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Het jaar 2014 betekent voor de 

Verkerk Groep de start van een 

nieuw tijdperk, een jaar met 

veel verandering in beleving,  

in doen en laten, maar zeker 

ook in digitalisering.

Het afgelopen jaar vierden 

we het heugelijke feit dat ons 

prachtige familiebedrijf 90 jaar 

bestond. Dat hebben we op 

bescheiden wijze gevierd met 

personeel en relaties zoals u  

in deze Vision kunt lezen.  

90 jaar is een zeer respectabele 

leeftijd, wat gesymboliseerd is 

door een oude Renault 4 - een 

echte oldtimer zoals we ze 

vroeger hadden rijden - op te 

knappen en in te zetten voor 

promotionele doeleinden. 

Hulde voor de hobbyisten 

die hier veel avonduren aan 

hebben besteed. 

2014, het jaar van de 

verandering, zeker ook in 

organisatorisch opzicht en 

dat is niet omdat we dat 

willen maar omdat het echt 

noodzakelijk is, willen wij ons 

100-jarig bestaan halen in de 

toekomst. 

Ook de Verkerk Groep heeft 

afgelopen jaar last gehad 

van de al jaren aanhoudende 

economische crisis, die ook 

de installatiesector treft. we 

hebben te maken met een 

krimpende markt, doordat er 

veel minder wordt gebouwd. 

Dit betekent meer concurrentie 

in een toch al lastige markt 

van de bouwgerelateerde 

projecten. mede gezien het 

feit dat de vooruitzichten met 

betrekking tot toekomstige 

marktontwikkelingen niet 

veelbelovend zijn, ontkomen 

we er niet aan in onze 

organisatie veranderingen 

door te voeren en de bouw-

gerelateerde activiteiten in  

een afgeslankte vorm voort  

te zetten. Dat betekent dat 

de focus nog meer komt te 

liggen op instandhouding van 

installaties in de industrie en 

utiliteit. met al onze specia-

listische kennis, of wel onze 

core business, bijvoorbeeld  

op het gebied van de gezond-

heidszorg, industrie, brand-

beveiliging, inspectie, beheer & 

onder houd etc. blijven er

prachtige uitdagingen in het 

vooruitzicht en deze bieden 

de Verkerk Groep zeker 

toekomstperspectief.

Een groot deel van de 

veranderingen kunt u zien 

in onze nieuwe brochurelijn, 

waarin onze core business 

activiteiten anno 2014 staan 

vermeld. Deze brochures  

kunt u downloaden via  

www.verkerkgroep.nl 

 

middels onze website en 

sociale media blijft u altijd op 

de hoogte van alle activiteiten 

en veranderingen van de 

Verkerk Groep.

Ook deze Verkerk Vision is 

net als de eerder uitgebrachte 

nummers te downloaden via 

onze website. we gaan de 

Vision in de toekomst meer 

digitaal verspreiden.  

Dat scheelt veel drukwerk  

en draagt ook bij aan onze  

mvo-doelstelling.

ik wens u veel leesplezier met 

deze nieuwe uitgave van de 

Verkerk Vision.

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 BEElD VAN wAT wij AlS VERKERK GROEp VOOR u 

KuNNEN BETEKENEN iN ONS mOOiE VAKGEBiED ElEKTROTEcHNiEK. 

DE ARTiKElEN iN DEZE VERKERK ViSiON SpREKEN VOOR ZicH. 

VOl TROTS lAAT iK DE ViSiON ZiEN AAN KlANTEN/RElATiES AlS 

ZE VRAGEN NAAR ONZE ExpERTiSE EN cORE BuSiNESS. HET GEEfT 

DuiDElijK wEER wAAR wij ONS AlS DuuRZAAm ElEKTROTEcHNiScH 

DiENSTVERlENER DAGElijKS mEE BEZiGHOuDEN, mAAR OOK wAAR 

wij AlS VERKERK GROEp VOOR STAAN: iNNOVATiE mET ViSiE.

De Verkerk Groep is organisator van de jaarlijkse Verkerkloop, een sportief 

hardloopevenement voor jong en oud. Scan de QR code voor een terugblik 

op de Verkerkloop 2013. wij hopen ook ú aan de start te zien tijdens de 

37ste Verkerkloop op 14 mei 2014!

P.E.G. schneiders
cOmmERciEEl DiREcTEuR

verkerkloop.nl 

facebook.com/
verkerkloopzwijndrecht

twitter.com/verkerkloop
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nieuwe brochures  
vol inspiratie 

Tegenwoordig is de Verkerk 

Groep dienstverlener op het 

gebied van advies, ontwerp, 

realisatie, onderhoud en 

beheer van duurzame 

elektrotechnische installaties 

in vrijwel alle marktsegmenten 

zoals industrie, utiliteit, 

renovatie, overheid, onderwijs 

en gezondheidszorg.

wat het extra speciaal maakt is 

dat er in Zwijndrecht in totaal 

vier ondernemingen zijn die 

al 90 jaar actief zijn op hun 

eigen vakgebied te weten de 

Verkerk Groep, Houtgroep Van 

Drimmelen, pijl Schilders en 

Aannemingsbedrijf Hoogvliet. 

De vier ondernemingen zijn 

met hun lange historie zo 

goed als cultureel erfgoed 

van Zwijndrecht. middels een 

gezamenlijk jubileumboek 

en tentoonstelling in het 

gemeentehuis van Zwijndrecht 

hebben de organisaties op 

passende wijze hun rijke 

geschiedenis gedeeld. 

3iNNOVATiE mET ViSiE

innovatie is voor ons een 

dagelijkse bezigheid en 

daardoor komen nieuwe 

toepassingen, werkwijzes en 

activiteiten regelmatig aan 

de orde. Reden genoeg dus 

om onze trouwe relaties en 

belangstelleden via een geheel 

nieuwe brochurelijn op de 

hoogte te stellen van onze core 

business activiteiten anno 2014. 

lees dus alles over de essentie 

van elektrotechnische dienst-

verlening van de Verkerk Groep 

via vijf nieuwe brochures. 

Zo staan onze gloednieuwe 

corporate brochure, paneel-

bouw, zonne-energie, inspectie 

en VSS pc Touch klaar op  

www.verkerkgroep.nl of 

scan de QR code om ze direct 

digitaal op uw smartphone  

of tablet te bekijken! 

ElEKTROTEcHNiEK STAAT NOOiT STil. VANDAAG DE 

DAG iS DE VERKERK GROEp EEN mODERN EN iNNOVATiEf 

ElEKTROTEcHNiScH iNSTAllATiEBEDRijf DAT BEKEND STAAT 

Om ZijN iNNOVATiEVE TOEpASSiNGEN Op HET GEBiED VAN 

DuuRZAmE ElEKTROTEcHNiScHE iNSTAllATiES.

2013 iS VOOR DE VERKERK GROEp EEN BijZONDER 

jAAR. AfGElOpEN mEi ViERDE ONS fAmiliEBEDRijf 

HET 90 jAAR juBilEum, EEN pRAcHTiGE mijlpAAl 

wAAR wij TROTS Op ZijN. RijwiElHERSTEllER 

piET VERKERK BEGON iN 1923 HET BEDRijf iN DE 

HuiSKAmER VAN ZijN mOEDER AAN DE RiNGDijK 

iN ZwijNDREcHT DAT iN 90 jAAR uiTGROEiDE TOT 

DE VERKERK GROEp. 

verkerk groep
90 jaar! 
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Bron van spanning 
stroom van inspiratie

VERKERKGROEP

verkerk service systemen

VERKERK VERPLEEGROEPSYSTEMEN

Samen gezond, veilig en 
actief met VSS PC Touch

verkerkgroep. Innovatie met visie

VERKERK INSPECTIE

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

BEVEILIGING | COMMUNICATIE | ENERGIE | INSPECTIE | INSTALLATIES | PANEELBOUW
TECHNISCHE AUTOMATISERING | VERPLEEGROEPSYSTEMEN

Zorgdragen voor 
periodieke inspectie
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VERKERK ENERGIE

Investeren in 
duurzame energie

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

BEVEILIGING | COMMUNICATIE | ENERGIE | INSPECTIE | INSTALLATIES | PANEELBOUW
TECHNISCHE AUTOMATISERING | VERPLEEGROEPSYSTEMEN
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Totaaloplossingen 
in fl exibel verdelen!

VERKERK PANEELBOUW
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De restauratie die in oktober 

2012 is gestart, neemt in totaal 

twee jaar tijd in beslag.  

Vanaf de heropening in novem-

ber 2014 beschikt Dordrecht en 

omstreken weer over een  

up-to-date theater met alle 

mogelijkheden, de uitstraling 

en een programmering die de 

stad en de regio verdienen. 

Naast het feit dat de schouw-

burg opnieuw een podium 

biedt aan prachtige voorstel-

lingen, leent het gebouw met 

haar unieke ambiance zich 

uitstekend als locatie voor  

congressen, (zakelijke)  

bijeenkomsten, recepties en 

evenementen die door of 

samen met sociale of culturele 

lokale organisaties worden 

georganiseerd. Het ontwerp 

van het nieuwe theater is in 

handen van Greiner Van Goor 

Huijten architecten.  

De opgave voor de architect 

was, om met groot respect voor 

de monumentale waarde van 

het gebouw, de theaterfunctie 

in al zijn facetten geschikt te 

maken voor toneel, dans,  

cabaret en musical.

VERbOUWING

Een van de voornaamste  

aanpassing in het restaura-

tieproject is het vergroten en 

verbeteren van het toneelhuis 

van de grote zaal. Het licht 

hellende toneel wordt recht 

gemaakt. Omdat de zichtlijnen 

in de zaal hierdoor veranderen, 

verandert ook de opstelling van 

de stoelen. Na de restauratie 

zal de Grote Zaal nog meer 

sfeer en grandeur uitstralen. 

Daarnaast komt in de grote 

zaal een grotere, nieuwe 

toneeltoren. in deze toren 

hangen hijsinstallaties voor 

theaterdoeken, licht en decors. 

Deze installaties voldoen 

straks aan alle ARBO-eisen en 

maken het werken veiliger en 

makkelijker. De nieuwe toren 

maakt het ook mogelijk om 

decors uit het zicht van het 

publiek op te hijsen. 

Aan de achterkant wordt een 

stuk nieuwbouw toegevoegd. 

in het nieuwbouwgedeelte 

komen de kantoren, de kleed-

kamers, de artiestenfoyer en 

een ‘truckdock’ - de optimale 

mogelijkheid om inpandig te 

laden en lossen. Alle monu-

mentale elementen blijven be-

houden en worden, waar nodig 

of wenselijk, schoongemaakt, 

geverfd en door lED spots uit-

gelicht. Hierdoor zullen ze nog 

beter tot hun recht komen en 

Schouwburg Kunstmin in volle 

glorie laten stralen.

VERKERK aLS  

MONUMENTaaL-ExPERT

Als expert in renovatieprojec-

ten is de Verkerk Groep verant-

woordelijk voor de volledige 

elektrotechnische installaties 

in Kunstmin. Hieronder vallen 

onder andere de licht/kracht-

installatie, noodverlichting, 

bliksemafleiding, data- 

installatie, cAi installatie, 

brandmeld- en ontruimings-

installatie, lichtwering en de  

inbraakbeveiliging. Dit wordt 

in opdracht van en in samen-

werking met Kuijpers centrale 

projecten B.V. uitgevoerd. 

VERLICHTING 

Ook de theatertechnische 

installaties zoals volgspots en 

audio-/videobekabeling horen 

bij de werkzaamheden van 

Verkerk. Zo is alleen al voor de 

theatertechnische verlichting 

ruim 35 kilometer bekabeling 

gebruikt om de toekomstige 

artiesten tot in de perfectie te 

kunnen uitlichten. Daarnaast 

zullen de bestaande armaturen 

in de Grote Zaal en foyers 

omgebouwd worden naar lED 

energiezuinige maatstaven net 

als de karakteristieke kroon-

luchter in de Grote Zaal.  

De sturing van deze duurzame 

verlichting zal geschakeld en 

gedimd kunnen worden door 

een automatisch lichtregel-

systeem op basis van KNx,  

DAli en Bits2power. Ook gezel-

schappen kunnen zelfstandig 

de zaalverlichting bedienen op 

basis van Dmx-technologie.

in het theaterseizoen van  

2014-2015 kan het publiek 

weer genieten van mooie  

voorstellingen in de ambiance 

van dit dan prachtig  

gerestaureerde gebouw. 

E L E K T R O T E C H N I E K

schouwburg Kunstmin  
in Dordrecht

KuNSTmiN, SiNDS 1890 HéT THEATER VAN DORDREcHT, wORDT Op 

DiT mOmENT GRONDiG GERESTAuREERD. DAT wAS HARD NODiG 

VANwEGE DE SlEcHTE STAAT VAN DE fuNDERiNG. ONDERZOEKEN 

lATEN ZiEN DAT DE pAAlfuNDERiNG Op EEN AANTAl lOcATiES 

DROOG STAAT EN iN SlEcHTE cONDiTiE VERKEERT. DOOR Op EEN 

BEpAAlDE mANiER TE HERSTEllEN ONTSTAAT ER GEEN ScHADE AAN 

HET mONumENT EN KRijGT DE fuNDERiNG EEN lEVENSDuuR VAN 50 

jAAR. DAARNAAST wORDEN DE THEATERfAciliTEiTEN AANGEpAST 

AAN DE TEcHNiScHE EiSEN VAN DE 21E EEuw. iN NOVEmBER 2014 

OpENT DE GEHEEl VERNiEuwDE ScHOuwBuRG HAAR DEuREN. 
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Optimaal studeren  
in wageningen

Het gebouw bevat uitsluitend 

algemene voorzieningen, 

zoals horeca, collegezalen, 

instructie- en practicumruim-

ten. Het bijzondere gebouw, 

dat is ontworpen door Ector 

Hoogstad Architecten, is in mei 

2013 opgeleverd. Orion wordt 

duurzamer dan aan vankelijk 

voorzien. Het krijgt een  

Greencalc-score (een groene 

meetlat die ontwikkeld is  

door de Rijksgebouwendienst) 

van meer dan 180. Deze score 

is haalbaar door vooral ef-

ficiënt duurzaam energiege-

bruik. Door de goede isolatie 

van het gebouw zal warmte 

regelmatig moeten worden 

afgevoerd en is efficiënt  

hergebruik mogelijk. 

Verschillende ventilatie-

systemen, vloerverwarming  

en -koeling zorgen voor 

de klimatisering van het 

gebouw. De Verkerk Groep 

heeft voor dit project de 

volledige regeltechnische 

bekabeling voor haar rekening 

genomen, evenals de regel-

panelen, software schrijven 

en inbedrijfstelling van de 

regeltechnische installaties. 

REGELTECHNISCHE  

INSTaLLaTIES

in opdracht van Heijmans 

N.V. heeft de Verkerk Groep 

de realisatie van de complete 

regeltechnische installaties 

van Orion voor haar rekening 

genomen. De werkzaamheden, 

met gebruik van priva, bestaan 

onder andere uit het aanbren-

gen van de regeltechnische 

bekabeling en productie, 

levering en in bedrijf stellen 

van de regelpanelen die zijn 

gefabriceerd door de afdeling 

paneelbouw van Verkerk.  

Daarnaast zit het schrijven van 

alle benodigde software in het 

pakket. De warmte-koudeop-

slag, een belangrijk onderdeel 

van het pand om duurzaam-

heid te bevorderen, is ook  

door Verkerk in bedrijf gesteld. 

DUURzaaMHEID

in het gebouw zijn energie-

besparende technieken  

geïnstalleerd, zoals warmte-

koudeopslag, betonkernactive-

ring en efficiënte verwarmings-  

en koelinstallaties in vloeren en 

plafonds. Ook vindt hergebruik 

plaats van de afgevoerde lucht 

uit de collegezalen en regen-

water dat op de daktuin valt. 

Daarnaast wordt slim gebruik-

gemaakt van de oriëntatie van 

het gebouw ten opzichte van 

de zon. De zon moet namelijk 

wel optimaal verlichten,  

maar niet te veel verwarmen.  

Ventilatie van te warme ruim-

tes kost namelijk energie. 

Evenals andere gebouwen 

van de universiteit heeft ook 

Orion warmte-koudeopslag. 

Dit systeem maakt gebruik van 

grondwater voor koeling in  

de zomer en, na herinfiltratie, 

is hetzelfde grondwater bruik-

baar voor verwarming in de 

winter. Boven de grond kan 

het grondwater verder afge-

koeld of opgewarmd worden 

om het gebouw af te koelen of 

op te warmen. 

INRICHTING

Ook bij de inrichting is nage-

dacht over duurzaamheid, de 

drukst bezochte ruimten (grand 

café, restaurant, collegezalen) 

zijn zo dicht mogelijk bij de be-

gane grond en de ruimten met 

een zwaar installatieniveau (de 

practicumzalen) zitten zo hoog 

mogelijk in het gebouw, direct 

onder de installatieruimten. 

met onder andere 1810  

werkplekken, 13.000 m2 netto 

vloeroppervlak en 12 multi-

functionele collegezalen is de 

wageningen universiteit een 

prachtig gebouw rijker en zal 

het er voor de studenten op het 

gebied van klimaat goed ver-

toeven zijn dankzij de expertise 

van de Verkerk Groep. Scan de 

QR code voor de video over de 

bouw van Orion. 

Fotografie: Petra Appelhof

ORiON iS HET TwEEDE cENTRAlE 

ONDERwijSGEBOuw Op DE cAmpuS VAN 

DE wAGENiNGEN uNiVERSiTEiT. HET iS 

EEN flExiBEl EN EfficiëNT GEBOuw DAT 

NOODZAKElijK iS Om DE VERwAcHTE 

GROEi VAN DE ONDERwijSVRAAG AAN 

DEZE uNiVERSiTEiT uiT DE GElijKNAmiGE 

plAATS Op TE KuNNEN VANGEN.

R E G E LT E C H N I E K
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Deze technologie betreft een 

geschakeld en geautomatiseerd 

systeem van oppervlakten 

(zoals gevels en daken), waar-

mee aanzienlijke milieuwinst 

en duurzame economische 

meerwaarde kunnen worden 

behaald. De samenwerking  

betreft zowel reeds gereali-

seerde gebouwen, als nieuw-

bouwprojecten.

4-D SMaRT SURFaCE 

Het concept van de 4-D Smart 

Surface bestaat uit draaibare 

meerhoekige kokermodules, 

die zijn voorzien van verwis-

selbare applicaties die elk een 

eigen functie hebben. Het mul-

tifunctionele kantelsysteem 

kan energie opwekken, lucht 

zuiveren, regenwater afvangen 

en bufferen, hittestress tegen-

gaan en reclameboodschap-

pen tonen. Al naargelang de 

situatie en de behoefte wordt 

één van de panelen naar voren 

gedraaid om zijn werk te doen. 

Hiermee kunnen gedurende de 

exploitatie meervoudige duur-

zame rendementen worden 

geleverd; een simpel maar 

wereldwijd uniek concept.  

Een berekening leert dat er  

alleen al in Nederland 2,6  

miljard vierkante meter aan 

bestaand en direct geschikt  

oppervlak benut kan worden. 

POSITIEF RENDEMENT

Door de 4-D Smart Surface  

te koppelen aan de verduur-

zaming en vergroening van de 

economie is het mogelijk een 

positief en onderscheidend  

rendement te realiseren voor 

zowel de eigenaar/exploitant 

als de gebruiker van een  

gebouw. De rendementen 

vanuit 4-D Smart Surface 

kunnen worden gebruikt als 

nieuw bedrijfsmodel of voor 

com merciële doeleinden.

bESTURING

De Verkerk Groep verzorgt 

de levering en installatie van 

de Smart Surface, het bestu-

ringspaneel, het schrijven van 

de software en installeren 

en onderhoud van de gehele 

installatie. De besturing van 

het systeem kan automatisch, 

handmatig of op afstand ge-

stuurd worden. Bij handmatige 

bediening zorgt één druk op 

de knop van het besturings- 

paneel dat de panelen  

gedraaid worden naar de ge-

wenste stand. in de automati-

sche stand geeft het systeem 

de grootst mogelijke benut-

ting. Door een voorgeprogram-

meerde besturing worden de 

panelen bij voldoende daglicht 

automatisch naar de zonnecel-

len gedraaid zodat er energie 

kan worden opgewekt. Zodra 

de zonnecellen geen energie 

meer kunnen leveren worden 

de screens doorgedraaid naar 

de positie die bijvoorbeeld  

bestemd is voor luchtzuivering.  

Bij voldoende daglicht draaien 

de screens terug naar de positie 

voor het opwekken van ener-

gie. Naargelang de situatie van 

de gebruiker is elke besturing 

automatisch te programmeren, 

ook via kloktijden. Via een  

internetverbinding is het  

systeem ook op afstand in  

te stellen en te beheren,  

zodoende kunnen de specia-

listen van de Verkerk Groep 

de programmering voor hun 

rekening nemen maar ook het 

monitoren en beheer.

DE DUURzaaMHEIDS-

FabRIEK

Een 4-D Smart Surface instal-

latie met 80 draaibare panelen 

op de voorgevel is toegepast 

bij de Duurzaamheidsfabriek 

die toebehoort aan het  

Da Vinci college in Dordrecht.  

Dit is een nieuw gebouw waar 

onderwijs en bedrijfsleven 

samen kunnen werken aan 

duurzame technieken voor de 

toekomst. Voor de nieuwbouw 

van dit veelzijdige project heeft 

de Verkerk Groep de volledige 

elektrotechnische installaties 

verzorgd. 

 

De Verkerk Groep verwacht  

als partner opdrachtgevers  

met deze technologie een in-

novatieve en onder scheidende 

propositie te kunnen bieden bij 

het verduurzamen, toekomst-

bestendig maken én onder-

houden van gebouwen. 

4-d smart surface 
kantelt de wereld

E N E R G I E

Scan de QR code om een 
video te bekijken van de 
4-D Smart Surface installa-
tie bij de Duurzaamheids-
fabriek in Dordrecht. 

DuuRZAmE EN VERDiENENDE 

OppERVlAKTE ONTwiKKEliNG 

VAN EEN DAK Of muuR 

VAN EEN GEBOuw, fABRiEK 

Of ZORGiNSTElliNG DiE 

ZicH KAN AANpASSEN AAN 

DiVERSE OmSTANDiGHEDEN. 

DAT iS wAT ElKE GEBRuiKER Of EiGENAAR ZicH wEl ZOu 

willEN wENSEN. DE VERKERK GROEp HEEfT EiND AuGuSTuS 

2013 EEN pARTNERSHip GESlOTEN mET cABlEAN B.V. DiE  

HET iNNOVATiEVE 4-D SmART SuRfAcE ExplOiTEERT.  

VANAf HEDEN iS VERKERK OfficiEEl ‘cABlEAN iNSTAllATiE 

pARTNER’ EN ‘cABlEAN BEHEER pARTNER’.



4-d smart surface 
kantelt de wereld

I N D U S T R I E

SaMENSTELLING  

IS bELaNGRIjK

Deze vloersystemen zijn 

gebaseerd op geavanceerde, 

duurzame kunststofproducten 

zoals kleurstoffen en bind-

middelen om voor elke 

toepassing de gewenste 

ondergrond te creëren 

die wenselijk is voor de 

desbetreffende gebruiker.  

De samenstelling van de 

kunststofproducten voor alle 

soorten vloeren, die volgens 

strenge internationale normen 

in de fabriek in meerkerk 

worden geproduceerd,  

luistert uiterst nauw.

GEaUTOMaTISEERD

Om de gewenste groei van het 

bedrijf te bewerkstelligen en 

de werkwijze van het samen-

stellen van de grondstoffen 

te versoepelen heeft Eputan 

besloten om dit proces te 

automatiseren. Ter vervanging 

van de opslag in iBc containers 

en het handmatig aftappen is 

een gloednieuw silopark met 

maar liefst 11 vaste opslagtanks 

en een laad- en losstation in de 

fabriek in meerkerk geplaatst. 

Deze tanks, de grootste heeft 

een inhoud van 35.000 liter, 

hebben elk een digitaal 

regulatiesysteem waardoor er 

zeer nauwkeurig een bepaalde 

grondstof afgemeten kan 

worden. Door deze geautoma-

tiseerde werkwijze kan Eputan 

haar klanten nog sneller en 

beter van dienst zijn en wordt 

het samenstellingsproces van 

de grondstoffen voor de eigen 

medewerkers aanzienlijk 

versoepeld.

INbEDRIjFSTELLING  

DOOR DE VERKERK GROEP

in verband met de viscositeit 

van de grondstoffen,  

in hoofdzaak vloeistoffen,  

vul- en bindmiddelen, moet 

de temperatuur in het silopark 

continu 30°c zijn, voor een 

aantal grondstoffen zelfs 50°c. 

Om alles naar behoren te laten 

functioneren en de juiste tem-

peratuur te behouden heeft de 

Verkerk Groep het genoegen 

gehad om in opdracht van 

mourik Techniek (vestiging 

Groot-Ammers) de volledige 

elektrotechnische installaties 

van dit innovatieve project te 

mogen verzorgen. 

Deze bestaan uit de enginee-

ring, afstelling van de diverse 

kleppen, motoren, instrumen-

tatie, software schrijven, 

programmeren van de plc 

(programmable logic control-

ler) en het inbedrijfstellen 

van de gehele installatie.  

Een complex proces waarbij veel 

expertise en kennis komt kijken. 

Door een goede samenwerking 

tussen alle betrokken partijen 

is Eputan voorbereid op een 

succesvolle groei van de  

organisatie. 

SiNDS 1991 iS EpuTAN KuNSTSTOf TEcHNiEK AlS fABRiKANT 

VAN HERculAN pOlyuRETHAAN BiNNENSpORTVlOEREN 

uiTGEGROEiD TOT ééN VAN DE BElANGRijKSTE iNTERNATiONAlE 

pRODucENTEN EN iNSTAllATEuRS VAN SpORTVlOERSySTEmEN. 

mET ExpORT NAAR mEER DAN 80 lANDEN BiEDT Zij EEN uiT-

GEBREiD ASSORTimENT puNT-, VlAK- EN cOmBilASTiScHE 

(SpORT)VlOERSySTEmEN iN DiVERSE uiTVOERiNGEN. EpuTAN 

HEEfT VOOR ElKE iNDOORSpORT DE juiSTE SOORT SpORTVlOER 

iN HuiS EN lEVERT DAARNAAST EEN uiTGEBREiD pROGRAmmA 

GiETVlOEREN VOOR ONDER ANDERE ScHOlEN, KANTOREN, 

ZORGiNSTElliNGEN, OVERHEiDSGEBOuwEN EN wiNKElS.

geautomatiseerd 
sportvloeren samenstellen

7iNNOVATiE mET ViSiE
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Van leeuwen 
buizen Zwijndrecht 

I N S Ta L L aT I E V E R a N T W O O R D E L I j K H E I D

Van leeuwen Buizen en de 

Verkerk Groep zijn twee van 

oorsprong Zwijndrechtse 

ondernemingen. waar Verkerk 

in 2013 haar 90 jarig jubileum 

heeft gevierd, bereikt Van 

leeuwen Buizen in 2014 deze 

mijlpaal. Al meer dan 25 jaar is 

Van leeuwen Buizen een ge-

waardeerde relatie van de  

Verkerk Groep op het gebied 

van elektrotechniek op en 

rond het terrein. Zo is Verkerk 

regelmatig partner voor modi-

ficaties, beheer en onderhoud 

en inspectie van installaties, 

bedrijfsmiddelen, noodverlich-

ting en brandmeldinstallaties. 

Tevens zijn er verschillende 

beveiligingstoepassingen  

gecreëerd zoals toegangs- 

controle en camera-observatie. 

Enkele bijzondere werkzaam-

heden lichten wij graag uit: 

TOEGaNGSCONTROLE

Vanwege gewenste uitbreiding 

van de terreinbeveiliging van 

Van leeuwen Buizen was het 

noodzakelijk om de interco-

minstallatie vanaf meerdere 

plaatsen te kunnen bedienen. 

Er moesten dus meerdere be-

sturingen worden geïnstalleerd 

om een oproep naar meerdere 

locaties te kunnen maken.  

De bestaande analoge camera is 

vervangen door een veelzijdige 

dag/nacht camera die via de 

software applicatie eenvoudig 

te bekijken is vanaf meerdere 

locaties.

TOEGaNG OP baSIS VaN 

KENTEKEN

Tevens is er een kentekenher-

kenningsysteem voor binnenko-

mende voertuigen toegepast. 

Dit maakt het mogelijk om 

vooraf kentekens te autoriseren 

voor toegang tot het terrein. 

 

Zo kan een leverancier of 

bezoeker vooraf het kenteken 

van het voertuig doorgeven 

waarna bij aankomst de camera 

bij de poort het kenteken scant. 

Het beeld van de camera wordt 

ingelezen en gecontroleerd 

met de database. indien het 

kenteken overeenkomt wordt 

de slagboom automatisch 

geopend. De toegang van een 

voertuig kan zelfs voor een 

bepaalde periode van bijvoor-

beeld een paar uur ingesteld 

worden. Ook worden alle ken-

tekens die het terrein opkomen 

gescand en opgeslagen. 

ELEKTRISCHE  

bEDRIjFSVOERING

in beginsel is de eigenaar van 

een bedrijfspand/terrein of 

werkgever verantwoordelijk 

voor het beheer van elektri-

sche installaties en elektrische 

bedrijfsmiddelen. Dit beheer 

en het verdiepen in de steeds 

veranderende normen, wet- 

en regelgeving, is voor een 

gebouweigenaar of werkgever 

een tijdrovende taak. Verkerk 

inspectie kan ondersteuning 

bieden en een groot aantal  

taken overnemen waaronder 

het in een organisatie imple-

menteren van de elektrotechni-

sche bedrijfsvoering conform de 

NEN 3140. 

De Verkerk Groep stelde in 

gezamenlijk overleg met  

Van leeuwen Buizen een 

veiligheidshandboek op, waarin 

processen staan op het gebied 

van beleidsregels zoals:

• Elektrische bedrijfsvoering

• periodieke inspecties en 

onderhoud elektrische 

installaties

• periodieke inspectie 

elektrische 

arbeidsmiddelen

• Elektrotechnische 

tekeningen en 

documentatie 

• Aanwijzingsbeleid

• Opleidingen en 

bevoegdheden

• Sleutelbeheer elektrische 

bedrijfsruimten

• werkvergunningen

• logboeken

• Toezicht op uitvoering 

van de elektrotechnische 

werkzaamheden

met al deze toepassingen is de 

organisatie van Van leeuwen 

Buizen verzekerd van een veilige 

werkomgeving en wordt de con-

tinuïteit van de bedrijfsvoering 

zoveel mogelijk gewaarborgd. 

Een ideale samenwerking tussen 

twee oer-Zwijndrechtse onder-

nemingen dus. 

DE VAN lEEuwEN BuiZEN GROEp iS EEN wERElDwijD OpERERENDE 

HANDElSONDERNEmiNG EN SpEciAliST iN STAlEN BuiZEN EN BuiSTOEpASSiNGEN. 

VANuiT EEN wERElDwijD NETwERK VAN VOORRAADHOuDENDE VESTiGiNGEN 

BiEDT DE ORGANiSATiE EEN BREED pAKKET AAN BuiSpRODucTEN EN DiENSTEN 

Op mAAT. DE KERN VAN VAN lEEuwEN iS DE HANDEl iN STAlEN BuiZEN EN 

AANVERwANTE pRODucTEN. ZO iS HET BEDRijf iN 1924 AlS EENmANSZAAK iN 

ZwijNDREcHT BEGONNEN. iNmiDDElS GAAT HET BEDRijf VEEl VERDER DAN DAT. 

mET mEER pRODucTEN EN DiENSTEN, mAAR OOK EEN wERElDwijD NETwERK 

VAN VijfTiG GROTENDEElS VOORRAADHOuDENDE VESTiGiNGEN iN 23 lANDEN 

iN EuROpA, HET miDDEN-OOSTEN, AuSTRAlië, AZië EN NOORD-AmERiKA. HET 

HOOfDKANTOOR iS GEVESTiGD iN ZwijNDREcHT wAAR TEVENS VAN lEEuwEN’S 

GROOTSTE HANDElSVESTiGiNG mET mAGAZijNEN EN EEN BuiTENOpSlAG iS 

GESiTuEERD. 
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GEaVaNCEERD  

TERMINaLSySTEEM

De deep sea terminal van RwG 

kan onder alle omstandigheden 

de ultragrote containerschepen 

zo snel, efficiënt en veilig moge-

lijk afhandelen. Nadat de lading 

is aangekondigd wordt deze in 

het terminalsysteem aange-

maakt. Het schip krijgt dan een 

voorlopig plaats toegewezen 

en de uitwisseling van informa-

tie over de lading aan boord 

begint. Op het moment dat het 

schip de haven binnenkomt,  

is RwG goed geïnformeerd en 

voorbereid om met de opera-

tie te beginnen. Als het schip 

is afgemeerd start het lossen 

en opnieuw laden direct met 

meerdere kranen tegelijk. 

Deze kranen worden ‘remote 

controle’ bediend.Op de kade 

worden de geloste containers 

direct en automatisch met de 

Automated Guided Vehicles 

(AGV’s) verplaatst naar het 

opslaggebied voor containers. 

Dit geavanceerde terminalsys-

teem zorgt ook voor de aan- en 

afvoer van de containers naar 

en vanaf het schip met als doel 

deze direct en zo veilig mogelijk 

te lossen en te laden zodat deze 

zo snel mogelijk richting de 

volgende locatie kan varen. 

DE ROL VaN DE  

VERKERK GROEP

in opdracht van cordeel  

Nederland B.V. heeft de Verkerk 

Groep alle duurzame gebouw-

gebonden installaties op het 

terrein verzorgd, te weten de 

elektrotechnische, brandmeld-, 

ontruiming- en data-installaties. 

Tevens was Verkerk actief als 

adviseur voor de realisatie van 

het icT netwerk. 

VEELzIjDIG

Het bijzondere project omvat 

de realisatie van een workshop 

(kantoor en werkplaats), twee 

Battery Exchange Stations (BES) 

voor de AGV’s, twee communi-

catie/data centers (mER),  

de security lodge bij de hoofd-

ingang, volledige verlichting 

van de toegangspoorten en 

voorzieningen op het gebied 

van toegangscontrole. 

bRaNDMELD  

EN ONTRUIMING

Op het gehele terrein zijn in 

totaal 20 brandmeldinstallaties 

geplaatst die vanuit de basis als 

stand alone zijn ingericht.  

Elke installatie is gekoppeld  

aan een glasvezelnetwerk dat in 

verbinding staat met de security 

lodge en via een 42 inch digitaal 

geografisch brandweerpaneel is 

in de toekomst gemakkelijk te 

zien waar eventuele calami-

teiten zich voordoen. Tevens 

is men door middel van deze 

constructie voorbereid op de 

toekomst wanneer er eventueel 

nieuwe gebouwen op het  

terrein bijgebouwd worden. 

De ontruimingsinstallatie werkt 

met een 100% akoestische sig-

nalering. Op de arbeidsplaatsen 

waar met gehoorbescherming 

gewerkt wordt is tevens ook 

optische signalering toegepast. 

Bijzonder is dat de installaties 

redundant zijn, wat betekent 

dat de kans op storing minimaal 

wordt en de continuïteit van de 

werkzaamheden zoveel moge-

lijk gewaarborgd is. 

Rotterdam world Gateway 

heeft alles in huis om het con-

tainertransport via de nieuwste 

generatie megaschepen zo snel 

en duurzaam mogelijk af te 

handelen. Daarmee opereert en 

concurreert RwG maar houden 

zij ook rekening met de natuur, 

duurzaamheid en alle belang-

hebbenden. Scan de QR code 

voor een video van het bereiken 

van het hoogste punt! 

E L E K T R O T E C H N I E K

ROTTERDAm wORlD GATEwAy (RwG) iS iN juNi 2012 GESTART mET DE BOuw VAN 

DE mEEST GEAVANcEERDE cONTAiNER TERmiNAl iN DE ROTTERDAmSE HAVEN. 

wANNEER DE TERmiNAl EiND 2014 OpERATiONEEl iS, ZAl RwG ééN VAN DE 

mEEST mODERNE, TEcHNiScH iNNOVATiEVE EN DuuRZAmE OVERSlAGBEDRijVEN 

VAN DE wERElD ZijN. DAARBij ZAl EEN cApAciTEiT VAN 108 HEcTARE wORDEN 

TOEGEVOEGD AAN DE ROTTERDAmSE HAVEN. 
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De verwachting is dat het aan-

tal reizigers de komende tien 

jaar zal groeien, onder andere 

door de komst van de Randstad-

Rail. Den Haag centraal wordt 

een knooppunt voor bus, tram 

en trein. Buiten de hal worden 

de taxistandplaatsen beter 

zichtbaar en er komen rondom 

het station diverse fietsenstal-

lingen. Reizigers en bezoekers 

stellen ook steeds meer prijs  

op comfort tijdens het reizen.  

in de stationshal komen de 

voorzieningen - waaronder 

kaartverkoop en winkels - op 

een centrale plek. Reizigers 

kunnen zich straks uitstekend 

oriënteren, omdat alle vormen 

van openbaar vervoer in één 

oogopslag zichtbaar zijn. 

TRaNSPaRaNTIE  

EN LEVENDIGHEID

Door het glazen dak is het  

station overdag overzichtelijk 

en open en ’s nachts een baken 

van licht. Het glazen dak is 120 

m lang en 96 m breed. winkels 

en andere commerciële functies 

verlevendigen het nieuwe  

station, zonder afbreuk te doen 

aan de overzichtelijkheid en  

de transfermogelijkheden.  

De commerciële ruimten  

worden vormgegeven als drie 

geslepen kristallen, die als het 

ware onder het gebouw Sticht-

hage zijn geschoven. in de eind-

situatie zullen deze ruimten één 

geheel vormen met de nieuwe 

winkels op het Koningin julia-

naplein. 

REGELTECHNIEK  

EN aUTOMaTISERING

De Verkerk Groep heeft van 

iccS vof de opdracht gekregen 

voor de realisatie van de com-

plete regeltechnische installatie 

voor de klimaatbeheersing van 

de nieuwe OV-Terminal.  

De werkzaamheden bestaan on-

der andere uit het aanbrengen 

van de regeltechnische bekabe-

ling en productie, levering en in  

bedrijf stellen van de regel-

panelen die zijn gefabriceerd 

door de afdeling paneelbouw 

van Verkerk. Daarnaast zit het 

schrijven van alle benodigde 

software in het pakket. 

Tevens is er naast deze werk-

zaamheden een belangrijke rol 

weggelegd voor de afdeling 

Technische Automatisering van 

de Verkerk Groep. Naast alle 

regeltechnische installaties is 

de uitdaging van dit project 

namelijk de koppeling van ver-

schillende technische communi-

catiestandaarden en netwerken 

binnen de stationshal en de 12 

aanwezige sporen. Op basis van 

BAcnet worden onder andere 

de verlichting, noodverlichting 

en de Rook en warmte Afvoer 

(RwA) installatie gekoppeld  

die gebruik maken van DAli,  

modbus en lONworks. 

SPIN IN HET WEb

De stationsmanager van  

Den Haag centraal is een  

belangrijke pion in het reilen  

en zeilen binnen de terminal. 

middels een touch screen  

paneel kan de manager vanuit 

één centrale plaats onder ande-

re de roltrappen, liften, brand-

slanghaspels, vloerverwarming, 

koeling en het omroepsysteem 

in de stationshal monitoren en 

bedienen. 

De bouw van het nieuwe  

station is inmiddels vergevor-

derd. in het derde kwartaal  

van 2014 zal het nieuwe station 

helemaal klaar zijn voor gebruik  

en zullen de vele reizigers  

optimaal en veilig gebruik  

kunnen maken van alle  

faciliteiten die de veelzijdige  

OV-terminal biedt, mede 

dankzij de expertise van de 

Verkerk Groep. 

R E G E LT E C H N I E K

van station naar 
veelzijdige 
OV-terminal 

DEN HAAG cENTRAAl KRijGT EEN cOmplEET 

NiEuw STATiONSGEBOuw wAAR Al HET OpEN-

BAAR VERVOER Bij ElKAAR KOmT. DEZE NiEuwE 

OpENBAAR VERVOERTERmiNAl (OV-TERmiNAl) iS 

NODiG OmDAT ER iN DE TOEKOmST mEER mENSEN 

GEBRuiKmAKEN VAN HET STATiON. Op DiT mOmENT 

mAKEN pER DAG Al 150.000 REiZiGERS EN 40.000 

pASSANTEN GEBRuiK VAN HET STATiON. 



11iNNOVATiE mET ViSiE 11iNNOVATiE mET ViSiE

iN HET HART VAN DE wijK DE  

VOlGERlANDEN iN HENDRiK-

iDO-AmBAcHT liGT HET 

SOpHiApARK. iN EEN mix VAN 

VEEl GROEN, wATERpARTijEN 

EN wANDElROuTES iS DiT EEN 

plEK wAAR HET GOED TOEVEN 

iS. GRENZEND AAN DiT pARK 

liGT HET pRAcHTiGE wOON-

ZORGcOmplEx SOpHiASTAETE. 

wONiNGcORpORATiE RHiANT 

iS DE EiGENAAR EN BEHEERDER 

VAN HET GEHElE cOmplEx. 

aPPaRTEMENTEN

Het project Sophiastaete  

heeft verschillende functies. 

Het label ‘verzorgd wonen’  

dat het complex meedraagt 

houdt in dat er door de bewo-

ners 24 uur per dag en zeven 

dagen per week een beroep 

kan worden gedaan op zowel 

geplande- als niet geplande 

zorg. De appartementen zijn 

dan ook toegewezen aan  

mensen met een zorgindicatie. 

INDELING

Op de begane grond bevindt 

zich het gezondheidscentrum, 

de apotheek, de ruimten voor 

kinderopvang en een welzijns-

ruimte. Het gezondheidscen-

trum bestaat uit een divers 

aanbod van zorg- en dienst-

verlening. Voor kinderen is er 

dag- en buitenschoolse opvang. 

De welzijnsruimte is niet alleen 

bestemd voor de oudere bewo-

ners uit het complex, maar ook 

voor wijkbewoners. Het is een 

plek om elkaar te ontmoeten 

en om deel te nemen aan al-

lerlei activiteiten. Op de eerste 

verdieping zijn vier kleinscha-

lige woon groepen gerealiseerd 

voor dementerende ouderen.  

Elke woongroep is vanaf de  

galerij apart bereikbaar en 

biedt plaats aan zes bewoners.

bRaNDMELD, ONTRUIMING 

EN VERPLEEGROEP

Voor woonzorgcomplex  

Sophiastaete bevat de  

projectomvang voor de 

Verkerk Groep levering en in 

bedrijfstelling van de brand-

meld- en ontruimingsinstallatie 

en het verpleegroepsysteem 

VSS. Aangezien er verschillende 

soorten doelgroepen gebruik-

maken van de faciliteiten die 

het complex rijk is, zoals seni-

oren en de kinderopvang, is er 

qua brandmeld en ontruiming 

gekozen voor flexibele oplos-

singen die gebruikersvrien-

delijk zijn en makkelijk zijn 

aan te passen aan een nieuwe 

of andere situatie. Zo zijn alle 

zorgappartementen in samen-

spraak op voorhand voorzien 

van alarmering op basis van 

NEN 2535. Hierdoor is iedere 

bewoner automatisch voorbe-

reid op een levensloopbesten-

dige voorziening aangezien 

er andere regel geving geldt 

indien een bewoner professio-

nele zorg behoeft. 

ONTRUIMING

in samenspraak met de brand-

weer zijn er twee aanvalsroutes 

ingesteld. Hierdoor wordt het 

gebouw in feite in twee delen 

gesplitst. Aan de kant waar 

een calamiteit plaatsvindt zal 

optische (flitslichten) signale-

ring optreden waardoor de 

brandweer bij aankomst in 

een oogwenk kan zien in welk 

deel van het complex er gevaar 

dreigt. Bij binnenkomst is dit 

specifieker af te lezen op de 

geografische panelen die door 

de Verkerk Groep zijn geleverd. 

De ontruimingsinstallatie is een 

selectieve en slimme oplossing 

die bij Verkerk een standaard-

oplossing is. mocht er ergens 

in Sophiastaete brand of ander 

gevaar gedetecteerd worden 

dan zal de installatie automa-

tisch bepalen welke delen van 

het gebouw het meeste gevaar 

lopen en als eerste ontruimd 

dienen te worden. 

uniek in deze is dat alle 

soorten gebruikers onder één 

brandmeldinstallatie vallen. 

Door de goede samenwerking 

tussen brandweer, Rhiant en  

de Verkerk Groep is dit bijzon-

dere complex voorzien van  

het hoogste veiligheidsniveau.  

Scan de QR code voor een 

video over  

Sophiastaete. 

Veiligheid voorop voor 
sophiastaete volgerlanden
 

zORGOPLOSSINGEN

Op het gebied van verpleeg-

roepsystemen heeft Verkerk 

Service Systemen in opdracht 

van Rhiant de volgende  

zorgoplossingen verzorgd: 

•	 VSS	II	IP	verpleegroepsys-

teem inclusief touch screen 

met videofoon voor de  

appartementen 

•	 VSS	SP	verpleegroepsysteem	

in de gezamenlijke ruimtes 

van de woongroepen 

•	 CCTV	bewaking	voor	de	

woongroepen

•	 DECT	telefoniesysteem

•	 Personenzoekinstallatie	voor	

de ontruimingsinstallatie op 

basis van NEN2575

•	 Video-deur	intercom	met	

twee bellentableau’s  

(keypad) 

•	 Integratie	zonwering-

besturing voor apparte-

menten en woongroepen

•	 4-kanaals	hals/polszender	

voor de bewoners ten be-

hoeve van zorgalarmering, 

bediening deurintercom en 

zonweringbesturing

b R a N D M E L D S y S T E M E N
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zORGaLaRMERING  

VIa DE e-aPP

De gezondheidszorg staat 

niet stil en maakt in het digi-

tale tijdperk waarin we leven 

grote sprongen op het gebied 

van (digitale) innovatie. want 

hoe kunnen we efficiënter en 

goedkoper met zorg omgaan? 

Vraagstukken waar Verkerk 

Service Systemen graag over 

meedenkt. Het was dan ook 

geen toeval dat cicero Zorg-

groep, een toonaangevende en 

vernieuwende Zuid-limburgse 

ondernemer op het gebied van 

ouderenzorg en revalidatie, 

VSS heeft benaderd met een 

vraag die geheel in deze lijn 

past: Hoe kunnen we voor ons 

nieuw gebouwde zorgcentrum 

Op den Toren in Nuth het zorg-

personeel naast het gebruik 

van het VSS verpleegroepsy-

steem efficiënter laten werken 

en zorgen dat ze altijd  

up-to-date zijn ongeacht  

de plek waar ze zich in het 

gebouw bevinden? 

Deze uitdaging was voor 

Verkerk een ideaal startpunt 

aangezien er al langer intern 

onderzoek werd gedaan naar 

de veelzijdige mogelijkheden 

van alarmeringopvolging via 

een applicatie (app) op een 

smartphone of tablet. 

DyNaMISCH

in een samenwerkend partner-

ship tussen cicero Zorggroep 

en VSS is de dynamische smart-

phone e-App op basis van An-

droid ontwikkeld die het zorg-

personeel niet plaatsgebonden 

maak. Hierdoor is het mogelijk 

om op afstand zorgoproepen 

te monitoren, aan te nemen en 

af te handelen. Het toegepaste 

VSS verpleegroepsysteem in 

het zorgcentrum bevat diverse 

slimme integraties zoals draad-

loze alarmering, dwaaldetectie 

met leefcirkels en camera-

observatie per afdeling en/of 

kamer. Door het gebruik van 

de smartphone met VSS e-App 

is het voor elke verzorgende/

verpleegkundige mogelijk

om direct camerabeelden te 

bekijken van een situatie in 

het gebouw of woning, up-

to-date informatie over bin-

nengekomen oproepen in het 

alarmoverzicht te raadplegen, 

zoals wie deze heeft aangeno-

men en wie een melding heeft 

afgehandeld. Een oproep van 

een cliënt kan via camerabeel-

den en/of spreekverbinding 

beoordeeld en beantwoord 

worden zodat de verzorging 

van afstand beter kan inschat-

ten of er eventuele hulp nodig 

is. Daarnaast is woonhuisauto-

matisering geïntegreerd, vanaf 

afstand kan namelijk de zon-

wering in elke woning worden 

bediend. 

aLS DE NOOD HOOG IS

in geval van nood of als de 

situatie hierom vraagt kan via 

de e-App ook de deur van de 

hulpvragende cliënt worden 

geopend. Om de veiligheid van 

de cliënten en medewerkers 

zoveel mogelijk te garanderen 

worden ook eventuele 

brandmeldingen inclusief 

plek van de detectie op de 

smartphone getoond. 

Omdat de e-App modulair is  

opgebouwd, is het systeem 

voorbereid op toekomstige 

wensen. Hierbij kan gedacht 

worden aan woonhuisautoma-

tisering, E-health-toepassingen 

en leefpatroonherkenning. 

Begin december 2013 is 

zorgcentrum Op den Toren 

in Nuth opgeleverd, waarbij 

de ervaring en kennis 

van cicero Zorggroep en 

de innovatiekracht van 

Verkerk Service Systemen 

zijn gebundeld, waardoor 

er aan de gezondheids- en 

ouderenzorg een nieuwe en 

succesvolle dimensie wordt 

gegeven.

NEDERlAND VERGRijST iN DE TOEKOmST mAAR wE BEScHiKKEN OVER STEEDS mEER OplOSSiNGEN Om 

lANGER THuiS TE BlijVEN wONEN. wE lEVEN STEEDS lANGER EN DE ZORG wORDT STEEDS BElANGRijKER 

mAAR OOK DuuRDER. iN 2013 ZijN ER DOOR VERKERK SERVicE SySTEmEN DiVERSE NiEuwE iNNOVATiES 

Op HET GEBiED VAN ZORGOplOSSiNGEN ONTwiKKElD. iNNOVATiES DiE ZicH mOmENTEEl iN EEN 

lAATSTE TESTfASE BEViNDEN EN iN 2014 DEfiNiTiEf HET VSS pRODucTENpORTfOliO ZullEN AAN VullEN. 

GRAAG licHTEN wij EEN BijZONDERE NiEuwE ONTwiKKEliNG NADER TOE: DE VSS e-App.

V E R P L E E G R O E P S y S T E M E NV E R P L E E G R O E P S y S T E M E N

Op den Toren in nuth:
zorgcentrum van de toekomst
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VEELzIjDIG

in de nieuwbouw is een geva-

rieerd zorgprogramma gereali-

seerd met 49 verpleegkamers,  

zeven groepswoningen, elk 

voor zeven bewoners met een 

zwaardere zorgindicatie, 30 in-

dividuele zorgunits en 14 zorg-

hotelsuites voor tijdelijk verblijf 

en revalidatie. Tevens beschikt 

het complex over een volwaar-

dige fysiotherapiepraktijk met 

oefenzaal en een kapsalon. 

Het hele gebouw is voorzien 

van de modernste technieken 

waardoor het klimaat, de vei-

ligheid en de communicatie 

met de zorg optimaal geregeld 

zijn. in opdracht van wolter 

& Dros Goes heeft Verkerk 

Service Systemen diverse zorg-

oplossingen voor de Vliedberg 

mogen leveren en in bedrijf 

stellen.

zORGOPLOSSINGEN

De basis voor het toegepaste 

verpleegroepsysteem zijn de 

service	units	VSS	•	SPT	in	 

combinatie met draadloze 

alarmering, DEcT conform NEN 

2575, integratie video-deurin-

tercom, besturing zonwering 

en toegangsverlening. De tele-

fooncentrale is opgenomen in 

een centraal netwerk en doet 

dienst voor diverse locaties van 

curamare. Er is camerabevei-

liging met bewegingsdetectie 

geïntegreerd in de kamers van 

de woongroepen. Tevens is er 

VSS dwaaldetectie toegepast 

die op maat is te programme-

ren. Vanuit het VSS verpleeg-

roepsysteem is het mogelijk om 

verlichting te besturen op basis 

van KNx. 

NIEUWE CENTRaLE

De Vliedberg is één van de 

eerste gebruikers van de 

nieuwe centrale van VSS en 

heeft daarmee een primeur. De 

centrale computer van het VSS 

verpleegroepsysteem beheert 

en controleert alle aangesloten 

componenten, verzorgt de 

alarmopvolging aan de hand 

van dienstroosters, verstuurt 

berichten en regelt de com-

municatieverbindingen. Om 

de veranderende zorgmarkt 

richting ip en de wens om 

meer koppelingen en E-health 

zorgoplossingen toe te passen 

heeft Verkerk Service Systemen 

een geheel nieuwe centrale 

ontwikkeld. 

Als toekomstig vervanger 

van de eerste drie generaties 

centrales zal het nieuwe mo-

dulaire web-based platform 

een krachtige spin in het web 

zijn die het mogelijk maakt om 

realtime afhandeling, rappor-

tage, monitoring en response-/

doorlooptijden naar een hoger 

niveau in de gezondheidszorg 

te brengen. Naast oproepen 

via VSS verpleegroepsysteem 

worden ook de telefonienet-

werken (DEcT), toegangscon-

trole, domotica, beveiliging, 

observatie en dwaaldetectie op 

eenvoudige wijze met elkaar 

geïntegreerd. Desgewenst 

kunnen de diverse meldingen 

via een vaste pc of smartphone 

door het verzorgend personeel 

afgelezen en afgehandeld 

worden. 

Voor de zorgoplossingen is er 

tevens een no-break voorzie-

ning geïnstalleerd. Dit is een 

noodstroominstallatie die de 

netspanning kan overnemen 

bij het wegvallen of een piek 

van het elektriciteitsnetwerk 

waardoor de veiligheid van 

de bewoners en medewerkers 

altijd gewaarborgd blijft. 

Eind 2013 heeft de Vliedberg 

haar deuren geopend en 

kunnen de nieuwe bewoners 

genieten van mooie, ruime ap-

partementen die voldoen aan 

de hedendaagse woonwensen 

van ouderen.

Vss in De vliedberg  
in Ouddorp
DE VliEDBERG iN OuDDORp, ONDERDEEl VAN cuRAmARE, BiEDT 

VERZORGiNGS HuiSZORG, VERplEEG HuiSZORG, KORTDuRENDE OpNAmE, 

THuiSZORGAlARmERiNG EN TAfElTjE-DEKjE mET iN TOTAAl 100 

VERZORGiNGSHuiS-/VERplEEGHuiSplAATSEN EN 60 THuiSZORGwONiNGEN. 

DE KERNwAARDEN VAN cuRAmARE – KlEiNScHAliG HEiD, KEuZEVRijHEiD, 

wAARDiGHEiD, ZElfSTANDiGHEiD EN pRiVAcy – ZijN BElANGRijKE 

VOORwAARDEN GEwEEST VOOR HET mAKEN VAN KEuZES Bij DE 

REAliSATiE VOOR DEZE pRAcHTiGE wOONZORGlOcATiE iN OuDDORp.

Op den Toren in nuth:
zorgcentrum van de toekomst
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SLUITSTUK

Het rioolgemaal Scheveningen 

is het sluitstuk van een uitge-

breid programma waarmee 

Delfland en de gemeente Den 

Haag de afgelopen twaalf jaar 

de opvang en het transport van 

afvalwater uit de regio hebben 

verbeterd. Dit was nodig omdat 

in Den Haag veel is bijgebouwd 

en meer mensen en bedrijven 

zijn gevestigd. in combinatie 

met de steeds hevigere regen-

buien vraagt dit om een ruimer 

rioolstelsel en een grotere 

capaciteit van rioolgemalen  

en afvalwaterzuiveringen.

35 KILOMETER

Sinds 2000 is in Den Haag 160 

kilometer rioolbuis vervangen,  

is afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Houtrust gemoderniseerd én 

heeft Delfland in de Harnasch-

polder een hypermoderne 

afvalwaterzuiveringsinstallatie 

bijgebouwd. Hiervoor is onder 

meer 35 kilometer persleiding 

aangelegd. Ook zijn er rioolge-

malen aangepast en uitgebreid. 

Zo houden de gemeente en 

Delfland samen de voeten in 

Den Haag droog en het water 

schoon.

HOOGWaaRDIGE  

INSTaLLaTIES

De Verkerk Groep verzorgt in 

opdracht van GmB civiel uit 

Heerjansdam de volledige  

E & i installaties. Het resultaat 

van deze samenwerking moet 

zijn dat eigenaar van het riool-

gemaal, het Hoogheemraad-

schap van Delfland, voorzien 

wordt van een vakkundig 

en veilig geïnstalleerde E & i 

installatie conform de geldende 

normeringen en bestekseisen. 

De werkzaamheden van de  

Verkerk Groep voor dit  

bijzondere project zijn:

•	 Krachtinstallatie wat betreft 

zware verbruikers zoals 

pompen;

•	 Besturings- en signalerings-

installatie gekoppeld aan de 

benodigde verbruikers en 

instrumenten;

•	 Verlichting en noodverlich-

tingsvoorzieningen

•	 Brandmeldinstallatie

•	 H2S-Detectie

•	 Telefooninstallatie

•	 personenoproepinstallatie

•	 Aardingsinstallatie

•	 Alle documentatie en  

tekenwerk

VERVaNGING

Het rioolgemaal dat nu wordt 

gebouwd aan de Haringkade 

vervangt straks het gemeen-

telijk rioolgemaal dat daar al 

staat, het rioolgemaal aan de 

Duinstraat én het Delflandse 

gemaal aan de westduinweg. 

Als de bouw in 2014 klaar is, 

is het afvalwatersysteem in de 

regio Den Haag weer helemaal 

klaar voor de toekomst.

BEGiN 2013 iS HET 

HOOGHEEmRAADScHAp 

VAN DElflAND GESTART 

mET DE BOuw VAN EEN 

NiEuw RiOOlGEmAAl AAN 

DE HARiNGKADE iN DEN 

HAAG. mET DiT GEmAAl 

wORDT HET AfVAlwATER 

VAN DE HuiSHOuDENS 

EN BEDRijVEN iN 

ScHEVENiNGEN NAAR  

DE AfVAlwATER ZuiVERiNG 

HOuTRuST GEpOmpT. 

I N D U S T R I E

Rioolgemaal 
scheveningen
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P R O j E C T E N

Gerealiseerde 
projecten in 2013

Ampelmann

De Karel Doorman Rotterdam

Energiehuis Dordrecht

Filmmuseum Eye Amsterdam 

Kolencentrale Electrabel

Kulturhus Lienden 

iN 2013 HEEfT DE VERKERK GROEp iN VElE pROjEcTEN DuuRZAmE ElEK-

TROTEcHNiScHE iNSTAllATiES mOGEN REAliSEREN. DAT wAREN wERK-

ZAAmHEDEN iN ZOwEl GROTE AlS KlEiNScHAliGE wERKEN iN iNDuSTRiëlE 

EN uTiliTAiRE OmGEViNGEN. DE iNSTAllATiES wERDEN AANGEBRAcHT iN 

NiEuwBOuw-, RENOVATiE-, mODificATiE EN/Of ONDERHOuDSpROjEcTEN. 

AlS ElEKTROTEcHNiScH DiENSTVERlENER cREëREN wij iNNOVATiEVE EN 

SlimmE OplOSSiNGEN DiE pERfEcT AANSluiTEN Bij DE VERwAcHTiNGEN VAN 

ONZE BESTAANDE EN NiEuwE RElATiES, VAN iNSpEcTiE TOT BRANDmElDiNG 

EN VAN VERplEEGROEpSySTEmEN TOT REGElTEcHNiEK. KORTOm; VEElZijDiGE  

ElEKTROTEcHNiScHE OplOSSiNGEN DiE BEHOREN Bij ONZE cORE BuSiNESS. 

EEN GREEp uiT ONS pROjEcTENpORTfOliO VAN HET AfGElOpEN jAAR:

Energiehuis Dordrecht • De Karel Doorman Rotterdam • Diverse projecten Tu Delft • 

filmmuseum Eye Amsterdam • woonzorgcentrum Het Zamen Den Haag • Zorgcentrum 

Zuiderhout Teteringen • Zorgcentrum Hanepraij Gouda • Huize Eykenburg Den Haag 

• Diverse projecten corbion purac Gorinchem • Eputan (fase 1) meerkerk • Diverse 

projecten unilever Rotterdam • Diverse projecten Sime Darby unimills Zwijndrecht • 

Diverse projecten ASVZ Sliedrecht • Diverse projecten Nedstaal Alblasserdam • Kulturhus 

lienden • Zorgcentrum De lichtkring Zwijndrecht • Hoofdkantoor lidl Huizen • Diverse 

projecten Van leeuwen Buizen • Roteb Rotterdam • Diverse projecten Amerpoort Baarn 

• Van weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland • Onderhoud De maastoren Rotterdam • 

woonzorgcentrum De Vliedberg Ouddorp • Zorgcentrum De Vijverhof capelle aan 

den ijssel • Sophiastaete Hendrik-ido-Ambacht • Zorgcentrum Kamerik • De Egalantier 

Hilversum • Bedrijventerrein Groote lindt Zwijndrecht • Diverse projecten Atlas copco 

Zwijndrecht • Diverse projecten Amc Amsterdam • Zorgcentrum Ebbe en Vloed Oude 

Tonge • Zorgcentrum martenahiem Tzum • Zorgcentrum De wittenberg Haaften 

• peppelrode Eindhoven • Bedrijfspand Valveco Barendrecht • Vumc Amsterdam • 

Odfjell Rotterdam • Diverse projecten ADm Rotterdam • Diverse projecten Ampelmann 

Rotterdam/Schiedam • chemical plant climax molybdenum Botlek Rotterdam • Diverse 

projecten EcT Rotterdam • Diverse projecten croda Gouda • Diverse projecten loders 

croklaan Rotterdam • Sanquin Amsterdam • Aula Zuiderbegraafplaats Rotterdam 

• Hildegaertschool Rotterdam • Kolencentrale Electrabel maasvlakte Rotterdam • 

De yp Den Haag • NEN 3140 keuring Tu Delft • Brandmeldinstallatie Zorgcentrum 

Dubbelmonde Dordrecht • Den Hoogenban Rotterdam • Bedrijfshal Hitachi moerdijk 

• woonzorgcentrum Vivantes Geleen • Verzorgingshuis Vreedenhoff Arnhem • 

Zorgcentrum Sparrenheide Driebergen • Verpleeghuis Nolenshage Den Haag • 

’t Reekerheem Alkmaar • Aanleunwoningen pleinzicht piershil • Zorghotel Aafje 

Rotterdam • woonzorgcomplex middelharnis • Zorgcentrum jacobus Oude weteringe • 

Verdeelinrichting diverse projecten • Diverse projecten universiteit utrecht • Verpleeghuis 

watermolen Rijssen Zuid • Verpleeghuis St. Elisabeth Amersfoort 



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

Kantoor sodexo 
Breukelen

Zorgcentrum  
Het sterrenwiel  
Dordrecht

Operatiekamers AMc  
Amsterdam

Zorgcentrum Zilverschoon Nijkerk

Opdrachtgever:
Omme & De Groot, Rotterdam

Opdrachtgever:
Van Galen Klimaattechniek, Rotterdam

Nieuwbouw
Elektrotechnische installaties

Renovatie 
Regeltechnische 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 

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

Vervanging 
Verpleegroepsysteem VSS

Opdrachtgever:
Trivire, Dordrecht

Nieuwbouw
Elektrotechnische installaties 
Verpleegroepsysteem VSS
Brandmeldinstallaties

Opdrachtgever:
Beweging 3.0, Amersfoort

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

teCHnisCHe AutOMAtisering | verPLeegrOePsysteMen


