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Bij de bouw van een groot studentencomplex in 
Amsterdam-Zuidoost worden dagelijks 40 woonunits 
gestort. Een flink bouwtempo dus. Een dat vraagt om 
slimme oplossingen van alle deelnemende partijen.  
Ook de stekerbare PMK80 werd succesvol ingezet.

Wie op metrostation Holendrecht staat, ziet voor 
zich de eerste van drie studentenwooncomplexen 
verrijzen. Het eerste gebouw omvat straks 955 
woonunits, gerealiseerd met tunnelbouw. Ook 
Van den Pol Elektrotechniek is vanaf het begin af 
aan nauw betrokken bij het project.

Kortere doorlooptijd
“We prefabben veel op onze projecten”, licht 
werkvoorbereider Tim Jooren toe. “Dat vraagt 
meer tijd in de voorbereiding, maar die winnen 
we tijdens de uitvoering weer terug. Op dit pro-
ject is er veel repeterend werk. Daarom hebben 
we ook hier gekeken naar een prefab-oplossing. 
Die hebben we gevonden in de stekerbare meter-
kastaansluitdoos PMK80 en de centraaldoos C60 
van ABB. Hiermee verkorten we de doorlooptijd 
op de bouw aanzienlijk.” 

Beide onderdelen worden ter plekke prefab  
gemaakt en vervolgens op de tunnelbekisting  
geplaatst. Daarna worden voorbedrade flexbui-
zen aangesloten en gaan de deksels erop.  
Een Ty-Rap® zorgt ervoor dat de deksels ook  

tijdens het beton storten op hun plek blijven.  
Bijkomend voordeel van deze snelle methode  
is dat de monteurs niet meer terug hoeven te  
komen voor het bedraden en aflassen in de  
studentenkamers. “Tijdens de afbouwfase staan 
deze vaak erg vol met spullen en is het lastig  
werken. Bovendien scheelt het ons gesjouw met 
ladders.” 

De installateur beslist
“Voordat het project startte, hebben we 
uitgebreid met zowel ABB als met onze eigen 
mensen overlegd”, vertelt Jooren. “De doorloop-
tijd op de bouw is natuurlijk belangrijk, maar de 
mening van onze monteurs minstens net zo.  
Zij moeten immers met de aansluitdoos werken 
en kunnen het beste vertellen of iets werkt of 
niet.” Om daarnaast ook echt te weten hoeveel er 
daadwerkelijk bespaard is, monitort Van den Pol 
de tijd die nodig is voor het installatiewerk.  
Het ziet er positief uit. Jooren: “De eerste reacties 
op de gekozen oplossingen zijn enthousiast.  
En de te verwachte tijdsbesparing lijkt ook echt 
te kloppen met de voorcalculatie.”

—
Stekerbare meterkast-
aansluitdoos draagt bij  
aan hoog bouwtempo
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