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Een duurzame verticale 
stad in Rotterdam
In Rotterdam verrijst het grootste gebouw 
ooit gebouwd in Nederland. P.06
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Grootse beveiliging 
voor Groote lindt
Verkerk heeft een bijzonder beveiligings-
project mogen installeren. P.10
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Een wonderschoon 
Zilverschoon in nijkerk
Beweging 3.0 kiest voor elektrotechische 
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C O L U M N

I N H O U D

C O L O F O N

In 2013 zal de Verkerk Groep 90 

jaar bestaan. Dat had P.A. Ver-

kerk nooit durven dromen toen 

hij in 1923 met zijn werkzaamhe-

den begon. 90 is een respectabe-

le leeftijd in het dagelijks leven 

en velen halen deze leeftijd 

helaas niet eens. In 90 jaar is 

er natuurlijk op technologisch 

gebied wel heel veel veranderd, 

zeker ook op elektrotechnisch 

gebied. Ga maar eens voor uzelf 

na. Denk maar eens wat de 

intrede van de computer teweeg 

heeft gebracht. Als directieteam 

zijn we dan ook ontzettend trots 

dat ons bedrijf het al 90 jaar 

volhoudt met veel dank en waar-

dering aan onze medewerkers 

van vandaag, maar zeker ook 

aan de oud-medewerkers van 

vroeger, die dit prachtige bedrijf 

mee hebben opgebouwd tot 

wat het nu is. In al die jaren zijn 

er uiteraard veel ups en downs 

geweest, waarbij het vooral de 

laatste paar jaar slechte werkom-

standigheden zijn, met name in 

de bouw. Daar heeft de Verkerk 

Groep uiteraard ook last van. 

Ook de komende jaren zullen 

nog zwaar zijn voordat de markt 

zich enigszins herstelt.

Het afgelopen jaar hebben we 

op diverse plaatsen de orga-

nisatie aangepast om meer 

efficiëntie te verkrijgen. Zo zijn 

Utiliteit en Beheer & Onderhoud 

samengegaan tot één organisa-

tie. Dat werpt nu al zijn vruchten 

af. Continu werken we aan het 

verbeteren van onze processen, 

waarbij het niet gaat om kwanti-

teit maar om kwaliteit. De focus 

van de Verkerk Groep voor de 

komende jaren ligt bij bestaande 

relaties, renovaties en herstruc-

turering en het breed inzetten 

van onze specialismen en dat in 

combinatie met nieuwbouwpro-
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jecten. Ik kan u vertellen dat dat 

in 2012 redelijk veel werk heeft 

opgeleverd en er zijn regelmatig 

nieuwe klanten bijgekomen. 

Ook voor de toekomst hebben 

wij enkele mooie projecten in 

opdracht gekregen die eind 2014 

opgeleverd worden. Dat is een 

mooie basis voor de toekomst 

maar uitdagingen blijven er 

genoeg en dat is het mooie van 

ondernemen. In 2012 is er hard 

gewerkt aan de presentatie 

van de Verkerk Groep en zijn 

voor een duidelijke profilering 

onze activiteiten samengevat als 

core business. Er is een corpo-

rate brochure gemaakt die dit 

ondersteunt en uiteraard staat 

dit ook vermeld op onze website 

verkerkgroep.nl ‘Elektrotech-

niek, bron van spanning, stroom 

van inspiratie’ is een slogan die 

u naast ‘Innovatie met visie’ veel 

gaat tegenkomen bij de Verkerk 

Groep. Als new business zijn 

we als Verkerk Groep gestart 

met het adviseren, leveren en 

aansluiten van zonnestroom-

systemen. Zonnepanelen voor 

het opwekken van energie die 

toegepast worden bij projecten/

bedrijven maar ook bij particulie-

ren. Dit heeft voor Verkerk zeker 

toegevoegde waarde als je bezig 

bent met het adviseren, ontwer-

pen, realiseren, in bedrijf stellen 

en onderhouden van duurzame 

elektrotechnische installaties. 

Ook zijn we de voorbereidingen 

gestart voor de certificering 

voor ISO14001 en werken we 

continu aan het terugdringen 

van de CO2-uitstoot. Dat is van 

groot belang voor een duurzame 

installateur die een belangrijke 

bijdrage wil leveren aan dit pro-

ces. Wilt u ons blijven volgen in 

onze activiteiten, houd dan naast 

de website en digitale nieuws-

brief ook onze sociale media in 

de gaten. Een vorm van commu-

nicatie die vandaag de dag niet 

meer weg te denken is in onze 

belevingswereld. Volgen dus, die 

Verkerk Groep met zijn prachtige 

avonturen in de elektrotechniek! 

Ik wens u veel leesplezier met 

deze nieuwe uitgave van de 

Verkerk Vision.

Redactieadres
Verkerk Groep
Postbus 49, 3330 AA Zwijndrecht
E info@verkerk.com
I www.verkerkgroep.nl

Vormgeving 
Estay reclame-adviesbureau,  
Zwijndrecht
www.estay.nl

Fotografie namens de Verkerk Groep
Stephan Jongbloed

Om deze veelzijdigheid beter 

uit te kunnen dragen en door 

de komst van nieuwe bedrijfs-

onderdelen (onder andere 

duurzame energieopwekking) 

is besloten om vanaf janu-

ari 2013 alle activiteiten van 

de Verkerk Groep onder te 

brengen in acht overzichtelijke 

categorieën (core business): 

Beveiliging, Communicatie, 

Energie, Inspectie, Installaties, 

Paneelbouw, Technische Auto-

matisering en Verpleegroepsys-

temen. 

Voor de volledigheid een 

opsomming van de nieuwe 

core business inclusief al 

onze activiteiten die hieronder 

vallen: 

BeveILIgINg
•	 Branddetectie	

•	 Ontruiming	 	

•	 Inbraaksignalering	

•	 Toegangscontrole	

•	 Camerabewaking	

COMMUNICatIe
•	 Telefonie

•	 Wireless

•	 Geluid

eNergIe
•	 Opwekking

•	 Distributie

•	 Monitoring

INspeCtIe
•	 Elektrotechnische	installaties

•	 Machines

•	 Arbeidsmiddelen

•	 Installatie-

 verantwoordelijkheid

INstaLLatIes
•	 Laag-	en	hoogspanning

•	 Meet-	en	Regeltechniek

•	 IP	Netwerken

•	 Verlichting

•	 Instrumentatie	

paNeeLBOUw
•	 Regelpanelen	

 klimaatinstallaties

•	 Besturingspanelen

•	 Verdeelinrichtingen

teCHNIsCHe 
aUtOMatIserINg
•	 Gebouwenautomatisering

•	 Industriële	automatisering	

•	 Woonhuisautomatisering

verpLeegrOepsysteMeN
•	 Zorginstellingen	

•	 Thuiszorg

•	 Ziekenhuizen

Nieuwe core 
business voor 
de Verkerk Groep 

DE VERKERK GROEP 

Is	IN	hET	INMIDDELs	

90-JARIG BESTAAN 

UITGEGROEID TOT 

EEN VEELZIJDIG 

ELEKTROTECHNISCH 

INSTALLATIEBEDRIJf. 

ANNO 2013 IS DE 

VERKERK GROEP 

DIENSTVERLENER 

OP HET GEBIED VAN 

ADVIES, ONTWERP, 

REALISATIE EN BEHEER 

VAN	DuuRZAME	

ELEKTROTECHNISCHE 

INSTALLATIES. 

Directeur 
P.E.G. Schneiders

3INNOVATIE	MET	VIsIE

VOOR U LIGT DE NIEUWSTE UITGAVE VAN DE VERKERK VISION, ONS 

MAGAZINE	VOOR	RELATIEs	EN	MEDEWERkERs,	DAT	ELk	jAAR	DOOR	DE	

VERKERK GROEP WORDT UITGEBRACHT. HET GEEfT EEN fANTASTISCH 

OVERZIChT	VAN	WAT	WIj	ALs	VERkERk	GROEP	kuNNEN	MET	ONs	

PRACHTIGE VAKGEBIED ELEKTROTECHNIEK. DE ARTIKELEN IN DE 

VERKERK VISION SPREKEN VOOR ZICH. VOL TROTS LAAT IK DE VISION 

ZIEN AAN KLANTEN ALS ZE VRAGEN NAAR ONZE ExPERTISE. HET GEEfT 

EEN	MOOI	BEELD	VAN	WAAR	WIj	ONs	ALs	DuuRZAAM	ELEkTROTECh-

NIsCh	INsTALLATIEBEDRIjf	DAGELIjks	MEE	BEZIGhOuDEN,	MAAR	OOk	

WAAR	WIj	ALs	VERkERk	GROEP	VOOR	sTAAN:	INNOVATIE	MET	VIsIE.

verkerkgroep. Innovatie met visie
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gerICHt saMeNwerkeN
Uniek was het project ‘Wegwijs 

in een verpleeghuis’ dat in 

februari heeft plaatsgevonden 

voor ruim 50 leerlingen van de 

Technasium opleiding van het 

Walburg college in Zwijndrecht. 

Op het technasium ga je als 

havo- of vwo-leerling intensief 

met bèta en techniek aan de 

slag. Het hart van het techna-

sium is het vak Onderzoek & 

Ontwerpen (O&O) waar gericht 

aan technische projecten wordt 

gewerkt in samenwerking met 

het bedrijfsleven. 

BeOOrDeeLD DOOr eeN 
jUry
De opdracht was een pittige: 

Ontwerp een werkend digitaal 

systeem voor een verpleeghuis 

waardoor bezoek voor bewo-

ners en personeel snel en han-

dig op de juiste plek in het ver-

pleeghuis komt. In groepen van 

vijf werd een plan bedacht dat 

tijdens een ‘echte’ presentatie 

door middel van een maquette 

moest worden gepresenteerd 

aan een deskundige jury vanuit 

het bedrijfsleven. 

Deze jury bestond uit Verkerk 

Groep directeur Pieter Visser, 

manager	Martin	Wervenbos	

van Verkerk Service Systemen 

en Wim Nederveen, facility ma-

nager bij de Swinhove Groep. 

Deze zorgorganisatie heeft 

vijf zorglocaties in de regio 

Zwijndrecht onder haar hoede. 

Er werden prachtige high tech 

initiatieven voorgedragen 

zoals een ‘leen-ipad’ voor elke 

bezoeker zodat deze je de weg 

wijst naar je opa of oma. 

De ene oplossing was wat prak-

tischer	dan	de	andere.	Maar	het 

oordeel van het kritische panel 

was duidelijk: dit zijn de tech-

neuten van de toekomst! 

HOe werkt Het? 
De bemanning van een schip 

wordt overgezet door middel 

van een uitschuifbare loop-

brug. De loopbrug bevindt zich 

op een platform en kan door 

een rondlager alle richtingen 

uit	zwenken.	Met	behulp	van	

een	hMI	op	dat	platform	stuurt	

iemand de loopbrug naar een 

booreiland of windmolen toe 

en schuift hem zover uit als 

nodig is. Om de deining van 

het schip te compenseren is de 

loopbrug gemonteerd op een 

platform dat door zes hydrau-

liekcilinders wordt gedragen. 

Gaat het schip omhoog, dan 

schuiven de cilinders in en 

omgekeerd; oftewel een ‘Ship-

based self stabilizing platform’. 

Ampelmann heeft inmiddels op 

basis van redundant PROfIBUS 

15 van deze systemen gepro-

duceerd, welke wereldwijd 

ingezet worden door klanten 

in uiteenlopende disciplines. 

De groeiverwachtingen van dit 

jonge dynamische bedrijf zien 

er	goed	uit.	Mede	door	goed	

Wegwijs in een verpleeghuis 
dankzij de techneuten van 
de toekomst

O p L e I D I N g e N I N D U s t r I e

DE	VERkERk	GROEP	Is	ZEER	ACTIEf	ALs	hET	AANkOMT	OP	

PROMOTIE	VAN	DE	ELEkTROTEChNIsChE	BRANChE	RICh-

TING JONGEREN. DIT IS DUIDELIJK ZICHTBAAR DOOR DE 

PARTICIPATIES AAN VELE OPEN DAGEN Of BEDRIJfSROND-

LEIDINGEN	VOOR	BAsIs-,	MIDDELBAAR	Of	hOGER	ONDER-

WIjs	IN	DE	REGIO	DREChTsTEDEN	EN	ROTTERDAM.	

Veilig 
over de 
zee lopen

hOE	ZET	jE	EEN	BEMANNING	OVER	

OP	EEN	WINDMOLEN	Of	BOOR-

EILAND TERWIJL DE GOLVEN 

ONDER HET SCHIP DOOR ROLLEN? 

EEN	PROBLEEM	DAT	TOT	VOOR	

kORT	MET	DuRE	hELIkOPTERs	

WERD	OPGELOsT.	AMPELMANN	

ONTWIkkELDE	sAMEN	MET	jB	

sysTEMs	uIT	VLAARDINGEN	EEN	

INTELLIGENTE OPLOSSING: 

EEN	BEWEGINGsGECOMPENsEERDE	

LOOPBRUG.

te anticiperen op de vraag van 

hun klanten ontwikkelt men 

op dit moment klantgerichte 

oplossingen met betrekking tot 

gestabiliseerde transport/hijs-

inrichtingen voor de marine en 

offshore sector. 

De rOL vaN De verkerk 
grOep
In opdracht van JB Systems 

heeft de Verkerk Groep het 

genoegen gehad om het afge-

lopen jaar vijf nieuwe Ampel-

mann’s te mogen voorzien van 

de complete bekabeling en de 

installatie van de hydraulische 

systemen. Het vertrouwen in 

de Verkerk Groep is inmiddels 

dermate gegroeid, dat Verkerk 

regelmatig gevraagd wordt om 

het Ampelmann serviceteam 

op diverse locaties in het bui-

tenland (Singapore, Engeland 

en Duitsland) te assisteren bij 

reparaties, modificaties en/of 

onderhoud.

Bekijk via de QR code een 

Ampelmann in werking! 
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In De Rotterdam,160.000 vier-

kante meter groot, komen 

kantoren, woningen, winkels, 

horeca, een hotel, garage en 

mogelijkheden om te sporten. 

Het gebouw weegt 230.000 

ton. Afgelopen november werd 

het hoogste punt bereikt, 150 

meter hoog. 

DICHtBevOLkt
In de drie onderling verbonden 

torens komen kantoren van 

onder meer de  gemeente 

Rotterdam (met 2500 ambte-

naren), een viersterrenhotel 

met 285 hotelkamers en 1500 

m² congresruimte en 240 ap-

partementen (huur en koop). 

Als De Rotterdam klaar is, 

wordt het aantal inwoners 

op de Wilhelminapier in één 

keer verdubbeld. Het wordt 

het dichtstbevolkte stukje 

Nederland.

sLOttIjDeNsysteeM
Om de bouwoverlast in die 

jaren zoveel als mogelijk te 

beperken is een strak logis-

tiek plan opgesteld. Buiten het 

bouwterrein is namelijk nauwe-

lijks plek. Alleen een duwbak in 

het water biedt opslagcapaciteit 

voor materialen. Er wordt 

gewerkt met een slottijden-

systeem dat analoog is aan dat 

van Schiphol. Noodzakelijk, om-

dat de levering van goederen 

automatisch gekoppeld is aan 

de inzet van bouwkranen en 

goederenliften. Wil een leve-

rancier bouwmaterialen bren-

gen, dan moet dat drie dagen 

van tevoren worden aangemeld 

op een website en krijgt hij een 

soort boarding pass waar een 

tijdsperiode op staat. 

verkerk grOep 
In opdracht van Van Galen 

Klimaattechniek is de Verkerk 

Groep verantwoordelijk voor 

de regeling van  de primaire 

koelinstallatie, welke onder an-

dere de koelcentrale aanstuurt. 

De combinatie van water uit de 

Maas	en	koelmachines	zorgt	

voor 45% reductie van het 

energieverbruik ten opzichte 

van conventionele installaties. 

Tevens heeft de afdeling 

Paneelbouw van Verkerk een 

hoofdverdeler van 2500 A ge-

fabriceerd welke gekoppeld is 

aan twee Eneco-transforma-

toren. Ook de voedingskabels 

van de hoofdverdeler naar de 

Maaswaterpompen	en	koe-

lingsmachines zijn geïnstalleerd 

door de Verkerk Groep. 

De oplevering van deze werk-

zaamheden staat gepland 

voor medio 2013 terwijl het 

complete complex begin 2014 

gereed is. 

Een duurzame verticale 
stad in Rotterdam

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

OP	DE	kOP	VAN	ZuID	IN	ROTTERDAM,	TussEN	DE	
ERAsMusBRuG	EN	DE	CRuIsE	TERMINAL,	VERRIjsT	
HET GROOTSTE GEBOUW OOIT GEBOUWD IN 
NEDERLAND. HET PROJECT VERTICALE STAD, ZOALS 
ARChITECT	REM	kOOLhAAs	hET	NOEMT,	VERWIjsT	
ONDER	MEER	NAAR	DE	VERsChILLENDE	fuNCTIEs	
EN DIENSTEN DIE ONDER ééN DAK WORDEN 
GEBRACHT. HIERDOOR KUNNEN BEWONERS 
IN PRINCIPE 24 UUR PER DAG IN HET GEBOUW 
VERBLIJVEN. OOK IS HET EEN VERWIJZING NAAR 
HET ONTWERP ZELf, DAT BESTAAT UIT DRIE 
TORENS DIE TEGEN ELKAAR AANSCHUREN. HET 
BOVENSTE DEEL IS IEDERE KEER IETS VERSCHOVEN 
TEN OPZICHTE VAN HET ONDERSTE.

De rOtterDaM 

IN Het kOrt: 

Hotel (285 kamers) 

Woonappartementen (240) 

Kantoren (72.000 m2) 

Bioscoop (850 zitplaatsen) 

Vrijetijdsbesteding 

(8000 m2)  

Parkeergarage 

(670 parkeerplaatsen)

tOekOMst BegINt NU 
De hoogwaardige tech-

nologische concepten waarmee 

installatiebedrijven oplossingen 

bieden voor ontwikkelingen 

in de maatschappij hebben 

de branche geïnspireerd om 

nadrukkelijk naar de toekomst 

te kijken, want veel installa-

tietechniek die in 2020 tot het 

dagelijks leven zal behoren, 

is nú al uitvoerbaar en in de 

praktijk toepasbaar.  

 

Brancheorganisatie UNETO-VNI 

brengt de meerwaarde van de 

Nederlandse installatiebranche 

nu in de volle breedte in beeld. 

In de campagne ‘De techniek 

achter Nederland’ laten zij 

zien dat de installatiebranche 

een oplossing biedt voor 

maatschappelijke vraagstukken 

als vermindering van de CO2-

uitstoot en het terugdringen 

van de zorgkosten; onder-

werpen die een essentiële rol 

spelen in alle sectoren van onze 

maatschappij, van industrie en 

mobiliteit tot en met de mari-

tieme sector.

verkerk Op teLevIsIe 
Ook de Verkerk Groep heeft 

zijn medewerking verleend aan 

deze campagne. Zo werden in 

oktober onze werkzaamheden 

bij de Duurzaamheidsfabriek 

in Dordrecht uitgelicht in een 

mooi televisie-item. De Verkerk 

Groep heeft met De Duurzaam-

heidsfabriek een innovatief 

gebouw geïnstalleerd waarin 

het onderwijs en het bedrijfs-

leven gezamenlijk duurzame 

producten en initiatieven 

ontwikkelen. Doordat het pand 

een leeromgeving is, is ervoor 

gekozen om alle techniek in 

het zicht aan te brengen.  

De installaties zijn tevens 

flexibel ingericht waardoor 

de Duurzaamheidsfabriek per 

project efficiënt gebruikt kan 

worden. Scan de QR code om 

het item over deze duurzame 

vorm van installeren te bekijken!

Kijk op www.detechniek-

achternederland.nl voor meer 

informatie. 

De verkerk grOep IN CaMpagNe 

‘De techniek 
achter 
Nederland’ DE	NEDERLANDsE	sAMENLEVING	

STAAT VOOR EEN GROOT AANTAL 
fORSE UITDAGINGEN EN DE 
INsTALLATIEBRANChE	hELPT	OM	
DEZE UITDAGINGEN AAN TE GAAN. 
ENERGIEBESPARING, EffICIENCY 
IN	DE	ZORG,	hERBEsTEMMING	
VAN KANTOREN EN GEBOUWEN, 
HET CREëREN VAN EEN VEILIGE 
sAMENLEVING:	hET	ZIjN	
ALLEMAAL	ThEMA’s	WAARMEE	
DE INSTALLATIEBRANCHE ZICH 
BEZIGHOUDT EN WAAR ZE HAAR 
MEERWAARDE	DAGELIjks	BEWIjsT.	

7INNOVATIE	MET	VIsIE
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Fotografie: Zeep Architecten

wat Is eeN kULtUrHUs? 
‘Kulturhus’ is een Scandinavisch 

begrip en staat voor een veel-

zijdig gemeenschapscentrum 

waarbij meer wordt gedeeld 

dan alleen de voordeur. 

Vergaande samenwerking tus-

sen participanten is de sleutel 

naar een goed Kulturhus. 

Een Kulturhus is een voorziening 

onder één of meerdere daken 

in een dorp of stadswijk. 

Participanten in een Kulturhus 

hebben een gezamenlijke visie 

over de rol van de voorziening 

in het dorp of de wijk. 

Een gezamenlijk beheer en een 

gezamenlijke programmering 

zijn daarin de basis. Hoewel 

deze verregaande samenwer-

king niet altijd haalbaar is, ziet 

men er wel de duidelijke meer-

waarde van en is er zelfs een 

stimuleringsregeling opgezet. 

Het Kulturhus is een belangrijke 

ontwikkeling op het gebied 

van vitaliteit in dorpskernen en 

stadswijken.

vOOrDeeL kULtUrHUs
Het Kulturhus kan een waarde-

volle bijdrage leveren aan de 

leefbaarheid en sociale kwali-

teit van het platteland en de 

stad. Ook kunnen mogelijke ne-

gatieve effecten van trends als 

extramuralisering van de zorg, 

huisartsentekort, vermindering 

van het aantal agrariërs en de 

gevolgen van ontgroening en 

vergrijzing door middel van 

het Kulturhusconcept worden 

ondervangen.

Een groot deel van het Kulturhus 

is voor iedereen toegankelijk. 

Daar kunnen inwoners van 

Lienden straks terecht voor 

zorg, services, kinderopvang of 

deelnemen aan allerlei activitei-

ten. Een ander deel is bestemd 

als woonlocatie voor mensen 

die niet zonder hulp zelfstandig 

kunnen wonen. Het Kulturhus is 

dus ook letterlijk een thuis.

ZOrgapparteMeNteN
In het Kulturhus komen ook 

appartementen waar bewoners 

met een zwaardere zorgbe-

hoefte weer opbloeien, zich 

veilig voelen en hun eigen ritme 

bepalen, net zoals thuis. 

Bijkomend voordeel is dat be-

zoekers en bewoners bij elkaars 

activiteiten zouden kunnen 

worden betrokken. 

pLaNNINg
De Verkerk Groep heeft op-

dracht gekregen voor het 

realiseren van duurzame elek-

trotechnische installaties. 

Dit wordt in teamverband uit-

gevoerd in samenwerking met 

Oostendorp Installatechniek 

als werktuigbouwkundig instal-

lateur. Oostendorp treedt op 

als penvoerder van de installa-

tiecombinatie. Diverse instal-

laties zoals data, brandmelding, 

toegangscontrole, inbraak, 

voedingen en verlichting worden 

in het project geïntegreerd. 

De verlichting zal geschakeld 

worden via KNx en touch 

screens. De bouw is inmiddels 

van start gegaan en zal bestaan 

uit een gedeelte nieuwbouw en 

een renovatie van het monu-

mentale oude gemeentehuis. 

De oplevering van het gebouw 

zal zonder uitloop eind 2013 

plaatsvinden.

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

OP	DE	PLEk	VAN	hET	VOORMALIGE	GEMEENTEhuIs	IN	

LIENDEN,	DAT	INMIDDELs	GEDEELTELIjk	GEsLOOPT	Is,	ZAL	

EIND 2013 EEN PRACHTIG GEBOUW STAAN. EEN GEBOUW 

DAT VOOR IEDEREEN IN EN ROND LIENDEN ALTIJD EEN 

WARM	WELkOM	uITsTRAALT.	hET	kuLTuRhus	LIENDEN	

IS EEN INITIATIEf VAN WONINGCORPORATIE SWB. EEN 

MuLTIfuNCTIONEEL	GEBOuW	WAAR	MENsEN	ELkAAR	

ONTMOETEN	EN	WAAR	hET	BRuIsT	VAN	DE	ACTIVITEITEN,	

VOORZIENINGEN EN SERVICES, ZOALS ZORG, KINDEROP-

VANG,	ONTsPANNING,	CuLTuuR,	EVENEMENTEN	EN	ZELfs	

BEPAALDE	VORMEN	VAN	WONEN.	

IN HET JAAR 2012 HEBBEN 

6	MEDEWERkERs	VAN	DE	

VERKERK GROEP HUN 25-

jARIG	Of	40-jARIG	juBILEuM	

GEVIERD. WIJ ZIJN DEZE JUBI-

LARISSEN ZEER ERKENTELIJK 

VOOR DE WAARDEVOLLE 

BIJDRAGE DIE ZIJ HEBBEN 

GELEVERD AAN DE ONTWIK-

KELING VAN DE VERKERK 

GROEP.	OM	DIT	hEuGLIjkE	

fEIT TE VIEREN ZIJN DE 

JUBILARISSEN UITGEBREID 

BEDANKT VOOR DE BEWEZEN 

DIENSTEN.

165 jaar Verkerk 
gehuldigd!

The future is 
in our hands! 

DE VERKERK GROEP IS ALTIJD OP ZOEK NAAR fUNCTIONEEL 

LEIDERsChAP	ONDER	hAAR	MEDEWERkERs.	DAAROM	ZIjN	

WIJ EEN UNIEK PROJECT BEGONNEN; DE ‘fUTURE CLASS’. 

DIT INTERNE INITIATIEf IS EEN OPLEIDINGSTRAJECT DAT SPE-

CIAAL	Is	OPGEZET	VOOR	jONGE,	ENThOusIAsTE	TOEkOM-

STIGE LEIDINGGEVENDEN VAN DE VERKERK GROEP WAARBIJ 

DE	POTENTIE	AANWEZIG	Is	OM	DOOR	TE	GROEIEN	IN	huN	

ELEKTROTECHNISCHE CARRIèRE. 

Het doel van deze cursus is 

om de projectorganisatie te 

verbeteren, de communicatie 

soepeler te laten verlopen en 

de werksfeer te optimaliseren. 

In samenwerking met IPV Op-

leiding & Training uit ’s-Herto-

genbosch is een trainingspro-

gramma opgesteld. Tijdens dit 

trainingsprogramma zijn diverse 

zaken aan de orde gekomen 

zoals leidinggeven, communice-

ren, samenwerken, teamsamen-

werking, time management, 

gespreksvoering, planmatig 

werken, kostenbeheersing en 

klantgerichtheid. 

ONDer De LOep
Na een intensieve leerperiode 

werden de deelnemers van 

deze cursus eind april jl. ver-

wacht om hun nieuwbakken 

kennis die ze in het trainings-

programma is aangeboden, in 

de praktijk te brengen. 

De heren was gevraagd om in 

kleine groepjes de eigen afde-

ling kritisch onder de loep te 

nemen. Aan de hand van een 

bedrijfsmodel (Business Balan-

ced Scorecard) werd de betref-

fende productie-eenheid op vier 

punten grondig doorgelicht: 

financieel, Organisatie, Leiding-

geven en Klantgerichtheid. 

CONCLUsIes eN aaNBeve-
LINgeN 
Door middel van een power-

pointpresentatie werden uit-

eindelijk in gezelschap van de 

andere deelnemers en het voltal-

lige directie/managementteam 

van de Verkerk Groep de bevin-

dingen middels een top vijf van 

verbeterpunten voorgedragen. 

Hierbij kwamen soms verras-

sende conclusies en aanbevelin-

gen naar boven. Het was voor 

alle aanwezigen verfrissend om 

van collega’s uit de buitendienst 

eens te horen hoe zij, op soms 

vernieuwende wijze, tegen ver-

schillende zaken en procedures 

aankijken en deze ervaren. 

NIeUwe LICHtINg staat aL 
kLaar
Het goede nieuws eind van deze 

dag was dat alle deelnemers 

zijn geslaagd voor de future 

Class. Het succes van de cursus 

kenmerkt zich door het feit dat 

er voor de deelnemers van de 

eerste lichting (Part I) zeer waar-

schijnlijk een nieuwe leergang 

zal worden aangeboden om 

gezamenlijk nóg verder in de 

materie te duiken. Tevens staat 

de nieuwe lichting enthousiaste-

lingen (Part II) al te springen om 

aan de slag te kunnen!

Fotografie: POPpictures

De jUBILarIsseN vaN 2012 Op 
eeN rIj:

25-jarig jubileum
Johan de Bruin - Projectleider 
Verkerk Service Systemen
Marco	van	Breugel	- Assemblage-
technicus Verkerk Service Systemen 
Gaby Grollee - Servicetechnicus 
Utiliteit, Beheer & Onderhoud
Edwin Lagerwaard - Teamleider 
engineering Regeltechniek AC
Evert Schippers - Hoofd Verkerk 
Inspectie

40-jarig jubileum
Cees de Wit - Helpdeskmedewerker 
Verkerk Service Systemen   

Kulturhus 
in Lienden 
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BIjZONDere vOrM
Door de aparte vorm van 

het terrein (langwerpig en 

veel bochten) was het een 

uitdaging om elke plek goed 

uitgelicht te krijgen. Ook de 

afwezigheid van een glasvezel 

netwerk maakte het tot een 

technische uitdaging. Op advies 

van de Verkerk Groep is er 

gekozen voor een oplossing 

met een draadloze verbinding 

waarbij tussenstations bij diverse 

ondernemers langs de route 

op het bedrijventerrein zijn 

ondergebracht. Zo worden 

beelden naar de centrale server 

gebracht, een betrouwbare 

oplossing voor lagere kosten.

Grootse beveiliging 
voor Groote Lindt

VOOR HET BEDRIJVENTERREIN ‘GROOTE LINDT’ IN ZWIJNDRECHT HEEfT DE VERKERK GROEP 

EEN	BIjZONDER	BEVEILIGINGsPROjECT	MOGEN	INsTALLEREN.	OP	hET	TERREIN	ZIjN	ZO’N	90	

BEDRIjVEN	GEVEsTIGD,	WAARONDER	AGRO	DELTA	GROEP,	hEEREMA	GROuP,	VAN	LEEuWEN	

BuIZEN,	sIME	DARBy	uNIMILLs,	DE	OLIEBRON,	CORDEEL	NEDERLAND	EN	sChOkINDusTRIE.	

DIT	AAN	DE	OuDE	MAAs	GELEGEN	INDusTRIëLE	GEBIED	WORDT	DE	kOMENDE	jAREN	MET	

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND OPGEKNAPT EN GEHERSTRUCTUREERD.

B e v e I L I g I N g 

streNge eIseN
Om alle toegangswegen tot 

het terrein beter in de gaten 

te kunnen houden, hebben de 

lokale bedrijven vanuit stich-

ting BIZ Groote Lindt onlangs 

geïnvesteerd in nieuwe beveili-

gingscamera’s. BIZ Groote Lindt 

is de eerste tot stand gekomen 

BIZ in de regio Drechtsteden en 

richt zich alleen op beveiliging.  

Omdat Groote Lindt een 

zeehaven heeft, moet de ter-

reinbeveiliging voldoen aan de 

ISPS-code (International Ship 

and Port Security). De oude 

camera’s op het terrein lever-

den onvoldoende scherpe beel-

den op, waardoor vervanging 

noodzakelijk was. 

wat Is eeN BIZ? 
Door een Bedrijven Investerings 

Zone (BIZ) kunnen kosten van 

de investeringen in de kwaliteit 

van de bedrijfsomgeving ver-

deeld worden over de aanwe-

zige ondernemers. Voorwaarde 

is dat de meerderheid van de 

ondernemers achter het plan 

staat en dat de activiteiten van 

de BIZ aanvullend zijn op de 

taken van de gemeente. 

Een BIZ is een instrument 

vóór en dóór ondernemers. 

De gemeente faciliteert en 

de ondernemers bepalen zelf 

of ze een BIZ willen en waar 

deze voor wordt ingezet. 

In het buitenland is het principe 

van BIZ in de praktijk een groot 

succes gebleken.

Meer DaN gOeDe BeeLD-
kwaLIteIt
Bij de keuze van IP-camera’s 

moet op meer aspecten worden 

gelet dan alleen de beeldkwa-

liteit. Naarmate deze hoger is 

kunnen de cameraopnames na-

melijk tot zware netwerkbelas-

tingen	leiden.	Omdat	Mobotix	

van een decentraal netwerkcon-

cept uitgaat, zijn deze camera’s 

zo te configureren dat alleen 

relevante beeldopnames van 

incidenten over de netwerkver-

bindingen worden verstuurd. 

Als een klant echter toch alle 

beelden op een centrale lo-

catie live wil volgen, zorgt de 

Mobotix-software	voor	beeld-

verwerking	en	de	MxPEG	codec	

ervoor dat de netwerkbelasting 

aanzienlijk laag is. Uniek is ook 

de Wi-fi verbinding van elke ca-

mera. Doordat de Verkerk Groep 

met een aanzienlijk deel van de 

aanwezige bedrijven op het ter-

rein een langdurige ‘installatie-

relatie’ heeft, was Verkerk een 

logische keuze voor vertrouwde 

en betrouwbare kwaliteit. 

Maar	ook	de	ervaring	met	

Mobotixapparatuur	was	belang-

rijk om de keuze op de Verkerk 

Groep te laten vallen. 

Met	de	realisatie	van	de	camera-

beveiligingsinstallatie draagt 

de Verkerk Groep bij aan een 

veilige omgeving voor de bedrij-

ven op bedrijventerrein Groote 

Lindt. 



1312 INNOVATIE	MET	VIsIEVERKERKVISION

De Verkerk Groep is daarom 

vanaf november gestart met de 

verkoop van duurzame ener-

gieopwekking in de vorm van 

zonnepanelen. Dit initiatief zal 

zowel industrie, utiliteitspro-

jecten als particuliere oplossin-

gen omvatten. De levering en 

installatie zal in geheel Neder-

land plaatsvinden. 

terUgverDIeNtIjD ZONNe-
paNeLeN gesLONkeN 
De vraag naar alternatieve 

opwekking van energie wordt 

steeds groter. Door nieuwe 

technologieën worden steeds 

inventievere methodes gevon-

den om gebruik te maken van 

de zon als energiebron. 

Zonne-energie is één van de 

oudste, meest betrouwbare en 

duurzame energievormen en 

wordt op steeds meer plaatsen 

ingezet voor elektriciteitop-

wekking.

Een zonnestroominstallatie 

bestaande uit zonnepanelen en 

een omvormer wekt energie op 

voor eigen gebruik en het over-

schot wordt teruggeleverd aan 

het net. Op deze wijze is een in-

stallatie binnen een aantal jaar 

terug te verdienen. Dit is precies 

te berekenen. De installatie 

dient wel op erkende wijze te 

worden gemonteerd en aange-

sloten op het energienetwerk. 

 

Tevens zijn er financieringsmo-

gelijkheden vanuit de overheid. 

Zo kunnen bedrijven gebruik-

maken van de Energie Investe-

ringsaftrek en betalen zij over 

het algemeen geen BTW over 

de aankoop. Voor elk adres kan 

maximaal één aanvraag inge-

diend worden. Ook kan het in-

teressant zijn voor bijvoorbeeld 

VvE’s en voor particulieren is 

een speciale subsidieregeling 

beschikbaar. 

wINDMOLeNs 
We hoeven er geen moment 

aan te twijfelen dat kleine 

windmolens een aanzienlijk 

potentieel hebben voor het 

opwekken van elektriciteit. 

De grote windmolens langs de 

kant van de weg en voor de 

kust leveren ons al verschillende 

jaren groene stroom. Voor par-

ticulieren en bedrijven is het nu 

ook mogelijk om op deze wijze 

groene stroom op te wekken. 

 

ZONNepaNeLeN 
Elektriciteit uit zonnepanelen is 

de meest milieuvriendelijke ma-

nier om uw eigen elektriciteit 

op te wekken. Door het gebruik 

van zonne-energie worden 

namelijk minder traditionele 

energiebronnen gebruikt.  

En dat betekent weer minder 

CO2-uitstoot. Vanuit de over-

heid zijn er aantrekkelijke rege-

lingen en subsidies beschikbaar. 

Daarnaast is het rendement van 

zonnepanelen toegenomen 

waardoor de terugverdientijd 

aanzienlijk is verkort.  

 

aggregateN  
Naast het opwekken van duur-

zame energie is het in bepaalde 

gevallen ook nodig om elektri-

sche energie op te wekken bij 

het wegvallen van de reguliere 

energievoorziening. Installaties 

die nodig zijn voor de veiligheid 

van mens en dier en systemen 

die van grote economische 

waarde zijn zullen immers al-

tijd verzekerd moeten zijn van 

een onafgebroken elektrische 

voeding. Te denken valt onder 

andere aan brandpompen, 

brandweerliften, noodverlich-

tingsystemen in utiliteit- en ge-

zondheidszorggebouwen maar 

ook aan datacentra, drinkwater- 

en industriële installaties. 

 

DIstrIBUtIe 

Voor het distribueren van elek-

trische energie zijn kabels en/

of railsystemen nodig om de 

opgewekte elektriciteit te trans-

porteren naar de verbruiker.  

Simpel gezegd een elektrotech-

nische installatie. Van transfor-

mator tot hoofdverdeler, van 

hoofdverdeler naar subverdeler 

en van subverdeler naar een 

elektrische machine, een licht-

punt en/of wandcontactdoos. 

Voor de specialisten van de 

Verkerk Groep zijn dit vanzelf-

sprekende zaken. Zij ontwerpen, 

produceren, installeren en 

onderhouden dagelijks elektro-

technische installaties die zorg 

dragen voor een veilige distri-

butie van de elektriciteit.

De verkerk grOep aLs 
HeLpeNDe HaND vOOr Uw 
DUUrZaaMHeID 

In samenwerking met diverse 

experts adviseert de Verkerk 

Groep in de mogelijkheden 

voor het toepassen van wind-

molens, zonnepanelen en ag-

gregaten. Voor de duurzame 

toepassing kunnen wij de 

initiële investering in een over-

zichtelijk terugverdienmodel 

weergegeven. Subsidie en fiscale 

regelingen kunnen uw investe-

ring nog interessanter maken. 

Hierbij kunt u profiteren van 

onze kennis op het gebied van 

energiebelasting en subsidie. 

Verkerk start met duurzame 
energieopwekking

e N e r g I e

De Verkerk Groep heeft duur-

zaamheid hoog in het vaandel 

staan en wil dat ook in de 

dagelijkse bedrijfsvoering uit-

dragen. Door het nemen van 

bepaalde maatregelen zoals 

de verkoop van zonnestroom-

installaties werkt de Verkerk 

Groep mee aan het terugdrin-

gen van de CO2-uitstoot. 

Dat is één van onze duurzame 

doelstellingen.

geMeeNte ZwIjNDreCHt 
staat aCHter De verkerk 
grOep
Wethouder	henk	Mirck,	verant-

woordelijk voor de portefeuille 

Natuur,	Milieu,	Duurzaamheid

Openbare Ruimte en ICT van 

de gemeente Zwijndrecht, gaf 

op een zonnige herfstmiddag 

het figuurlijke startschot vanaf 

het dak van het hoofdkan-

toor van de Verkerk Groep. 

Hier staan 24 zonnepanelen 

opgesteld die 6000 WattPiek 

opleveren. Hierdoor worden er 

15 werkplekken in het gebouw 

energieneutraal. 

 

henk	Mirck:	”Als	gemeente	

Zwijndrecht zijn wij trots 

op dergelijke duurzame en 

groene initiatieven. Door de 

kwaliteitsverbetering van de 

zonnepanelen in de laatste 

jaren in combinatie met lagere 

aanschafprijzen én subsidiere-

gelingen loont het al snel om 

alternatieve energieopwekking 

in te zetten voor een eigen 

onderneming. Tevens zal de 

zogenoemde CO2-footprint 

voor een bedrijf in één keer 

gereduceerd worden. 

Wij stimuleren dergelijke 

ondernemingszin van harte 

en hopen dat de vele bedrijven 

die zitting hebben in onze 

regio hier een voorbeeld aan 

gaan	nemen.” 

DOOR	kLIMAATVERANDERING	EN	uITPuTTING	VAN	

fOSSIELE BRANDSTOffEN STAAT HET GEBRUIK VAN OLIE, 

GAs	EN	kOLEN	VOLOP	TER	DIsCussIE.	DE	sAMENLEVING	

sTAAT	VOOR	DE	uITDAGING	OM	DuuRZAAM	OM	

TE	GAAN	MET	ENERGIE.	ENERGIE	BEsPAREN	ZORGT	

VOOR EEN BETER BEDRIJfSRESULTAAT EN HEEfT OOK 

MAATsChAPPELIjkE	VOORDELEN;	MINDER	VERBRuIk	

VAN	fOssIELE	BRANDsTOffEN	EN	MINDER	CO2-UITSTOOT. 

ENERGIEOPWEKKING GAAT DAN OOK VAN CENTRAAL 

NAAR	DECENTRAAL	EN	ZAL	DERhALVE	NIET	MEER	ALLEEN	

VOORBEHOUDEN ZIJN AAN DE GROTE ENERGIEBEDRIJVEN. 

WIE	Nu	DE	sTAP	MAAkT	OM	ZELfsTANDIG	ENERGIE	OP	

TE	GAAN	WEkkEN	MET	BEhuLP	VAN	WINDMOLENs	EN	

ZONNEPANELEN,	NEEMT	EEN	VOORsPRONG	OP	DE	TOEkOMsT.	

EEN	TOEkOMsT	WAARIN	DE	ENERGIEPRIjZEN	NOG	VERDER	

ZULLEN STIJGEN WEGENS HET DREIGENDE TEKORT AAN 

fOssIELE	BRANDsTOffEN.	WANNEER	u	ERVOOR	kIEsT	OM	

ZELf ENERGIE OP TE GAAN WEKKEN, BESPAART U OOK 

NOG EENS AANZIENLIJK OP DE ENERGIEKOSTEN VAN UW 

BEDRIJfSPAND, SCHOOL, VERENIGINGSGEBOUW Of WONING. 

v.l.n.r: Peter Schneiders, wethouder 

Henk Mirck en Pieter Visser



Verkerk 
automatiseert!
DE	AfDELING	TEChNIsChE	AuTOMATIsERING	Is	DE	sysTEEMINTEGRATOR	BINNEN	DE	

VERkERk	GROEP.	hET	MAAkT	GEEN	VERsChIL	Of	hET	Nu	GAAT	OM	GEBOuWAuTO-

MATIsERING,	INDusTRIëLE	AuTOMATIsERING	Of	WOONhuIsAuTOMATIsERING.	

hET	CONCEPT	VAN	AuTOMATIsEREN	BLIjfT	IN	DE	kERN	hETZELfDE.	OP	BAsIs	VAN	EEN	

fUNCTIONEEL ONTWERP WORDT GEKEKEN NAAR DE BESTE TECHNISCHE OPLOSSING 

OM	DE	GEVRAAGDE	fuNCTIONALITEIT	TE	kuNNEN	BIEDEN.	DE	BENODIGDE	INfRA-

sTRuCTuuR	WORDT	BEPAALD	EN	ER	WORDT	EEN	kEuZE	GEMAAkT	VOOR	DE	AuTO-

MATIsERINGsCOMPONENTEN.	DE	kEuZE	kAN	EEN	VOORkEuR	VAN	DE	OPDRAChT-

GEVER	ZIjN	MAAR	OOk	EEN	ADVIEs	VAN	DE	VERkERk	GROEP.	VOOR	DE	TEChNIsChE	

COMMuNICATIE	ZAL	ALTIjD	WORDEN	GEkOZEN	VOOR	WERELDWIjDE	sTANDAARDs	

ZOALs	BACNET,	DAL,	kNX,	LON,	M-Bus,	MODBus,	PROfIBus	Of	TCP/IP.
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geBOUwaUtOMatIserINg 
(geBOUwBeHeer) 
Bij gebouwautomatisering gaat 

het om de automatisering van 

de gebouwgebonden installa-

ties zoals: brandmelding, CCTV, 

noodstroom, noodverlichting, 

ontruiming, regeltechniek voor 

klimaatinstallaties, toegangs-

controle, transporttechniek, 

verlichting en zonwering. 

Veelal zijn de genoemde instal-

laties uit het verleden autonoom 

met een beperkte koppeling 

naar andere installaties. Het is 

de visie van de Verkerk Groep 

om de gebouwgebonden instal-

laties onder te brengen in één 

automatiseringsplatform. 

Het grote voordeel van deze 

aanpak is de veel betere beheers-

baarheid van de installaties. 

partNer vaN a-MerkeN 
Denk hierbij ook aan het be-

heer op afstand. In één systeem 

zijn alle installatieonderdelen 

bereikbaar voor bediening, 

monitoring en serviceverlening. 

Bovendien zullen de initiële 

installatiekosten van een geïn-

tegreerd systeem lager zijn dan 

van afzonderlijke installaties. 

Uiteraard is de traditionele 

manier van automatisering een 

dienst die wij ook graag verzor-

gen. De Verkerk Groep is ten 

slotte niet voor niets partner 

van vele bekende A-merken op 

het gebied van de gebouwge-

bonden installaties. 

INDUstrIëLe aUtOMatIserINg
Bij industriële automatisering 

draait het om de automatise-

ring van productie- en bedrijfs-

processen. Het handwerk is 

vervangen door intelligente ma-

chines, robots en geavanceerde 

productielijnen. Om dergelijke 

installaties te automatiseren is 

een brede expertise en speci-

alistische ervaring een abso-

lute noodzaak. In de loop der 

jaren heeft de Verkerk Groep 

uitgebreide ervaring opgedaan 

met tal van toepassingen in 

uiteenlopende sectoren. 

vaN aLLe MarkteN tHUIs
Chemische procesindustrie, 

machinebouw, tankterminals, 

voedings- en genotsmiddelen-

industrie en waterzuivering zijn 

een aantal bekende sectoren 

voor onze software engineers. 

Zij werken overeenkomstig de 

internationaal gehanteerde 

standaarden zoals IEC 1131, 

IsA-88	en	IsA-95.	Met	onze	ge-

degen integrale aanpak zijn wij 

in staat om procesverstoringen 

tot en minimum te beperken 

hetgeen een optimale producti-

viteit zal opleveren. 

Onze software engineers 

zijn thuis in een groot aantal 

applicaties en hebben met 

toonaangevende softwareleve-

ranciers een duurzame relatie 

opgebouwd. Een garantie voor 

een up-to-date kennis! 

wOONHUIsaUtOMatIserINg 
(DOMOtICa) 
Comfort, veiligheid en ener-

giebesparing zijn een aantal 

kenmerken van woonhuisauto-

matisering. Vrijwel elke wens 

van de (toekomstige) bewoners 

kan worden gerealiseerd met 

een domoticainstallatie. 

Om de wensen te realiseren 

wordt gebruik gemaakt van 

KNx componenten. KNx is een 

wereldwijde standaard op het 

gebied van automatisering van 

elektrotechnische installaties. 

De automatiseringscomponenten 

worden door vele fabrikanten 

geproduceerd. Al deze verschil-

lende fabricaten kunnen in één 

installatie worden toegepast. 

De VSS PC touch is een unieke 

thuiszorgoplossing omdat het 

concept is ontwikkeld vanuit 

het perspectief van de klant 

met eenvoud, gebruikersge-

mak en flexibiliteit als leidraad. 

Het innovatieve concept biedt 

een zeer eenvoudige bediening 

door de cliënt, zelfs ouderen 

zonder PC-ervaring of minder 

validen kunnen de toepas-

sing gemakkelijk gebruiken. 

Het systeem is eenvoudig te 

beheren van buitenaf door de 

beheerder van een instelling of 

familie via het internet.

vOOrDeLeN
Dit maakt het mogelijk het 

systeem volledig aan te passen 

aan de wensen van de instel-

ling en de cliënt. VSS maakt 

gebruik van open standaarden 

en algemeen beschikbare func-

tionaliteiten van het Internet. 

Hierdoor is de mogelijkheid 

tot koppeling en uitbreiding 

onovertroffen. Door de VSS PC 

touch kan snel een levensloop-

bestendige oplossing voor wo-

nen en zorg geboden worden. 

Veel basisfaciliteiten kunnen 

zonder echte aanpassingen in 

deze oplossing gerealiseerd 

worden. Technisch gezien is 

een goede (Wi-fi) internetaan-

sluiting en 230V-voorziening 

al voldoende om het systeem 

operationeel te maken.

OptIMaLe ONDersteUNINg 
vOOr tOeNeMeNDe ZeLF-
regIe
De combinatie maakt beeld-

tot-beeld alarmopvolging en 

een groot aantal innovatieve 

zorg- en serviceconcepten 

in een extramurale setting 

mogelijk. Zorginstellingen kun-

nen hiermee op een efficiënte 

manier inspelen op ontwikke-

lingen zoals het scheiden van 

wonen en zorg en de noodzaak 

om kwalitatief goede diensten 

aan te bieden aan een steeds 

grotere groep ouderen. 

Daarnaast biedt de oplossing 

een optimale ondersteuning 

voor de toenemende zelfregie 

van cliënten, de behoefte aan 

sociaal contact en mantelzorg-

ondersteuning.

staNDaarDFUNCtIONaLI-
teIteN vss pC tOUCH
•		15,6	inch	touch	screen

•		Grote	klok	op	scherm

•		Oproepen	via	tegel	op		 	

 touch screen (geen zender)

•		Beeldbellen	via	skype® met  

 familie, vrienden, arts, 

 mantelzorgers etc.

•		Instructie	via	beeld-

 ondersteuning met Skype®  

 of instructievideo’s

•		Versturen	van	vooraf	

	 gedefinieerde	sMs	of	

 E-mailberichten

•		Agenda	met	eventuele

 medicijnbewaking (attentie- 

 signaal binnen de woning)

•		snelkoppeling	met	

 bijvoorbeeld een webwinkel,  

 Buienradar of Web TV

•		sociale	media	

•		storingen	melden	bij	

 verhuurder/beheerder via   

 Skype®

•		servicemenu

Langer 
thuis wonen 
dankzij de 
VSS PC Touch
DE OUDEREN- EN GEZONDHEIDSZORG 

VERANDERT SNEL. VEEL OUDEREN 

(CLIëNTEN)	WENsEN	MEER	ZELfREGIE	

EN	sOMs	MOETEN	ZE	OOk	NOOD-

GEDWONGEN ZELfSTANDIG (BLIJVEN) 

WONEN.	VERkERk	sERVICE	sysTEMEN	

HEEfT SPECIAAL VOOR DE THUISZORG-

MARkT	EEN	NIEuWE	ZORGOPLOssING	

IN HET PORTfOLIO: DE VSS PC TOUCH. 
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Het Hofbad is volledig ingericht 

voor trainingen en (inter)na-

tionale zwem-, waterpolo- en 

schoonspringwedstrijden.  

Het bad heeft vier springplan-

ken, een duiktoren en een tri-

bune die plaats biedt aan 500 

toeschouwers. VenhoevenCS 

architecture+urbanism tekende 

voor het ontwerp. DWA ver-

zorgde het technisch ontwerp 

van de werktuigbouwkundige 

en elektrotechnische instal-

laties en de uitvoeringsbege-

leiding.

Samen met de opdrachtgever 

is gekozen voor een ambitieus 

energieconcept, waardoor 

de energie-efficiëntie van dit 

zwembad veel hoger ligt dan 

gemiddeld en vereist.  

Onder andere zijn de volgende 

maatregelen getroffen: zonne-

energie voor warm tapwater 

(energiedak met warmtepomp), 

hoge isolatiewaarden voor 

gevel, dak en vloer (Rc=5), 

innovatieve warmteterugwin-

ning uit ventilatielucht van de 

zwemzalen (warmtepomp) en 

herbenutting van spoelwater 

door warmtepomp.

DUUrZaMe MaatregeLeN 
De highlights van het duurzame 

ontwerp zijn onder andere 

het dikke isolatiepakket en 

HR++-glas dat zorgt voor een 

laag energiegebruik. Er is een 

geoptimaliseerde inbreng van 

daglicht in combinatie met 

zuinige verlichting toegepast. 

In diverse ruimten is aanwezig-

heidsdetectie, waardoor ver-

lichting niet onnodig brandt. 

Zuinige ledverlichting zorgt 

tevens voor sfeer- en oriënta-

tieverlichting.

HOOgwaarDIge terUg-
wINNINg vaN warMte 
Groene daken zorgen voor  

buffering van regenwater en  

een beperkte compensatie van 

de verstoorde ecologie.  

Over een acht meter brede 

strook worden modules van 

holle elementen onder de  

dakbedekking aangebracht.  

In de elementen wordt tapwater 

voorverwarmd. Om een legio-

nellabesmetting voor te blijven, 

wordt het tapwater naverwarmd 

tot ruim 70 graden Celsius.  

Dat gebeurt in een warmtewis-

selaar die is aangesloten op de 

stadsverwarming. Het complex 

krijgt geen eigen ketels.  

De warmte uit afvalwater van 

de baden wordt hergebruikt om 

het bad op te warmen, zonne-

energie zorgt voor duurzame 

voorverwarming van douchewa-

ter en via verschillende ventila-

tiesystemen vindt hoogwaardige 

terugwinning van warmte plaats.

De rOL vaN verkerk 
Voor de regeltechnische oplos-

singen heeft TIBN installatie-

techniek B.V. de expertise van 

de Verkerk Groep ingescha-

keld. Een logische keus als je 

bedenkt dat alle disciplines in 

eigen huis aanwezig zijn zoals 

hard- en software engineering, 

bekabeling, paneelbouw en 

inbedrijfstelling.	Maar	het	gaat	

verder, ook het gebouwbeheer-

systeem met integratie van het 

douchesysteem en zwembad-

waterbehandeling was een 

onderdeel van de levering. 

Ook de KNx besturing van de 

verlichtingsinstallatie werd 

geïntegreerd in het gebouwbe-

heersysteem en middels touch 

screens is de gehele installatie 

voor klimaat, verlichting en 

speelelementen in de zwemba-

den te bedienen.

Duurzaam badderen 
in Den Haag

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

MET	hET	NIEuWE	hOfBAD	Is	DEN	hAAG	sINDs	OkTOBER	2012	
EEN	PRAChTIG,	MODERN,	ENERGIEZuINIG	ZWEMBAD	RIjkER.	
hET	COMPLEX	BIEDT	NIET	ALLEEN	DE	NODIGE	RuIMTE	VOOR	
RECREATIE,	MAAR	huIsVEsT	OOk	EEN	VIjfTIGMETERWEDsTRIjD-
BAD	MET	EEN	TRIBuNE	VOOR	500	TOEsChOuWERs.	DIT	BAD	
IS GESCHIKT VOOR TOPSPORT, ZO ZULLEN ER INTERNATIONALE 
WATERPOLOWEDSTRIJDEN GESPEELD WORDEN.

Fotografie: VenhoevenCS architecture + urbanism
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De langgerekte vleugel van zes 

verdiepingen biedt onderdak 

aan een opleidingscentrum en 

omvat onder meer trainingsfa-

ciliteiten, zoals een overdekte 

‘praktijkstraat’ met winkels en 

huizen, waar aanhoudingen en 

invallen kunnen worden ge-

oefend. Tevens komen er op-

leidingslokalen, sportzalen en 

geluiddichte schietbanen. In dit 

bouwdeel worden ook enkele 

regionale politieonderdelen 

gehuisvest. De toren is bestemd 

voor de meldkamer van de 

veiligheidsregio Haaglanden. 

Vanuit dit zenuwcentrum 

worden politie, brandweer en 

geneeskundige hulpverlening 

aangestuurd.

OpLeIDINgsCeNtrUM 
Een groot deel van de Yp wordt 

gebruikt als opleidingscentrum. 

De politie kan haar werk alleen 

goed uitvoeren met betrok-

ken vakmensen die over de 

juiste kennis, vaardigheden en 

beroepshouding beschikken. 

Daarom wordt er regelmatig 

getraind en opgeleid. 

De trainingslocaties van Politie 

Haaglanden liggen nu nog 

verspreid over de hele regio. 

De Yp wordt het centrale oplei-

dingscentrum waar politiemen-

sen kunnen oefenen. 

De Yp is geen gewoon politie-

bureau en heeft geen publieks-

functie.	Mensen	die	aangifte	

willen doen, kunnen daarvoor 

terecht bij Politiebureau 

Ypenburg/Leidschenveen. 

ZeNUwCeNtrUM vaN De 
veILIgHeIDsregIO
In de toren van het gebouw 

bevindt zich straks het zenuw-

centrum van de veiligheids-

regio Haaglanden. Vanuit een 

nieuwe, geïntegreerde meldka-

mer werken politie, brandweer 

en geneeskundige hulpverle-

ning samen om nog sneller in 

actie te komen bij incidenten. 

De meldkamer stuurt hulpver-

leners uit de regio aan na een 

melding via 112 of 0900 8844. 

MOBIeLe eeNHeID eN 
verkeerspOLItIe
In de Yp vestigen zich twee 

politieonderdelen met regio-

nale taken die ook regelmatig 

op straat te vinden zijn: de 

Mobiele	Eenheid	(ME)	en	de	

Verkeerspolitie. Zij worden 

in de Yp gevestigd, omdat de 

ligging nabij de uitvalswegen 

zorgt voor betere dienstverle-

ning.	De	ME	wordt	planmatig	

ingezet bij grote evenementen 

en	calamiteiten.	Als	de	ME	op-

treedt, stellen ze zich op in een 

colonne van vijf, tien of vijftien 

voertuigen op het parkeerter-

rein aan de noordzijde van het 

gebouw. Daarbij worden geen 

sirenes gebruikt. Het andere 

onderdeel is Bureau Verkeer. 

Dit bureau komt in actie bij 

ernstige ongevallen die plaats-

vinden in de regio.  

De vOLgeNDe ONDerDeLeN 
vaN pOLItIe HaagLaNDeN 
wOrDeN ONDergeBraCHt 
IN Het NIeUwe geBOUw:

•		Alle	opleidingsfaciliteiten 

•		Bureau	Crisis-	en	Conflict-	 	

	 beheersing	(o.a.	De	Mobiele		

 Eenheid) 

•		De	gemeenschappelijke		  

	 Meldkamer,	waarin	politie,		

 brandweer en geneeskundige  

 hulpverlening een plek  

 krijgen (meldingen 112) 

•		Veiligheidsbureau	 

 hulpverleningsregio  

 Haaglanden 

•		Bureau	Teleservice	 

 (meldingen via 0900 8844) 

•		Bureau	Verkeer 

•		kLPD	(West)	voor	haar	 

 integrale beroepsvaardig-  

 hedentrainingen 

•		De	kledingwinkel	en	 

 wapenwerkplaats

De rOL vaN De verkerk 
grOep 
In opdracht van ULC Utrecht is 

de Verkerk Groep verantwoor-

delijk voor de levering van de 

regelkasten (vanuit de afdeling 

Paneelbouw) en de bekabeling 

van de regeltechnische installatie 

van het klimaatsysteem.  

Tevens is de software geschreven 

door Verkerk en alles in bedrijf 

gesteld. 

vOOrZIeNINgeN vOOr 
BewONers
In het nieuwe Zilverschoon wor-

den vele faciliteiten gerealiseerd 

die tegemoet komen aan de 

wensen van bewoners en de 

eisen van de moderne tijd. 

Zo is er voor iedere bewoner een 

eigen kamer die voorzien is van 

luxe, moderne voorzieningen, 

Wi-fi, internet en tv-aansluiting. 

Alle afdelingen krijgen een huis-

kamer met keuken. Ook komt er 

in het gebouw een grand café, 

waar bewoners en inwoners van 

Nijkerk elkaar kunnen ontmoe-

ten. Er zijn extra voorzieningen 

voor zowel verpleeghuisbewo-

ners als inwoners van Nijkerk. 

Bijvoorbeeld een thuiszorgwin-

kel, een kapper en een pedicure. 

Met	de	realisatie	van	het	nieuwe	

verpleeghuis kunnen inwoners 

van Nijkerk en omstreken straks 

in een aantrekkelijke, aange-

name omgeving de zorg krijgen 

die ze nodig hebben. 

BreeD aaNBOD vaN ZOrg
Op de huidige locatie van het 

streekverpleeghuis Zilverschoon 

is een nieuw plan ontwikkeld 

dat recht doet aan de ambitie 

om uit te groeien naar ‘Centrum 

voor buitengewoon wonen, le-

ven en revalideren’. Het ontwerp 

is gebaseerd op een maatschap-

pelijk model. Er wordt een breed 

aanbod van zorg, behandeling 

en wonen aangeboden, waarbij 

gelijktijdig ook de verbinding 

wordt gezocht met de omge-

ving. Dit komt tot uiting in een 

aantal onderdelen. Een ‘brui-

send hart’ vormt de verbinding 

tussen de verschillende bestaan-

de en nieuwe bouwdelen en 

herbergt diverse voorzieningen 

zoals een restaurant, grand café, 

kapsalon en dergelijke. Het 

bruisend hart is bedoeld voor 

een brede doelgroep en krijgt 

een openbaar karakter. 

geeN verpLeegHUIs-
UItstraLINg
Uitgangspunt voor het ontwerp 

is dat het geheel niet meer de 

uitstraling moet hebben van een 

institutioneel verpleeghuis, 

maar dat het verschillende 

gebouwen zijn welke steden-

bouwkundig passen in de 

omgeving en ieder een eigen 

uitstraling hebben. Het cen-

trale bouwdeel is vormgegeven 

als	een	“terp”	waaronder	de	

verbindingen naar de andere 

bouwdelen worden gemaakt. 

Door de groene verbindingen 

naadloos over te laten vloeien in 

het maaiveld lijken de verschil-

lende gebouwen volledig los te 

staan in het groen. Hierboven 

bevindt zich visueel losgedetail-

leerd een ovaal bouwdeel waar 

in vijf bouwlagen zorgplaatsen 

en appartementen worden 

opgenomen. In een carré-vormig 

gebouw aan de zuidzijde van 

het plangebied worden tien 

groepswoningen opgenomen. 

Hiernaast is los op het terrein 

een appartementencomplex 

gepland wat bedoeld is voor 

bewoners met een zorgindicatie. 

Dit complex krijgt een hoogte 

van zes bouwlagen en loopt af 

tot vier bouwlagen in de richting 

van de aangrenzende bestaande 

woningbouw. Het terrein krijgt 

een sterke groene uitstraling, 

waarin het groen als verbindend 

element centraal staat. 

De verschillende gebouwen wor-

den bijzonder gematerialiseerd 

waardoor een fraai contrast 

ontstaat met de begane grond-

verdieping van het ‘bruisend 

Een wonderschoon 
Zilverschoon in Nijkerk 

De Yp in Ypenburg

IN DE HAAGSE WIJK YPENBURG WORDT EEN NIEUWE VESTIGING VOOR POLITIE HAAGLANDEN GEREALISEERD. GEBOUWEN-

COMPLEX	DE	yP,	ONTWORPEN	DOOR	ARChITECTEN	VAN	MOuRIk	uIT	DEN	hAAG,	OMVAT	EEN	BOuWDEEL	MET	EEN	LENGTE	

VAN	200	METER	MET	EEN	POORTCONsTRuCTIE	OVER	DE	OPENBARE	WEG.	DWARs	OP	DE	kOP	VAN	DEZE	VLEuGEL	kOMT	

EEN	TOREN	VAN	TWAALf	VERDIEPINGEN.	hET	GEBOuW,	MET	EEN	GROOTTE	VAN	IN	TOTAAL	34.400	M²	BRuTO	VLOEROPPER-

VLAK, fUNGEERT DOOR ZIJN LIGGING LANGS DE SNELWEG A12 ALS EEN GELUIDSWAL VOOR DE WOONWIJK YPENBURG. 

t O ta a L O p L O s s I N gr e g e Lt e C H N I e k

AAN	DE	RAND	VAN	NIjkERk,	VLAkBIj	hET	CENTRuM	EN	MET	PRAChTIG	uITZIChT	OP	LANDGOED	sALENTEIN,	LIGT	sTREEkVERPLEEGhuIs	

ZILVERsChOON.	hET	VERPLEEGhuIs	BIEDT	EEN	PLEZIERIGE	WOONOMGEVING	EN	PRETTIGE	sfEER.	REsPECT,	AANDAChT,	OPENhEID	EN	

VERTROuWEN	ZIjN	hIER	BELANGRIjk	IN	DE	OMGANG	MET	ELkAAR.	hET	huIDIGE	VERPLEEGhuIs	ZILVERsChOON	BEsTAAT	sINDs	1973	EN	

VOLDOET	NIET	MEER	AAN	DE	WENsEN	VAN	DEZE	TIjD.	DAARNAAsT	PAsT	hET	huIDIGE	GEBOuW	NIET	MEER	BIj	DE	WENsEN	DIE	CLIëNTEN	EN	

BEWONERs	sTELLEN	AAN	ZORG	EN	DE	MODERNE	fACILITEITEN	DIE	DAARBIj	GEBRuIkT	WORDEN.	TEVENs	Is	EEN	OuD	GEBOuW	ERG	DuuR	

IN	hET	ONDERhOuD	EN	ENERGIEVERBRuIk.	OM	DEZE	REDENEN	hEEfT	BEWEGING	3.0	BEsLOTEN	NIEuWBOuW	TE	REALIsEREN. 

Het pLaN Bevat:

10 groepswoningen voor zes personen 

per	woning	•	40	verpleegkamers	

(revalidatie)	•	20	(zorg)appartementen

Restaurant	•	Grand	café

Activiteitenbegeleiding	•	Dagbehandeling

fysiotherapie	•	Multifunctionele	ruimte

Medische	voorzieningen	•	kapsalon	

en	schoonheidssalon	•	stilteruimte

hart’. Na de ondertekening van 

de contracten in februari 2012 is 

de bouw in oktober officieel van 

start gegaan. Het verpleeghuis is 

een ontwerp van Oomen Archi-

tecten en wordt gebouwd door 

Slokker Bouwgroep terwijl Van 

Dorp de werktuigbouwkundige 

installaties realiseert. 

tOtaaLOpLOssINg
De Verkerk Groep ontving de 

opdracht voor de realisatie van 

duurzame elektrotechnische 

installaties voor dit project, 

inclusief het VSS verpleegroe-

psysteem, data, brandmelding, 

toegangscontrole en andere 

beveiligingsinstallaties. 

Het project Zilverschoon wordt 

gerealiseerd vanuit onze vesti-

ging in Hoevelaken (Gemeente 

Nijkerk). Een thuiswedstrijd dus. 

De totale bouwtijd bedraagt 30 

maanden en verloopt in fases. 

De verwachting is dat de eerste 

bewoners eind 2013 naar het 

nieuwe verpleeghuis verhuizen. 

Als alles volgens verwachting 

verloopt, is de nieuwbouw in 

december 2014 af.
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eMULgatOreN 

Kerry Ingredients & flavours is 

een zelfstandige divisie van de 

Kerry Group. Naast productie, 

opslag en distributie is er ook 

een ontwikkelingsafdeling 

aanwezig, welke zich voorna-

melijk bezighoudt met proces- 

en productontwikkeling van 

emulgatoren. Bij de bedrijfslo-

catie in Zwijndrecht produceert 

Kerry Ingredients & flavours 

in hoofdzaak twee soorten 

emulgatoren;	Monoglycerides	

en	DATEM’s,	beide	op	basis	van	

melkzuur en polyglycol esters. 

Binnen deze soorten zijn vele 

varianten mogelijk welke wor-

den toegepast in de voedings-

middelenindustrie in onder 

andere margarine, chocolade, 

ijs, cake- en broodsoorten.

werkZaaMHeDeN vaN De 
verkerk grOep 
De business unit Industrie van 

de Verkerk Groep heeft het 

genoegen gehad een flinke 

bijdrage te leveren aan de 

totstandkoming van de nieuw 

te realiseren Emulgatoren-

fabriek	EMfA	3	onder	project-

naam ‘Dakar’. De Verkerk 

Groep heeft hiervoor de gehele 

elektrotechnische installaties 

verzorgd; vanaf het ontwerp 

tot en met het leveren en 

installeren van de installaties 

bestaande uit onder andere:

•		Laagspanninginstallatie met  

 laagspanningsverdeelinrich- 

 tingen van eigen fabricage;

•		Besturingsinstallaties(E&I)

 met bijbehorende besturings- 

 panelen en remote I/O-boxen;

•		Verlichting- en aardings-  

 installaties. 

Bijzonder aan het project is dat 

de werkzaamheden in een wer-

kende bedrijfsomgeving heb-

ben plaatsgevonden waarbij de 

dagelijkse bedrijfsvoering niet 

is verstoord.  

De realisatie van het project 

werd in 10 maanden uitgevoerd 

en is medio april 2012 succesvol 

en naar tevredenheid van de 

Kerry Group opgeleverd.

Emulgatoren 
uit Zwijndrecht 

I N D U s t r I e e L e k t r O t e C H N I e k

DE	kERRy	GROuP	Is	WERELDWIjD	MARkTLEIDER	OP	hET	GEBIED	VAN	INGREDIëNTEN	EN	sMAkEN	

EN	DAARMEE	EEN	BELANGRIjk	sPELER	BIj	DE	ONTWIkkELING	EN	PRODuCTIE	VAN	sMAAkOPLOs-

sINGEN.	kERRy	LEVERT	MEER	DAN	15.000	VERsChILLENDE	VOEDsEL-	EN	sMAAkINGREDIëNTEN	

AAN	kLANTEN	IN	MEER	DAN	140	LANDEN.	MEN	hEEfT	PRODuCTIEfACILITEITEN	IN	25	VERsChIL-

LENDE LANDEN EN INTERNATIONALE VERKOOPKANTOREN IN 20 LANDEN OVER DE HELE WERELD.

DE	kAREL	DOORMAN	Is	EEN	NIEuWBOuWPROjECT	

VAN	APPARTEMENTEN	IN	hET	CENTRuM	VAN	

ROTTERDAM.	hET	Is	EEN	COMPLEX	DAT	BEsTAAT	

UIT TWEE TORENS VAN RESPECTIEVELIJK 60 EN 70 

METER	hOOG.	hET	LIGT	IN	hET	CENTRuM	AAN	DE	

KOP VAN DE LIJNBAAN OP HET BINNENWEGPLEIN. 

EEN	DEEL	VAN	DE	APPARTEMENTEN	WORDT	

VERKOCHT, EEN ANDER DEEL WORDT VERHUURD.

De appartementen van de 
Karel Doorman worden ge-
kenmerkt door een groot 
woonoppervlak en een hoog 
afwerkingsniveau. De appar-
tementen beschikken over 
grote woonkamers en de grote 
loggia’s over de volle breedte 
van het appartement bieden 
veel zitcomfort en een mooi 
uitzicht	over	de	Nieuwe	Maas.	
Zij zijn grotendeels met glazen 
panelen tegen weer en wind 
beschermd. Het aantal kamers 
varieert van twee tot drie 
slaapkamers. Het gebruiksop-
pervlak van de verschillende 
typen appartementen varieert 
van 88 tot 126 vierkante meter. 

Het OUDe ter MeULeN 
De toren werd bovenop een al 
bestaand gebouw (voormalig 
warenhuis	Ter	Meulen)	ge-
bouwd. Van dit gebouw zijn 
eerst twee verdiepingen ver-
wijderd, zodat deze hetzelfde 
is als bij de oplevering in 1951. 
Daarna heeft men er drie extra 
verdiepingen op gebouwd, die 
dienen als parkeergarage voor 
de bewoners. Drie autoliften 
zorgen ervoor dat de auto’s dit 
niveau bereiken. 

De 114 woningen in het com-
plex zijn verspreid over zeven 
aaneengesloten lagen en de 
twee aparte torens daarop.  
De westelijke toren bevat ne-
gen verdiepingen, de oostelijke 
toren zeven. Tussen deze twee 
torens in, op het dak van de 
aaneengesloten verdiepingen, 
bevindt zich op 40 meter hoog-
te een daktuin met prachtige 
uitzicht over de stad. De wo-
ningen zelf hebben een eigen 
entree op straat-niveau. Via lif-
ten komt men bij de woningen. 
Deze woningen zijn allemaal 
bereikbaar vanaf een galerij.  
 
eeN BIjZONDer prOjeCt 
De Karel Doorman is naast zijn 
unieke vorm en materiaalkeuze 
een bijzonder project.  
Eerder bekend als ‘Linea Nova’ 
werden er tijdens de bouw 
akoestische trillingen in de 
constructie ontdekt. Later werd 
duidelijk dat onvoldoende  
stijfheid de oorzaak was.  
Tezamen met een aantal ande-
re factoren werd de bouw bijna 
vier jaar uitgesteld waardoor 
de oplevering pas in augustus 
2012 geschiedde. Uiteindelijk 
is het het wachten meer dan 

waard geweest, het is een 
prachtige aanvulling geworden 
op de moderne architectuur die 
Rotterdam rijk is. De Verkerk 
Groep heeft als elektronisch 
installatiebedrijf de complete 
elektrotechnische installaties 
gemaakt in opdracht van Van 
Wijnen Dordrecht B.V.  
Bijzondere aandacht was er 
voor de nodige brandmeldin-
stallaties in het project, zowel 
in de winkels als algemene 
ruimten en woningen. 

Een week voor oplevering van 
het project werden uit 52 ap-
partementen de verdeelkasten 
gestolen waardoor er in deze 
ruimten geen stroomvoor-
ziening meer voorhanden was. 
Met	vereende	krachten	kreeg	
het projectteam van Verkerk 
het voor elkaar dit probleem 
op te lossen waardoor de 
oplevering niet in gevaar is 
gekomen. 

Bijzondere nieuwbouw 
in hartje Rotterdam
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p r O j e C t e N

9 mei 2012 zal weer de boeken 

ingaan als een topdag in alle op-

zichten.	Met	in	totaal	2850	deel-

nemers, waarvan 139 bedrijven-

teams, 1649 individuele lopers 

en 1201 basisschoolleerlingen 

zijn alle records weer gebroken 

qua deelnemersaantal. 

gOeDe DOeLeN
Door dit enorme aantal heb-

ben we dit jaar samen met 

Rotary Zwijndrecht Waal en 

Devel wederom een fantastisch 

geldbedrag opgehaald voor 

het goede doel: E 25.000! 

De eerste goede doelen 

die hiermee geholpen gaan 

worden zijn direct kenbaar  

gemaakt: E 10.000 voor 

Stichting Leergeld Drechtste-

den en E 2.500 voor Stichting 

Energy4All. 

De verkerkLOOp IN BeeLD 
eN geLUID BekIjkeN? 
Scan de QR code en beleef de 

Verkerkloop 2012 opnieuw. 

Wij hopen ook ú aan de start te 

zien tijdens de 36ste Verkerk-

loop op 15 mei 2013!

www. verkerkloop.nl 

www.facebook.com/

verkerkloopzwijndrecht

www.twitter.com/verkerkloop

DE VERKERK GROEP 

IS ORGANISATOR VAN 

DE JAARLIJKSE VERKERK-

LOOP, EEN SPORTIEf 

hARDLOOPEVENEMENT	

VOOR JONG EN OUD. 

MET	INMIDDELs	RuIM	

2800	DEELNEMERs	Is	

DE VERKERKLOOP UIT-

GEGROEID TOT ZWIJN-

DRECHTS GROOTSTE 

sPORTEVENEMENT	EN	

ééN VAN DE GROOTSTE 

JEUGDLOPEN VAN 

NEDERLAND. 

Verkerkloop 2012: 
hartverwarmend en aanstekelijk!

Fotografie: POPpictures
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De Verkerk Groep maakt naast 

de gebruikelijke communicatie-

middelen zoals onze website, 

nieuwsbrief en de jaarlijkse 

Verkerk Vision ook gebruik van 

social media. 

Wilt u altijd op de hoogte 

blijven van ons laatste nieuws? 

Meld	u	dan	nú	aan	voor	ons	

facebook-, Twitter-, LinkedIn

en Youtube kanaal!

Gerealiseerde 
projecten in 2012

Duurzaamheidsfabriek 

Gemeentehuis Midden-Delfland

Limburgs museum

Hoofdkantoor Lidl

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Unielocatie Zuiderpark

IN	2012	hEEfT	DE	VERkERk	GROEP	hET	GENOEGEN	GEhAD	OM	AAN	

DIVERsE	EN	uITDAGENDE	PROjECTEN	TE	MOGEN	WERkEN.	DuuRZAME	

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES WERDEN AANGEBRACHT IN KLEINE 

EN	GROTE	WERkEN	IN	INDusTRIëLE	EN	uTILITAIRE	OMGEVINGEN.	

DIT ALLES IN ZOWEL NIEUWBOUW ALS RENOVATIEPROJECTEN EN/Of 

VIA SERVICE EN ONDERHOUD. DIVERSE SOORTEN INSTALLATIES ZOALS 

BRANDMELDING,	VERPLEEGROEPsysTEMEN,	REGELTEChNIsChE	EN	

ELEKTROTECHNISCHE BEHORENDE TOT ONZE CORE BUSINESS WERDEN 

NAAR TEVREDENHEID VAN ONZE VASTE éN NIEUWE RELATIES 

OPGELEVERD. EEN GREEP UIT ONZE PROJECTENPORTfOLIO VAN HET 

AfGELOPEN JAAR: 

Hoofdkantoor Lidl Huizen • Apotheek Scheldezoom Goes • RVS hal Van Leeuwen Bui-

zen Zwijndrecht • Woonzorgcentrum De Schutse Gorinchem • ETT Tankenpark Botlek 

Rotterdam • Diverse projecten ASVZ Sliedrecht • Swinhove Groep Zwijndrecht • Woon-

zorgcentrum Rijndael Koudekerk aan den Rijn • Zorgcomplex De Vier Gravinnen Tiel 

• Diverse projecten Amerpoort Baarn • Eerste fase Nieuw Rijssenburgh Sommelsdijk • 

Woonzorgcentrum Eekhof Kaatsheuvel • Woonzorgcentrum De Buitensluis Numansdorp 

• Diverse projecten TU Delft • Woonzorgcentrum Vreedenhoff Arnhem • Verpleeghuis De 

Blinkert Baarn • Zorgappartementen Oosterpark Ouddorp • Woonzorgcentrum Entree 

Goedereede •	Onderhoud	De	Maastoren	Rotterdam	• Sodexho Capelle aan den IJssel 

• Woonzorgcentrum Nebo Zwijndrecht • Zorgwinkel Crabbehoff Dordrecht • VPH De 

Nieuwe Laak Helmond • Unielocatie Zuiderpark Rotterdam •	Limburgs	Musuem	Venlo	• 

TNO Nanotechnologie Delft • Diverse projecten EPO Rijswijk • V&D Groningen • Rijnveste 

I en II Leiden • Diverse projecten Sime Darby Unimills Zwijndrecht • Groene Hart Zieken-

huis Gouda • Hotel Corpus Oestgeest • Pettelaarpark ’s-Hertogenbosch • Oosterdokeiland 

kavel 3C Amsterdam • Diverse projecten Unilever Rotterdam •	Madurodam	Den	haag	• 

Sanquin Amsterdam • Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch • Atlas Copco Zwijndrecht 

• Woonzorgcentrum Dubbelmonde Dordrecht • BPVZ Van Weel Bethesda Ziekenhuis 

Dirksland • De Karel Doorman Rotterdam • Duurzaamheidsfabriek Dordrecht • Bolero 

Voorhout •	Gemeentehuis	Midden-Delfland	schipluiden	• Woonzorgcentrum De Vijverhof 

Capelle aan den IJssel • Diverse projecten Purac Gorinchem • Diverse projecten Nedstaal 

Alblasserdam •	Bedijfshal	hitachi	Moerdijk	•	Diverse	projecten	AMC	Amsterdam	• Kerry 

Dakar Zwijndrecht • Gezondheidscentrum Levinas Rotterdam • Hofbad Den Haag • De Yp 

Den Haag • Bedrijventerrein Groote Lindt Zwijndrecht • Yulius Dordrecht • Riedertoren 

Ridderkerk • Woonzorgcentrum De Wartburg Utrecht • Woonzorgcentrum Woerden • 

Zorghotel Ambachtstaete Zwijndrecht

www.linkedin.com

(zoek op Verkerk Groep)

www.twitter.com/verkerkgroep

www.facebook.com/verkerkgroep

www.youtube.com/verkerkTV

SocIaL MEDIa VAN 
DE VERKERK GROEP



VERKERK GROEP 
Hoofdkantoor Zwijndrecht
Molenvliet 1, 3335 LH Zwijndrecht
Postbus 49, 3330 AA Zwijndrecht
T 078 610 77 00, F 078 610 77 99
E info@verkerk.com

sERVicEdiEnsT T 078 610 78 00 

Vestiging Hoevelaken
Oosterinslag 7, 3871 AL Hoevelaken
Postbus 97, 3870 CB Hoevelaken
T 033 253 34 00, F 033 253 34 99
E info@verkerk.com

www.verkerkgroep.nl

W E R K  I N  U I T V O E R I N G

Terminalgebouwen RWG 
Maasvlakte 2

Zorg- en verpleeghuis 
de Vliedberg Ouddorp

Openbaar Vervoer 
Terminal Den Haag

Verpleeghuis Waerthove 
Sliedrecht

Opdrachtgever:
Cordeel Nederland B.V. 
Zwijndrecht 

Opdrachtgever:
ICCS vof

Nieuwbouw
Elektrotechnische installaties

Nieuwbouw
Regeltechniek HVAC installaties

E l E K T R O T E c H n i E K

V E R P l E E G R O E P s y s T E m E n

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 m E n

Nieuwbouw / curamare

Verpleegroep VSS IP/ Telefonie 
DECT / CCTV / Videodeurintercom  
Toegangsverlening / 3D plaatsbepa-
ling / Domotica / KNX koppeling

Nieuwbouw / Rivas Zorggroep

Verpleegroep VSS IP/ Telefonie  
DECT / CCTV / Videodeurintercom 
Toegangsverlening / Domotica 

ELEKTROTECHNIEK Bron van spanning Stroom van inspiratie
BeveiLiging | COMMuniCAtie | energie | insPeCtie | instALLAties | PAneeLBOuw

teCHnisCHe AutOMAtisering | verPLeegrOePsysteMen


