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C O L U M N

I N H O U D

C O L O F O N
Maar wat gaat de toekomst 

ons brengen? Dit is een pran-

gende vraag waar niemand 

precies het antwoord op weet. 

Is het voorspoed of tegen-

spoed, is het hoop of vrees, 

geluk of ongeluk.

Herstelt de marktsituatie zich 

in de bouw? Moeten we een 

totaal andere koers gaan va-

ren? Kiezen we voor nog meer 

specialismen of voor behoud 

van een breed spectrum?

Zo kan ik nog wel even door-

gaan. Ondernemen is goed 

vooruit kijken wat ons te doen 

staat om de continuïteit van je 

bedrijf te waarborgen. 

Allemaal zaken die staan in 

ons nieuwe strategisch plan 

voor de komende jaren.

De berichtgeving in de 

media voorspelt bedrijven en 

consumenten zware tijden. 

Niet alleen in Nederland maar 

ook in Europa en zelfs mondi-

aal. Er komen dus andere 

tijden aan, waar je je goed 

tegen moet wapenen. 

Dat geldt natuurlijk ook voor 

de Verkerk Groep. Aan de ene 

kant is dat bedreigend maar 

aan de andere kant absoluut 

een uitdaging.
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In deze Vision staan veel 

projecten waar duurzaamheid 

een belangrijke rol speelt. 

Duurzaamheid krijgt steeds 

meer aandacht in onze maat-

schappij. Ook de Verkerk Groep 

is volop met duurzaamheid be-

zig. Op dit moment hebben we 

niveau 3 op de CO2-prestatie-

ladder en in de loop van 2012 

gaan we certificeren en door 

voor niveau 4. De CO2-presta-

tieladder is een instrument om 

bedrijven die deelnemen aan 

aanbestedingen te stimuleren 

tot CO2-bewust handelen in 

de eigen bedrijfsvoering en bij 

het uitvoeren van projecten. 

Het gaat dan met name om 

energiebesparing, het efficiënt 

gebruik maken van materialen 

en het gebruik van duurzame 

energie. Als elektrotechnisch 

dienstverlener kan je natuurlijk 

een belangrijke bijdrage leve-

ren aan dit proces wat we ook 

graag doen.

2012 heeft voor de Verkerk 

Groep genoeg uitdagingen 

waar wij u in de volgende 

Verkerk Vision uitgebreid over 

zullen berichten. U kunt na-

tuurlijk ook altijd onze website 

blijven bezoeken met daarop 

de laatste nieuwsfeiten van 

ons bedrijf. Wist u trouwens 

dat de Verkerk Groep ook een 

periodieke digitale nieuwsbrief 

uitgeeft? Zeker de moeite 

waard om die te ontvangen. 

Aanmelden hiervoor kunt u via 

de website. Ik wens u veel lees-

plezier met deze nieuwe editie 

van de Verkerk Vision van de 

Verkerk Groep, Professionals in 

Elektrotechniek. 

VOOr U LIGT DE NIEUWSTE EDITIE VAN DE VErKErK 

VISION, ONS rELATIEMAGAZINE WAT jAArLIjKS WOrDT 

UITGEGEVEN. VOL TrOTS KAN IK WIjZEN OP DE INHOUD 

VAN DEZE VErKErK VISION WANT DAT GEEfT EEN 

PrACHTIG bEELD WAAr WIj ALS ELEKTrOTECHNISCH 

DIENSTVErLENEr DAGELIjKS MEE bEZIG ZIjN EN ALS DE 

VErKErK GrOEP VOOr STAAN, INNOVATIE MET VISIE.
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In samenwerking met LrQA 

Nederland (onderdeel van 

Lloyd’s register Group) is eind 

jaren negentig op het gebied 

van kwaliteitsmanagement een 

uniek traject gestart. Niet een 

kwaliteitsmanager maar een 

aparte projectgroep (PGKZ) 

bestaande uit leden van het 

management/directieteam had-

den de verantwoording over 

de controle van procedures, 

processen en bedrijfsvoering 

binnen de Verkerk Groep.

LIjNveraNtwOOrDeLIjkHeID 
Voorzitter van de huidige 

projectgroep jaco den Haan: 

“Eind 2010 is er in deze 

opzet een belangrijke wijzi-

ging doorgevoerd. De PGKZ 

(ProjectGroep KwaliteitsZorg) 

bestaat tegenwoordig uit een 

afgevaardigde medewerker 

van elke productie-eenheid 

van de Verkerk Groep, inclusief 

een collega van de afdeling 

administratie, onder voorzitter-

schap van de KAM coördinator 

(Kwaliteit, Arbeid en Milieu). 

In verband met hun lijnverant-

woordelijkheid is besloten dat 

directie-managementteamle-

den geen deel uitmaken van 

de PGKZ. De controle op de 

naleving van de procedures en 

processen wordt daarmee lager 

in de organisatie onderge-

bracht.” Doordat elk lid dage-

lijks de vastgestelde procedures 

tot uitvoering brengt, kunnen 

eventuele verbeteringen sneller 

aan het licht worden gebracht. 

Deze opzet is uniek in Neder-

land voor de elektrotechnische 

installatiebranche. 

vOOrDeeL
“Groot voordeel is dat de leden 

van de projectgroep tegelijker-

tijd voor de collega’s van hun 

productie-eenheid of afdeling 

dienen als aanspreekpunt voor 

allerhande zaken wat betreft 

kwaliteitsmanagement”, aldus 

projectgroeplid en tevens 

projectleider Edward Keus. 

“De laagdrempeligheid resul-

teert in meer openheid, hier 

komen betere resultaten van.” 

werkwIjze
Een van de belangrijkste taken 

van de PGKZ is om hun contro-

les onafhankelijk uit te voeren. 

Daarom zijn er bij elke toetsing 

twee leden van de werkgroep 

aanwezig om hier absoluut 

zeker van te zijn. Daarbij wordt 

er zeer kritisch en willekeurig 

getoetst of de vooraf vast-

gestelde processen door elke 

projectgroep en/of medewer-

ker worden nageleefd. 

Enkele voorbeelden waar naar 

gekeken wordt:

•  Hoe is het proces 

 opgebouwd?

•  Hoe wordt het proces 

 uitgevoerd?

•  Houdt men zich aan het 

 vastgestelde proces?

•  Zijn alle vooraf vastgestelde  

 contact-/communicatie-

 momenten omschreven?

•  Wat wordt hier precies 

 besproken? 

Indien er ergens in de lijn 

één of meerdere afwijkingen 

worden geconstateerd, worden 

deze gemeld aan het manage-

ment/directieteam die op zijn 

beurt direct actie neemt om 

het proces optimaal te verbe-

teren.

resULtaat 

Na een jaar voorbereiding en 

eerste toetsingsmomenten die 

in november 2011 zijn uitge-

voerd, zijn de eerste resultaten 

zeer positief te noemen. 

Door de vertegenwoordiging 

van een medewerker per 

specifieke productie-eenheid is 

de betrokkenheid enorm én 

eventuele tussentijdse haperin-

gen worden veel sneller opge-

merkt. Al met al een positieve 

ontwikkeling voor de Verkerk 

Groep, of met andere woor-

den: innovatie met visie! 

Kwaliteit op eigen, 
unieke manier getoetst
‘KLANTTEVrEDENHEID, CONTINUE PrOCESVErbETErING 
EN PrEVENTIEf rISICO’S bEHEErSEN’. DE MEESTE 
OrGANISATIES HEbbEN DEZE COMPETENTIES STEVIG 
VErANKErD IN DE PrIMAIrE bEDrIjfSDOELSTELLINGEN 
STAAN. MOOIE WOOrDEN, MAAr WOrDT Er NOU 
OOK éCHT IETS MEE GEDAAN? 

k w a L I t e I t s z O r G

Directeur 
P.E.G. Schneiders

Van boven naar beneden, van links 

naar rechts: Edward Keus, Evert Schippers, 

Jaco den Haan, Adil Tajjiou, Walter 

van Oorschot, Donovan Blackman. 

Op de foto ontbreken Martin Marcus 

en Hans Alderliesten. 
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Duurzaam 
onderwijs 
in Dordrecht

U t I L I t e I t

De Duurzaamheidsfabriek 

wordt een gebouw waar 

technologische bedrijven en 

beroepsonderwijs gaan samen-

werken. Er worden duurzame 

producten en productiemetho-

den uitgeprobeerd en ontwik-

keld. Studenten van VMbO, 

MbO en nascholende werkne-

mers zijn er straks samen 

bezig met duurzaamheid. 

In de toekomst gaan ook 

andere onderwijstypen zoals 

HAVO, VWO en HbO in de 

fabriek participeren. Technische 

bedrijven gaan in de labs en 

werkplaatsen van het centrum 

lesgeven. Sommige bedrijven 

gaan er ook een deel van hun 

bedrijfsactiviteiten huisvesten. 

Dit is een belangrijke impuls 

voor het beroepsonderwijs in 

de Drechtsteden. Samen leren is 

de kern. bedrijven als afvalver-

werker HVC, Priva, Xcalibur, 

Installatiewerk Zuid-Holland, 

waarin de Verkerk Groep ook 

participeert, SUblean en vele 

andere zijn betrokken bij de 

realisatie van de fabriek en 

nemen deel in het onderwijs. 

Ook het onderwijs zelf wordt 

in de fabriek vernieuwend 

ingericht.

arCHIteCt
Architect Thomas rau, bekend 

om duurzaamheid in zijn werk, 

ontwierp de Duurzaamheidsfa-

briek. Het gebouw moet zoveel 

mogelijk zelfvoorzienend zijn 

wat energie betreft. Er komt 

een warmte-koude opslag, 

zonnepanelen en veel ‘slimme’ 

installaties. bij ingebruikname 

is 80% van het gebouw klaar; 

20% zal zich blijven dooront-

wikkelen. Het gebouw wordt 

duurzaam door het gebruikte 

materiaal, de energievoorzie-

ning, de natuurlijke ventilatie 

en de mogelijkheden tot herge-

bruik in de toekomst. 

FysIeke GebOUw
In het gebouw zal het unieke 

karakter van de Duurzaam-

heidsfabriek tot uitdrukking 

komen. Natuurlijk blijkt dit 

onder andere uit het gebruik 

van materialen en de energie-

voorziening, maar het blijkt 

nog meer uit de manier waarop 

het gebouw zich kan aanpassen 

aan de toekomstige ontwikke-

lingen. In het programma van 

eisen is uiteraard nadrukkelijk 

gestuurd op een gebouw wat 

voldoet aan hoge milieudoel-

stellingen. De ontwikkeling 

zal minimaal CO2 neutraal 

dienen te geschieden en er zal 

gestreefd worden naar een 

energiegevend gebouw. 

Daarnaast is ook flexibiliteit 

een belangrijk kenmerk van 

dit gebouw zodat er in de 

exploitatie snel kan worden 

gereageerd op veranderingen 

in de markt.

INspIrereNDe OMGevING
Dit alles moet bijdragen aan 

een inspirerende omgeving 

waar onderwijs en bedrijfsleven 

elkaar niet alleen ontmoeten, 

maar elkaar ook versterken. 

Om de mogelijkheden voor 

de uiteindelijke gebruikers zo 

groot mogelijk te houden zal 

het gebouw primair als casco 

worden ontwikkeld. 

Voor wat de indeling betreft 

wordt uitgegaan van hallen 

met verschillende verdiepings-

hoogtes van 16 en 8 meter, 

waar tevens kantoor-, vergader- 

en onderwijsruimtes worden 

gerealiseerd. De invulling 

van het gebouw wordt in 

samenspraak met de bedrijven 

gerealiseerd. Door de flexibi-

liteit van het gebouw kunnen 

gebruikers relatief eenvoudig 

van plek wisselen. Er is bij de 

ontwikkeling gezocht naar een 

optimale afstemming tussen 

kosten en gewenste kwaliteit, 

waarbij flexibiliteit ook als een 

kwaliteit wordt beschouwd. 

In de geavanceerde, deels 

transparante fabriekshal, zijn 

een techniekhal, flexibele 

werkplaatsen, ateliers, produc-

tie- en testruimtes en rustplek-

ken ingericht voor exploratief 

onderwijs, in samenhang met 

elkaar. De Duurzaamheidsfa-

briek is ongeveer 6.000 m² bvo 

groot en wordt gebouwd door 

Heijmans.

verkerk GrOep
Verkerk verzorgt de complete 

elektrotechnische installaties 

in het project, inclusief de 

middenspanningsinstallatie 

met de nettransformator.

De distributie van de elektrische 

energie vindt plaats vanaf de 

hoofdverdeelinrichting via een 

railkokersysteem 630A. 

Verder realiseren wij de aar-

ding, het kabelgootsysteem, 

de verlichtingsinstallatie met 

zoveel mogelijk LED-armaturen 

en daglichtregeling, LED-

noodverlichting, brandmeld- en 

ontruimingsinstallatie. 

Het schakelen van de verlich-

ting door het hele gebouw 

wordt gedaan middels een 

KNX-installatie. Voor de diverse 

gebruikers worden de indivi-

duele wensen en aanpassingen 

aan de installatie gerealiseerd, 

waarbij duurzaamheid een 

belangrijk uitgangspunt is.

Ook wordt er binnenkort 

besloten in wat voor mate er 

van duurzame energieoplossin-

gen zoals zon en wind gebruik 

gaat worden gemaakt.

De Duurzaamheidsfabriek 

onderscheidt zich dus door een 

vernieuwende en interessante 

vorm van samenwerking tussen 

bedrijfsleven en onderwijs op 

duurzame thema’s zoals 

Meet- en regeltechniek, 

Elektrotechniek, Maritieme 

Industrie, Machinebouw, 

Procesindustrie, Installatietech-

niek en bouw. Met een grote 

klap op een knop en een regen 

van serpentines is in juni 2011 

het officiële startsein gegeven 

voor de bouw van de Duur-

zaamheidsfabriek. Tijdens de 

schoolvakanties zijn de heipa-

len de grond ingegaan. 

Medio 2012 zal de Duurzaam-

heidsfabriek gereed zijn om in 

gebruik te worden genomen.

OP HET LEErPArK IN DOrDrECHT IS DE VErKErK 

GrOEP GESTArT MET DE rEALISATIE VAN DE 

ELEKTrOTECHNISCHE INSTALLATIES VOOr DE 

DUUrZAAMHEIDSfAbrIEK. DE fAbrIEK WOrDT 

GEbOUWD OP EEN PrOMINENTE PLEK EN VOrMT DE 

ENTrEE VOOr HET LEErPArK. HET LEErPArK IS EEN 

VErNIEUWDE GEbIEDSONTWIKKELING IN DOrDrECHT, 

WAArIN LErEN, WONEN, WErKEN EN rECrEërEN 

SAMENGAAN.
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In opdracht van rijkswater-

staat/Imtech ICT heeft de 

Verkerk Groep de opdracht ge-

kregen voor het realiseren van 

de regelinstallatie voor diverse 

metingen, waaronder wind- en 

radarniveaumetingen. 

vOLaUtOMatIsCH
Op in totaal vier stalen kolom-

men van 10 meter hoog en 

twee meter doorsnede (beter 

bekend als Water Meet Opstel-

lingen of WMO) rondom de 

kering zijn knikarmen geïnstal-

leerd die speciale metingen 

uitvoeren. Deze continue 

metingen op het gebied van 

golfslag of windkracht worden 

automatisch via glasvezel 

doorgestuurd naar de hoofd-

centrale. 

De radarniveaumetingen zijn 

ervoor om het waterniveau te 

bewaken als de kering gesloten 

is. Dit alles gebeurt volauto-

matisch, ook bij het sluiten en 

openen van beide keringen 

komt er in tegenstelling tot de 

traditionele besturing van de 

andere stormvloedkeringen 

geen mens meer aan te pas.

aLLeeN per sCHIp te 
bereIkeN
Het project was niet alleen qua 

aanzien maar ook logistiek 

heel bijzonder voor de Verkerk 

Groep. Aangezien de WMO’s 

in het water staan waren de 

werkzaamheden alleen per 

speciaal gecharterd schip te 

realiseren. 

Ook zijn er op de Zuidoever 

twee patchpanels geleverd. 

Eén patchpanel is geplaatst in 

de Geleidertoren Zuid en deze 

is voor de communicatie tussen 

de windmeetopstelling en het 

hoofdgebouw. In het Hoofdge-

bouw Zuid is er ook een patch-

panel geplaatst. Hier komen 

de windmetingen en radarni-

veaumeting binnen en deze 

data wordt doorgestuurd naar 

Meetnet Controle Centrum van 

rijkswaterstaat in Delft.

In zijn totaliteit is dit een 

bijzonder project waar wij 

trots op zijn. Mede dankzij de 

Verkerk Groep is Nederland 

nóg beter beschermd tegen 

eventuele overstromingen! 

sOCIëteIt De wItte
De Nieuwe of Littéraire Socië-

teit De Witte is opgericht op 2 

oktober 1802 en neemt al twee 

eeuwen lang een markante po-

sitie in het Haagse sociale leven 

in. De Sociëteit ontleent zijn 

naam De Witte aan het oor-

spronkelijke witte gebouw aan 

de noordzijde van het Plein. 

Daar richtten op de beneden 

verdieping van een koffiehuis 

114 overwegend jonge notabe-

len de nieuwe vereniging voor 

gezellig verkeer en geoor-

loofde uithuizigheid op. Anno 

2011 bedraagt het ledental 

ongeveer 3100. 

De Witte is als traditionele 

herensociëteit begonnen, maar 

sinds 1998 kunnen ook dames 

een volledig lidmaatschap met 

stemrecht verkrijgen. Het ge-

bouw is een rijksmonument en 

heeft in drie fasen zijn huidige 

omvang gekregen. In 1820 

werden de twee aangrenzende 

panden gekocht. In 1870 zijn 

de panden gesloopt en werd 

er tot nieuwbouw overgegaan 

naar een ontwerp van architect 

C. Oudshoorn. In 1900 werd 

er uitgebreid met een nieuwe 

vleugel en werd het interieur 

in Art Nouveaustijl uitgevoerd. 

In 1930 werd de laatste uit-

breiding aan de zijde van het 

Mauritshuis gerealiseerd in Art 

Decostijl. Het gebouw kreeg 

de symmetrische voorgevel die 

de gehele noordzijde van het 

Plein beslaat, terwijl ook het 

interieur werd vervangen in 

Art Decostijl. Vanaf de jaren ’90 

is het hele pand in fasen geres-

taureerd en heeft de Verkerk 

Groep meegewerkt aan de 

klimaatinstallatie van het pand. 

kLIMaatINstaLLatIe
recentelijk heeft de Verkerk 

Groep wederom de nodige 

aanpassingen gemaakt aan 

de klimaatinstallatie. Een deel 

van het pand is vanwege de 

restauratie van het Maurits-

huis komende jaren verkocht, 

waardoor de installatie moest 

worden gescheiden. Dit werd 

door Imtech uitgevoerd en op 

speciaal verzoek van de tech-

nisch beheerder van Sociëteit 

de Witte moest de Verkerk 

Groep, als specialist op gebied 

van Meet- en regeltechniek, 

de regeltechnische installatie 

aanpassen. Deze werkzaamhe-

den, bestaande uit de nodige 

bekabelingswerkzaamheden, 

aanpassen van besturingspa-

nelen en benodigde software, 

werden met de nodige ervaring 

en historisch besef tot tevre-

denheid uitgevoerd.

tweeDe kaMer
Vlakbij Sociëteit de Witte ligt 

het binnenhof met in het mid-

den de ridderzaal, omringd 

door parlements- en rege-

ringsgebouwen zoals de Eerste 

en Tweede Kamer. De oudste 

gebouwen op het binnenhof 

stammen reeds uit de 13e eeuw 

en hebben dus al heel wat 

bewoners aan zich voorbij zien 

trekken. Het meest bekende 

gebouw is toch wel de Tweede 

Kamer der Staten Generaal, 

met de plenaire zaal met zijn 

blauwe stoelen waar de 150 

Kamerleden vergaderen en 

Verkerk beschermt 
Nederland tegen het water

r e G e Lt e C H N I e k

Haagse projectenSommIGEn bEScHouwEn HEt alS HEt acHt-

StE wERElDwonDER; HEt SluItStuK Van 

DE bERoEmDE DEltawERKEn. oFtEwEl, DE 

maESlantKERInG In HoEK Van HollanD. 

DE maESlantKERInG IS EEn StoRmVloED-

KERInG oP DE GREnS Van HEt ScHEuR En DE 

nIEuwE watERwEG bIj HoEK Van HollanD. 

bIj EEn DREIGEnDE oVERStRomInG SluItEn DE 

twEE EnoRmE DEuREn DE nIEuwE watERwEG 

aF. oP DEzE manIER woRDt zuID-HollanD 

bEScHERmD tEGEn HEt HoGE watER. DEzE 

StoRmVloEDKERInG IS bIjna EVEn lanG alS DE 

EIFFEltoREn En wEEGt zElFS VIER KEER zoVEEl. 

IN DE HOfSTAD HEEfT DE VErKErK GrOEP IN DE LOOP DEr jArEN AL VELE PrOjECTEN MOGEN INSTALLErEN. 

Of DIT NU EEN ZOrGINSTELLING, EEN KANTOOrGEbOUW, EEN WOONTOrEN Of DE KLEINSTE STAD VAN 

NEDErLAND (MADUrODAM) IS, HET WArEN ALTIjD bIjZONDErE PrOjECTEN. DAAr ZIjN rECENTELIjK TWEE 

HISTOrISCHE GEbOUWEN AAN TOEGEVOEGD, NAMELIjK HET TWEEDE KAMErGEbOUW EN SOCIëTEIT DE 

WITTE, bEIDE GELEGEN AAN HET PLEIN IN DEN HAAG.

7INNOVATIE MET VISIE

hun politieke debatten voeren. 

Hiervan zijn vaak beelden op 

televisie te zien en het kan er 

daarbij soms verhit aan toe 

gaan. 

verHItte DIsCUssIes 
recentelijk heeft de Verkerk 

Groep in opdracht van A. 

de jong Installatietechniek 

werkzaamheden aan de 

klimaatinstallatie uitgevoerd. 

Er vond vervanging van de 

koelmachines plaats, waarvoor 

Verkerk de nodige regeltech-

nische bekabelingswerkzaam-

heden heeft uitgevoerd. Een 

lastige klus in een bewoond 

gebouw, die door onze ervaren 

monteurs prima is uitgevoerd. 

De Verkerk Groep zorgde in 

samenwerking met A. de jong 

Installatietechniek voor een 

prima functionerende klimaat-

installatie in de beroemde 

plenaire zaal zodat ook in de 

toekomst de nodige ‘verhitte’ 

discussies in een aangenaam 

klimaat gehouden kunnen 

worden. 

Sociëteit De Witte Tweede Kamer
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LICHtGewICHt 
CONstrUCtIes
Een van de voornaamste doel-
stellingen van deze installatie 
wordt het vervaardigen van 
genormaliseerde, op maat 
gezaagde hogesterkte stalen 
buizen voor lichtgewicht 
constructies in auto’s. 
De geïntegreerde keten die 
deze investering binnen Tata 
Steel creëert, zal de organisa-
tie nog beter in staat stellen 
om klanten uit de automo-
bielsector te bedienen. 

In 2004 heeft de buizendivisie 
van Tata Steel in Europa zich 
met succes begeven op de 
markt voor groot formaat 
buizen voor de automobiel-
sector. Zo worden onder 
andere hooggespecialiseerde 
chassisbuizen gemaakt. 

Sindsdien heeft Tata Steel 
zich in die sector een reputa-
tie verworven als een innova-
tief bedrijf dat producten van 
hoge kwaliteit levert. 

CONtrOLe Over De HeLe 
keteN
Door de investeringen in 
Zwijndrecht wordt Tata Steel 
een volledig geïntegreerde 
leverancier van buizen voor 
de automobielsector, met 
controle over de hele keten; 
van de productie van staal 
tot en met het produceren, 
bewerken en verpakken van 
buizen.

De rOL vaN De verkerk 
GrOep
De Verkerk Groep heeft de 
opdracht gekregen om voor 
dit innovatieve project de 

gehele machinelijn en bestu-
ringspanelen (die vanuit een 
buitenlandse locatie aange-
scheept worden) in nauwe 
samenspraak met Tata Steel 
te installeren, testen en in be-
drijf te stellen. Hierbij wordt 
zoveel gebruik gemaakt van 
de bestaande, afgekoppelde 
bekabeling en daar waar no-
dig nieuwe aangebracht als 
de bestaande bekabeling niet 
toereikend is. Tevens worden 
de nodige aanpassingen 
aangebracht in de besturings-
panelen.  

veILIGHeID bOveN aLLes 
Ook wordt de gehele machi-
nelijn van de hoogste veilig-
heidsnormen voorzien door 
middel van een beveiligd hek-
werk. De installatie hiervan 
wordt door Verkerk verzorgd. 

Zo worden bijvoorbeeld 
bepaalde draaiende delen 
van machines automatisch 
stopgezet als er in dat 
segment van de machinelijn 
een deur van het hekwerk 
wordt geopend. Dit alles is in 
samenspraak met de zoge-
naamde Machinerichtlijn. 

De installatie zal in juli 
2012 operationeel zijn.

tata Steel 
Zwijndrecht

Verdelers 
van de Verkerk Groep
DE VErKErK GrOEP 

bOUWT AL VELE jArEN 

IN EIGEN PrODUCTIE 

rEGELPANELEN, 

bESTUrINGSPANELEN, 

PATCHPANELS, MOTOr-

CONTrOLCENTErS EN 

VErDEELINrICHTINGEN. 

DEZE PANELEN VOrMEN 

EEN ONMISbArE 

SCHAKEL TUSSEN DE 

VErSCHILLENDE 

ELEKTrOTECHNISCHE 

INSTALLATIES EN 

MACHINES.

I N D U s t r I epa N e e L b O U w

TATA STEEL, MArKTLEIDEr EN PrODUCENT/DISTrIbUTEUr VAN STAAL GAAT EEN NIEUWE 

PrODUCTIE- EN bEWErKINGSLIjN VOOr STALEN bUIZEN VOOr DE AUTOMObIELSECTOr 

OPZETTEN IN HAAr fAbrIEK IN ZWIjNDrECHT. DE bELANGrIjKSTE ONDErDELEN VAN 

DEZE UITbrEIDING ZIjN EEN GLOEIOVEN VOOr DE PrODUCTIE VAN GENOrMALISEErDE 

PrECISIEbUIZEN EN EEN ZAAGINSTALLATIE. HET STAAL DAT IN DE INSTALLATIE WOrDT 

GEbrUIKT (WAArONDEr INNOVATIEVE EN ULTrA HOGESTErKTE STALEN) KOMT UIT TATA 

STEEL fAbrIEKEN IN IjMUIDEN EN POrT TALbOT (WALES).

veeLzIjDIG
Voor projecten op het gebied 

van regeltechniek, industriële 

automatisering, utiliteit en 

datacommunicatie zorgen de 

door de Verkerk Groep gefabri-

ceerde verdelers voor een opti-

male kwaliteitsbasis, waarmee 

storingen in het proces worden 

voorkomen en een zo hoog 

mogelijk rendement gehaald 

kan worden.

UNIeke eN MaatGerICHte 
OpLOssINGeN
De panelen en verdeelinrich-

tingen zijn doorgaans uniek en 

worden op klantspecificatie ge-

maakt, maar kunnen natuurlijk 

ook in series gebouwd worden.

De verdeelinrichtingen van de 

Verkerk Groep worden in alle 

denkbare projecten toegepast 

zoals kantoren, woningen/

winkels, industrie, onderwijs, 

ziekenhuizen, zorgcentra 

en culturele instellingen in 

binnen- en buitenland. 

Onze opdrachtgevers zijn 

onder andere installateurs en 

technische groothandels.

UItGebreIDe 
testprOCeDUre
Voordat de verdeelinrichtingen 

naar het project worden ge-

stuurd, worden deze uitgebreid 

getest in onze eigen testruimte. 

Indien gewenst worden deze 

testresultaten naderhand aan 

de klant verstrekt. Hierna gaan 

deze verdeelinrichtingen of 

panelen op transport. De ver-

deelinrichtingen van de Verkerk 

Groep zijn leverbaar in verschil-

lende soorten en maten, al naar 

gelang de wensen en behoef-

ten van de klant. Dit kunnen 

zowel kracht- als hoofdverde-

lers zijn van bijvoorbeeld 2500 

A, lichtverdelers van 40 A of 

een combinatie van een kracht- 

en lichtverdeler. Levertijden va-

riëren van een paar dagen tot 

een paar weken, dit afhankelijk 

van fabricaat en ordergrootte. 

verkerk bOUwt verDeLer 
vOOr HOOFDkaNtOOr LIDL
Voor de nieuwbouw van het 

nieuwe hoofdkantoor van 

supermarktketen Lidl, dat 

momenteel wordt gebouwd in 

Huizen, heeft de afdeling een 

mooie opdracht verkregen. 

Een maar liefst vijf meter lange 

en 2500 kilo zware hoofdverde-

ler (bouwvorm vier) met 2500 A 

en een aggregaatveld van 1600 

A zal het gehele kantoor voor-

zien van elektrische energie. 

De verdeler heeft tevens een 

koppelschakelaar van 1250 A 

met 42 afgaande velden. 

Deze koppelschakelaar is in 

feite de schakeling tussen het

preferente en niet preferente 

deel van de installatie. 

Velden die op de preferente 

delen van de verdeler staan 

gekoppeld dienen te allen tijde 

in bedrijf te blijven. Hierbij kan 

gedacht worden aan bijvoor-

beeld de noodverlichting en 

lift(en) van het gebouw. 

LOGIstIek eeN UItDaGING
Qua omvang en logistiek is er 

wel wat extra planning nodig. 

De verdeler bestaat uit één ge-

heel waardoor er een speciaal 

deel van de paneelbouwafde-

ling is afgezet om dit project in 

goede orde te laten verlopen. 

De bouwtijd van een verdeler 

van deze omvang bedraagt 

ongeveer twee weken. 

De vermogensautomaten zijn 

uitrijdbaar (afkoppelbaar), 

wat een groot voordeel is voor 

bijvoorbeeld servicedoeleinden 

of eventuele storingen. Hier-

door hoeft de verdeler niet uit 

elkaar gehaald te worden wat 

tijdswinst kan betekenen in het 

geval van een storing. 

kOrte LIjNeN eN ervarING
Steeds vaker krijgt de Verkerk 

Groep opdrachten voor dit 

soort grootschalige projecten. 

Waar vroeger de vraag voor 

onderverdelers groter was, is er 

tegenwoordig ook vraag naar 

de bouw van hoofdverdelers. 

Tevens is de kennis en ervaring 

in huis om direct te zien of 

een installatie geschikt is voor 

de verdelers en besturingspa-

nelen die gebouwd dienen te 

worden. 
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U t I L I t e I t

Lidl heeft 

inmiddels 

meer dan 350 

vestigingen en 

ontwikkelt zich 

steeds verder en wil hoogste 

kwaliteit tegen lage prijzen 

blijven leveren. Het nieuwe 

hoofdkantoor wordt gebouwd 

tegenover het Nautisch Haven-

kwartier. Daarbij wordt ook 

de meest moderne en energie-

zuinige Lidl supermarkt van 

Nederland gebouwd met een 

oppervlakte van 1500 vierkante 

meter. De bouw is nu bijna een 

jaar aan de gang en de kelder 

is gereed, de ruwbouw gerea-

liseerd en voor de winter moet 

het geheel glas- en waterdicht 

zijn, zodat de afbouw kan 

plaatsvinden. De oplevering 

staat gepland voor medio 2012.

eNerGIezUINIG 
Duurzaamheid staat voorop 

bij de bouw van dit kantoor. 

Lidl wil het meest energie-

zuinige kantoorgebouw van 

Nederland realiseren. Er wordt 

gebruikgemaakt van duurzame 

bouwmaterialen, warmte- en 

koudeopslag en zonnepanelen. 

De totale verlichting wordt in 

led uitgevoerd, met daglicht-

regeling en bewegingsmel-

ders. De Verkerk Groep heeft 

opdracht gekregen om alle 

elektrotechnische installaties 

uit te voeren in dit duurzame 

kantoorgebouw. 

Er komt een hoofdverdeelin-

richting van 2500 A, welke vol-

ledig zelf gebouwd wordt in de 

afdeling Paneelbouw evenals 

de laagspanningsverdelers. 

teCHNIsCHe 
aUtOMatIserING
Als noodvoorziening komt er 

een noodstroomaggregaat van 

850 KVA. Verder wordt het ge-

bouw voorzien van brandmel-

ding en ontruiming, toegangs-

controle en een uitgebreid 

datanetwerk categorie 7. De 

afdeling Technische Automa-

tisering van de Verkerk Groep 

verzorgt de software voor de 

volledige automatisch ge-

stuurde zonweringsinstallatie. 

Kortom een technisch hoog-

standje met een grote inbreng 

van de Verkerk Groep.

Tijdens de bouw besloot Lidl 

het kantoor nog een stuk uit 

te breiden wat ook instal-

latietechnisch gelijk wordt 

mee geïnstalleerd, uiteraard 

conform de laatste wensen van 

de Lidl organisatie. Lidl kan 

straks trots zijn op haar nieuwe 

duurzame hoofdkantoor en de 

Verkerk Groep op een fantas-

tisch referentieproject.  

Illustratie binnenterrein kantoor + winkel LIDL Huizen

Nieuwbouw 
Hoofdkantoor Lidl

IN HUIZEN WOrDT HET NIEUWE HOOfDKANTOOr VAN LIDL GEbOUWD 

DOOr bOUWONDErNEMING STOUT b.V. UIT HArDINXVELD-GIESSENDAM. 

AL SINDS 1995 IS NAAr VOLLE TEVrEDENHEID IN HUIZEN HET 

HOOfDKANTOOr VAN LIDL NEDErLAND GEVESTIGD. OM DE AMbITIES 

TE KUNNEN bLIjVEN WAArMAKEN WAS HET NODIG EEN NIEUW 

KANTOOr TE LATEN bOUWEN.

Illustratie hoofdentree kantoor LIDL Huizen

De verzorgingshuizen en het 

verpleeghuis zijn opgegaan in 

de Stichting Zorg en Verpleging 

Goeree-Overflakkee (ZVGO) 

en werken binnen CuraMare 

intensief samen met het Van 

Weel-bethesda Ziekenhuis en 

hebben beide hun eigen missie 

en ambitie. 

vaN weeL-betHesDa 
zIekeNHUIs
Het Van Weel-bethesda Zie-

kenhuis is het streekziekenhuis 

voor de bewoners van Goeree-

Overflakkee, westelijk Voorne-

Putten en andere omliggende 

eilanden en was begin jaren 

’90 al klant van de Verkerk 

Groep. Destijds is het oproep- 

en communicatiesysteem VSS 

2000 geïnstalleerd. Vandaag 

de dag wordt er gewerkt aan 

een partnership tussen beide 

bedrijven met betrekking tot de 

onderhoudsactiviteiten met een 

langetermijnvisie. Het belang-

rijkste doel hierbij is zekerheid 

en continuïteit met betrekking 

tot het goed functioneren van 

de installaties tegen zo laag 

mogelijke kosten. Een vast team 

van de Verkerk Groep is bezig 

met het aanpassen en uitbreiden 

van diverse afdelingen om zo 

het ziekenhuis installatietech-

nisch op het hoogste niveau 

te brengen. We zijn gestart in 

2010 met de verbouwing van de 

MDL-afdeling, Poli Cardiologie 

en de Hart CATH-kamer. In 2011 

hebben we opdracht gekregen 

voor het project OK4 wat in 

bouwteamverband werd uitge-

voerd, evenals de uitbreiding van 

het beddenhuis op de 1e en 2e 

verdieping, de verbouwing van 

de Sterilisatieafdeling CSA en de 

uitbreiding van de Verkoever-

ruimte.bijzondere omstandig-

heid was dat de dagelijkse gang 

van zaken in het ziekenhuis 

gewoon moest doorgaan. 

Hierdoor was er veel coördinatie-

overleg en aanpassing van plan-

ningsafspraken. Gelukkig is ons 

projectteam ervaren en kunnen 

ze dat goed hendelen. De kracht 

van Verkerk is dat ook de regel-

technische werkzaamheden aan 

de klimaatinstallatie voor OK4 

gelijktijdig konden worden uit-

gevoerd. Andere werkzaamhe-

den die worden uitgevoerd zijn 

vervanging van de brandmeld-

installatie en het upgraden van 

het verpleegroepsysteem VSS 

2000 naar een VSS • IP systeem, 

inclusief integratie zonwerings-

besturing, het maken van voor-

zieningen (230V, data, beugel) 

voor tv-schermen bij de bedden, 

koppeling van brandmelding en 

VSS aan de dect-installatie en het 

aanbrengen van de bekabeling 

voor dwaaldetectie maar ook 

diverse aanpassingen aan de 

E-installatie, zoals voedingen, 

aardingen en keuring medische 

ruimten. Door de diversiteit is 

het een prachtig werk om te 

mogen realiseren.

De saMarItaaN
In Sommelsdijk wordt het 

nieuwe Verpleeghuis De Samari-

taan gebouwd op de bestaande 

locatie. De nieuwbouw wordt 

daarom in fases uitgevoerd. 

De nieuwe Samaritaan bestaat 

uit vier gebouwen die middels 

gangen aan elkaar verbonden 

zijn. De Verkerk Groep heeft 

opdracht gekregen voor de elek-

trotechnische installaties inclusief 

een uitgebreid verpleegroepsys-

teem VSS • IP.

kNX
De basis voor het verpleegroep-

systeem zijn de service-units 

VSS • SPT in combinatie met 

draadloze alarmering, inte-

gratie van telefonie en dect, 

integratie videodeurintercom, 

besturing zonwering en toe-

gangsverlening. 

De telefooncentrale wordt 

opgenomen in een netwerk 

en kan tevens centraal dienst 

doen voor andere locaties van 

CuraMare. Er wordt camera-

beveiliging geïntegreerd in 

gangen en op kamerniveau 

voor de woongroepen. Er komt 

dwaaldetectie VSS en er gaat 

een pilot draaien met VSS track 

and trace. Alle te signaleren sto-

ringsmeldingen vanuit VSS wor-

den op basis van KNX gekop-

peld. Met deze omvang wordt 

een gebruiksvriendelijk systeem 

geïnstalleerd wat ondersteu-

nend is voor zowel bewoners als 

voor personeel. De eerste fase is 

bijna afgerond en de eindople-

vering van de nieuwbouw vindt 

in 2013 plaats.

Verkerk 
Groep en 
CuraMare

e L e k t r O t e C H N I e k

SINDS EEN PAAr jAAr IS DE VErKErK GrOEP bEZIG MET 
DE rEALISATIE VAN ELEKTrOTECHNISCHE WErKZAAM-
HEDEN VOOr DIVErSE PrOjECTEN VAN CUrAMArE 
OP GOErEE-OVErfLAKKEE. CUrAMArE IS HET SAMEN-
WErKINGSVErbAND TUSSEN HET VAN WEEL-bETHESDA 
ZIEKENHUIS, HET VErPLEEGHUIS DE SAMArITAAN EN DE 
VErZOrGINGSHUIZEN EbbE EN VLOED, DE GOEDE rEE, 
GELDErSHOf EN DE VLIEDbErG. ALLEMAAL PrOjECTEN 
IN DE GEZONDHEIDSZOrG WAArIN DE VErKErK GrOEP 
EEN STErKE PArTNEr EN EEN bELANGrIjKE SPELEr IS.

De SamaritaanVan Weel-Bethesda Ziekenhuis
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verhalen achter de objecten 

multimediaal beleven. 

Een speeltuin met als thema de 

Waddenzee en nieuwe horeca-

faciliteiten maken het nieuwe 

Madurodam compleet.

LaNGe reLatIe
Verkerk en Madurodam heb-

ben al een jarenlange relatie 

die dateert van 1996 toen het 

gehele park werd gerenoveerd 

en uitgebreid met de zo-

mer- en winterdijk, een grote 

vuurtoren, nieuwe maquettes, 

multifunctionele zalen en een 

tentoonstellingsgebouw.

Alle jaren zijn door Verkerk 

onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd. Op het moment 

dat de plannen voor de huidige 

ingrijpende veranderingen 

rond waren, is Verkerk 

benaderd wat uitmondde in 

een intentieovereenkomst. 

Snelheid van handelen was 

geboden want de werkzaam-

heden moeten gerealiseerd 

worden in de maanden novem-

ber 2011 tot april 2012, wat op 

zich een uitdaging is.

keNNIs eN ervarING UIt 
Het verLeDeN
Ondanks de ultrakorte voorbe-

reidingstijd is de uitdaging om 

het gehele project binnen de 

gestelde termijn te realiseren 

met beide handen aangegre-

pen. Daarbij heeft ook een rol 

gespeeld dat de werkzaamhe-

den die de Verkerk Groep nu 

uitvoert mede zijn gebaseerd 

op kennis en ervaring vanuit 

het verleden. 

De diverse eilanden waaruit 

het park bestaat worden op-

nieuw ingericht. 

Hierdoor kunnen putten of 

kelders bij de eilanden herge-

bruikt worden of vernieuwd. 

Vanuit de putten en kelders 

wordt de diverse nieuwe beka-

beling aangebracht, inclusief 

verdeelkasten en/of bestu-

ringspanelen ten behoeve van 

de verlichting en sturing van 

onder andere de bewegende 

delen van de diverse maquet-

tes zoals het sluizencomplex of 

de Maeslantkering. Er wordt 

met verschillende spanningen 

gewerkt, 220V en 24V, om alles 

goed te laten functioneren.

De hoofdbesturingskast (met 

PLC’s) staat in de kelder van 

de winterdijk, waar ook het 

rangeercomplex voor de 

treinen zich bevindt. Naast het 

verzorgen van het complete 

tekenwerk is ook de enginee-

ring en samenbouw van de 

besturingspanelen uitgevoerd 

in onze afdeling Paneelbouw. 

Verder realiseert Verkerk ook 

de aarding- en bliksembeveili-

ging, overspanningsbeveiliging 

en wordt het glasvezelnet-

werk aangebracht voor het 

interactief maken van de 

diverse maquettes. Als tijdelijke 

voorziening is voor een nood-

stroomaggregaat gezorgd, om 

tijdens de graafwerkzaamhe-

den verschillende gebouwen 

onder spanning te houden.

rIDDer IN De OrDe vaN 
LaaGLaND
De werkzaamheden op zich 

zijn af en toe bijzonder lastig 

omdat sommige ruimtes in de 

miniatuurstad niet bijzonder 

groot zijn. Ondanks dit gege-

ven, zijn we wederom bijzon-

der trots te mogen meewerken 

aan deze ingrijpende vernieu-

wing van Madurodam. 

Het testen en inbedrijfstellen 

van de verschillende instal-

laties wordt in samenspraak 

met de Technische Dienst van 

de miniatuurstad gerealiseerd. 

De software voor de besturing 

wordt door Madurodam zelf 

geschreven. bijzonder is dat het 

projectteam van Verkerk Indus-

trie, wat de werkzaamheden 

voor Madurodam uitvoert, ge-

leid wordt door Henk Nugteren 

als Projectmanager. Hij was in 

1996 ook bij het project betrok-

ken. Henk is in 2007 vanwege 

zijn bijzondere bijdrage aan de 

relatie tussen de Verkerk Groep 

en Madurodam op speciale 

wijze onderscheiden. Hij werd 

benoemd tot ridder in de Orde 

van Laagland.

HerOpeNING
In april 2012 gaat Madurodam 

weer open voor de bezoekers 

die dan kunnen genieten van 

een interactieve miniatuurstad 

die het bezoeken zeker waard 

is. Madurodam, opgericht ter 

nagedachtenis aan verzetsheld 

George Maduro, geeft de 

opbrengsten via de Stichting 

Madurodam Steunfonds aan 

goede doelen voor kinderen. 

Grootse veranderingen in 
kleinste stadje van Nederland!

MADUrODAM ONDErGAAT TIjDENS DE WINTErSLUITING EEN GrOTE METAMOrfOSE. 
DE MINIATUUrSTAD VIErT IN 2012 HAAr 60-jArIG bESTAAN EN GrIjPT DAT AAN OM 
HET PArK TE VErfrAAIEN. DE VErKErK GrOEP IS NET ALS TIjDENS DE rENOVATIE EN 
UITbrEIDING IN 1996 ééN VAN DE CONTrACTPArTNErS.

I N D U s t r I e

600.000 bezOekers per 
jaar
Madurodam is één van de 

bekendste dagattracties van 

Nederland en ontvangt onge-

veer 600.000 bezoekers per 

jaar uit binnen- en buitenland. 

Deze bezoekers waarde-

ren het unieke creatieve en 

nostalgische karakter van de 

miniatuurstad, maar geven ook 

aan dat het park beter moet 

aansluiten bij de huidige tijd 

door meer actie en informatie 

te bieden. Op deze behoefte 

speelt het nieuwe Madurodam 

in. Zo komen er tientallen doe-

dingen en via moderne com-

municatiemiddelen worden de 

boeiende verhalen achter de 

objecten verteld. Het park gaat 

behoorlijk op de schop, maar 

de bekende karakteristieke 

miniaturen blijven het hart van 

het nieuwe Madurodam vor-

men. Ze worden onderverdeeld 

in drie gebieden: ‘Waterrijk’, 

‘Stedenrijk’ en ‘Vindingrijk’ (ar-

chitectuur, handel en transport, 

entertainment en land- en 

tuinbouw).

jong en oud kunnen straks via 

tientallen interacties aan de 

slag waarbij de handen uit de 

mouwen moeten worden ge-

stoken, bijvoorbeeld door het 

daadwerkelijk bedienen van 

het schaalmodel van de Ooster-

scheldekering, het leegpompen 

van een polder en het laden en 

lossen van schepen in de haven 

van rotterdam.

Via digitale informatiescher-

men kunnen bezoekers de 
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Verkerk Groep als 
branddetectiebedrijf

b e H e e r  e N  O N D e r H O U D

brANDVEILIGHEID VAN GEbOUWEN, IEDErEEN HEEfT ErMEE TE MAKEN. Of jE NU 

ArCHITECT bENT Of EIGENAAr, AANNEMEr Of HUUrDEr Of ALLEEN bEZOEKEr. Er ZIjN 

VErSCHILLENDE WETTEN, rEGELS EN AfSPrAKEN rOND brANDVEILIGHEID. NIET ALLE 

PArTIjEN DIE bIj brANDVEILIGHEID VAN GEbOUWEN bETrOKKEN ZIjN, WETEN WELKE 

rEGELS EN WETTEN Er ZIjN. OOK NIET Of HET OM EISEN GAAT Of jUIST OM WENSEN. 

DE VErKErK GrOEP KAN U ALS bMI brANDDETECTIEbEDrIjf VAN DIENST ZIjN.

Hoofdkantoor Van Leeuwen Buizen

CaraNte GrOep
Al vele jaren is de Verkerk 

Groep betrokken bij projecten 

van de Carante Groep. Dit is 

een samenwerkingsverband 

van twaalf zelfstandige organi-

saties in de care sector. 

De aangesloten organisaties 

zijn regionaal actief verspreid 

over Nederland. Deze samen-

werkende organisaties bieden 

met 18.000 medewerkers zorg, 

begeleiding en ondersteuning 

op maat aan zo’n 20.000 cliën-

ten. Carante Groep is actief in 

de zorg- en dienstverlening aan 

mensen met een lichamelijke 

en/of verstandelijke beperking, 

in de psychiatrie, ouderenzorg, 

welzijn en jeugdhulpverlening.

bij de Carante Groep aangeslo-

ten organisaties zijn onder an-

dere Amerpoort, ASVZ, frion, 

De Waerden, Zorgspectrum.

aMerpOOrt
De Verkerk Groep heeft in 2010 

in opdracht van de Amerpoort 

voor het terrein Nieuwenoord 

te baarn een Plan van Aanpak 

(Integraal Plan brandveilig-

heid) gemaakt. Het is een 

meerjarenplan dat loopt van 

1 januari 2011 tot en met 31 

december 2015. De doelstelling 

is de huidige brandmeldinstal-

laties (ongeveer een 32 stuks) 

gefaseerd te vervangen door 

een netwerk van brandmeld-

installaties dat door middel 

van glasvezel centraal in het 

hoofdgebouw wordt bediend 

en centraal ingelezen wordt op 

de nieuwe brandmeldcentrale 

die als basis dient voor het ge-

heel. Inmiddels zijn er diverse 

brandmeldcentrales op het 

terrein vervangen en zal medio 

2012 het nieuwe glasvezelnet-

werk operationeel zijn. Het 

plan wordt jaarlijks met het 

bevoegd gezag (brandweer) en 

de Amerpoort besproken en 

daar waar nodig bijgesteld. 

De Verkerk Groep verzorgt 

voor iedere nieuwe brandmeld-

installatie het Programma van 

Eisen, de projectie, de levering, 

installatie (indien gewenst), de 

inbedrijfstelling en het jaarlijks 

onderhoud. Met in 2015 een 

gehele certificering.

bij de realisatie van het geheel 

is rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat de brand-

meldinstallaties autonoom 

kunnen functioneren indien 

dit gewenst is. Het netwerk 

is zo opgebouwd dat iedere 

brandmeldcentrale kan worden 

opgenomen op het glasvezel-

netwerk en ook kan worden 

verwijderd. De ontruimings-

alarminstallatie is afhankelijk 

van het gebruik van het type b 

(luid). Voor het gehele terrein 

is er een stilalarm installatie.

kaNtOOr vaN LeeUweN 
bUIzeN GrOep
In 2011 is Swindonk, het 

nieuwe hoofdkantoor van de 

Van Leeuwen buizen Groep, 

opgeleverd. Een buitenge-

woon gebouw op een bui-

tengewone plek. De Verkerk 

Groep realiseerde de complete 

elektrotechnische installaties 

inclusief de uitgebreide brand-

meldinstallatie. Voor Swindonk 

is deze gecombineerd met de 

sprinklerinstallatie. Het geogra-

fische paneel in de brandmeld-

centrale is hierop aangepast en 

conform de regelgeving voor 

automatische sprinklerinstal-

latie (VAS) geproduceerd in de 

afdeling Paneelbouw van de 

Verkerk Groep. 

Onze rol als branddetectie-

bedrijf was duidelijk middels 

het maken van advies voor de 

brand- en ontruimintsinstallatie 

en de realisatie hiervan. De in-

stallatie is door een derde par-

tij gecertificeerd. De Verkerk 

Groep verzorgt het volledige 

onderhoud aan de brandmeld- 

en ontruimingsinstallatie.

 

Een belangrijk gegeven is de 

invoering van het Gebruiks-

besluit per 1 november 2008, 

waardoor er een landelijk 

uniforme regelgeving van 

kracht is voor het brandveilig 

gebruik van gebouwen. 

Het Gebruiksbesluit vervangt 

de opgenomen voorschriften 

in de gemeentelijke bouw-

verordening. Per 1 januari 

2012 is het Gebruiksbesluit 

opgenomen in de landelijke 

bouwregelgeving. Doel van 

de integratie van voorschrif-

ten in een nieuw besluit is de 

complexiteit van bouwregel-

geving te verminderen, de 

eenduidigheid te vergroten 

en te komen tot minder en 

eenvoudigere regelgeving. 

Als bMI branddetectiebedrijf 

kunnen wij uitstekend inspe-

len op deze regelgeving.

braNDDeteCtIebeDrIjF 
eN HeLpeNDe HaND
Sinds 2003 is de Verkerk 

Groep een officieel erkend 

bMI branddetectiebedrijf. 

Later hebben wij ook onze 

erkenning als bMI opsteller 

Programma van Eisen verkre-

gen. Dit houdt in dat Verkerk 

zelfstandig brandmeldin-

stallaties mag projecteren, 

installeren, in bedrijf stellen 

en onderhouden met afgifte 

van een certificaat als bewijs 

dat de installatie voldoet aan 

de gestelde eisen.

Door de combinatie van 

erkend bMI opsteller PvE en 

branddetectiebedrijf kun-

nen wij alle noodzakelijke 

werkzaamheden rondom het 

realiseren van een brand-

meldinstallatie uitvoeren. 

Hiervoor werkt Verkerk als 

onafhankelijke partij samen 

met veel leveranciers van 

brandmeldinstallaties. 

De Verkerk Groep onder-

steunt een opdrachtgever 

door het verzorgen van de 

benodigde documenten 

voor het aanvragen van een 

gebruiksvergunning. Wij ver-

zorgen de benodigde teke-

ningen en maken in het kader 

van het nieuwe Gebruiksbe-

sluit het vereiste ontruimings-

plan. bij de ontwikkeling 

van nieuwe projecten is de 

Verkerk Groep uw deskundig 

gesprekspartner. Wij stellen 

het Programma van Eisen 

(ook bij meerdere eisende 

partijen) op en maken de 

projectering. Daarnaast stel-

len wij een projectplan op en 

maken een plan van aanpak 

om te komen tot certificering. 

Naast het installeren en on-

derhouden van brandmeldin-

stallaties verzorgt de Verkerk 

Groep ook het onderhoud 

aan deze installaties.

beHeerDer 
braNDMeLDINstaLLatIe
De regelgeving stelt eisen aan 

alle partijen die betrokken 

zijn bij een brandmeldinstalla-

tie, dus ook aan de gebruiker. 

Deze moet een beheerder in 

dienst hebben die beschikt 

over het diploma ‘beheerder 

brandmeldinstallatie’. 

Een beheerder krijgt naast 

informatie over de bediening 

van de centrale veel meer 

achtergrondinformatie over 

het gebruik en bijvoorbeeld 

het voorkomen van onge-

wenste brandmeldingen. 

Daarnaast is de beheerder 

aanspreekpunt voor de 

brandweer en het onder-

houdsbedrijf. De Verkerk 

Groep kan bij u op locatie 

de eendaagse cursus beheer-

der brandmeldinstallatie 

verzorgen, waarna de cursist 

officieel Opgeleid Persoon is 

en beschikt over het vereiste 

certificaat. De specialisten van 

de Verkerk Groep staan voor 

u klaar.



De zorgwoning 
van de toekomst

DE ZOrGSECTOr HEEfT TE MAKEN MET VErANDErENDE rEGELGEVING, 

TOENEMENDE MArKTWErKING, NIEUWE (MEDISCH)-TECHNOLOGISCHE 

ONTWIKKELINGEN, bUDGETTAIr bOUWEN éN EEN STEEDS MONDIGErE 

PATIëNT. EEN PATIëNT DIE STEEDS HOGErE EISEN STELT AAN DE 

KWALITEIT VAN DE ZOrG EN EEN PATIëNT DIE SNEL GEHOLPEN WIL 

WOrDEN. HET ACCENT IN DE ZOrG VErSCHUIfT. NIET LANGEr AANbOD 

GESTUUrD, MAAr MEEr AfGESTEMD OP DE VrAAG EN WENSEN VAN 

bEWONErS, CLIëNTEN EN/Of PATIëNTEN.
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wat zit er 
volgens de 
Verkerk Groep 
in de zorg-
woning van 
de toekomst? 

zOrGOprOep
De zorgoproep kan gedaan 

worden op de VSS • SPT maar 

ook op de extra geïnstalleerde

oproepunits in bijvoorbeeld 

toilet, bad-, slaapkamer of op 

één van de vier drukknoppen 

van de hals-/ polszender. Ook 

bestaat de mogelijkheid om 

op een eventueel aanwezige 

smartphone, tablet, mobiele 

telefoon of PDA een alarm te 

maken.

aUtOMatIsCHe 
zOrGOprOep
Er kan een automatische zorg-

oproep worden gemaakt op 

basis van verschillende indica-

ties, geheel afhankelijk van de 

behoefte of noodzaak van de 

bewoner. Voorbeelden hiervan 

zijn ons track and trace systeem 

en geluids- en/of bewegings-

meting. 

tOeGaNG
De toegangsdeur is voorzien 

van een videodeurintercom 

evenals een toegangskaartle-

zer. Via de videodeurintercom-

installatie wordt er een beeld/

spraakverbinding tot stand

gebracht. Het systeem kan toe-

gang verlenen door middel van 

de elektrische deuropener.

basIsverLICHtING
De basisverlichting wordt auto-

matisch in- en uitgeschakeld op 

basis van daglichtmeting.

De in- of uitschakeling kan be-

invloed worden door een van 

de voorgeprogrammeerde

scènes of door een handbedie-

ning. 

sFeerverLICHtING
De sfeerverlichting wordt au-

tomatisch in- en uitgeschakeld 

op basis van een voorgepro-

grammeerde scène of door een 

handbediening.

LOOpverLICHtING 
(NaCHtOrIëNtatIe-
verLICHtING)
Loopverlichting is nachtoriën-

tatieverlichting vanaf de slaap-

kamer naar het toilet c.q.

badkamer. Tijdens de nacht 

schakelt de loopverlichting 

automatisch in als de bewoner

zijn bed verlaat en schakelt 

weer uit als de bewoner weer 

in bed ligt. 

GOrDIjNeN/jaLOezIeëN/
zONwerING
De gordijnen, jaloezieën, 

shutters en/of rolluiken in de 

woning worden automatisch 

geopend en gesloten op basis 

van een voorgeprogrammeerde 

scène of handbediening.

INterNet
Via de internetaansluiting zijn 

er veel mogelijkheden voor 

gebruikers. Zo kan bijvoor-

beeld, via de smartphone 

of tablet door middel van 

camerabeelden die vanuit de 

VSS • SPT worden gegenereerd, 

de woning op afstand worden 

gecontroleerd.

aUDIOsysteeM 
(INstabUs kNX/eIb)
De keuze van een audiosy-

steem is van zeer persoonlijke 

aard. Zo kunnen er acht 

audiobronnen op aangesloten 

worden en kan er voor elke 

ruimte een individuele keuze

gemaakt worden uit een bron. 

Tijdens een zorgoproep wordt 

het geluid van de audiobron 

naar een minimum gestuurd 

zodat er een duidelijke 

communicatie met de zorg-

verlener kan plaatsvinden.

teLeFONIe
De standaard aanwezige tele-

foniediensten kunnen uitge-

breid worden met verschillende

VoIP diensten, bijvoorbeeld 

Skype, voor (kosteloze) 

communicatie met binnen- en

buitenland. Naast het intoetsen 

van cijfers is het ook mogelijk 

om te bellen door middel

van fototoetsen.

braND- eN/OF 
rOOkMeLDING
bij brand- c.q. rookmelding 

wordt er een melding gegeven 

aan de zorginstelling en/of

aan een brandweercentrale. 

De kookvoorzieningen worden 

automatisch uitgeschakeld. 

Voor maximale toegankelijk-

heid van hulp- en zorgverleners 

wordt het toegangsysteem 

vrijgegeven, de verlichting 

ingeschakeld, de zonwering 

omhoog gestuurd en de gordij-

nen geopend.

INbraakbeveILIGING
De laatste jaren is de behoefte 

aan een goede en betrouwbare 

beveiliging en het selectief

toegang verlenen aan be-

paalde personen toegenomen. 

Diverse kaartlezers met

geautoriseerde toegangskaar-

ten of sleutels zijn migreer-

baar op de VSS • SPT. Tevens 

kunnen camerabeelden van 

bijvoorbeeld de centrale hal, 

fietsenstalling of omgeving ge-

makkelijk ingekoppeld worden 

op de service unit, net als een 

eventueel alarmsysteem.

kLIMaat
Het klimaat in de woning 

wordt geregeld door middel 

van het Instabus KNX/EIb sys-

teem. Afhankelijk van de scène 

wordt de gewenste tempera-

tuur per ruimte bepaald. 

sCèNes
In het systeem wordt gebruik 

gemaakt van scènes. Een scène 

is een voorgeprogrammeerde

bedrijfssituatie van de woning, 

geheel afgestemd op de indi-

viduele wens van bewoner en 

zorgverlener. Dit is mogelijk 

door de integratie van zorg en 

domotica, de toepassing van de 

VSS • SPT en het Instabus KNX/

EIb systeem. 

v e r p L e e G r O e p s y s t e M e N

traCk aND traCe 
Zorginstellingen doen al het mogelijke om hun bewoners een vei-

lige woonomgeving te bieden. In sommige gevallen hebben bepaal-

de patiënten echter meer zorg en aandacht nodig dan anderen. Een 

voorbeeld hiervan is het weglopen of verdwalen van bijvoorbeeld 

dementerende bewoners. In de regel zijn alle beweegmogelijkhe-

den voor iedereen hetzelfde. 

MaXIMaLe beweGINGsvrIjHeID
Om verzorgers ondersteuning en de bewoners maximale bewe-

gingsvrijheid te bieden, heeft de Verkerk Groep dé oplossing 

hiervoor in huis. Via het geheel nieuwe track and trace systeem en 

onder andere de 4 kanaals-alarmzender kan per bewoner worden 

vastgesteld wat zijn of haar ‘leefcirkels’ mogen zijn. Zo wordt be-

paald wat iemands toegangsvrijheid is: voor de ene persoon alleen 

een afdeling, voor een andere persoon bijvoorbeeld het hele huis 

en de tuin. Het systeem is zelfs zo specifiek in te richten dat er per 

lift kan worden aangegeven of deze wel of niet gebruikt mag wor-

den. Verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2012 de eerste 

track and trace systemen geïnstalleerd zullen worden. 

Nieuwe oNtwiKKeLiNG 
Voor 2012
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INteGraLe beNaDerING
De zorg vraagt om complete 

geïntegreerde oplossingen. 

Een integrale benadering bete-

kent het gezamenlijk ontwik-

kelen van plan én concept tot 

en met realisatie, onderhoud 

en beheer. De Verkerk Groep 

wil zijn kennis hierbij voor de 

klant zo vroeg mogelijk inzet-

ten en richt zich hierbij altijd 

op een lange termijn overeen-

komst. Noodzakelijke ver-

nieuwingen hebben in eerste 

instantie veel minder te maken 

met technologie dan men 

denkt. Het begint met visie, 

een concept en pas daarna de 

verwerking ervan in technolo-

gie. Technologie (ICT infrastruc-

tuur en apparatuur) wordt pas 

in een zo laat mogelijk stadium 

vastgesteld en aangeschaft, 

zodat optimaal gebruik kan 

worden gemaakt van de aller-

laatste technieken.

zOrGwONING vaN De 
tOekOMst
Het uitgangspunt van de zorg-

woning van de toekomst is in 

de ogen van de Verkerk Groep 

een woning waarbij zorg en 

comfort in volledige harmonie 

samengaan. De jarenlange 

ervaring op het gebied van 

zorgsystemen in combinatie 

met domotica geeft een oplos-

sing om ouderen langer thuis te 

laten wonen. Maar niet alleen 

voor ouderen, ook voor mensen 

met een beperking of voor 

mensen die hoge eisen stellen 

aan comfort kan dit concept 

worden toegepast. In het con-

cept worden twee technieken 

gebruikt; het Verkerk Service 

Systeem (VSS), een specifiek 

communicatiesysteem voor de 

gezondheidszorg, gecombi-

neerd met een Instabus KNX/

EIb systeem voor de domotica-

toepassingen. Centraal in de 

zorgwoning van de toekomst 

staat de VSS • SPT service unit 

van het VSS systeem. Door het 

gebruik van touch screen en 

integratie van meerdere toepas-

singen in één infrastructuur, 

zoals communicatie, (zorg)regis-

tratie, beveiliging en huisauto-

matisering, mag de VSS • SPT 

zich een totaaloplossing voor de 

zorg noemen. De service unit is 

uitermate geschikt voor levens-

loopbestendig wonen. Zo kan 

de gebruiker in eerste instantie 

de unit zonder alarmeringsknop 

gebruiken. Hierdoor ontstaat 

er een veelzijdig domoticasys-

teem. Naarmate de (specifieke) 

zorgbehoefte van de gebruiker 

verandert, groeit het zorgsys-

teem met hem of haar mee.

stIGMatIsereND karakter
verDweNeN
Tevens is het mogelijk om de 

rode alarmeringsknop te ver-

bergen en in een later stadium 

weer toe te voegen. Ook de 

kleur van de behuizing is in 

overleg zelf te bepalen. 

Door de combinatie met de 

aanwezigheid van een SD-card 

reader voor het bekijken van 

digitale foto’s is het stigmatise-

rende karakter van een kastje 

aan de muur hierdoor in één 

klap verdwenen.
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Deze kolen/biomassacentrale 

(met een totaal vermogen 

van 800 MW) kent een zeer 

hoog energierendement en is 

ontworpen om naast kolen tot 

50% biomassa, voornamelijk 

hout, als brandstof te gaan 

gebruiken. Hierdoor zal de 

totale CO2-uitstoot van deze 

centrale niet groter zijn dan de 

CO2-uitstoot van een moderne 

gasgestookte centrale.

HOOGste eIseN aaN 
MILeUprestatIes
Deze beslissing draagt bij aan 

de voorzieningszekerheid van 

elektriciteit in West-Europa op 

lange termijn. Electrabel en 

GDf SUEZ stellen de hoogste ei-

sen aan de milieuprestaties van 

de nieuwe centrale en streven 

naar de laagst mogelijke CO2-

uitstoot in de strijd tegen de 

opwarming van de aarde. 

Gebouwd volgens de meest re-

cente technologieën, kent deze 

centrale een energierendement 

van circa 46%. Dit in tegenstel-

ling tot de steenkoolcentrales 

van de vorige generatie met 

een rendement van ongeveer 

36%. Deze verhoging van het 

rendement betekent meer 

elektriciteit met minder fossiele 

brandstoffen en circa 25% 

minder CO2-uitstoot. 

eNerGIezUINIG
bovendien voldoet deze nieu-

we centrale aan de strengste 

emissienormen. Dit alles maakt 

dat deze nieuwe centrale 

behoort tot de schoonste en 

meest energie-efficiënte kolen/

biomassacentrales ter wereld. 

bij de voorbereiding van de 

bouw van deze centrale op de 

Maasvlakte is volledig rekening 

gehouden met de mogelijke 

toepassing van de afvang en 

opslag van CO2 (CCS voor CO2 

Capture and Storage). 

Deze centrale anticipeert 

namelijk op de ontwikkelingen 

die deze technologieën naar 

verwachting zouden moeten 

kennen in de komende jaren. 

De locatie op de Maasvlakte 

in rotterdam biedt ook grote 

voordelen op het vlak van lo-

gistiek (toevoer van kolen en 

biomassa), koelwater en aan-

sluitmogelijkheden op het (toe-

komstige) hoogspanningsnet.

werkzaaMHeDeN verkerk
De Verkerk Groep heeft in 

opdracht van Wolter & Dros 

Amersfoort de bekabeling en 

installatie van de besturingspa-

nelen voor de regeltechnische 

installaties verzorgd. De ruim 

50 besturingspanelen zijn in 

eigen beheer gefabriceerd. 

Volgens planning zal de 

volledige bouw van de centrale 

in 2013 gereed zijn.

In opdracht van burgers Ergon 

verzorgt de Verkerk Groep de 

gehele regeltechnische instal-

latie inclusief ontwerp, engi-

neering, bekabeling, panelen, 

software, in bedrijfstelling en 

nazorg van het project.

 

Een goede dienstverlening 

vraagt om een optimale werk-

omgeving. En met de opwar-

ming van de aarde is het daarbij 

ook belangrijk om te kijken 

naar wat de gemeente kan 

doen om een bijdrage te leve-

ren aan zaken als het klimaat-

probleem. Het nieuwe gemeen-

tehuis is volledig CO2 neutraal, 

gebruikt groene stroom en 

ongeveer veertig tot vijftig 

procent minder energie dan 

andere kantoorgebouwen. Het 

wordt gebouwd van duurzame 

en zoveel mogelijk recyclede en 

recyclebare materialen. Om dit 

te kunnen bereiken zijn tech-

niek en architectuur optimaal 

op elkaar afgestemd. Eén van 

de technische vernuftigheden 

is de warmte- en koudeopslag 

in de bodem in combinatie met 

energiezuinige warmtepompen. 

Het bodemwater wordt ge-

bruikt voor het koelen en ver-

warmen van het gebouw door 

dit via slangen in de betonnen 

vloeren en plafonds te pompen. 

Hierdoor ontstaat zowel in de 

zomer als in de winter een com-

fortabel binnenklimaat. Per ver-

trek kunnen de medewerkers 

zelf de temperatuur instellen. 

Verder wordt gebruik gemaakt 

van zonnepanelen op het dak 

en zonnecellen aan de gevel 

die dienst doen als buitenzon-

wering. Ook de buitenzonwe-

ring is door de medewerkers 

(indien van toepassing) zelf te 

bedienen.

 

De DUUrzaaMHeIDs-
tOepassINGeN Op eeN rIj:
•  Warmte- en koudeopslag 

 in de bodem in combinatie  

 met energiezuinige 

 warmtepompen;

•  Koeling en verwarming via  

 betonkernactivering (bKA) in  

 de vloeren en plafonds;

•  Verhoogde isolatie door 

 drievoudig isolatieglas en  

 toepassing van riet als 

 dakbedekking;

•  Zonnecellen op het dak   

 en als buitenzonwering voor  

 stroomopwekking;

•  Hergebruik van de warmte  

 en koude uit de gebruikte  

 ventilatielucht;

•  Zonnecollectoren voor het  

 voorverwarmen van 

 warmtapwater;

• Energiezuinige werkplek-  

 verlichting en verlichting met  

 bewegingssensoren;

• Waterbesparende toiletten  

 en zelfsluitende kranen.

 

Het uiteindelijke resultaat van 

alle technische vernuftigheden 

zal gepresenteerd worden aan 

de bezoekers via een energie-

monitor in de publiekshal van 

het gemeentehuis. Op deze 

manier is geheel transparant 

hoe duurzaam en energiezui-

nig het gemeentehuis daad-

werkelijk is. 

Het groenste 
gemeentehuis 
van Nederland

HET GEMEENTEHUIS VAN MIDDEN-DELfLAND TE SCHIPLUIDEN 
WOrDT ééN VAN DE MEEST DUUrZAME EN ENErGIEZUINIGE 
GEMEENTEHUIZEN IN NEDErLAND. AL VANAf HET EErSTE 
ONTWErP IS GEKEKEN HOE ArCHITECTUUr, SErVICE EN 
TECHNIEK OPTIMAAL SAMEN ZOUDEN KUNNEN KOMEN IN 
DIT NIEUWE GEMEENSCHAPSHUIS VAN DE GEMEENTE 
MIDDEN-DELfLAND. VErDEr STAAT DE DrIEHOEK KLANT, 
MEDEWErKEr EN HET MILIEU CENTrAAL. NAAr VErWACHTING 
WOrDT HET 5966 M² GrOTE GEMEENTEHUIS IN HET EErSTE 
KWArTAAL VAN 2013 IN GEbrUIK GENOMEN. 

Verkerk zit op hete kolen
ELECTrAbEL IS EEN TOONAANGEVENDE SPELEr OP DE NEDErLANDSE ENErGIEMArKT. MET ZES MODErNE 
PrODUCTIELOCATIES EN EEN TOTALE CAPACITEIT VAN 5103 MW IS ELECTrAbEL DE GrOOTSTE PrODUCENT 
VAN ELEKTrICITEIT IN NEDErLAND. ELECTrAbEL LEVErT ALS ONDErDEEL VAN GDf SUEZ ELEKTrICITEIT 
EN GAS AAN ZOWEL ZAKELIjKE KLANTEN ALS AAN CONSUMENTEN. OP DE EErSTE MAASVLAKTE bIj 
rOTTErDAM IS GESTArT MET DE NIEUWbOUW VAN EEN UNIEKE KOLEN/bIOMASSACENTrALE. MET DEZE 
NIEUWE CENTrALE WIL ELECTrAbEL OOK IN DE TOEKOMST AAN DE GrOEIENDE VrAAG KUNNEN 
VOLDOEN EN TEGELIjK EEN bIjDrAGE LEVErEN AAN EEN DUUrZAMErE ENErGIEVOOrZIENING. 

r e G e Lt e C H N I e k

Kolen/Biomassacentrale

Gemeentehuis Midden-Delfland
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Het Energiehuis is in vele 

opzichten bijzonder. Het is een 

transformatieproject waarbij 

het historisch karakter van 

de monumentale voormalige 

energiecentrale zeker niet 

verloren gaat. In februari 2011 

heeft Van Wijnen West b.V. 

de aannemingsovereenkomst 

getekend voor de realisatie van 

de renovatie. Het gebouw is 

eerst geheel asbestvrij ge-

maakt. jonkman en Klinkhamer 

architecten heeft het ontwerp 

gemaakt voor dit uitdagende 

gebouw, waarin zich straks 5 

culturele instellingen gaan ves-

tigen. Stichting Tobe (inclusief 

Popcentrale), bibelot, OMSK, 

Hollands Diep en Kunstmin 

zullen samen het Energiehuis 

gaan beheren, exploiteren en 

uiteraard programmeren. 

vaN aLLe MarkteN tHUIs
De oude elektriciteitscentrale 

omvat zes voormalige machine-

hallen die zullen veranderen in 

concert-, theater- en popzalen. 

Deze podia gaan ruimte bieden 

voor de uitvoering van muziek 

en theater. Ook komt er ruimte 

voor een grand café en ruimten 

voor evenementen en verhuur 

voor passende activiteiten. 

Er komt een met glasdaken af-

gedekte verkeerszone over de 

volle lengte van het honderd 

meter lange complex, twee 

nieuwe entrees en de huidige 

gevels worden in oude staat 

gerestaureerd. De renovatie 

geschiedt in verschillende fases 

en naar verwachting zal het 

nieuwe Energiehuis eind 2012 

geheel opgeleverd zijn. 

DUUrzaaM
De Verkerk Groep werd door 

Van Wijnen geselecteerd voor 

de realisatie van de complete 

elektrotechnische en bevei-

ligingsinstallaties. Het is een 

bijzonder project om te mogen 

maken, zeker omdat er duur-

zaam gebouwd wordt. Er wordt 

naar gestreefd om het hoogst 

haalbare te realiseren, wat op 

zich al een uitdaging is.

Het hele proces van plan tot 

uiteindelijke start van de reali-

satie heeft heel wat voeten in 

de aarde gehad, omdat er met 

veel facetten rekening moest 

worden gehouden. Als het 

project uiteindelijk opgeleverd 

wordt, zal Dordrecht met het 

Energiehuis een culturele parel 

rijker zijn. 

cultuurcentrum 
energiehuis Dordrecht

U t I L I t e I t r e G e Lt e C H N I e k

AAN DE NOOrDENDIjK IN DOrDrECHT LIGT DE VOOrMALIGE ENErGIECENTrALE DIE OP 

DIT MOMENT WOrDT OMGEbOUWD TOT HET ENErGIEHUIS. DIT IS EEN INITIATIEf VAN DE 

GEMEENTE DOrDrECHT DIE DE AMbITIE HEEfT OM VAN DIT INDUSTrIEEL ErfGOED HET 

CULTUrEEL KLOPPEND HArT VAN DE STAD TE MAKEN. EEN GEWELDIGE METAMOrfOSE 

VAN EEN GEMEENTELIjK MONUMENT. 

aangenaam vertoeven 
in het Limburgs Museum
IN VENLO STAAT HET LIMbUrGS MUSEUM EN DAAr WErD IN 2011 HET 

STArTSEIN GEGEVEN VOOr DE NIEUWbOUW EN DE VErbOUWING VAN 

HET MUSEUM. DE UITbrEIDING EN DE VErbOUWING MOET GErEED ZIjN 

VOOrDAT DE fLOrIADE IN APrIL 2012 VAN STArT GAAT.

In de uitbreiding komen zes 

museumzalen. De entree en het 

kantoorgedeelte worden even-

eens vernieuwd en in de kelder 

zal het Mikwe, het joodse bad-

huis dat in de Middeleeuwen 

langs de Maasoever stond, 

zijn definitieve plek vinden. 

Daarnaast is de Provincie 

Limburg bezig met de verduur-

zaming van alle provinciale 

gebouwen, waaronder ook 

het Limburgs Museum. 

Deze verduurzaming wordt in 

de verbouwing meegenomen 

en resulteert een energie- en/

of CO2 –reductie van naar 

verwachting 50%. De energie-

besparende maatregelen zijn 

niet alleen belangrijk voor het 

klimaat, maar ook voor kos-

tenbesparing en een gezonde, 

duurzame exploitatie.

DUUrzaaMHeID
De Provincie Limburg heeft zich 

in het kader van internationale 

politiek de taak gesteld om in 

2015 voor haar gebouwen een 

reductie van de CO2-uitstoot te 

realiseren. Hiervoor worden er 

in 2011-2012 diverse aanpas-

singen aan het museumgebouw 

gepleegd. De belangrijkste is 

dat voor de verwarmings- en 

klimaatinstallaties andere keu-

zes zijn gemaakt. Door middel 

van warmte- en koudeopslag 

wordt een meer rendabele 

manier van gebouwverwarming 

en –koeling gerealiseerd. 

De klimaatinstallaties worden 

ook zodanig aangepast dat 

er een beter en goedkoper 

rendement wordt behaald. 

Tevens zal de verlichting van de 

museumzalen een verandering 

ondergaan. Waar in museum-

land jaren is geschopt tegen 

led-verlichting zijn de ontwikke-

lingen de laatste jaren zo goed 

geweest dat er nu toepassin-

gen zijn die voor musea zeker 

geschikt zijn. Het Limburgs 

Museum zal deze vernieuwing 

dan ook gaan doorvoeren.

MONItOreN Op aFstaND
De Verkerk Groep realiseert in 

opdracht van burgers Ergon 

Venlo de werkzaamheden 

aan de klimaatinstallatie. Dit 

bestaat uit het moderniseren 

van de regelsystemen door ver-

vanging van fabricaat inclusief 

het leveren en aanbrengen van 

bekabeling, besturingspanelen 

en software voor monitoring 

energiemanagement, kortom 

de complete regeltechniek. De 

besturingspanelen worden in 

onze paneelbouw gemaakt. 

Het inbedrijfstellen gebeurt 

draadloos. In het kader van CO2-

reductie wordt het verwarmen 

en koelen met minder energie 

geregeld. bijzonder is dat het 

museum tijdens de verbouwing 

gewoon open blijft, waarbij de 

bezoekers zo min mogelijk last 

hebben van de werkzaamhe-

den. Om alle installaties goed 

te laten functioneren is er een 

systeem gemaakt om op afstand 

te monitoren. Dit houdt in dat 

wij ook op afstand kunnen 

ingrijpen na meldingen vanuit 

de klimaatinstallatie. Meldingen 

komen per e-mail binnen en 

direct is een compleet status-

overzicht beschikbaar waarop 

kan worden bijgestuurd.

jOODs baDHUIs 
In de nieuwbouw komt een 

vernieuwde archeologische af-

deling waarin archeologie span-

nend en spraakmakend wordt 

gepresenteerd. Een onderdeel 

van de nieuwe archeologische 

afdeling is een zaal met daarin 

het onlangs opgegraven ritueel 

joodse badhuis, een Mikwe uit 

de 13e eeuw. De naam Mikwe 

betekent letterlijk “een verza-

meling van water” en wordt 

gezien als de meest essentiële 

voorwaarde voor een Ortho-

doxe joodse gemeenschap om 

zich ergens te vestigen. 

Zonder Mikwe kan geen 

joodse gemeenschap bestaan. 

Deze Mikwe dateert van onge-

veer 1280 en werd bij opgra-

vingen tijdens de bouw van de 

Maasboulevard in Venlo gevon-

den. Provincie en Gemeente 

vonden dat het een blijvende, 

betekenisvolle bestemming 

moest krijgen. Het Limburgs 

Museum was het meest geschikt 

om zo’n archeologisch object te 

behouden en tentoon te stellen. 

Het zal er aangenaam vertoe-

ven zijn als de nieuwbouw en 

uitbreiding opgeleverd zijn, 

mede door de aanpassingen 

van de Verkerk Groep aan de 

klimaatinstallatie.
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Verkerkloop blijft groeien! In samenwerking met rotary 

Zwijndrecht Waal en Devel 

wordt er elk jaar een regionaal 

goed doel gesteund met de op-

brengst van de Verkerkloop. In 

2011 is de keuze gevallen op het 

Albert Schweitzer Ziekenhuis in 

Zwijndrecht. Met het aangebo-

den bedrag zijn de TV en DVD 

faciliteiten van de kinderafdeling 

gemoderniseerd. bent u sportief 

of wilt u met uw collega’s op een 

sportieve manier het goede 

doel steunen? Doe dan mee 

met een bedrijventeam! 

Individueel inschrijven kan 

uiteraard ook. In 2012 zal de 

35ste editie van de Verkerkloop 

worden gehouden op 9 mei 

2012. Zet het dus alvast in uw 

agenda! Voor meer informatie, 

kijk op www.verkerkloop.nl 

of volg ons op twitter: 

twitter.com/verkerkloop12

Fotografie: POPpictures

MeterING systeMs vOOr 
saOeDI-arabIë
Een mooi voorbeeld hiervan 

is een opdracht die de Ver-

kerk Groep van ODS Metering 

Systems heeft verkregen. Dit in 

ridderkerk gevestigde bedrijf is 

ontwikkelaar in het ontwerpen, 

realiseren en in bedrijf stellen 

van innovatieve oplossingen op 

het gebied van Custody Trans-

fer flow Measurement. 

Anders gezegd, meetsystemen 

voor de olie- en gasindustrie. 

Deze opdracht bestond uit het 

installeren van acht Skids van 

ruim 15 meter lang en zes me-

ter breed. Om deze Skids naar 

behoren te laten functioneren 

zijn er tevens twee zoge-

naamde ‘prover’ Skids geïnstal-

leerd ter ondersteuning. De 

werkzaamheden die de Verkerk 

Groep voor dit grootschalige 

project heeft gerealiseerd 

bestaan uit de bekabeling en 

tubing (instrumentleidingen) 

van de installaties en bestu-

ringssystemen. 

eIGeN sUbstaNtIe-
verHOUDING 
Daar elk soort gas of olie een 

eigen substantieverhouding, 

temperatuur en druk bezit 

zijn dit zeer specialistische 

werkzaamheden. Ook zijn 

de flowmeters gevoelig voor 

verschillende externe facto-

ren. Zo zijn de Skids waar de 

Verkerk Groep zijn bijdrage aan 

heeft geleverd extra beschermd 

tegen de warmte en het zand 

in Saoedi-Arabië door middel 

van zonnedaken en andere 

protectiemaatregelen. 

MULtI-MetaL DIstrIbUteUr
ODS staat voor ruim 200 jaar 

kennis en kunde op het gebied 

van staalproducten, non-

ferroproducten en materialen 

voor bouw en industrie. 

Als dochteronderneming van 

Klöckner & Co en met ruim 500 

medewerkers in Nederland met 

vestigingen in barendrecht, 

Almelo, Amsterdam en ridder-

kerk is het één van de grootste 

multi-metal distributeurs van 

Nederland. 

ODs rICHt zICH Op De 
vOLGeNDe MarkteN: 
• Bouwnijverheid

• Staalconstructie 

• Metaalverwerking 

• Meubelmakerij 

• Transportmiddelen

Verkerk Groep als 
Skidbouwspecialist
DE VErKErK GrOEP HOUDT ZICH SINDS 2006 bEZIG MET GECOMPLICEErDE 
ELEKTrOTECHNISCHE WErKZAAMHEDEN VAN MEETSySTEMEN. DEZE MEETSySTEMEN 
WOrDEN ONTWIKKELD VOOr bIjVOOrbEELD HET METEN EN rEGELEN VAN 
HOEVEELHEDEN, VOLUMES, TEMPErATUUr EN DrUKVErSCHILLEN VAN DE 
DIVErSE OLIëN Of GASSEN OP bIjVOOrbEELD rAffINADErIjEN Of TANKSCHEPEN. 

I N D U s t r I e

SPeCiFieKe 
CurSuSSeN & 
CertiFiCAteN 
Verschillende medewerkers 

van de Verkerk Groep hebben 

met succes diverse cursussen 

gevolgd om deze specifieke 

werkzaamheden te mogen 

uitvoeren. Hierbij kunt u 

denken aan het monteren 

en invoeren van kabels in 

specifieke pakkingbussen 

en het aanbrengen en 

installeren van RVS tubing. 

Dit zeer specifieke werk is 

uniek in zijn soort.  

Onder het toeziend oog van 

familie en collega’s werden 

de gelukkigen toegesproken 

en uitgebreid bedankt voor 

de vele jaren van inzet en hun 

loyaliteit aan het bedrijf. 

Elke jubilaris werd persoonlijk 

in het zonnetje gezet door de 

directie en de manager van de 

desbetreffende productie-een-

heid. Hierna was het tijd voor 

het officiële gedeelte; 

het opspelden van de zilveren- 

(25 jaar) of gouden Verkerk-

speld (40 jaar). 

Onder het genot van een hapje 

en een drankje werden tijdens 

de druk bezochte receptie door 

een groot aantal collega’s en 

relaties nog veel mooie verha-

len van vroeger opgehaald. 

De jUbILarIsseN 
vaN 2011 Op eeN rIj:
25-jarig jubileum

Hans besseling - Adviseur 

Onderhoud en Nazorg 

Verkerk Service Systemen 

Kees Dudok - Servicetechnicus 

beheer & Onderhoud

André van Gameren 

- Elektromonteur Utiliteit

johnny van der Horst 

- Elektromonteur regeltechniek 

Mark Ladage - Projectleider 

regeltechniek

Paul Molendijk - Servicetechnicus 

Verkerk Service Systemen 

Hans Pijl - Technisch adviseur 

Verkerk Service Systemen

Martin Wervenbos - Manager 

Verkerk Service Systemen

40-jarig jubileum

Hans de Graaf 

- Chefmonteur Utiliteit 

IN HET jAAr 2011 HEbbEN NEGEN MEDE-
WErKErS VAN DE VErKErK GrOEP HUN 
25- jArIG Of 40-jArIG jUbILEUM GEVIErD. 
WIj ZIjN DEZE jUbILArISSEN ZEEr 
ErKENTELIjK VOOr DE WAArDEVOLLE 
bIjDrAGE DIE ZIj HEbbEN GELEVErD 
AAN DE ONTWIKKELING VAN DE VErKErK 
GrOEP. OM DIT HEUGLIjKE fEIT TE VIErEN 
ZIjN DE jUbILArISSEN UITGEbrEID 
bEDANKT VOOr DE bEWEZEN DIENSTEN.

240 jaar Verkerk gehuldigd! 

DE VErKErK GrOEP IS OrGANISATOr VAN DE jAArLIjKSE 

VErKErKLOOP, EEN SPOrTIEf HArDLOOPEVENEMENT 

VOOr jONG EN OUD. MET INMIDDELS rUIM 2700 

DEELNEMErS IS DE VErKErKLOOP UITGEGrOEID TOT 

ZWIjNDrECHTS GrOOTSTE SPOrTEVENENEMENT 

EN ééN VAN DE GrOOTSTE 

jEUGDLOPEN VAN NEDErLAND. 

Fotografie: POPpictures
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Vestiging Hoevelaken
Oosterinslag 7, 3871 AL Hoevelaken
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e info@verkerk.com

www.verkerkgroep.nl
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W E R K  I N  U I T V O E R I N G

Zorgcentrum de Lichtkring 
Zwijndrecht

de YP Politie 
Haaglanden

Zorgcentrum Het Zamen 
den Haag

Unielocatie Zuiderpark 
rotterdam

opdrachtgever:
swinhove Groep Zwijndrecht

opdrachtgever:
stichting eykenburg 
den Haag

opdrachtgever:
wolter & dros rotterdam

nieuwbouw/renovatie
elektrotechnische installaties

nieuwbouw

V e r P L e e g r o e P s Y s T e e m  V s s

r e g e LT e c H n i e k

V e r P L e e g r o e P s Y s T e e m  V s s

r e g e LT e c H n i e k

opdrachtgever:
ulC Groep b.v. utrecht

nieuwbouw
regeltechnische installaties

nieuwbouw
regeltechnische installaties


