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NIEUWE BLIKSEMBEVEILIGING VOOR 
ERASMUS UNIVERSITEIT
Om aan de eisen van vandaag te voldoen worden de ge-
bouwen L en B van de Erasmus Universiteit bouwkundig 
én installatietechnisch volledig vernieuwd. Mulhuyzen Blik-
sembeveiliging BV uit Utrecht is verantwoordelijk voor het 
ontwerp en het aanbrengen van de installaties. 

      Projectinfo

Plaatsen op opvanginrichting.

ERASMUS UNIVERSITEIT ZET 
IN OP DUURZAAMHEID

Net als vele andere gebouwen op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben de Sanders Building 
(Gebouw L) en het Bibliotheekgebouw (Gebouw B) onlangs een tweede leven gekregen, waarbij de Sanders Building 
tevens fors is uitgebreid. 

De werkzaamheden maken deel uit van een 
grootschalig renovatieplan van de universiteit, 
dat in verschillende fases de campus levendiger 
en aantrekkelijker moet maken. Duurzaamheid, 
comfort en transparantie spelen hierbij een 
belangrijke rol. 

In een bouwteam met bouwkundig aannemer 
Dura Vermeer Bouw en E-installateur Van den 
Pol Elektrotechniek heeft W-installateur Van 
Galen Klimaattechniek de gebouwen omgeto-
verd van traditionele faculteitsgebouwen naar 

moderne studie- en werklandschappen. “In 
de Sanders Building hebben we onder andere 
een ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie,  
cv- en gekoeld waterinstallatie, drinkwaterinstal-
latie, riolering en sanitaire installatie voorzien, 
inclusief alle regeltechniek”, vertelt Projectleider 
Joris Roozendaal. “Om maximale transparantie 
en daglichttoetreding te realiseren, zijn in het 
gebouw grote raampartijen en vides voorzien. 
Dit had gevolgen voor bijvoorbeeld de klimaat-
installaties. Om het gebouw te verwarmen, 
koelen en ventileren hebben we negen lucht-

behandelingskasten geplaatst – waarbij een 
directe splitsing is gemaakt tussen de college-
zalen en de kantoor- en studieruimtes. Daarbij 
is een koppeling gemaakt met het stadsverwar-
mingssysteem. En in het voor- en najaar kan de 
nieuwe broninstallatie worden benut.” 

Als afgiftesysteem is gekozen voor hybride 
klimaatplafonds, vertelt hij. “Deze plafonds 
beschikken over een luchtaansluiting aan de 
zijkant, waarmee de lucht in de klimaatplafonds 
wordt ingeblazen.”

Tekst: Lieke van Zuilekom    Beeldmateriaal: Van Galen Klimaattechniek en Michelle Muus
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HYBRIDE KLIMAATPLAFONDS
De plafonds zorgen ervoor dat in de zomer gekoeld 
en in de winter verwarmd wordt. “In dagbedrijf 
wordt circa vijftig procent van de totale warmte-
last afgevoerd door het koelplafond, dertig procent 
wordt opgeslagen in het betondek en de resterende 
twintig procent wordt opgenomen door de ingebla-
zen lucht. Tijdens nachtbedrijf wordt de in het beton-
dek opgeslagen warmte (ca. dertig procent van het 
totaal) afgevoerd door de aan de bovenzijde van de 
hybridekanalen aangebrachte watervoerende kope-
ren leidingen. De luchttoevoer is in deze bedrijfstoe-
stand uitgeschakeld. Bij de nieuw gecreëerde vides 
zijn aanvullend radiatoren geplaatst.”

Alle MER-ruimtes zijn door Van Galen Klimaat-
techniek voorzien van ventilatorconvectoren, 
inclusief een separaat koelsysteem. Indien 
gewenst kunnen deze ruimtes bovendien gebruik-
maken van de WKO-installatie.    ›

Directeur Barry Mulhuyzen: “Gebouw L is een gebouw met 
deels hoogbouw en een stuk laagbouw. Op de hoogbouw 
vernieuwen wij de opvanginrichting en de aansluiting ge-
maakt op de stekeinden. Bij de laagbouw hebben we de 
totale bliksembeveiliging tot en met de fundatieaarding 
aangebracht, inclusief de stijgleidingen. Na afronding 
van deze werkzaamheden gaan we op het bibliotheek-
gebouw ook de hele opvanginrichting vernieuwen. Voor 
dit project hebben wij ook het ontwerp gemaakt. Onze 
opdrachtgever is Van den Pol Elektrotechniek met wie wij 
al jarenlang een mooi samenwerkingsverband hebben.”

Hoge kwaliteitsstandaard
Mulhuyzen: “Wij zijn vanaf 1952 actief met bliksembe-
veiliging, aardingssystemen en overspanningsbeveiliging. 
Wij ontzorgen onze opdrachtgevers hierin volledig. Dat 
begint met een goed onderbouwd advies, het maken van 
een ontwerp tot en met de installatie. Daarna staan we 
paraat voor inspectie en onderhoud. Wij werken veel voor 
overheden en andere grotere opdrachtgevers zoals de NS, 
Prorail, Defensie, en bouwbedrijven. Als gespecialiseerd 
bliksembeveiligingsbedrijf beschikken wij over EN ISO 
9001, VCA én het BRL 1201 kwaliteitscertificaat. Ook zijn 
wij lid van Uneto-VNI Vakgroep Bliksembeveiliging waar 
ikzelf voorzitter van ben.”

Foto: Michelle Muus
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SPECIALIST OP HET GEBIED VAN BLIKSEMBEVEILIGING, 
AARDINGSSYSTEMEN EN OVERSPANNINGSBEVEILIGING.
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EEN STERK STAALTJE LOGISTIEK 

Leveren op het juiste moment én waar nodig! Daar moet 
je van op aan kunnen. En dat kan bij Plieger. Zo ook bij de 
bouw van het Bibliotheekgebouw en de Sanders Building 
van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In goed overleg 
tussen Van Galen Klimaattechniek en Plieger werden door 
Plieger, op afspraak, rolcontainers met Uponor leidingsyste-
men op de bouwplaats geleverd. 

“De monteurs hadden hierdoor geen omkijken naar het 
materiaal; het was er gewoon! Alles was ingericht volgens 
de Lean & Mean methode”, vertelt Niels Marijnissen, vesti-
gingsleider van Plieger Schiedam, Delft en Rotterdam. “En 
dat scheelt tijd. Met een duidelijk just-in-time-principe is er 
duurzaam nagedacht over het logistiek handelen binnen 
het project. In totaal hebben wij dertien kilometer Uponor 
leidingen geleverd in diameters van 16 tot 54 mm. Dat dit 
positief is ontvangen, blijkt wel uit de inmiddels ontvan-
gen vervolgopdrachten.” Niet alleen op logistiek gebied is 
Plieger een betrouwbare partner. Met achttien toonzalen, 
een sterk eigen merk, meer dan 55 Express vestigingen en 
volgend jaar maar liefst honderd jaar ervaring is het bedrijf 
een partner waarop én waarmee iedereen kan bouwen! 
Lees hierover meer op www.plieger.nl

DUURZAAM LUCHTKANALENSTELSEL 
VOOR SANDERS BUILDING
De Erasmus Universiteit Rotterdam bouwt aan een duur-
zame campus. Haar ambitie is om één van de groenste 
universiteiten in Nederland te worden. Zowel in nieuw-
bouw- als renovatieprojecten wordt hiervoor een keur aan 
maatregelen genomen. Zoals in de nieuwe Sanders Buil-
ding (L-gebouw), waarvoor Schilt Luchtkanalen BV het 
complete luchtkanalenstelsel realiseert.

"Als bouwteampartner van Van Galen Klimaattechniek le-
veren en monteren wij zo’n 4.000 m² rechthoekig kanaal-
werk en 2.500 m¹ rond kanaalwerk”, vertelt commercieel 
marketing manager Leo ’t Jong. “Alle kanalenwerk voldoet 
standaard aan de Luka C-certificeringscriteria. Hiermee  
leveren wij een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheids-
ambitie van de campus.” De luchtkanalen blijven deels in 
het zicht, vertelt hij. En dát stelt hoge eisen aan de afwer-
king. De Sanders Building is niet het eerste gebouw van 
de Erasmus Universiteit waarvoor Schilt Luchtkanalen BV 
het binnenklimaat verzorgt. “Eerder hebben we in opdracht 
van verschillende installateurs ook het MFO Polak-gebouw 
en het Erasmus Paviljoen gerealiseerd. En onlangs hebben 
we – in samenwerking met Van Galen Klimaattechniek – 
de Universiteitsbibliotheek tot volle tevredenheid opgele-
verd.” Schilt is al veertig jaar specialist in het adviseren, 
ontwerpen, fabriceren, leveren, monteren en onderhouden 
van hoogwaardige luchttechnische componenten en instal-
laties. Kijk voor meer informatie op www.schilt-meerkerk.nl

      Projectinfo

Bouwinfo
OPDRACHTGEVER 
Erasmus Universiteit Rotterdam
AANNEMER 
Dura Vermeer Bouw 
INSTALLATIES 
Van den Pol Elektrotechniek (E), Van Galen  
Klimaattechniek (W), Honeywell, In Right Balance, 
MÜPRO Nederland BV, Mulhuyzen Bliksembeveiliging, 
Plieger, Schilt Luchtkanalen, Systemair

NOODVOORZIENINGEN
“Om alle installaties goed in te passen boven 
de plafonds, was niet eenvoudig", vertelt 
Roozendaal. “Maar dat was niet de enige 
uitdaging in dit project. De nabijgelegen 
foodcourt bleef tijdens de werkzaamheden 
namelijk in gebruik, waarvoor we enkele nood-
voorzieningen hebben moeten treffen. Een 
vergelijkbare situatie als bij de renovatie van 
het Bibliotheek gebouw, waar tijdens de werk-
zaamheden het speciale archief in gebruik 
bleef. Om de binnenklimaatcondities hier niet 
te verstoren, hebben we waar nodig elektrische 
heaters en lokale bevochtigers geplaatst.”

PLAFONDEILANDEN
In het Bibliotheekgebouw heeft Van Galen 
Klimaattechniek onder andere de loodgieters- en 
sanitaire installaties, evenals alle klimaatvoorzie-
ningen gerealiseerd. 

“Net als in de Sanders Building is ook hier de 
luchtbehandeling gesplitst, met aparte kasten 
voor het archief en bibliotheek- en studiege-
deelte”, vertelt Roozendaal. “Als afgiftesys-
teem is gekozen voor klimaatplafonds, dit keer 
in de vorm van plafondeilanden. Een speci-
fieke wens van de architect.”

UITWERKING IN BIM
Om clashes en faalkosten tijdens de uitvoe-
ring tot een minimum te beperken, is het 
Bibliotheekgebouw uitgewerkt in BIM. “We 
hebben het model – dat al beschikbaar was 
vanuit het adviestraject – geoptimaliseerd en 
regelmatig clashcontroles uitgevoerd, om een 

LUCHTKANALEN OP MAAT

WWW.SCHILT-MEERKERK.NL   

CENTRAAL IN

N E D E R L A N D

Energieweg 29 | Postbus 3 | 4230 BA Meerkerk
Telefoon (0183) 35 25 44 | info@schilt-meerkerk.nl

• Ontwerp, levering en montage van luchtkanaal-
systemen met bijbehorende componenten

• Luchtbehandelings- en ventilatieinstallaties 
die aan de hoogste normen voldoen

• Innovatieve en technisch hoogwaardige producten
• Afhaaldepot ronde luchtkanalen en hulpstukken
• Logistiek maatwerk
• Totaalpakket

Leveren op het moment dat het nodig is
én waar het nodig is! Daar moet je van
op aan kunnen. En dat kan bij Plieger. 

Een sterk 
staaltje logistiek
van Plieger!
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soepele uitvoering mogelijk te maken. Samen 
met onze bouwpartners zijn we hier uitstekend 
in geslaagd.”    ❚
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MÜPRO Nederland BV 
Heerlenersteenweg 113 
6466 KS Kerkrade

Tel: +31 45 542 11 66 
www.muepro.nl

  Bevestigings-  
en geluiddempings-
   systemen Kloppend hart weer up-to-date

Zowel bij de bibliotheek als de Sanders Building van de Erasmus Universiteit 
blijkt de brede expertise van Van den Pol Elektrotechniek een sterke troef. Zonne-
panelen, sensoren en LED-verlichting dragen bij aan de duurzaamheid, integratie 
van systemen zorgt voor gebruiksgemak.

Bij de renovatie van de universiteitsbibliotheek is 
Van den Pol verantwoordelijk voor de vernieuwing 
van alle E-installaties. Na de sloop is gestart met 
de aanleg van nieuwe voorzieningen. 

“De bibliotheek kreeg LED-verlichting met 
daglichtregeling aan de raamzijden", zegt 
projectleider Johnny Gielen, samen met Bert 
Ebbenhorst namens Van den Pol actief bij beide 
Erasmus-projecten. “De verschillende zones zijn in 
te regelen via een DALI-managementsysteem. De 
werkplekken rondom de vides zijn voorzien van 
aanwezigheidsdetectie. Zodra een locatie wordt 
gebruikt, gaat de verlichting maximaal branden. 
Zijn er geen activiteiten meer dan wordt gedimd 
naar tien procent. Net als de klimaatinstallatie 
wordt ook de verlichting aangestuurd via het 
gebouwbeheersysteem. Deze integratie komt 
steeds vaker voor. Het comfort voor de gebruikers 
neemt hierdoor toe, het energieverbruik daalt.” 

Ook het opwekken van groene energie draagt bij 
aan het duurzame karakter van de bibliotheek. 
“Op het dak staan 138 zonnepanelen met een 
jaarlijkse opbrengst van 31.000 kWh.”

HOOGWAARDIG WIFI-NETWERK
Opvallend is het grote aantal stopcontacten en 
werkplekken. Dit hangt samen met het gewijzigde 
gebruik van de bibliotheek. Informatie wordt 
steeds meer digitaal ontsloten, boeken maken 
plaats voor studieplekken. Ook het hoogwaardige 
wifi-netwerk dat Van den Pol heeft aangelegd, is 
een cruciale voorziening voor de gebruikers. “In 
het gebouw bevinden zich 38 accespoints. Die 
garanderen een optimale dekking, ook als honder-
den studenten tegelijk wifi gebruiken.”

ALLE DISCIPLINES IN ÉÉN HAND
Net als bij de bibliotheek zet Van den Pol Elek-
trotechniek bij de renovatie en uitbreiding van 
de Sanders Building veel van haar disciplines 
in: elektra, verlichting, (bliksem)beveiliging, 
toegangscontrole, brandmelding en ontruiming. 
“Opdrachtgevers zien onze brede expertise als 
een belangrijke meerwaarde”, zegt Johnny Gielen. 
“Hier is maar één onderaannemer ingeschakeld, 
een bekende partner van de universiteit voor data-
bekabeling. Enkele zwakstroominstallaties zijn in 
samenwerking met vaste Erasmus-leveranciers 
gerealiseerd.”

COMPLEXE PUZZEL
In de Sanders Building is de ruimte voor installaties 
beperkt. “Door de opzet van het gebouw was het 
een complexe puzzel om alles een plek te geven. 
Klimaat- en E-installaties moeten door dezelfde 
ruimte; daarvoor was veel coördinatie vereist. Ook 
hebben we alternatieve verlichtingsspots voorge-
steld die minder inbouwruimte vergen.” 

Gangzones en verkeersruimtes zijn voorzien van 
LED; kantoren, lokalen en collegezalen hebben 
traditionele TL5-verlichting. “Die wordt in de 
vernieuwde collegezalen aangestuurd met een 
DALI-systeem. Hiermee zijn per zaal verschillende 
scenes in te stellen, afhankelijk van het beoogde 
gebruik. Ook de audiovisuele voorzieningen 
worden in DALI geïntegreerd.”

PROBLEEMLOZE OVERGANG
Spannend moment was de omschakeling van 
oude naar nieuwe installaties. Gielen: “Voor de 
renovatie van de twee gebouwen zijn tijdelijke 
noodstroomaggregaten geplaatst. Bij het omscha-
kelen zou een conflict kunnen ontstaan met de 
bestaande noodstroomvoorziening van de univer-
siteit. Een doortimmerd protocol inclusief stap-
penplan zorgde echter voor een probleemloze 
overgang. Met de vernieuwde E-installaties is het 
kloppend hart van de Erasmus Universiteit nu 
weer helemaal up-to-date.”    ❚

Tekst: Van den Pol Elektrotechniek    Beeldmateriaal: Michelle Muus
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Energiediensten voor 
bestaande bouw

Slim energiemanagement kan het energieverbruik van uw huisvesting drastisch verminderen. 
Het helpt de kosten te verlagen en de CO2-uitstoot te verkleinen. Door te meten, te monitoren, 
te sturen, uw installaties te upgraden en het integreren van alle gebouwprocessen op één 
platform kunnen wij uw energievraag aanzienliijk omlaag brengen. 

Honeywell heeft wereldwijd 5700 gegarandeerd effectieve energieprestatieprojecten 
opgeleverd. Met deze projecten helpen we onze opdrachtgevers naar verwachting in totaal 6 
miljard euro op energieverbruik en operationele kosten te besparen.  
Welkom bij Honeywell Building Solutions.

Meer informatie? Kijk op www.honeywell.nl of www.honeywell-buildingsolutions.nl
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Wij werken 
duurzaam 
aan een 

aangenaam  
klimaat voor u.

Duurzaam betekent dat we continu zoeken naar 
de beste oplossing. Met maximaal comfort voor de 
eindgebruiker, energiezuinig en met gebruikmaking 
van innovatieve techniek. 

ROTTERDAM | Erasmus Universiteit

Klimaat Installaties

Vo
or

 he
t lu

cht en waterzijdig inregelen van klimaat installaties

www.inrightbalance.nl    info@inrightbalance.nl
Washingtonstraat 24  3255 VJ Oude Tonge

0187 663755

Dalkruid 54
5731 TN Mierlo
T 0492 66 39 67
M 06 25 04 66 33
E bdebruijn@intecad.nl
W www.intecad.nl

Uw partner voor integraal technisch advies in:

  Duurzaamheid
  Beveiliging
 Beheer en onderhoud

ParTiciPaNT vaN EcoDEsk WErkT saMEN MET WarMBouWEN

STErk in onTWErp En dirEcTiEvoEring

NAADLOZE AANSLUITING 
OP DE GEBOUWAUTOMATISERING

De installatietechnische voorzieningen die binnen 
beide gebouwen van de Erasmus Universiteit werden 
gecreëerd, zijn gekoppeld met het door Honeywell Buil-
ding Solutions geleverde centrale gebouwautomatise-
ringssysteem. Joris Roozendaal, projectleider namens 
Van Galen Klimaattechniek, toont zich tevreden over 
de samenwerking met Honeywell. 

“De ruime expertise die binnen beide bedrijven aanwezig 
is, hebben we op een mooie manier weten te mixen tot 
een perfect functionerend geheel. Wíj hebben aangege-
ven hoe de werktuigbouwkundige installaties dienen te 
functioneren, Honeywell heeft dat vervolgens vertaald 
naar een optimaal werkende regeltechnische oplossing.” 
Dat alles gebeurde onder supervisie van Peter Benschop, 
projectmanager binnen Honeywell Building Solutions. 
“Zowel de Sanders Building als de Bibliotheek is vol-
ledig gestript. Daarbij zijn alle oude installaties verwij-
derd. Vervolgens zijn beide gebouwen conform de wen-
sen van de gebruiker en de geldende wet- en regelgeving 
compleet opnieuw ingericht. Op werktuigbouwkundig, 
elektrotechnisch en regeltechnisch vlak, maar ook wat 
betreft de brandmeld- en beveiligingsinstallaties. Daar-
toe is door een externe adviseur in het voortraject een 
bestek geschreven. Aansluitend hebben we dat samen 
met de bouwkundig aannemer en de beide installateurs 
volgens een dynamische planning en middels een prima 
onderlinge afstemming uitgewerkt en ingevuld tot een 
geïntegreerd geheel.” Naast de levering van de regel-
installatie voor de klimaattechnische oplossingen nam 
Honeywell Building Solutions zoals gezegd ook de aan-
sluiting van alle nieuwe installaties op het gebouwau-
tomatiseringssysteem voor haar rekening. Een platform 
dat het bedrijf in het verleden realiseerde. “We doen al 
enige tijd zaken met elkaar”, aldus Benschop. “Met dit 
project is onze relatie verder verstevigd.”

      Projectinfo

SOEPELE INREGELING VOOR ERASMUS-BIBLIOTHEEK
De relatie tussen In Right Balance, specialist in lucht- en waterzijdig inregelen en Van Galen Klimaat-
techniek stamt al uit 2002. “Sinds die tijd worden wij geregeld benaderd om de klimaatinstallaties 
in te regelen”, vertelt directeur Peter Verkerk. “Hoewel onze werkzaamheden normaliter pas begin-
nen wanneer de installaties grotendeels gereed zijn, werden we bij de renovatie van de Erasmus-
bibliotheek al op voorhand gevraagd mee te denken over een manier om het inregelen zo soepel 
mogelijk te laten verlopen.”

Toen de eerste verdieping gereed was, moesten de klimaatplafonds op de terreinverdieping en  
begane grond nog worden geplaatst, vertelt hij. “Omdat de ventilatielucht op basis van CO2 wordt 
geregeld, in combinatie met een VAV was het voor ons mogelijk om de roosters achter de VAV al 
te balanceren en meten. Ditzelfde geldt voor de klimaatplafonds voor CV en GKW, omdat hier ge-
bruikgemaakt is van ABQM 2- en 3-wegafsluiters. Nadat alle klimaatplafonds waren gemonteerd, 
was het nog een kwestie van het bepalen van de benodigde persdruk van de ventilatoren. En om 
als extra controle de hoofddebietmetingen uit te voeren, nadat de installaties geheel werden open 
gestuurd.”

Bij de CV en GKW heeft In Right Balance het setpoint van de pompen bepaald. Ook heeft het be-
drijf per verdieping de waterhoeveelheden op de hoofdinregelafsluiters gemeten, bij een honderd 
procent open gestuurd systeem. “Zo konden we op de gebalanceerde verdiepingen de plafonds – op 
de hoofdmeetpunten na – al sluiten”, vertelt Verkerk. “Daarnaast zijn de drie luchtbehandelings-
systemen ten behoeve van het souterrain door ons gebalanceerd, afgesteld en gemeten. Datzelfde 
geldt voor het secundaire systeem van de bronnen, warmtepompen, dry-cooler, etc, in samenwerking 
met Honeywell. Het was voor ons een leerzaam en leuk project.”

‘ALLE LEIDINGWERK OPTIMAAL BEVESTIGD’

Om alle gkw- en cv-leidingen, ventilatiekanalen en gasleidingen in het Bibliotheekgebouw en 
de Sanders Building van de Erasmus Universiteit Rotterdam te kunnen bevestigen, heeft werk-
tuigbouwkundig installateur Van Galen Klimaattechniek een beroep gedaan op vaste leverancier 
MÜPRO Nederland BV, dat tevens een stukje technisch advies en projectondersteuning heeft 
verzorgd. Onder andere met betrekking tot het leidingwerk in de technische ruimte, vertelt Mark 
Koets, vertegenwoordiger bij MÜPRO Nederland BV.

“Naast de levering van standaard beugels, pluggen, installatierails en alle toebehoren hebben wij – 
met behulp van onze railberekeningsprogramma’s – de toe te passen railsystemen en bijbehorende 
ankers berekend, om ook de zwaardere leidingen in de Sanders Building optimaal te kunnen be-
vestigen. Die ondersteuning werd door Van Galen Klimaattechniek zeer op prijs gesteld. Datzelfde 
gold voor onze prefab service. In onze werkplaats in Kerkrade hebben wij de frames ten behoeve van 
het leidingwerk op het dak onder de beste omstandigheden geprefabriceerd, inclusief de beugels, 
zodat de monteurs ter plaatse snel en efficiënt hun werk konden doen. Als extra service hebben 
we bovendien enkele materialen vooraf op maat gezaagd, met een soepele uitvoering tot gevolg.” 

‘Een-tweetje’
“Als vaste leverancier van Van Galen Klimaattechniek zijn wij perfect op elkaar ingespeeld”, aldus 
Koets. “Ook in dit project is dat goed zichtbaar geworden. Niet alleen tijdens de uitvoering, maar 
zeker ook in het eindresultaat.”
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Lean&Duurzaam

vandenpol.com




