
114 |INSTALLATIE&BOUW

EINDHOVEN | Spilcentrum Drents Dorp

Uitlezen van warmte- en watermeters is eenvoudiger dan 
ooit. READy – gebaseerd op draadloze uitlezing met een 
smartphone – maakt het mogelijk om met een enkele druk 
op de knop de meters uit te lezen zonder tussenkomst van 
de huurders. Hierdoor krijgt u snel betrouwbare meter-
standen tegen lage kosten.
READy is eenvoudig te installeren, te configureren en te 
gebruiken met warmte- en watermeters van Kamstrup.

Medewerkers van Kamstrup willen u graag adviseren om de 
juiste oplossing te kiezen. Neem vandaag nog contact op 
via 0314 820 900 of info@kamstrup.nl.

kamstrup.com/ready

Vanaf januari 2015 heeft Kamstrup een nieuwe visuele 
identiteit.
Lees meer hierover op kamstrup.com/new-identity.

Meters uitlezen met 
een smartphone
Flexibel en economisch
meterstanden collecteren

THUISWEDSTRIJD

In het nieuwe Spilcentrum Drents Dorp heeft 
MG Vloerverwarming zorggedragen voor het 
aanbrengen van de vloerverwarming. Voor 
de partij uit Mierlo bijna een thuiswedstrijd. 
Jacco van der Poel van MG Vloerverwarming 
licht een en ander toe. “We zijn door Immens 
Installatietechniek benaderd en hebben ver-
volgens de engineering en het tekenwerk ten 
behoeve van het verwarmen en koelen op ons 
genomen,” zegt Van der Poel. “Vanwege de 
anhydrit gietvloer is gekozen om de vloerver-
warming te tackeren, waarbij de slangen met 
grote 'nieten' rechtstreeks worden gemon-
teerd op de tackerplaten, vergelijkbaar met 
de werkwijze bij het project BMV Aldenhof 
waaraan we ook hebben meegewerkt. In het 
spilcentrum is het aanbrengen van de tacker-
platen en het monteren van de randisolatie 
echter door derden uitgevoerd. Vervolgens 
hebben we de verdelers aangebracht en af-
gevuld met water en de regeling voor het 
verwarmen en koelen geplaatst. Het gaat om 
kunststof basic verdelers, zonder pomp. De 
buis die in het Spilcentrum is toegepast is 
van het type PE-RT, 16x2. In totaal is er zo'n 
10.500 meter aan buis verwerkt op een op-
pervlakte van 1.800 m2.”
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Immens Installatietechniek was verantwoordelijk 
voor de W- en S-installaties in het spilcentrum. 
“We hebben een WKO-installatie aangelegd met 
als voordeel dat de verschillende gebouwdelen 
apart gekoeld en verwarmd kunnen worden,” 
zegt Jeroen den Otter van Immens Installatie-
techniek. “De installatie is opgezet alszijnde een 
4-pijpsinstallatie, maar in het veld hebben we
het uitgevoerd als een 2-pijpssysteem om ruimte
te besparen. Het geeft wel de mogelijkheid om
de sporthal te koelen en tegelijkertijd het kinder-
dagverblijf te verwarmen. De warmtepomp levert
75 kW, maar we kunnen nog maximaal 90 kW

bijverwarmen met twee HR cv-ketels.” De instal-
latie is verder voorzien van een luchtbehande-
lingskast met warmtewiel en koelblok op het dak. 
De luchtbehandelingskast heeft een capaciteit 
van 25.000 m3/uur en is uitgerust met variabele 
volumeregelaars. “Naar gelang de vraag kunnen 
we op basis van CO2-detectie per gebruiker op- of 
aftoeren,” zegt Den Otter. “Daarnaast hebben we 
ook het sanitair verzorgd, waaronder veel kinder-
sanitair met onder meer verspringende wastafel-
bladen.” Al met al een bijzonder kleurrijk complex, 
gezien zijn vormgeving, inrichting en de installa-
ties, besluiten beide heren.     ❚

'Een bijzonder kleurrijk complex, gezien zijn 
vormgeving, inrichting en de installaties'
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ZEEWOLDE | Distributiecentrum Wolter Koops

REGELINSTALLATIE ‘VERY GOOD’

Met een nieuw vrieshuis, kantoor, werkplaats, wasstraat en 
expeditieruimte is  transportbedrijf Wolter Koops klaar voor 
de toekomst. De logistieke campus in Zeewolde is duurzaam 
gebouwd, werd daarvoor onderscheiden met het BREEAM-
certificaat ‘very good’. Mede dankzij het door BRControls 
vervaardigde en geïnstalleerde gebouwbeheerssysteem.    

Ook voor de meer ingewijde blijft het een bijzonder stuk 
techniek: een gebouwbeheerssysteem waarmee gebouwinst-
allaties vanaf welke locatie ter wereld ook kunnen worden 
in-, bij- en afgesteld. Zoals de regeltechniek die de Zwolse 
regeltechniekproducent BRControls BV onlangs installeerde 
voor het nieuwe logistieke transportcentrum Wolter Koops 
in Zeewolde: web-based en ontwikkeld volgens de laatste 
technieken. Salesmanager Harry Peters: “In het gebouw 
zitten enkele hele duurzame elementen. Vrijgekomen rest-
warmte van het vrieshuis wordt bijvoorbeeld aangewend 
voor verwarming van kantoren en de werkplaats. Dat onze 
regeltechniek aan het beoogde BREAAM-certificaat heeft 
bijgedragen, maakt het natuurlijk een dankbare opdracht.”

BRControls ontwikkelde voor het centrum zowel de re-
gelkasten als de daarop geïnstalleerde software. Op het 
gebouwbeheerssysteem is behalve de klimaatinstalla-
tie, ook de zonwering aangesloten - belangrijk volgens 
Peters, omdat geautomatiseerde daglichtregeling bij-
draagt aan minder verbruik van koelenergie. Ook indivi-

dueel wijzigen is mogelijk, dit gebeurt met 
naregelmodules die in de verschillende 
ruimten zijn opgehangen. BRControls 
verkreeg de opdracht van Van Dalen In-
stallatietechniek uit Twello. Het bedrijf 
installeerde voor Koops zowel de werk-
tuigbouwkundige- als elektrotechni-
sche installaties. En de samenwer-
king verliep prima, zegt Peters. “Ook 
voor hun was dit een mooi werk. Je 
doet zoiets samen, de een kan niet 
zonder de ander. Hier ging een en 
ander vlekkeloos.”         
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De logistieke campus.

Individueel instelbaar voor 
klimaat en zonwering.

Tekst: Roel van Gils, Beeldmateriaal: Robert Aarts

INNOVATIEF
DISTRIBUTIECENTRUM 
Vorig jaar heeft Wolter Koops Internationale Transporten in Zeewolde een gloednieuw distributiecentrum in gebruik geno-
men, bestaande uit een kantoorpand met paviljoen, een werkplaats met washal en een grote koel/vries op- en overslaghal. 
Het distributiecentrum is voorzien van allerhande moderne snufjes, zoals een systeem voor hergebruik van restwarmte en 
een heuse truckscanner. Van Dalen Installatietechniek heeft zorggedragen voor het ontwerp en de invulling van de W- en 
E-installaties, conform BREEAM Very Good kwalificatie.

Volgens André Roetert Steenbruggen, direc-
teur van Van Dalen Installatietechniek, maakt 
Wolter Koops al jaren gebruik van de diensten 
en expertise van Van Dalen. “Middels een engi-
neeringsopdracht zijn we in 2013 gevraagd te 
participeren in het bouwteam om te adviseren 
over de installaties en het ontwerp te maken. 
In alle gebouwgebonden W- en E-installaties 
hebben we een aandeel in gehad, behalve 
de koelinstallatie in het vrieshuis. We hebben 
de installaties uitgelegd aan de hand van de 
duurzaamheidsambitie van Wolter Koops. Dat 
betekent voor de E-installatie bijvoorbeeld 
de toepassing van LED-verlichting en een 
verregaande lichtsturing geregeld door het 
gebouwbeheersysteem en touchscreens met 
schakelscenario's. Alle verlichting wordt boven-

dien gestuurd op aanwezigheidsdetectie en 's 
nachts wordt de terreinverlichting minimaal 
vijftig procent gedimd.”

Van Dalen Installatietechniek heeft aan het 
gebouwbeheersysteem ook onder meer de zonwe-
ring en klimaatsturing gekoppeld. “Alle ruimtes 
kunnen individueel ingeregeld worden, maar 
worden overruled door het gebouwbeheersysteem. 
Voor het klimaat in de kantoren en de werkplaats 
maken we gebruik van de restwarmte van het 
vrieshuis. Warmte met een temperatuur van zo'n 
35 tot 40 graden Celsius wordt niet naar buiten 
afgeblazen, maar gebruikt om de vloerverwarming 
aan te sturen. Behalve in de kantoren, is ook in de 
werkplaats vloerverwarming aangelegd tot zelfs 
in de smeerputten toe. De restwarmte wordt ook 

gebruikt om het water in de wasvoorziening alvast 
voor te verwarmen. De capaciteit van deze wasvoor-
zieningen bedraagt liefst twaalf trucks per uur.”

Overgenomen van de veerboten naar Groot-Brittan-
nië is de toegangspoort met scanner. Iedere truck 
wordt uitvoerig gescand, zowel bij het op- als afrij-
den van het terrein. Op die manier wordt de staat 
van de trucks nauwlettend in de gaten gehouden.  

Volgens André Roetert Steenbruggen is het distribu-
tiecentrum in rap tempo uit de grond verrezen. “In 
november 2013 werd gestart met de bouw, terwijl 
de kantoren voor de bouwvakvakantie in 2014 al in 
gebruik konden worden genomen. Dat vroeg een 
zeer strakke planning en een optimale afstemming 
tussen alle partijen in het bouwteam.”     ❚
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