wil een voorbeeldfunctie 
vervullen op het gebied 
van duurzaamheid. overal 
in het gebouw stuurt de 
aanwezigheid van mensen 
een functie aan. een 
voorbeeld is het 
binnenklimaat. de 
ruimtetemperatuur wordt 
ingesteld op de aanwezigheid 
van personen. hetzelfde geldt voor de verlichting. er is een 
daglichtregeling, een armatuur dichtbij de gevel brandt minder fel 
als er veel daglicht is”, vertelt hajo. “er zijn tal van 
sensortoepassingen, voor bijvoorbeeld de kranen en verlichting in 
de toiletten. zo wordt er nergens onnodig verwarmd of gekoeld en 
blijft er geen licht branden. dit werkt uiteraard besparend, maar 
daarbij voelt het voor de mensen heel comfortabel aan. ook hebben 
we nu een wko installatie (warmte-koude opslag), worden de 
toiletten gespoeld met 
grijs water en wordt urine 
apart opgevangen.”

installatieadviseur kiest 
soluflex
“we hebben gekozen voor 
een flexibele inrichting van 
de kantoorruimten. er zijn 
geen vaste werkplekken 
meer. dit is ook wel 
bekend als ‘het nieuwe 
werken’. de bureaus staan 
midden in de ruimte. de 
bekabeling loopt onder de 
vloer door een goot naar 
de bureaus toe, zodat je 
geen lelijke trossen 
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bekabeling vanaf de 
wandgoot of plafond 
krijgt”, zegt hajo.“we 
hebben met ons 
adviesbureau huisman en 
van muijen gekeken naar 
mogelijkheden en die heeft 
het advies gegeven om 
Soluflex service channel 
van Legrand toe te passen. 
er liggen drie Soluflex 
tegels naast elkaar, daar 
loopt alle bekabeling 
doorheen. het is mooi 
gelukt met een strak 
resultaat”, zegt hajo. “dit 
is voor de medewerkers 
zelf ook prettiger. Tussen 

de bureaus hebben we wandjes staan. dit werkt niet alleen 
geluidsabsorberend, we halen hierdoor ook de bekabeling naar 
boven.”

p31 goot op speciaal transport
Cofely Noord was verantwoordelijk voor de calculatie en uitvoering. 
“het was best een zware klus”, zegt dirk eppinga, projectleider 
Cofely Noord. “ik ben hier vanaf fase 1 verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het project. 
er zat veel druk op de 
planning, de 
verhuisplannen lagen al 
klaar. om de vaart erin te 
houden, hebben we de P31 
goot opgenomen in ons 
modulebouw systeem, die 
in vaste stukken op 
modulemaat prefab 
worden voorbereid in onze 
werkplaats in Nieuwegein. 
de voorgemonteerde 
modules werden met 
speciaal transport 
vervoerd en op grote 
karren naar binnen 
gereden. zo konden de 

p  v.l.n.r. wim vrij (Cofely), hajo feeringa (Provinciehuis assen), dirk eppinga (Cofely)  
en meindert weiland (Legrand Nederland)



monteurs de prefab modules ter plekke in één keer ophangen”, zegt 
dirk. “het boorplan was klaar en er hingen al consoles, waar we de 
gootstukken zo konden 
inhangen. verder hebben we 
gekozen voor XL3 400 
onderverdelers van Legrand. 
onze collega’s van Cofely 
zuidoost hebben de kastenbouw 
voor hun rekening genomen.” 

vooraanstaand gebouw
“voor Cofely Noord is dit een groot project”, zegt wim vrij, hoofd 
inkoop utiliteit van Cofely Noord. “het provinciehuis van drenthe is 

in deze regio een vooraanstaand gebouw. de duurzame gedachte 
sluit aan bij onze missie. ook Legrand Nederland werkt actief aan 

duurzaamheid. zelfs 
onze relatie is 
duurzaam te noemen”, 
zegt wim. “zo lang ik bij 
Cofely werk is er al een 
goede relatie met 
Legrand Nederland. bij 
Cofely is de 
werkvoorbereiding 

gestandaardiseerd op van Geel producten. we maken graag gebruik 
van de kennis, die er is bij een grote multi-specialist als Legrand.” 
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ook LegranD neDerLanD 
werkt aCtieF 
aan DuurzaamheiD

CoFeLy noorD: niet DikDoen, maar aanpakken
“onze organisatie staat sterk in 
de techniek, maar heeft ook veel 
ervaring en inzicht in de 
bedrijfsprocessen van onze 
klanten”, zegt wim vrij, hoofd 
inkoop utiliteit bij Cofely Noord. 
“we hebben in het noorden een 
goede regionale dekking en zijn 
diep geworteld in deze regio. 
daar doen we verder niet 
interessant over. we werken op 
een nuchtere manier in het 
noorden. Niet dikdoen en de 
dingen niet moeilijker maken dan 
ze zijn! we kennen de klant en 
weten wat er speelt in zijn regio.”

energielabel gebouwen
“Cofely Noord staat bekend om 
haar integrale aanpak. wij 

ontwerpen en installeren een 
compleet programma dat als 
één geheel functioneert. denk 
hierbij aan alle 
elektrotechnische installaties, 
datanetwerken, 
ruimtemanagementSysteem® 
en klimaatbeheersing”, 
vervolgt wim. “hierin vinden 
we ook aansluiting met 
Legrand, die een breed 
productenpakket voert en ons 
zo ondersteunt in een integrale 
aanpak. Cofely is verder 
specialist in 
energieoplossingen. wij zijn 
gecertificeerd om 
utiliteitsgebouwen van het 
ePdb-label (het energielabel 
voor gebouwen) te voorzien.

t  wim vrij: ” wij hebben in het noorden een goede regionale dekking  
en zijn diep geworteld in deze regio.”

Cofely heeft een landelijk netwerk van bedrijven. vanuit het 
regiobedrijf Cofely noord richt de organisatie zich op de technische 
dienstverlening in de noordoostelijke helft van nederland. Cofely 
noord is werkzaam in zowel de industrie als de utiliteit en 
onderhoudsmarkt. De hoofdvestiging van Cofely noord staat in 
roden. verder zijn er nevenvestigingen in Delfzijl, emmen, 
groningen, hengelo, Leeuwarden, nieuwe pekela en zwolle.
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moderne, open stand werkt uitnodigend op klanten

LegranD prominent aanwezig
op beurs eLektroteChniek!

De eerste week van oktober stond Legrand nederland met een 
grote stand van 250 m2 op het evenement van het jaar: de beurs 
elektrotechniek in de Jaarbeurs utrecht. het thema van de gehele 
beurs was duurzaam contact en duurzame elektrotechniek. ook 
Legrand speelde op dit thema in met tal van toepassingen op het 
gebied van duurzaamheid. Daarnaast liet Legrand onder het motto 
“ook dit is Legrand!” haar klanten zien dat zij een heel breed 
assortiment heeft. hierin overtreft Legrand vaak de 
verwachtingen van de klant! op een originele en praktische 
manier toonde Legrand verder enkele nieuwe producten, 
toegepast zoals de klant de producten in de dagelijkse praktijk zou 
gebruiken. zo was er bijvoorbeeld een woon- en hotelkamer 
nagebouwd om bticino my home toepassingen te tonen. verder 
was de goede combinatie van kabeldraagsystemen, railkokers en 
schakel- en verdeelinrichtingen natuurlijk ook te zien.
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p  Productinnovaties beurs eT



brandveiligheid hoge prioriteit canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

LegranD ez-path gaat
branDveiLig Door muren!

 ProduCTeN LeGraNd: ez-PaTh, P31 kabeLGooT eN draadGooT

q  moderne hoofdingang Canisius-wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen

LECOURANTPRAKTIJK

10

het Canisius wilhelmina 
ziekenhuis (Cwz) koos voor 
nieuwe brandwerende 
doorvoeringen bij de renovatie 
van afdelingen van het 
ziekenhuis. “het was essentieel 
dat de doorvoer gemakkelijk in 
gebruik moest zijn en zonder 
tussenkomst van derden een 
brandveilige maar flexibele 
oplossing moest bieden ”, zegt 
Sjack van Nistelrooij van 
kropman installatietechniek 

b.v.. “we moeten hier in het 
ziekenhuis ontzettend veel 
brandwerende doorvoeringen 
passeren. een ziekenhuis is 
nooit een statische omgeving. in 
verband met de voortdurend 
veranderende installaties 
moeten we kabels bijleggen, 
vooral voor het dataverkeer. dan 
moeten we de doorvoer kunnen 
openen. een afdekking met 
pasta is een vaste constructie, 
bij uitbreiding of wijzigingen kun 

bij de renovatie van het Canisius- wilhelmina ziekenhuis (Cwz) in 
nijmegen is brandveiligheid één van de hoogste prioriteiten. voor 
de brandwerende muurdoorvoeringen koos het Cwz voor de 
ez-path van Legrand, een veilige en duurzame muurdoorvoer. Deze 
gepatenteerde muurdoorvoer is volledig demonteerbaar. bovendien 
kunnen ieder moment kabels worden toegevoegd, zonder dat de 
brandveiligheid in het geding komt. bij brand kan het vuur niet 
overslaan naar de aanpalende ruimte. kropman installatietechniek 
b.v. verzorgde de installatie van de ez-path. solar nederland b.v. is 
de groothandel die de ez-path uit voorraad levert. 

u  v.l.n.r. erwin hanskamp (Cwz), anton van Nieff (Legrand)  
en Sjack van Nistelrooij (kropman)



p bekijk het ez-Path filmpje

je de bekabeling er niet 
onbeschadigd uithalen”, zegt 
Sjack. vaak gebruiken 
installateurs daarvoor zakjes 
met brandwerende korrels als 
brandwerende doorvoer om de 
kabels af te dichten. dat werk is 
echter moeilijk controleerbaar, 
waardoor het geen voorkeur 
heeft van de brandweer! 

eindklanten niet zelfredzaam
“we zijn in het ziekenhuis met 
de renovatie van verschillende 
afdelingen bezig”, vult erwin 
hanskamp aan, projectleider 
van het Canisius-wilhelmina 
ziekenhuis. “de Legrand 
ez-Path installeerden we als 
kabeldoorvoering door de 
brandscheidingen in het 
hoofdtracé en voor 
brandscheidingen tussen 
kamers en afdelingen. dit 
hoofdtracé bestaat uit Legrand 
P31 kabelgoten. in de kamers 
zelf loopt de bekabeling via de 
draadgoot, omdat je hier 

eenvoudig aansluitingen op kunt 
maken. onze eindklanten zijn 
patiënten en dus vaak niet 

zelfredzaam. hierdoor is de 
prioriteit voor brandveiligheid 
uiteraard erg hoog”, concludeert 
erwin. 

nauw overleg brandweer
“bij het Cwz werken we in nauw 
overleg met de brandweer”, zegt 
Sjack. “uit onderzoek blijkt dat 
in de meeste gebouwen juist 
ongeoorloofde openingen in de 

muren reden zijn tot afkeur.” 
erwin vervolgt: “een ziekenhuis 
wordt gebouwd voor een 
levensduur van 35 tot 40 jaar. Na 
de renovatie wil het Cwz ook 
weer hernieuwd vele jaren 
doorgaan. dit was nog een 
motivatie voor het Cwz om voor 
Legrand ez-Path te kiezen. het 
moet een duurzame oplossing 
zijn.”

LECOURANTPRAKTIJK
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de landelijke groothandel Solar 
Nederland b.v. heeft veel kennis 
op het gebied van brandveilige 
oplossingen. de ez-Path 
muurdoorvoer is daarom een 
prima aanvulling op hun vaste 
assortiment.
vooral bij projecten, zoals het 
Canisius wilhelmina ziekenhuis 
in Nijmegen, is het van belang 
dat de ez-Path uit voorraad kan 
worden geleverd. bij 
renovatieprojecten is bij 
brandwerende doorvoeringen 
vaak moeilijk van te voren in te 
schatten wat er onder de 
bestaande afgesmeerde 
doorvoering tevoorschijn komt. 
Solar kan met de ez-Path op 

voorraad snel en adequaat op 
de behoefte van de klant 
inspelen.

De LegranD ez-path uit
voorraaD Leverbaar biJ soLar 

t  de ez-path werd toegepast als brandscheiding tussen de kamers en 
afdelingen. de bekabeling loopt hier via de draadgoot, omdat er dan 
eenvoudig aansluitingen op te maken zijn.



van gerwen, elektrokern Schuurman en Legrand zetten samen project neer

nieuw panD g&s proJeCt tiLburg 
voL met LegranD 

p v.l.n.r. jan Schipper (Legrand Nederland), eloy de kort (elektrokern Schuurman), william Snoeren (G&S Project) en Patrick kleijn (van Gerwen)
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in januari 2012 betrekt het 
landelijk opererende g&s 
vloeren en projectinrichting 
haar nieuwe kantoor in tilburg. 
het pand heeft twee bouwlagen 
met een kantoorgedeelte van 
1.200 m2, een showroom 450 m2 
en een logistiek magazijn. van 
gerwen verzorgde in een 
driemanschap met elektrokern 
schuurman en Legrand de 
volledige elektrotechnische 
installatie van de verdeelkast 
tot en met het 
schakelmateriaal.

 STarT ProjeCT: maarT 2011
 oPLeveriNG: November 2011
  LeGraNd LeverT: ToTaaL CoNCePT vaN verdeeLkaSTeN, LCS2 GeCerTifiCeerde daTaSySTeem, kabeLGoTeN, waNdGoTeN, 
vLoerdozeN ToT eN meT heT moSaiC SChakeLmaTeriaaL

de gebroeders van Gerwen begonnen rond 1908 met het 
elektrificeren van woningen en fabrieken. inmiddels is het bedrijf 
uitgegroeid tot een allround elektrotechnisch installatiebureau. van 
Gerwen richt zich binnen de utiliteit vooral op zorg- en gemeentelijke 
instellingen. daarnaast is het bedrijf actief op de zakelijke markt als 
specialist op het gebied van elektrotechniek, domotica en beveiliging. 
als partner kan het bedrijf gecertificeerde Legrand datanetwerken 
(Legrand Cabling Systems2) en gecertificeerde brandmeldinstallaties 
installeren.
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in Dit proJeCt 
speeLDe kwaLiteit 

een grote roL
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Nieuw product: XL3 125 behuizing

De eerste montage-ervaring 
van vsk kastenbouw

14

De XL3 125 behuizing is het jongste broertje in de serie modulaire 
behuizingen van Legrand. Deze schakel- en verdeelinrichting 
vervangt de ekinoxe-tX kast. De XL3 125 is deel van de XL3 serie en 
heeft nu ook een moderne, modulaire behuizing met een afgeronde 
styling van de hoeken. het modulaire chassis is uitneembaar. ook 
alle Din-rails kunt u zonder gereedschap uitnemen, evenals de 
kabelinvoerplaat. De aardgeleider kunt u zowel onder als bovenin 
de kast plaatsen. ook deze kunt u zonder gereedschap uithalen en 
monteren. vsk kastenbouw b.v. heeft de eerste montage-ervaring 
met deze “kleine jongen” onder de kasten.
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“ik zie vooral toepassingen in de luxe woningbouw en kleine 
utiliteitspanden voor de XL3 125”, zegt harrie Peters, bedrijfsleider 
van vSk kastenbouw bv. “eigenlijk overal waar je energieverdeling en 
gebouwautomatisering gaat toepassen binnen een beperkte setting. 
je kunt er prachtige oplossingen mee maken. hij is aan alle kanten 
koppelbaar en draaibaar. de hoofdmoot van de kasten, die wij bouwen 
zit tussen de 40a tot 2500a. met de aanvulling van de XL3 125 kunnen 
we voor de kleinere verdelers tot 125a prima uit de voeten. ik 
verwacht dat wij dit type zelf ook veel gaan voeren. de toepassingen 
van de XL3 125 zijn beter dan zijn voorganger, de ekinoxe. daarom 
grepen we eerst al snel naar de 160a kast. dat hoeft nu niet meer. 
Qua prijs is de XL3 125 natuurlijk ook iets gunstiger dan 160a kast, 
dus je kunt hem wat scherper aanbieden”, aldus harrie.

meer vrijheid
“deze kast heeft voordelen voor zowel de installateur als de 
paneelbouwer”, zegt Tino van der veen, productspecialist Legrand. 
“deze behuizing past esthetisch in de gehele kastenlijn”, zegt Tino. 
“we krijgen vaak 
complimenten over de 
vormgeving”, vult harrie aan. 
“het is ook kast die eenvoudig 
in gebruik is. de rails zijn 
uitneembaar en je kunt ze nog 
in hoogte verstellen. je kunt 
het frame er zo uit pakken, je 
zet de componenten erop en 
klikt hem er weer in. je bent 
veel vrijer in het uitbedraden en aansluiten. de kast is inwendig ook 
wat breder. het is maar een paar centimeter, maar dat geeft de 
installateur meer aansluitgemak als de kast eenmaal hangt. ook dan 
kan hij er nog gemakkelijk bij door het chassis te kantelen. je hebt 
hoge rails waar je eenvoudig achter langs kunt. je kunt er nog even 
iets bijmaken en de rail eraf halen om de materialen achterlangs te 
halen. als je wilt kun je aan de zijkant een wandcontactdoos 
integreren”, besluit harrie. vSk kastenbouw b.v. uit best timmert 
goed aan de weg. het bedrijf heeft inmiddels ook een vestiging van 
een paneelbouwer in Groningen overgenomen. deze vestiging is al 
volledig operationeel en gaat in januari 2012 verhuizen naar een 
nieuw pand. 

Deze kast heeFt 
voorDeLen voor zoweL 
De instaLLateur 
aLs De paneeLbouwer

p  v.l.n.r. harrie Peters (vSk kastenbouw) en Tino van der veen (Legrand Nederland)

p  XL3 125 introductiefilm
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de nieuwe appartementen van woningbouwproject de werff 
kijken uit over de rivier de donge. voor de bewoners komt er een 
jachthaven voor de deur. het project combineert allure met 
duurzaamheid door toepassing van vloerverwarming gekoppeld 
aan een warmte-koude opslag installatie. hiermee is het 
mogelijk de warmte van de zomer op te slaan in de bodem voor 
de winter. omgekeerd kan de vloer hiermee in de zomer gekoeld 
worden. er is een modelwoning smaakvol ingericht voor 
bezichtiging.

De werFF
LuXe
woningbouw 
op Duurzame 
basis

hoofdaannemer g. van hemert 
bouwt in geertruidenberg 84 
appartementen op een plek vol 
geschiedenis. geertruidenberg 
verkreeg in 1213 als eerste 
hollandse stad stadsrechten. De 
appartementen combineren 
klassieke allure en een sfeer 
van scheepvaart nostalgie met 
tal van elektrotechnische 
innovaties. Drabbe 
elektrotechniek verzorgt de 
elektrotechnische installaties 
met een totaal pakket aan 
oplossingen van Legrand. 

 STarT ProjeCT: 2010
 oPLeveriNG: medio 2012
  maTeriaLeN LeGraNd: bTiCiNo video- eN deurCommuNiCaTie, 460 meTer LeGraNd  
P31 kabeLGooT eN LadderbaNeN, SChakeL- eN verdeeLiNriChTiNGeN

bticino opent deuren bij luxe appartementen aan de waterkant

Drabbe instaLLeert eLektroteChnisChe 
innovatie op historisChe boDem
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“op de werff, zoals het project heet, werd meer dan 100 jaar 
schepen gebouwd. de appartementen hebben daarom namen als 
galjoen en fregat”, zegt jolon. “de nieuwe bewoners mogen dan 
wel gevoelig zijn voor de nostalgie. ze leven ook graag met alle luxe 
van de moderne tijd! wij leverden hier een totaalpakket aan 
Legrand producten van de Schakel- en verdeelinrichtingen, de P31 
kabelgoot tot en met bTicino deurcommunicatie. dit italiaanse 
designmerk van Legrand voor het video- en 
deurcommunicatiesysteem past perfect bij deze omgeving, waar 
bewoners de nodige eisen stellen.” 

superlatieven
“het is een uitdaging om voor een dergelijk mooi project, dat 
gezichtsbepalend is voor Geertruidenberg, een goede prijsprestatie 
neerzetten met respect voor de uitstraling van klassieke luxe”, zegt 
jolon drabbe. “voor dit soort projecten werk ik nauw samen met 
Legrand. mijn accountmanager Cor Groeneveld en ik wonen hier 
zelf ook in de omgeving. we begrijpen dit project en hebben al een 
lange zakelijke relatie. dat heeft hier zijn resultaat afgeleverd!”, 

zegt jolon. “het is een project van superlatieven. zo is de 
organisatie in handen van de hoofdaannemer G. van hemert die 
vorig jaar tot de beste bouwer van Nederland is gekozen. ook met 
van van hemert hebben we een langdurige relatie.”
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drabbe elektrotechniek is 
installateur van onder meer 
domoticasystemen, 
beveiligingssystemen, 
projectverlichting en 
elektrotechnische installaties. 
dit familiebedrijf uit werkendam 
gelooft in innovatie en een 
oplossingsgerichte aanpak. 
jolon drabbe, eigenaar drabbe 
elektrotechniek: “wij zijn niet 
bang om nieuwe technieken toe 
passen. fabrikanten bieden 
nieuwe mogelijkheden, daar 
moet je tijd en mankracht voor 
vrijmaken. innoverende 
gedachten moet je als directie in 

je bedrijf binnenbrengen en je 
medewerkers op die manier 
instrueren. mijn motto is: loop je 
eens ergens tegenaan, loop daar 
niet voor weg! kijk naar hoe je 
met het oog op de toekomst dit 
kunt oplossen. Niks is 
onmogelijk in de techniek. het 
gaat erom dat er mensen zijn dit 
oppakken en willen uitvoeren. 
wij vinden het interessant om 
voor lastige vragen zelf een 
oplossing te bedenken. met 
bestaande of nieuwe technieken 
en daarbij betrekken we graag 
de fabrikant, zoals Legrand 
Nederland.”

Drabbe staat aL 35 Jaar 
ziJn mannetJe in De et 

p   v.l.n.r. jolon drabbe (drabbe elektrotechniek) en Cor Groeneveld (Legrand Nederland)
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 STarT ProjeCT: November 2010
 oPLeveriNG: 30 SePTember 2011
  ProduCTeN LeGraNd: 2,5 kiLomeTer P31 kabeLGooT, 300 meTer waNdGooT, 230 meTer zuCChiNi raiLkokerSySTeem, ComPLeTe 
daTa-iNSTaLLaTie, 9 daTakaSTeN eN 7 verdeLerS. 

“het was een uitdaging om hier in korte tijd een totaalproject te 
installeren”, zegt marco bouckaert, projectleider bij hiG. “Naast de 
tijdsdruk is ook de omvang van het project uitdagend. de hal is ruim 
40.000 m2 groot en 14 meter hoog. er zitten heel veel facetten in waar 
je aan moet denken. de lengte van de kabels is gigantisch en je zit 
aan de wanden met de installatie, dus je moet altijd rondom. door de 
grote afstanden in de distributiehal hadden we meer last van 
verliezen dan we hadden gecalculeerd, waardoor de kabel dikker 
moest worden uitgevoerd. we hebben daarom een combinatie 
gemaakt van kabel en railkoker. de railkoker heeft hier een kosten- 
en tijdsbesparing opgeleverd. het is heel gemakkelijk te installeren. 
anders hadden we naar elke kast een dikke kabel moeten trekken. je 
bespaart direct op de montagetijd”, vindt marco.

zomerstop fabriek
“vlak voor bouwvak kregen we het akkoord om de zucchini railkoker 
te installeren. die wordt door Legrand in een fabriek in italië 

p  van uden Logistiek is al dertig jaar een naam op de logistieke markt voor levensmiddelen, 
non-food, wijnen en gedistilleerde dranken



willen werken”, zegt marco. 
“door deze instelling hebben wij 
een vast klantenbestand op 
relatiebasis. al is de markt 
moeilijk en gaan mensen 
shoppen, toch houden wij aan 
deze visie vast. wij willen met 
leveranciers, klanten en 

personeel op relatiebasis 
werken. als je doet wat je 
toezegt, heb je een relatie en dan 
gaat het goed. dat is een lange 
termijn visie”, aldus marco.

groeiende samenwerking
“onze contact met Legrand 
Nederland is een goed voorbeeld 
van hoe een zakelijke relatie over 
de jaren kan groeien. hiG ging 
voor het eerst met Legrand in 
zee na de introductie van de P31 
kabelgoot. daarna hebben we 

met het LCS2 datapakket 
kennisgemaakt. we vinden het 
een voordeel dat Legrand als 
dataleverancier via de 
groothandel zijn spullen levert, 
dan krijgen we in de ochtend één 
vrachtwagen met alle spullen 
geleverd. je hoeft maar van één 

grossier de 
artikelen in te 
voeren. we 
hebben met de 
dataproducten 
van Legrand 

eerst een pilotproject gedaan. 
onze monteurs waren 
enthousiast. Nu zijn we één van 
de eerste installateurs die zelf 
kunnen certificeren. vanuit de 
data zijn we overgestapt naar het 
schakelmateriaal en nu werken 
we ook met de railkoker en 
verdelers. er staan met Legrand 
al weer nieuwe 
gemeenschappelijke projecten 
op stapel, zoals het nieuwe 
winkelcentrum rijnhoekPlaza in 
bodegraven”, besluit marco.

gemaakt. het was tegen de 
zomerstop van de zucchini 
fabriek. we hebben het toch voor 
elkaar gekregen”, zegt marco. 
“Normaliter heb je 8 tot 12 
weken nodig vanaf inmeten, 
engineering tot uitvoering en 
levering. hier hadden we 6 
weken, 3 voor 
de bouwvak 
en 3 erna. het 
is geweldig 
als je het als 
team, met 
ron van kampen en Leendert 
Nugteren van Legrand 
Nederland, dan toch voor elkaar 
krijgt.”

relatiebasis
“hiG is een totaal installateur, 
maar daar heb je er meer van. 
wat wij vooral belangrijk vinden, 
is dat je op het moment dat het 
erom spant in een project 
beloftes waarmaakt. al gaat 
iedereen naar huis, wij maken 
het werk af. ik zou niet anders 

LECOURANTPRAKTIJK

19

p Tom bouckaert (hiG) p marco bouckaert (hiG) p ron van kampen (Legrand Nederland) p Lars ottenbros (hiG)

de hiG organisatie bestaat uit 
een groep technische 
dienstverlenende 
bedrijfsonderdelen op het gebied 
van elektrotechniek, iT & 
communicatie, verkeerstechniek 
en traffic systemen. het 
familiebedrijf, gestart in 1982, is 
met bijna 200 medewerkers 
actief op de Nederlandse en 
belgische markt. het bedrijf is 
werkzaam op het brede terrein 
van onder andere beveiliging, 
brand- en ontruimings-
installaties, telefonie, data en 
computerruimtes.

hig: een 
breDe Jongen

Je bespaart DireCt 
op De montagetiJD
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erik van avendonk, manager 
Technologie en Quality 
assurance, kreeg van de directie 
de opdracht om vanuit zijn rol het 
milieucertificeringstraject te 
coördineren. Norbert van uitert, 
manager outbound bij Legrand, 
was als projectleider 
verantwoordelijk voor de fysieke 
uitvoering. “de milieurisico- 
analyse is het belangrijkste 
onderdeel van de iSo 14001 
norm”, zegt erik.“bij deze 
analyse wordt beoordeeld wat de 

milieurisico’s zijn voor alle 
vormen van mogelijke vervuiling. 
vervolgens worden voor de 
grootste milieurisico’s doelen en 
beheersmaatregelen vastgelegd, 
die in een milieuplan verwerkt 
worden. iSo 14001 kun je qua 
opzet vergelijken met iSo 9001: 
beide normen gaan uit van een 
aantoonbare beheersing van je 
bedrijfsprocessen door onder 
andere deze processen te 
beschrijven in procedures en 
werkinstructies. daarbij moet je 

iSO 14001 voor productielocatie boxtel behaald!

LegranD trots op uitbreiDing 
kwaLiteitsstempeL miLieuzorg

tevens laten zien dat je continu 
streeft naar verbetering. dit geldt 
zowel voor kwaliteit (9001) als 
voor milieu (14001), om 
bovenstaande te bewaken, plan je 
daarna regelmatig interne audits 
in, uitgevoerd door auditoren die 
daarvoor opgeleid zijn. 

hele keten doorlopen
“we merken duidelijk een 
toenemende vraag vanuit onze 
klanten naar iSo 14001”, zegt 
Norbert. “we hebben het 

afgelopen jaar heel hard gewerkt 
om het certificaat te behalen. met 
het team hebben we de 
milieuaspecten eerst in kaart 
gebracht. daarbij kijk je 
bijvoorbeeld naar aspecten als 
‘met wat voor stoffen werk je, wat 
voor risico’s op milieugebied 
loopt het bedrijf, hoe worden onze 
producten gemaakt, met welke 
machines, wat is de Co2 uitstoot 
van ons wagenpark’. we hebben 
kengetallen verzameld die met 
Co2 uitstoot te maken hebben.  

20

Legrand heeft maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan. 
zo zijn al 85% van de europese productielocaties iso14001 gecertificeerd. boxtel is onlangs aan dit 
lijstje toegevoegd. iso 14001 is de standaard op het gebied van milieumanagement. De 
internationale organisatie voor standaardisatie ontwikkelde deze norm om milieurisico’s van de 
bedrijfsvoering in kaart te brengen en indien nodig te verminderen. het iso 14001-systeem is 
zodanig opgezet, dat het zoveel mogelijk aansluit bij het al bestaande iso 9001 
kwaliteitsmanagement systeem. 

u  v.l.n.r. Norbert van uitert en erik van avendonk 
(Legrand Nederland)
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je loopt de hele keten tot en met 
je belangrijkste leveranciers en 
transporteurs helemaal door. al 
die zaken moet je kwantificeren”, 
zegt Norbert.“we hebben het hele 
bedrijf op milieuvlak doorgelicht.”

andere bril
“we hebben begin februari een 
haalbaarheidsstudie gedaan”, 
zegt erik. “daarbij hebben we 
zaken bekeken als: wat kunnen 
we zelf doen, waar moeten we 
derden bij betrekken en is het 
beoogde tijdsbestek voor 
certificering haalbaar? deze 
studie heeft ertoe geleid dat we 
uiteindelijk gekozen hebben voor 
een partij die ons kon 
ondersteunen bij 
de 
implementatie: 
Stichting 
adviescentrum 
metaal. dit is 
een stichting die 
vaker met dit 
bijltje heeft 
gehakt”, vertelt 
erik. voor de 
analyse van milieuaspecten 
bijvoorbeeld, moet je behoorlijk 
diepgaand en met een andere bril 
naar je bedrijf kijken.”

Doel behaald
“ons doel was in de eerste plaats 
het behalen van het certificaat en 
daarna te gaan werken aan het 
milieubewustzijn van het 
personeel”, vertelt erik. “we 
kwamen erachter dat we als 
Nederlandse organisatie al best 
veel doen op milieugebied. 

desondanks was de deadline 
ambitieus: certificering vóór de 
beurs elektrotechniek begin 
oktober. op 29 juli is vanuit 
veritas, de certificeringsinstantie, 
het vooronderzoek uitgevoerd en 
op 12 en 22 augustus volgden de 
auditdagen. er zijn collega’s 
teruggekomen van vakantie om 
hierbij aanwezig te zijn! maar het 
was het waard, want we hebben 
het gehaald!”, zegt erik. “ik ben 
nu betrokken bij de nazorg”, 
besluit Norbert. “uit de 
certificering zijn aanbevelingen 
gekomen. je krijgt hierna elk jaar 
een surveillance audit en elke 
drie jaar moet je een zogenaamde 
renewal audit laten uitvoeren. dit 

proces gaat erik verder 
vervolgen, uiteraard ondersteund 
door de gehele organisatie. dat is 
namelijk een voorwaarde voor 
succes!”

we hebben het 
heLe beDriJF
op miLieuvLak 
DoorgeLiCht
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nieuwe
proDuCten

 bTiCiNo woNiNGauTomaTiSeriNG

Legrand nederland introduceert dit 
najaar bticino my home, een zeer 
gebruiksvriendelijk systeem voor 
woningautomatisering. Dit domotica 
systeem is al succesvol gelanceerd 
in onder andere belgië, Duitsland, 
oostenrijk, spanje, italië en 
Frankrijk. Deze complete domotica 
toepassing brengt het bedienen van 
verlichting, verwarming, muziek, 

toegangscontrole, rolluiken en deurcommunicatie eenvoudig samen 
in één flexibel systeem. bticino my home combineert esthetiek en 
techniek en is eenvoudig uit te breiden en aan te passen aan 
toekomstige wensen van bewoners. Dit woningautomatiseringssys-
teem met italiaans design is nu ook verkrijgbaar in nederland. 

Steeds meer mensen kiezen 
ervoor hun woning uit te rusten 
met een intelligent systeem, dat 
comfort biedt en tegelijkertijd 
ontzorgt. in één handomdraai 
kunnen bewoners verlichting en 
verwarming regelen, rolluiken 
openen of sluiten en de favoriete 
muziek afspelen. via een 
scenariotoets kunnen zij 
voorgeprogrammeerde 
schakelingen oproepen voor 
bijvoorbeeld het ontwaken, het 
verlaten van de woning of tijdens 
het koken. bTicino my home 
vergroot het veiligheidsgevoel en 
zorgt ervoor dat er altijd controle 
is over de woning. zo is de 
toegangscontrole, 
deurcommunicatie en het 
alarmsysteem ook tijdens de 

afwezigheid van bewoners 
optimaal geregeld. het systeem 
meldt inbraken, maar kan ook 
autonoom handelen bij 
gaslekken en bij het uitvallen van 
de elektriciteit blijft het 
alarmsysteem functioneren. 
bTicino my home is zowel in huis 
als op afstand te bedienen, 
tijdens bijvoorbeeld afwezigheid 
en vakantie, via de computer, 
smartphone of tablet PC.

toegankelijke techniek via open 
protocol 
bTicino my home is gebaseerd 
op een open protocol, waaraan 
systemen van derden gekoppeld 
kunnen worden via een gateway. 
dit zorgt uiteindelijk voor meer 
transparantie en innovatie in de 

markt voor 
woningautomatisering. 
daarnaast stelt het system 
integrators en installateurs in 
staat om zelf combinaties te 
leggen met andere toepassingen, 
zoals op het gebied van 
bijvoorbeeld audio/ video 
applicaties.

bedieningselementen 
my home biedt een uitgebreid 
assortiment 

bedieningselementen. deze 
variëren van eenvoudige 
schakelaars tot geavanceerde 
touchscreens, videodisplays of 
een integratie met de iPhone of 
iPad. dankzij de koppeling met 
de productlijnen axolute, Light 
en Living van bTicino is er altijd 
een combinatie met 
schakelmateriaal dat past bij de 
stijl van woning. kijk voor meer 
informatie op het youTube kanaal 
Legrand Nederland. 

btiCino esthetisCh en FunCtioneeL 
sterk in woningautomatisering

p  bTicino streams of domotics film
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DuurzaamheiD binnen 5 Jaar 
geen unique seLLing point meer

thema 
website 
energy 
eFFiCienCy
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Axolute schakelmateriaal is de perfecte combinatie van een voortreffelijk design
en veelvoud aan esthetische mogelijkheden. Het geeft u een bijna oneindige reeks
ontwerpvarianten. Samen met het BTicino MyHome woningautomatiseringssysteem
is Axolute de beste keuze voor alle opvallende interieurs en woonomgevingen!

Legrand nederland b.v.
Postbus 54
5280 ab boxtel

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