
MAGAZINE VOOR DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE - NR. 2 - JUNI 2021 - HATEHA.NL

Van 
weeshuis 

naar 
boutique 

hotel

Westfield 
Mall of the Netherlands



4
Voorwoord 
Hans Arentsen

AGENDA

18
De opinie van ...  
... Sjouke Veltmeijer

10
Westfield Mall of the 
Netherlands

15
Nieuw distributie
centrum  Maasvlakte 

8
Nieuwe producten 

14
www.hateha.nl

Scholingen
Voordat dit magazine ter perse ging waren de scholingsdata nog 
niet geheel zeker. Kijkt u voor de actuele informatie over de 
scholingen op onze website www.hateha.nl/agenda  

Beurzen
Ook rondom beurzen bestaat nog wat onzekerheid, maar  
naar alle waarschijnlijkheid nemen wij met JUNG deel aan de  
volgende beurzen: 

8, 9 & 10 oktober 2021 
Beurs Eigen Huis
Jaarbeurs, Utrecht 

3, 4 en 5 november 2021
Design District
Van Nelle Fabriek, Rotterdam
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Van weeshuis naar 
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In dit nummer

Veilig stroom tanken
DFS 4 EV --- speciaal voor wandlader en laadzuil

-------------------  stelt de werking van reeds geïnstalleerde  

aardlekbeveiligingen zeker

------------------- detecteert ook gelijkstroomfouten groter dan 6 mA

------------------- totale aardfoutbescherming volgens de norm IEC 62955

VDE-gecertificeerd 

naar IEC 62955

Doepke
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Ook de winkels en de horeca zijn weer geopend als zwaar 
getroffen sectoren. In dit nummer van Konnekties kunt u lezen 
over een zeer ambitieus project waar beide sectoren in optima 
forma samenkomen, The Mall of the Netherlands! Hier, maar ook 
bij alle andere horeca en winkels, ben ik ervan overtuigd dat ze 
een snel herstel zullen realiseren waarin een deel van ons 
spaargeld zijn weg weer zal vinden.

Beter dat dan sparen want daar staat de wereld nog wel op zijn 
kop met de oprukkende negatieve rente. Hoe lang moet deze 
onnatuurlijke situatie nog blijven duren?

De eveneens zwaar getroffen sector van evenementen en beurzen zal met horten en 
stoten weer op gang komen, bij het organiseren van beurzen zullen er wellicht nog 
twijfels bestaan maar ook dat zullen we weer gaan meemaken. Ik verwacht na de 
zomer in ieder geval ook weer veel evenementen in onze branche!

Gelukkig werd ook in lastige sectoren zoals de hotelwereld nog geïnvesteerd in beter 
tijden, bijvoorbeeld in het prachtige boutique hotel in Gouda verderop in deze 
uitgave.

En het mooiste is natuurlijk, onze buitendienst komt weer naar u toe deze zomer!

Na maanden telefonisch contact of via videobellen zijn ze er meer dan klaar voor  
om u weer persoonlijk te ontmoeten en te adviseren met de juiste oplossingen voor 
jullie projecten!

Waar u ook vakantie gaat vieren geniet ervan en graag weer tot snel.

Hans Arentsen

Terug naar normaal!
Het vaccineren gaat steeds harder zodat we sneller weer 
terug naar normaal kunnen.



door het Multistation, er is geen extra 
apparaat of bedrading voor nodig.  
De meeste contactdozen worden door 
de Hotelcardschakelaar geschakeld, 
alleen de contactdozen voor de TV en 
de koelkast zijn aangesloten op vaste 
spanning. Bij het verlaten van de 
kamer schakelt ook automatische de 
airco uit en gaat de temperatuur naar 
een vaste waarde, om energie te 
besparen. 

Veilig en op afstand 
programmeren
Met JUNG Toegang op Afstand  
kan Rehorst nu ook gemakkelijker 
 programmeren. Ze hoeven niet  
meer ter plekke te zijn, maar  
kunnen op afstand de installatie  (her)
programmeren, na vrijgave van de 
ICTafdeling van het hotel. Met KNX IP 
Secure  verloopt dit volledig versleuteld 
en veilig.   

Het nieuwe grafietzwart past  
bij alle interieurs
Naast de bedden en in de badkamers 
zitten gewone pulsgevers. Omdat alle 
kamers zijn ingericht in verschillende 
kleurstellingen, is er voor het schakel
materiaal gekozen voor de tijdloos 
strakke vormgeving van JUNG LS 990, 
maar dan in de nieuwe grafietzwart 
matte uitvoering, die met zijn matte 
terughoudende uitstraling met alle 
 verschillende kleuren die hier 
gebruikt zijn een perfecte match 
vormt. 

Het nieuwe Boutique Hotel wordt 
gerund door het voor Gouwenaren 
bekende echtpaar Van Gastel. Voor de 
bouw van dit hotel hebben zij nauw 
samengewerkt met onder andere ont
wikkelaar White House Development, 
Mei architects en met interieurarchi
tect Judith van Mourik. Verantwoorde
lijk voor de elektrotechnische instal
latie was Rehorst Elektrotechniek B.V. 
uit Bergambacht. 

Een modern sprookje in een 
historisch gebouw
De stijl van Interieurarchitect Judith 
van Mourik, die voor de inrichting van 
Parc Broekhuizen al internationale 
aandacht en prijzen ontving, kenmerkt 
zich door conceptuele diepgang, liefde 
voor detail, lef en rijkdom van materialen: 
“Ik hou ervan om met oude en nieuwe 
stijlen te experimenteren. Het Wees
huis is een uniek pand met een rijke 
historie, ik heb er moderniteit en 
 elegantie ingebracht, als in een  
modern sprookje”. 

Een bijzondere en historische plek aan de Spieringstraat in Gouda is onlangs 
getransformeerd tot de  ideale plek voor een kort verblijf. Hier stond in de 14e eeuw 
het Margaretha Klooster, dat in de 80jarige oorlog werd geplunderd en afbrandde. 
Later zijn de gebouwen weer opgebouwd en in 1599 werd er een Aalmoezeniers
weeshuis gevestigd dat tot na de Tweede Wereldoorlog is blijven bestaan. Vanaf 
1973 tot 2014 was het pand een thuis voor boeken – het huisveste de Openbare 
Bibliotheek van Gouda. Nu is het rijksmonument verbouwd tot een Boutique 
Hotel, het WSHS. Met de romantische binnentuin, de rode luiken en het iconische 
poortje heeft het altijd nog een speciaal plekje in het hart van vele Gouwenaren. 

een  welkomstscène en centraaluit 
schakelingen zorgden voor de overstap 
naar een JUNG KNXinstallatie. Om de 
installatie compact en overzichtelijk 
te maken is er gekozen voor één verdeler 
in het plafond in elke kamer met 
daarin de KNX duizendpoot het “JUNG 
 Multistation”. De pulsgevers voor de 
bediening worden gewoon aangesloten 
met een signaalkabel naar het 
 Multistation en het Multistation zelf 
bevat alle intelligentie die de licht
scènes mogelijk maakt. Bij het 
 Multistation zitten de in en uitgangs
module in één apparaat. Dat bespaart 
montagetijd van extra modules en het 
bespaart ruimte in de verdeler. De 
Hotelcardschakelaar zorgt ervoor dat 
alle verlichting met een vertraging van 
20 seconden uitgaat als de gast de 
kamer verlaat. Deze functionaliteit  
is een standaard feature van de 
 Hotelcardschakelaar. Deze functie 
loopt via het Multistation, er is geen 
apart relais meer nodig. Zo wordt 
 eveneens de welkomstscène geregeld 

Het nieuwe hotel WSHS biedt nu een 
totaalbeleving. Het bestaat uit 25 
 luxueuze suites – elk met een eigen stijl 
– een cocktailbar en een sterren
restaurant. Alles is erop gericht de 
gasten een onvergetelijk verblijf te 
bezorgen en alle zintuigen te prikkelen.

Voor de inrichting van de kamers 
waren niet alleen het meubilair en het 
uitbundige kleurgebruik, maar ook de 
verlichting van groot belang. Om een 
sfeervol lichtplan te creëren en de 
armaturen individueel te kunnen aan
sturen waren veel schakelingen per 
kamer nodig, met een welkomstscène, 
vertraagde schakelingen en een 
 centraaluitschakeling.

Intelligentie van KNX biedt 
uitkomst 
Oorspronkelijk was het idee om een 
conventionele installatie aan te 
leggen, maar gaandeweg bleek dat het 
gewenste comfortniveau dit onmoge
lijk maakte. Verschillende lichtscènes, 

Bij de nieuwe data-afdekkingen met 
klikbevestiging zijn geen schroeven 
meer zichtbaar 
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Nieuwe KNX catalogus
Recent hebben we een nieuwe 
KNX catalogus uitgebracht. In 
deze catalogus is er veel aan-
dacht voor actuele thema’s zoals 
beveiliging van de KNX installatie 
(KNX Secure),  beheer op afstand 
(IPS Remote) en het JUNG  design 
met haar vele verschillende 
 mogelijkheden qua vormgeving, 
kleur en materiaal én bedien-
mogelijkheden.

Aanvragen of downloaden
Via www.hateha.nl of de QR code hiernaast kunt u de 
 catalogus downloaden of meerdere exemplaren aanvragen.

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUW

Omdat het MENNEKES PowerTOP Xtra programma 
steeds verder uitbreidt hebben we het bekende 
 MENNEKES Rennertypen leaflet aangepast. Op dit 
 leaflet vindt u een overzicht van de meest gangbare 
contactstoppen, koppelcontactstoppen, wandcontact-
dozen en toestelcontactdozen. 

Allemaal in de vertrouwde MENNEKES 
kwaliteit en aantrekkelijk geprijsd.

Nieuw Rennertypen 
leaflet

Al onze nieuwe  
producten vindt u op   
www.hateha.nl/nieuws

Extreem robuust, efficiënt en duurzaam, dat zijn de eigenschappen van de nieuwe 
explosieveilige ExSTREAM serie van Schuch.

Universeel inzetbaar in Ex-zone 1/21
In de olie- en gasindustrie, in (petro-) chemische of farmaceutische fabrieken, 
productie-, montage- en opslaghallen of havenfaciliteiten, de Schuch ExSTREAM 
serie kan voor bijna alle soorten verlichtingstaken in explosiegevaarlijke omgevingen 
worden ingezet.

De ExSTREAM is leverbaar in 2 uitvoeringen met 3 of 6 ledsegmenten (10.500 – 
16.000 of 20.500 – 32.000 lm met of zonder plafondbeugel), heeft een licht-
rendement tot 136 lm/W en is geschikt voor omgevingstemperaturen van -30 °C  
tot +55 °C, met een kleurweergave (CRI) van > 80 is het armatuur geschikt voor 
bijna alle industriële omgevingen, optioneel ook leverbaar in zeewaterbestendige 
uitvoering. 

Doordacht duurzaam ontwerp
Omdat elke ledmodule direct gemonteerd is op de aluminiumbehuizing en deze behuizing 
volledig is voorzien van koelribben, ontstaat een groot koeloppervlak met zeer goede 
convectie. In combinatie met hoogwaardige leds en elektronische voorschakelapparaten 
garandeert dit een lange levensduur, zelfs bij een (langdurig) hoge omgevingstemperatuur.

Montage
Voor montage heeft u de keuze uit: of hangend met Y-staalkabels (2-puntsbevestiging) of direct 
aan het plafond met een RVS plafondbeugel die in stappen van 5° kan worden versteld.

Interactieve catalogus
Ook nieuw van Schuch: de interactieve catalogus 2021/2022. In deze nieuwe 
catalogus kunt u eenvoudig zoeken en doorlinken naar de betreffende 
productpagina’s op de Schuch website, zo bent u altijd verzekerd van de  
actuele informatie!

Tijdloze vormgeving 
 ontmoet KNX: F 10 tasters
De JUNG KNX taster F 10 oogt als een conventionele 
 schakelaar, maar beschikt over de intelligente KNX-techniek. 
De F 10 serie bestaat uit een één- of tweevoudige Standaard 
of Universeel uitvoering en is verkrijgbaar in de A-, AS-,   
CD- en LS-range. Uiteraard zijn de F 10 tasters volledig 
compatibel met KNX Data Secure.

Standaard of Universeel
Met de Standaard uitvoering kunnen verlichting (schakelen 
of dimmen), jaloezieën en temperatuur worden bediend  
en lichtscènes worden opgeroepen en opgeslagen. De 
 Universeel uitvoering biedt aanvullend een ingebouwde 
temperatuursensor, maakt volledige RGB sturing en voor-
delige uitbreiding mogelijk met een uitbreidingsmodule of 
een pulsgever.

ExSTREAM voor Ex-zone 1/21

Meyer Highrise
De opvolger van de 
veelvuldig toegepaste 
Twin EL. De Meyer 
Highrise heeft een 
tweezijdige licht-
uitstraling en er zijn 
maar liefst 130 uit-

voeringen verkrijgbaar! Zo kan bijna 
 eindeloos gevarieerd worden tussen 
smal- en breedstralende reflectoren. 
Ook is er een variant met een projectie-
lens, deze creëert een  uiterst smalle, 
strakke accentverlichting. Er kan gekozen 
 worden uit twee kleurtemperaturen, 
3000K of 4000K en  optioneel is het 
 armatuur geschikt voor 
DALI. De Highrise is ver-
krijgbaar in de kleuren 
zwart, wit en zilvergrijs.

98

Kijk hier voor meer informatie en video’s.
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Westfield Mall of 
the Netherlands
In het voorjaar is de Westfield Mall of the Netherlands geopend. Ontworpen als 
het grootste shopping center van Nederland, is het gelokaliseerd midden in de 
dicht bevolkte Randstad, gemakkelijk bereikbaar via de vele omliggende snel
wegen en het openbaar vervoer.  Met bijna 300 winkels, restaurants en enter
tainment faciliteiten wil ontwikkelaar UnibailRodamcoWestfield een bijdrage 
leveren aan het creëren van betere steden. 

On-Nederlands groots 
Voor de grootschalige uitbreiding en 
renovatie, inclusief het interieur, van 
het voormalige ‘Winkelcentrum 
Leidschenhage’ werd MVSA Architects 
Nederland aangetrokken. Met een 
 welvende façade heeft architect 
 Charlotte Griffioen de shoppingmall 
vormgegeven tot een baken in de 
 om geving. Ook aan de binnenkant 
wordt de bezoeker aangetrokken en 
subtiel de weg gewezen met behulp van 
slingerende belijningen op plafonds en 
vloeren en een ruime inval van dag
licht. Al met al een grootse  on 
Nederlandse  beleving die de bezoekers 
een echt dagje uit biedt.  

Een façade als een voile 
Met de nieuwe, sculpturale gevel, die 
als een voile over het winkelcentrum 
valt, wordt het hele complex tot één 
geheel gemaakt. Met behulp van gro
tere en kleinere geveldelen, die zich 

dan weer naar beneden vouwen en dan 
weer versmallen, worden de verschil
lende entrees aangegeven. Maar bij de 
hoofdentree is extra uitgepakt, daar 
waar de façade extra ver naar boven en 
naar buiten krult is overduidelijk de 
hoofdentree gelegen. 

Meyer licht de façade aan
Om deze bijzondere gevel ook in het 
donker goed op te laten vallen, heeft 
adviesbureau Ulrike Brandi Licht, 
Lichtplanung und Leuchtenentwick
lung GmbH uit Hamburg een lichtplan 
gemaakt. Het installeren en het uit
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dit mogelijk. Alle armaturen zijn voor
zien van een DALI dimunit en een 
vijfaderige kabel. Met de twee aders 
voor DALI sturing kunnen zij gepro
grammeerd worden op lichtsterkte en 
kunnen de schakeltijden steeds worden 
aangepast aan de seizoenen.     

Meyer in de plantenbakken
64 Uplights 200 van Meyer verlichten 
de plantenbakken. De planten in de 
bakken zijn nog niet voldoende 
gegroeid, maar zullen in de toekomst 
van onderaf verlicht worden, waardoor 
een sprookjesachtige sfeer ontstaat 
rondom the Mall.  

richten van de armaturen is uitgevoerd 
door Energie Techniek | Nexton uit 
HazerswoudeRijndijk, die eveneens 
verantwoordelijk was voor de hele elek
trotechnische installatie van The Mall 
of the Netherlands. De façade wordt 
verlicht door een zachte overgang van 
licht en schaduw waardoor de indruk 
van beweging wordt gewekt. Hierbij 
wordt de hoofdentree sterk belicht 
zodat de ingang duidelijk zichtbaar is. 
Ook de andere entrees zijn duidelijk te 
vinden door iets sterkere belichting. 
Om dit te bereiken dragen de acht 
meter hoge masten rond het winkel
centrum verschillende aantallen Meyer 
Superlights Nano 3. Bijzonder kleine 
armaturen, met een sterke ledbundel. 
Variërend van elf armaturen per mast 
bij de hoofdentree tot aan drie arma
turen per mast in de middenstukken. 
Er zijn twee soorten Superlights 
gebruikt, om het gevoel van die vloei
ende  beweging van de façade te 
bewerkstelligen. Daartoe zijn 152 arma
turen breedstralend uitgevoerd, 86 
armaturen hebben een horizontale 
bandvormige lichtverdeling en 66 
armaturen zijn uitgevoerd als ‘spot’ met 
een zeer smalle lichtbundel. 

Flexibel met DALI
De armaturen op de masten moesten 
gericht worden om het ideale lichtef
fect te bereiken. De montagebeugel in 
combinatie met de mastbeugel maakt 



Extreem resistent en  
gasdicht gelast
Schadelijke gassen zijn een onderschat gevaar voor 
ledverlichting. De PRIMO XR van Schuch is breed 
 inzetbaar in de industrie en de veeteelt.

De nieuwe catalogus van Schuch is uit – nu ook interactief!
De nieuwe catalogus, natuurlijk compleet met alle nieuwe armaturen, is nu ook als interactieve catalogus 
beschikbaar waarin u op een snelle en eenvoudige manier kunt zoeken en waar u direct kunt doorklikken 
naar de website van Schuch. 

Laden via zonne-energie 
Mobiel met zonne-energie en flexibel het eigen 
verbruik regelen – het kan met de  MENNEKES   
AMTRON Xtra en Premium  laadstations.

WWW.HATEHA.NL
Kijk op www.hateha.nl/konnekties voor handige video’s, apps en sites die je niet mag missen
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Verschillende bestemmingen – 
flexibel in de aansluitingen
Enkele hallen zullen verhuurd worden 
voor op en overslag van robots, andere 
als ‘gewone’ distributiehallen. Maar 
waar de hallen ook voor gebruikt gaan 
worden, stroomtoevoer is er altijd 
nodig. De opdracht voor de elektrische 
voorzieningen was in handen van  

Daar de grote containerschepen bij toegangspoort Rotterdam niet verder kunnen 
of mogen dan de Maasvlakte is Maasvlakte 2 een belangrijke ontwikkeling voor 
distributie van goederen naar het  achterland in Nederland en Europa. Te 
midden van grote containerterminals, goede vervoersvoorzieningen voor 
 wegtranspoort of over het spoor, biedt Maasvlakte 2 dan ook de ideale plek voor 
grote distributiecentra. Een belangrijke speler op dit gebied is Dudok Groep uit 
Dordrecht. Zij ontwikkelden op Maasvlakte 2 meerdere grote logistieke centra. 
Deze zomer wordt een groot distributiecentrum opgeleverd aan de Prinses 
Maximaweg met 60.000 m2 vloeroppervlak voor transport, opslag en overslag. 

Van Hees Elektrotechniek en ICT uit 
Tilburg. Voor een flexibele stroomvoor
ziening voor alle toekomstige gebruikers 
koos Van Hees voor twee verschillende 
soorten MENNEKES AMAXX® service
combinaties. 35 AMAXX®combinaties 
met drie segmenten zijn verdeeld in de 
hallen zelf. Deze zijn voorzien van twee 
CEEcontactdozen, 16A en 32A, beide 

400 V en twee contactdozen met 
beschermingscontact 230V. Zij kunnen 
straks gebruikt worden voor de voeding 
van allerlei uiteenlopende apparaten 
die gebruikt worden als interne 
 elektrische transportmiddelen  
zoals heftrucks, transportkarretjes  
en reachtrucks.   

Daarnaast zijn er bij de laaddeuren  
45 kleinere AMAXX®combinaties 
geplaatst met twee segmenten  voor de 
voeding van diverse apparatuur en 
 bijvoorbeeld de accu’s of koeling van  
de vrachtwagens.  

Snel en overzichtelijk 
geïnstalleerd 
Het gemak van de combinaties zit in 
het eenvoudig aansluiten van de 
 combinaties met één voedingskabel 
voor alle contactdozen. Daarbij zijn alle 
verschillende contactdozen apart 
beveiligd met een eigen installatie
automaat. Mocht er ergens een keer 
een storing plaatsvinden dan kunnen 
de overige contactdozen gewoon 
gebruikt blijven worden. Verder zijn voor 
deze opstelling ook alle combinaties 
beveiligd met een aardlekschakelaar 
voor de hele combinatie. Zo geeft de 
AMAXX® contactdooscombinatie niet 
alleen tijdwinst voor de montage maar 
zorgt hij ook voor een overzichtelijke 
installatie waarbij de lokale beveiligingen 
makkelijk bereikbaar zijn als er iets aan 
de hand is.   

AMAXX® combinaties met drie segmenten voor elektrische transportmiddelen 

AMAXX® combinatie met twee segmenten 
bij de laaddeuren voor accu’s en koeling  



Dagelijks spreek ik installateurs die aangeven het druk te 
 hebben met het installeren van elektra in zowel bestaande 
woningen als in nieuwbouwprojecten. Daarbij zien we de 
vraag naar domotica en luxe schakelmateriaal groeien. 

Bij nieuwbouwprojecten  worden laadoplossingen, zonne-
panelen en rookmelders  in de bouw standaard meegenomen.  
De overheid heeft nu verplicht gesteld dat ook in bestaande 
woning die voor 2003 zijn gebouwd vanaf 1 juli 2022, rook-
melders geïnstalleerd moeten worden. Dit betekent dat er 
voor de installateur nog veel werk aan gaat komen.

Wat betekent dit voor de bestaande woningbouw
• iedere verdieping dient van een rookmelder voorzien te zijn;
• de rookmelder hoeft niet aangesloten te zijn op het 

 elektriciteitsnet, er kan volstaan worden met een rook-
melder op batterijen;

• de rookmelder moet voorzien zijn van een CE-markering  
op basis van de productnorm EN 14604, FireAngel rook-
melders voldoen daaraan;

Conclusie
Voor de bestaande bouw adviseren wij u om een rook-
melder te gebruiken met een vaste lithiumbatterij en een 
levensduur van 10 jaar. Hiermee bent u verzekerd van een 
altijd goed functionerende rookmelder gedurende de 
 gehele levensduur. Omdat we verwachten dat vanaf 2022 
de vraag naar onze rookmelders groot zal zijn adviseren 
we u om tijdig uw  wensen te inventariseren en te bestellen.

Heeft u vragen over de melders van FireAngel, voorraden, 
logistieke afhandeling of wilt u een project specifieke 
 aanbieding? Neem dan contact met ons op.

NB. De praktijk laat zien dat rookmelders vaak niet onder-

houden worden, met als gevolg dat een rookmelder een 

 ongewenst alarm afgeeft en door de bewoner verwijderd 

wordt. Ook dit is een kans voor u als installateur om met de 

opdrachtgever een onderhoudscontract af te sluiten voor 

een jaarlijkse controle. 

Vanaf 1 juli 2022 
rookmelders verplicht 
in bestaande bouw
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DE OPINIE VAN ...DE OPINIE VAN ...
Sjouke Veltmeijer verkoop buitendienst Midden-Nederland
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