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Maatwerk in technische installaties
Transferium Heerhugowaard is een complex met een zeer

Enerzijds voor de opdrachtgever, omdat er kostenbespa-

dat er zware eisen zouden worden gesteld aan de elektro-

voor de mensen die straks dagelijks gebruik maken van

specifieke functie. Al in de ontwikkelfase werd duidelijk

rende oplossingen zijn gevonden, maar anderzijds ook

technische en werktuigbouwkundige installaties. Daarom

het pand: de jongeren en hun begeleiders.

die naast een goede uitvoering, in het bouwproces ook

middelen, die een verblijf in Transferium zowel veiliger

werd gezocht naar ervaren partners op installatiegebied,
konden meedenken over oplossingen voor technische

vraagstukken. Drie specialisten op het gebied van techni-

De gebouwen zijn uitgerust met moderne technische
als prettiger maken.”

sche installaties en advies sloten de handen ineen: advies-

André Praat (Croon): “Vanaf de start van het project

Wolter & Dros. Ze werkten in bouwteamverband nauw

jongeren, die het niet gemakkelijk hebben. Er heeft veel

en ingenieursbureau Grontmij, Croon Elektrotechniek en

samen voor de beste oplossingen in Transferium.

dienden we één doel: goede voorwaarden scheppen voor
overleg plaatsgevonden met Parlan. Bijvoorbeeld over

de mate en de wijze van communicatie- en beveiligings-

Trots op gezamenlijk resultaat

middelen. In de technische mogelijkheden is steeds

terug op het project voor Parlan.

vacy. Hierdoor is een passend product ontstaan.”

Egbert Aalbers van Grontmij kijkt met een goed gevoel
“De samenwerking tussen de installatiebedrijven verliep
goed en heeft zeker geleid tot een grote meerwaarde.

gezocht naar een balans tussen zorg, veiligheid en pri-

Ook Sjaak Kuiper van Wolter & Dros is trots op wat er

bereikt is. “We hebben echt maatwerk kunnen leveren

aan Parlan. Alle partijen waren ervan overtuigd dat we
verder moesten kijken dan het bestek voorschreef. Dit

was het eerste nieuwbouwcomplex, dat specifiek voor
deze doelgroep ontwikkeld is en dat was zeker een uit-

daging. Die we overigens vol enthousiasme zijn aange-

gaan. De lat voor eventuele vervolgprojecten ligt hoog.”

