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DOMKERK VANUIT ELK HOEKJE APART TE VOORZIEN VAN LICHT

Minder stroomverbruik 
en toch meer licht

Energiebesparing
 “De oude verlichting voldeed echt niet meer”, 
vertellen Jan Kon, kerkrentmeester van de 
Domkerk, en Frans Ritmeester, bureaudirecteur 
van de overkoepelende Protestantse Gemeente 
Utrecht. “We gebruikten gloeilampen met een 
flink wattage, die zijn nu niet eens meer te 
krijgen. Het is dat we een voorraadje hadden, 
anders hadden we in het donker gezeten.  
Het licht was wel in groepen geschakeld, maar 
slechts gedeeltelijk te dimmen.        
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1 Verweij In Praktijk, zomer 2018

LEDVERLICHTING DOMKERK 
Verweij legde duurzame ledverlichting aan in de monu-
mentale Domkerk in Utrecht. Via een iPad kan ieder hoekje 
van de kerk nu op elke gewenste sterkte worden verlicht.

VOORPAG.

PAGINA 2P1 EINDHOVEN AIRPORT 
Als je een project toch eens twee keer zou mogen doen... 
Verweij maakt nogmaals de installatie voor de eerder 
ingestorte parkeergarage in Eindhoven.

MBO RIJNLAND VAN 2D NAAR 3D 
Nieuwbouw MBO Rijnland in Leiden had de primeur:  
voor het eerst bouwde Verweij een project in 3D. En dat 
smaakt naar meer.

PAGINA 3

PAGINA 4
NIEUWE EUROPESE CPR-NORM 
Elk gebouw zijn eigen kabels. Hoe de brandveiligheid 
van een omhulsel bepalend is voor de klasse kabel.  
Een ziekenhuis moet immers superveilig zijn.

Een prachtig oud gebouw zoals de Domkerk in Utrecht verdient 
goed licht. Daarom mocht Verweij de verouderde lichtinstallatie 
vervangen door een compleet nieuwe. Een op en top moderne 
installatie die zorgt voor een aanzienlijke stroombesparing van  
75 procent en tegelijk dubbele lichtopbrengst heeft. “En meer 
service biedt”, weet projectleider Jan Staal: “Elke lamp kan, via 
een iPad, afzonderlijk worden bediend.”

Fluisterend lopen hordes toeristen door de Domkerk. Amerikanen, Japan-
ners, Duitsers, Nederlanders. Ze bewonderen de gebrandschilderde ramen 
en de hoge bogen en gewelven van het middeleeuwse gebouw. Die 
gewelven zijn sinds kort nog beter te zien dan voorheen, ook als het buiten 
bewolkt of zelfs donker is. Ze worden belicht door de gloednieuwe led-
lampen die Verweij heeft aangebracht.

Jan Staal (l),  Jan Kon en  
Frans Ritmeester (r) demonstreren 
de bediening van de nieuwe  
lichtinstallatie via een iPad. 
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DE VOLMAAKTE VERWEIJ-MIX
Bij Verweij is verandering en verbetering een continuproces. 
Niet voor het ‘vernieuwen om te vernieuwen’, maar om onze 
opdrachtgevers optimaal te bedienen. Dat doen we door ze 
op de actuele technische mogelijkheden te wijzen. 

We gaan mee met de tijd en houden nauwgezet in de 
gaten wat de markt doet. Op het gebied van energiezuinige 
oplossingen, zoals het verlichtingsproject in de Domkerk 
in Utrecht. Op het gebied van detectie en zonwering, een 
klein onderdeel in de nieuw- en verbouw van MBO Rijnland 
in Leiden. En we passen onze eigen werkwijze aan door te 
focussen op modelleren in BIM (Building Information Model). 
We werken met digitale 3D-modellen zodat van tevoren 
precies duidelijk is waar welke leidingen komen te liggen. 
Dat doen we zelf, zoals bij MBO Rijnland. Maar dat doen we 
ook met andere partijen, zoals bijvoorbeeld bij de P1 parkeer-
garage van Eindhoven Airport.

Veranderen en verbeteren valt of staat bij het op peil krijgen 
en houden van het kennisniveau. Dat begint bij de stagiairs 
en loopt door tot de top van het bedrijf. Om kruisbestuiving 
te stimuleren laten we projectteams regelmatig overleggen. 
Dat is niet om onze mensen harder te laten werken, maar 
vooral om ze slimmer en mét elkaar te laten werken. Als 
zo’n club jonge en oudere monteurs bij elkaar zit, blijkt dat 
iedereen zijn eigen manier van werken heeft. Steeds blijkt 
dan weer dat dit niet ‘de enige’ of ‘de juiste’ manier is. Het 
werkt volgens ons het beste als je per situatie kunt switchen 
van methode. Zo kun je het optimale uit je mensen en uit 
het project halen. Dan krijg je die 
volmaakte ‘Verweij-mix’. 

André Bouwman, 
Bedrijfsleider Verweij

PAGINA 4
VAN NEN3140  
NAAR NEN1010 
Met één druk op de iPad  
stuurt de inspecteur ter plekke  
een inspectierapport naar  
de klant. Snel, glashelder en  
zonder de kans op schrijffouten.

Zomer 2018

In
ho

ud

Lees verder op pagina 2

CONTINU          ERANDEREN
&          ERBETEREN



INSTALLATIE VOOR INGESTORTE PARKEERGARAGE TOT IN DE PUNTJES VOORBEREID

De tweede keer doe je álles beter

Matthijs Braggaar (m) en Raymond van Driel (r) zijn engineer E en projectleider E van bij BAM. 
Vanuit Verweij maakt bedrijfsleider André Bouwman (l) deel uit van het projectteam.

Wanneer krijg je nou de kans om exact hetzelfde project twee keer uit te voeren? 
Om die verbeteringen die je altijd pas achteraf ziet vóór te kunnen zijn? Die 
kans krijgt Verweij bij parkeergarage P1 bij Eindhoven Airport, die vorig jaar net 
voor de oplevering instortte. Nu mag het projectteam opnieuw de elektrische 
installatie gaan aanleggen in dezelfde garage. Extra uitdaging: de tweede keer 
moet alles natuurlijk helemaal perfect zijn. Want de opdrachtgever legt het 
ambitieniveau nóg hoger dan de eerste keer.

 “We kunnen ons nu niet veroorloven ook maar ergens één elektriciteitsbuisje in het beton 
te moeten uithakken.” Die zin omschrijft het enorm hoge ambitieniveau voor de herbouw 
van parkeergarage P1. Daar zijn de drie mannen aan tafel het over eens. Matthijs Braggaar 
en Raymond van Driel, respectievelijk engineer E en projectleider E van aannemer BAM, en 
André Bouwman van Verweij. Ze zijn alle drie betrokken bij het volledig 3D-digitaal maken 
van de bouwplannen in BIM (Building Information Model). Daarin is elk detail opgenomen 
van de te herbouwen parkeergarage, nog voor er ook maar één paal (opnieuw) de grond 
in gaat. “We kunnen er letterlijk virtueel doorheen lopen”, omschrijft Braggaar. “Ken je die 
reclame van die vader en zoon die op een weiland staan en door een virtuele bril het nieuw 
te bouwen kantoor bekijken? Zo kan dat bij ons ook.”

Unieke kans
Waar het in die reclame gaat om de vader enkel een indruk te geven van het gebouw, is 
het in het geval van parkeergarage P1 pure noodzaak. Na het instorten van de eerste versie 
van de garage, vlak voor de oplevering, wil de aannemer geen enkel risico meer lopen. Dat 
betekent dat alle betrokken partijen hun informatie in de voorbereidingsfase aanleveren. 
Een speciaal team bij BAM verwerkt al deze informatie in het BIM-model. “Dat is een cruciaal 
verschil”, zegt Bouwman. “De eerste keer heeft de opdrachtgever de elektrische installatie 
volledig ingekocht. Nu lopen wij als installateur mee in het engineeringstraject en zijn de 
krachten van de diverse partijen al vooraf gebundeld. Het is voor ons ook een unieke kans 
om mee te kijken in de voorbereiding, waarbij BAM natuurlijk altijd de regie houdt.” 

In plaats van de in andere projecten gangbare ‘platte’ 2D-tekeningen wordt in het 3D-model 
exact duidelijk hoe hoog bijvoorbeeld leidingen komen te liggen. “In een platte tekening 
worden de lijntjes gewoon over elkaar heen getekend. In 3D wordt duidelijk dat de ene 
leiding net iets hoger of iets lager in de betonnen vloer moet worden gestort dan de 
andere. Op sommige plekken komt heel veel techniek samen en dan mag dat geen ‘clashes’ 
geven”, zegt Van Driel. Braggaar vult aan: “Het kost veel werk in de voorbereiding. Een 
collega is al weken bezig met één dekvloer. En elke dag hebben we een overlegmoment, 
een ‘daily stand’ waarin alle betrokkenen gezamenlijk kijken naar het resultaat tot nu toe. 
Dan wijzen we elkaar op wat we tegenkomen.” 

Ambitieniveau
Ter verduidelijking zetten 
Braggaar en Van Driel het project-
in-aanbouw op de beamer. De 
hele garage komt tevoorschijn 
en met een druk op de knop zijn 
ineens de leidingen te zien die 
Verweij straks mag aanleggen. Van 
Driel: “Hier bij de roltrappen zit de 
meeste bekabeling. Behalve de 
kabels voor de roltrappen en de 
techniekruimtes loopt daar ook 
de bekabeling voor de borden die 
er hangen om mensen de weg 
te wijzen.” Bouwman wijst nog 
eens op het ambitieniveau: “In de 
vorige versie was het mogelijk dat 
je een kabeltje zou zien naar zo’n 
bewegwijzeringsbord. Dat mag 
nu niet meer. Het moet uit het 
plafond komen op exáct de plek 
waar het bord komt te hangen.”

De drie heren verwachten dat 
dit het grote voordeel van de 
gedegen voorbereiding is: de 
tijd die je straks bespaart op 
de werkvloer. Bouwman: “Als je 
met platte tekeningen werkt, 
loop je als monteur altijd tegen 
praktische zaken aan die je ter 
plekke moet oplossen. Vaak moet 
je daarover eerst weer overleggen 
met de opdrachtgever en soms 
ook met de architect. Dat is 
nu allemaal in het voortraject 
afgekaart. Het enige dat onze 
monteurs moeten doen is 
daadwerkelijk elke leiding op de 
aangegeven plek leggen. Dat lijkt simpel, maar het gaat hier wel om kilometers kabel.”

Toch hebben de drie er alle vertrouwen in dat het project tot in de kleinste puntjes wordt 
uitgewerkt. “Juist omdat we er in de voorbereiding al zoveel clashes hebben uitgehaald. We 
zien het project elke dag groeien, bijna letterlijk door die virtuele bril. Dat is prachtig om te 
zien”, vindt Van Driel. En de drie zijn het eens: “De elektrische installatie was de eerste keer al 
goed, maar hij wordt nu nóg beter. Omdat je de tweede keer alles beter doet.”

2 Verweij In Praktijk, zomer 2018

Vervolg van de voorpagina
In principe konden we kiezen uit twee standen: alle lampen 
aan, of alles uit. En als het licht aan stond, verbruikten we 
17 kilowatt per uur.”  Alleen al dat laatste is nu een hele 
verbetering. Zelfs als álle nieuwe lampen op volle sterkte aan 
staan, is het verbruik nu maximaal 4,5 kilowatt per uur. Maar 
de lampen staan tegenwoordig niet meer allemaal tegelijk 
aan, want ze zijn afzonderlijk te bedienen. “We hebben, 
los van de toeristen, veel verschillende gebruikers die de 
Domkerk huren voor allerlei functies. Voor een congres heb 
je een andere belichting nodig dan voor een trouwerij. Dus 
flexibiliteit in verlichting was, naast energiebesparing, een 
functionele eis.”

Aan die eis is ruimschoots voldaan met het lichtplan dat 
lichtarchitect Hendrik-Jan Vermeulen heeft gemaakt. Hij 
bedacht dat elke lamp afzonderlijk te bedienen kon zijn, via 
een iPad. “Ideaal”, vindt Jan Kon, die met de iPad in de hand 
door de kerk loopt en laat zien hoe dat werkt. De ene lamp 
gaat aan, de andere wordt gedimd, met één veeg over het 

scherm. “Kijk eens naar de kansel”, wijst hij en schuift het licht 
daar aan. De houtgesneden hoofdjes die voorheen donkere 
vlekken leken zijn ineens in alle details te zien. “Dat komt 
door de uplights die we daar hebben aangebracht”, zegt Jan 
Staal. Jan Kon is juist erg te spreken over de belichting van de 
in zwart marmer uitgehouwen tekst op het monument aan 
de andere kant van de kerk. “De tekst daarop was nooit te 
lezen, omdat het zo’n donkere zwarte plaat is. Nu is het heel 
duidelijk en toch sfeervol verlicht.”

Zwakstroom 
Verweij heeft ook de benodigde technische kennis  
en kunde aan het lichtplan 
kunnen bijdragen, 
weet Jan Staal: “Zo 
zijn alle lampen 
bewust bedraad 
met zwakstroom. 
Dat kan met led en 
is kostenbesparend. 

We hebben slechts op drie plekken in de hele kerk centrale 
drijvers, waar alle techniek samenkomt. Dus áls er in de 
toekomst al eens een storing optreedt, weten we dat we die 
daar moeten zoeken en niet in de kilometers leidingen door 
de rest van de kerk.”

Een ander slimmigheidje is de lieren waar de lampen mee 
naar beneden kunnen worden gehaald. “Sommige hangen 
op 34 meter hoogte, in die prachtige gewelven. Om die 
lampen aan te brengen en te bedraden, hebben we een 
hoogwerker de kerk in moeten rijden. Maar dat kun je niet 
elke keer doen als ze vervangen moeten worden, ook al 

is dat met led al veel minder vaak 
nodig dan met gloeilampen. Met 
een lier kunnen de gebruikers alle 
armaturen, op vier vaste lampen na, 
zo naar beneden takelen.”  
Zo kunnen de toeristen gewoon 
blijven genieten van de kerk, net 
als alle andere gebruikers.
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MODELLEUR ROELOF SMIT VAN VERWEIJ: 
‘IETS DIGITAAL BOUWEN KOST NIETS, HOOGUIT WAT TIJD’

Van 2D naar 3D; kwestie van voorbereiding
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Tekenaar/BIM-modelleur Roelof Smit van Verweij achter zijn beeldschermen.

Waar bij parkeergarage P1 aannemer BAM het hele project in een 3D-systeem voorbereidt, deed de tekenaar/BIM-modelleur van Verweij dat 
bij de nieuwbouw voor het MBO Rijnland in Leiden zelf. Een leertraject, want hij werkte voor het eerst in BIM, het Building Information Model. 
“We kunnen nog wel eens heel veel profijt krijgen van dit systeem”, zijn Roelof Smit en projectleider Jan Staal het eens.

Projectleider Jan Staal (r) en modelleur Roelof Smit (l) hebben 
nuttige ervaringen opgedaan bij MBO Rijnland in Leiden.

De ‘platte’ tekeningen die Verweij tot nu toe gebruikte 
waren natuurlijk al lang digitaal. Het bedrijf was ooit, lang 
geleden, één van de eerste installateurs die met computers 
ging werken en is inmiddels uiteraard helemaal thuis in 
tekenen in CAD (Computer Aided Design). Dus nu de bouw 
van werken in 2D langzaam over gaat op 3D is Verweij daar 
ook ingedoken. “Ik heb meerdere cursussen en workshops 
gevolgd om me het nieuwe systeem eigen te maken”, 
vertelt Smit. Bij de opdracht voor de nieuwbouw van het 
MBO Rijnland in Leiden, waar straks onder meer kappers, 
koks en schoonheidsspecialisten worden opgeleid, kon 
Smit het geleerde voor het eerst in de praktijk brengen. Dat 
betekent dat alle aan te brengen leidingen en alle techniek 
van tevoren in een 3D-model zijn uitgedacht, net als bij 
de parkeergarage voor Eindhoven Airport. “Zo is voor de 
monteurs van Verweij bij hun werkzaamheden niet alleen 
de plaats op de grond altijd duidelijk te zien, maar ook de 
hoogte en de diepte.”

Tien kappersstoelen
In het geval van MBO Rijnland is het extra handig dat 
de exacte plaats van alle leidingen vastligt, zo blijkt als 
chef-monteur Bram van der Leeden een rondleiding 
geeft over de bouwplaats. In het ene lokaal zitten tien 
gaten in de vloer op plekken voor tien kappersstoelen. 
Bij alle tien moet straks een wastafel komen met de 
nodige elektriciteitsaansluitingen voor föhns en andere 
kappersapparatuur. De monteurs van Verweij 
zijn net de draden uit het gestorte beton 
aan het halen. In een ander lokaal, op 
een andere verdieping, komen straks 
kookeilanden met afzuigkappen 
erboven. De grote glimmende 
buizen verraden de plek van het 
luchtbehandelingskanaal. 
“In het BIM hebben we exact 
kunnen zien waar dat kanaal 
moet komen te zitten, zodat we 
onze kabels er omheen konden 
plannen”, weet Staal. “Voorheen 
kwamen we in de praktijk nog wel 
eens onverwachts zo’n buis tegen, 
waardoor we de kabel dan anders 
moesten gaan trekken.” Van der Leeden 
vult aan: “Dan moet je eerst weer overleggen 
met de betrokken partijen om een goede 
plek te vinden voor zo’n kabel. Dat kost tijd.” Tijd die kan 
worden bespaard nu dit in de voorbereiding allemaal 
digitaal wordt ‘uitgevochten’.

Smit legt uit hoe dat gaat: “Alle betrokken partijen - wij, 
de W-installateur, het bedrijf dat de beveiliging aanlegt 
en soms ook de architect - ‘tekenen’ in hetzelfde model. 
Zodra dat allemaal is geüpload kun je met één druk op de 
knop alle ‘clashes’ zien. Stel dat het verlichtingsarmatuur 
in ‘conflict’ komt met het luchtbehandelingskanaal, dan 

zoom je daar op in en kun je het gezamenlijk oplossen. 
Door een ander armatuur te kiezen, of iets te verplaatsen 
bijvoorbeeld. Of door juist het luchtbehandelingskanaal 
aan te passen. Je kunt diverse opties proberen, want 
iets digitaal maken kost vrijwel niets, hooguit wat tijd. 
Naar gelang de situatie kies je dan uiteindelijk de beste 
oplossing voor die ‘clash’.”

Besparen
Het moduleren kost in 3D wel meer  

tijd dan in CAD. “We zijn anderhalf 
keer zoveel tijd kwijt voor het 

model, als voorheen in 2D”,  
schat Staal. “Maar dat besparen 
we uiteindelijk ruimschoots 
op de bouwplaats. Omdat 
we daar veel minder hoeven 
aan te passen, kunnen 
monteurs doorwerken én 
hebben we veel minder 

materiaalverlies. Bovendien 
hoef ik zelf ook minder vaak 

naar de bouwplaats om zaken op 
te lossen”, lacht de projectleider.

Reden genoeg om inmiddels ook 
een tweede project in BIM te bouwen: 

een appartementencomplex waar huur-, koop- en 
zorgwoningen worden gecombineerd. Toch doet Verweij 
daar, op basis van de opgedane ervaringen bij MBO 
Rijnland, een aantal dingen anders. “Zo hebben we in 
Leiden het project éérst in CAD getekend en dáárna 
omgezet in BIM. Dat bleek niet goed te werken. Het is ook 
te omslachtig. Dus deze keer bouwen we alles direct in 
3D”, verheugt Smit zich al. “Ik denk dat we dan nóg meer 
faalkosten kunnen besparen”, voorspelt Staal.  
“En daar was het toch allemaal om begonnen.”
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NIEUWE EUROPESE CPR-NORM LEGT NADRUK OP SCHADELIJKE UITSTOOT BIJ BRAND: 

Kiezen voor toepassing van de juiste kabel

DUIDELIJKE RAPPORTAGES DIRECT NAAR DE KLANT DOOR DIGITALISERINGSSLAG BIJ VERWEIJ

Installaties inspecteren met de iPad in de hand

Bij een goed aangelegde installatie hoort natuurlijk 
ook een servicecontract. Een inspecteur van Verweij 
komt dan jaarlijks langs om te controleren of alles 
nog volgens de laatste eisen en wensen werkt. 
Service-coördinator Ricardo Verspeek zorgt dat  
alles goed wordt ingepland én is bezig met het 
laten digitaliseren van de inspecties.

“Sinds ik in januari in dienst kwam van Verweij heb ik mij 
verdiept in de procedures voor NEN3140 en NEN1010”, 
vertelt Ricardo Verspeek, die zich tot die tijd veelal bezig 
had gehouden met beveiligingsinstallaties. “Alle elektri-
sche installaties moeten voldoen aan de NEN1010. Het 
zijn alle twee Europese normeringen, maar de accenten 
liggen net even anders. Kort gezegd is 3140 vooral gericht 
op gebruikers en beheerders. Bij 1010 is de eigenaar van 
het pand verantwoordelijk en zijn er andere eisen en 
verplichtingen.”

De inspecteur die Verweij op een project heeft lopen kan 
en moet volgens beide normeringen kunnen controleren. 

Omdat er veelal geen installatieverantwoordelijke 
aanwezig is, wordt NEN3140 bijna niet meer toegepast.  
De overgang naar NEN1010 en het uitfaseren van 
NEN3140 heeft Verweij aangegrepen om de inspecties 
ook te gaan moderniseren. “Tot nu toe maakte de 
inspecteur bij de controle ter plekke een handgeschreven 
rapportage. Pas als hij terug was op de zaak kon die 
worden ingeklopt om er een nette rapportage voor 
de klant van te maken. Dat kost dus twee keer tijd en 
momenten waarop er schrijffouten in kunnen sluipen.  
Dat gaan we slimmer doen.”

Geen schrijffoutjes
Straks gaat dezelfde inspecteur met een iPad op pad. 
Daarin kan hij direct digitaal noteren wat hij tegenkomt, 
zodat de rapportage eigenlijk al klaar is zodra de monteur 
de laatste digitale notitie heeft gemaakt en deze direct 
digitaal naar de klant kan worden gestuurd. “Bovendien 
krijgt hij apparatuur mee die sommige metingen 
rechtstreeks op de iPad zet. Dat voorkomt twee momenten 
waarop schrijffoutjes zouden kunnen worden gemaakt.”

Een ander groot voordeel van de digitalisering is dat 
de inspectie met de iPad gestandaardiseerd is, met een 
eenduidige vragenlijst en heldere antwoorden. 
“Voorheen kon de ene inspecteur bij een geconstateerd 
gebrek ‘zeer gevaarlijk’ noteren en de ander bij hetzelfde 
gebrek ‘moet direct opgelost worden’. Ze bedoelden 
hetzelfde, maar in het ene geval werd er direct actie op 
ondernomen en in het andere geval ‘binnen een jaar’. En 
bij een foutje in een stopcontact waren er bijvoorbeeld 
wel vijftig verschillende antwoorden mogelijk. Daar heeft 
Elektroraad, de ‘goeroe’ van de inspecties, één duidelijke 
richtlijn voor gemaakt. Die zijn wij nu aan het digitaliseren. 
Op elke vraag in die digitale lijst is er direct één kort en 
bondig antwoord. Zo weet de klant precies waar hij aan 
toe is.”  Want de antwoorden worden direct in de digitale 
rapportage verwerkt en kunnen dan snel naar de klant 
worden gestuurd.

Op dit moment is een ICT-specialist bij Verweij aan de  slag 
met die digitaliseringsslag. “We zijn bezig een extra inspec-
teur in te schakelen, die samen met de huidige inspecteur  
de digitale inspecties in de praktijk gaat brengen.”

Volg ons op social media:

 www.linkedin.com/company/verweij-elektrotechniek

Twitter @VeuNieuwegein

Kabels zijn er in vele soorten en maten. Sinds in 2016 een nieuwe 
norm van kracht werd, is Verweij als installateur verantwoordelijk  
voor het toepassen van de juiste kabel in elke situatie. Het is daarom 
belangrijk de klant daarin goed te adviseren, weet bedrijfsleider 
André Bouwman. Vooral omdat het gaat om veiligheid en dus om 
mensenlevens.

“Elke kabel die geproduceerd wordt, is 
geclassificeerd en moet voldoen aan 
specificaties voor schadelijke uitstoot”, 
vertelt Bouwman. “Ze zijn verdeeld in 
verschillende klassen van A tot E, waarbij  
A minimaal schadelijke stoffen uitstoot is 
en E de traditionele kabel is.”
CPR heet de norm, een afkorting die staat 
voor Construction Products Regulation. 
Het is een Europese regel die ervoor zorgt 
dat bouwproducten in heel Europa aan 
dezelfde eisen voldoen. In 2016 werd de 
nieuwe regel van kracht, maar door een 
overgangsfase zijn fabrikanten pas sinds 
1 juli 2017 verplicht de geproduceerde kabels volgens de nieuwe tegels te 
classificeren.

“Bij de keuze van de geschikte kabel wordt vooral gelet op het gebruik in het 
object en de zelfredzaamheid van de mensen.”, legt Bouwman uit. “De kabels 

werken hetzelfde. Wat er doorheen gestuurd moet worden blijft gelijk, maar 
de omhulsels verschillen. In geval van brand komt uit die omhulsels een 
hoeveelheid schadelijke stoffen vrij, die bepalend is voor de klasse waarin de 
kabel valt. Als er vrij snel schadelijke stoffen vrijkomen, moeten gebruikers 
van een gebouw er snel weg kunnen komen. In een woning, waar ook relatief 
weinig kabels liggen, gaat dat prima. In een school is het al lastiger, omdat er 

veel mensen tegelijk naar buiten moeten. 
Maar voor een zorgcentrum of ziekenhuis 
is het helemaal een groot probleem. Dan 
duurt het vrij lang voor iedereen op een 
veilige plek is. Daar bepaalt de klant of er 
kabels van klasse A of B moeten worden 
gebruikt.”

Verweij heeft de overgang naar de nieuwe 
regeling serieus aangepakt. “Onze mensen 
hebben trainingen en cursussen gevolgd 
om te weten hoe je per situatie de juiste 
keuze maakt. Dat geldt niet alleen voor de 
monteurs. De kennis moet er ook zijn bij 
de verkoopafdeling, werkvoorbereiders en 
projectleiders. De kabels kiezen we al in 

een zo vroeg mogelijk stadium in de opdracht, zodat we er bij de inkoop en de 
uitwerking al rekening mee kunnen houden.  Uiteraard maken we de definitieve 
keuze voor de kabel altijd in overleg met de opdrachtgever. Die bepaalt immers 
het gebruik van zijn gebouw en stelt aan de hand daarvan bepaalde eisen. Wij 
moeten zorgen dat die altijd aan de Europese norm voldoet.” 
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