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Uitzonderlijk in zowel verschijningsvorm als ligging: projectleider Tom 
Huybregts van installatiebedrijf Bosman Bedrijven BV heeft niet veel woor-
den nodig om zijn enthousiasme voor het project te beschrijven. Hij noemt de 
nieuwgebouwde  Katwijkse parkeergarage zeldzaam in zijn soort. Huybregts: 
“We installeren vaker parkeergarages, maar niet eerder één van deze orde. 
Behalve dat we hebben bijgedragen aan een kustbeveiligingsproject, zijn 
verschijningsvorm en locatie van de garage letterlijk uitzonderlijk. En dan 
heb ik heb het nog niet eens over de installatieonderdelen, want ook die zijn 
speciaal.” Dat Huybregts in zijn woorden niet overdrijft, blijkt wel uit een 
recent gehouden onderzoek onder inwoners en bezoekers. Na een tijdje proef 
parkeren kwam de score uit op gemiddeld een 8,5.

PARKEERORIËNTATIE
De liefst 500 meter lange parkeergarage bevindt zich langs de Boulevard van 
Katwijk. Doel van de garage was om - gelijktijdig met de kustversterking - de 
parkeerdruk in het dorp te verminderen. Veilige parkeeroriëntatie staat in het 
ontwerp voorop, zegt Huybregts: “Vaak is het kruipen en sluipen in gara-
ges, hier is niets minder waar. Parkeerders worden automatisch geleid dank-
zij een in de LED-verlichting geïntegreerd parkeerverwijssysteem met bezet-, 
vrije plekken- en minder valide indicatoren (uitgevoerd in respectievelijk de 
kleuren rood, groen en blauw). In elektrotechnisch opzicht echt bijzonder om 
te mogen maken.” Hetzelfde geldt voor de in kleur uitgevoerde lichtbanen, 
hoofdentree en nevenentrees. Ze maken deel uit van het hoofdstuk speciale 
verlichting. Huybregts: “De kleur van de lichtbanen corresponderen met de 
te volgen routing. Ze vormen zo’n beetje de paradepaardjes van de garage.” 
Andere E-onderdelen waren nog de slagboominstallatie, betaalautomaten, 
kaartlezers, brandmeldinstallatie, omroepinstallatie, oplaadpunten voor elek-
trische auto’s en een CO2-meldinstallatie.

BRANDVENTILATIE
Ook in Bosmans opdracht zaten de werktuigbouwkundige installaties. 
Behalve de wat meer standaard onderdelen (verwarming, koeling en airco 
in beheerdersruimte) vroeg de meeste aandacht de brandventilatie van de 
garage zelf: uitgevoerd middels drie verschillende ventilatoren die samenko-
men in een en hetzelfde afzuigpunt. Volgens Huybregts noodzakelijk om te 
kunnen voldoen aan de steng gestelde eisen     › 

BIJZONDERE GARAGE OP 
BIJZONDERE LOCATIE
Parkeergarages worden nogal eens beschouwd als noodzakelijke blokken beton, waaraan in architectonische opzicht weinig 
eer te behalen valt. Niet de nieuwe parkeergarage Kustwerk Katwijk, want die dompelt zich naadloos in het duinlandschap 
onder. Installatiebedrijf Bosman Bedrijven installeerde voor het bijzondere project zowel de E- als de W-installaties.

Tekst: Sjoerd Meuleman, 
Beeldmateriaal: Bosman Bedrijven BV

< Veilige routing.

Bij de ingang.
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HELLINGBAANVERWARMING  
Om ook in winterse condities de parkeergarage in Kustwerk Katwijk 
bereikbaar te houden, heeft Jowitherm Nederland een elektrische 
rijspoorverwarming aangebracht in de hellingbaan aan de noord- en 
zuidzijde. “Vanwege het ingewikkeld verloop van allerhande leiding-
werk in de hellingbaan hebben we aan de hand van de eisen zelfs al 
in het offertestadium direct digitale tekeningen gemaakt,” vertelt Noll 
Kroese van Jowitherm. “We maken onderscheid tussen rijspoorverwar-
ming of vlakverwarming. Voor de rechte hellingbanen in Katwijk is 
gekozen voor de eerste oplossing. Vlakverwarming wordt meestal toe-
gepast wanneer de hellingbaan een sterke bocht maakt.” Aan weers-
zijden van de parkeergarage bevinden zich twee rijstroken plus een 
wisselstrook om verkeer in- en uit te laten rijden. De verwarmingsmat-
ten zijn in het zand gelegd, waarover de klinkerbestrating met rijbaan-
scheiding is aangebracht. Kroese: “In de rijbanen zijn sensoren opge-
nomen die zowel vocht als temperatuur detecteren. De sensoren en 
verwarmingsmatten zijn aangesloten op een regelkast die geheel op 

maat in onze eigen paneelbouwafdeling worden gebouwd. De regel-
kasten aan de noord- en zuidzijde zijn in dit project speciaal bestendig 
gemaakt tegen de zilte zeelucht en fijn duinzand. Onder de 3 graden 
Celsius en bij een bepaalde vochtigheid zal de rijspoorverwarming au-
tomatisch inschakelen.” 
Jowitherm heeft in totaal aan de zuidzijde 200 m2 aan verwarmings-
matten  aangebracht met 60 kW aan vermogen en aan de noordzijde 
170 m2 met 57 kW vermogen. Tevens maakt Jowitherm kans op een 
onderhoudscontract van de wegdekverwarming voor een periode van 
twintig jaar.
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BB LEDlightpipe L4: 
unieke combinatie 

duurzame LED verlichting 
met parkeerverwijssysteem

foto: 
Kustwerk Katwijk
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Geen
verblinding

De oorsprong van Jowitherm ligt in de wegdekverwarming. Wij 

hebben het systeem sinds 1984 geperfectioneerd. Velen hebben 

het ons na proberen te doen, maar onze manier van werken is uniek. 

Onze producten zijn toegesneden op de situatie en ons team ‘ontzorgt’ 

de klant. In bestaande situaties kunnen wij zelfs turn key, inclusief 

bouwkundige zaken aanbieden. Niet voor niets zijn wij marktleider in 

wegdekverwarming. Neem contact ons op om de mogelijkheden te 

bespreken en bel 088 - 889 8800 of kijk op www.jowitherm.nl

WEGDEKVERWARMINGWWW.JOWITHERM.NL

Postbus 50
7490 AB Delden

Bezoekadres:
Robijnstraat 6
7554 TB Hengelo

T +31 (0)88 - 889 8800
F +31 (0)88 - 889 8801

I www.jowitherm.nl
E info@jowitherm.nl
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MONTAGENET

EIGEN MONTEURSA-COMPONENTEN

VERWARMINGSMATTEN GOEDE WERKVOORBEREIDING

‘Jowitherm, Uw partner 
 in elektrisch verwarmen’ 

VERLICHTING EN VERWIJZING IN ÉÉN 
Parkeergarage Kustwerk Katwijk is uitgerust met onalledaags mooie 
verlichting. Waaronder lijnverlichting, die dankzij geïntegreerde came-
ramodules tegelijkertijd functioneert als parkeergeleidingssysteem. 
BB-Lightconcepts uit Doetinchem is Nederlands enige fabrikant die 
dergelijke verlichting maakt.
Geen half werk, de verlichting in parkeergarage Kustwerk Katwijk. Om 
automobilisten zo soepel mogelijk wegwijs te maken beschikt de ga-
rage over met camera’s ondersteunde lijnverlichting, die in één oogop-
slag duidelijk maakt of er plek is en waar. Commercieel directeur Chiel 
Bekker van BB-Lightconcepts: “De armaturen zijn letterlijk uniek. Geen 
enkele andere Nederlandse producent vervaardigt namelijk met modu-
les aanklikbare verlichting, waarmee automobilisten automatisch naar 
hun plek worden gedirigeerd.” De signaalfunctie werkt met kleuren, 
al naar de klant die wenst: hier betekent groen vrij, rood bezet, blauw 
mindervaliden en geel een oplaadpunt. 

De gecombineerde BB LEDlightpipe/Park Assist parkeergeleiding 
vormt het resultaat van een samenwerkingsverband tussen BB-Light-
concepts en Park Assist, beide deel uitmakend van TKH Parking Solu-
tions. De opdracht werd verkregen van Bosman Bedrijven - het instal-
latiebedrijf uit Amersfoort zocht een specifieke fabrikant voor eerst 
het maken van een lichtplan met daaropvolgend de levering van het 
systeem. En de verlichting is ook nog duurzaam, zegt Bekker. “Onze 
LEDlightpipes zijn onlangs onderscheiden met het C2C keurmerk. Dat 
zegt toch wel voldoende.”    
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Daarnaast zat in de W-opdracht het sanitair, dat is verdeeld over drie verschil-
lende toiletgroepen. Zowel toiletten als wastafels zijn vandaalbestendig en 
voldoen daarmee aan de strengste publieke eisen. Vermeldenswaardig is 
bovendien het permanent drainagesysteem onder de garage. 

UITSTRALING
Sinds februari is de door hoofdaannemer Ballast Nedam gebouwde garage 
definitief operationeel. Huybregts kijkt met genoegen op het werk terug. 
Niet ‘omdat je dat hoort te zeggen’, ‘maar omdat er een groot en bijzonder 
gebouw op een mooie locatie is geïnstalleerd, dat deel uitmaakt van een 
prestigeobject met een landelijke uitstraling’. Huybregts: “Dit was nu een 
werk dat precies in ons straatje past. Een mooi ontwerp, groot van omvang, 
uitdagende onderdelen… het zal je niet verbazen dat we projecten als deze 
graag vaker realiseren. En dat wij hebben kunnen bijdragen aan een 8,5 is 
natuurlijk meegenomen."     ❚
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PARKEERGARAGE NOOIT ZONDER 
SPANNING
Sim Holland BV installeerde voor Kustwerk Katwijk een noodstroom 
aggregaat, waarmee onderbreking van netspanning wordt opgevan-
gen. Het aggregaat heeft een vermogen van 275 KwA.
Ziekenhuizen hebben ze en computerbedrijven, maar ook de parkeer-
garage van Kustwerk Katwijk: een noodstroom aggregaat dat dankzij 
de besturing gesynchroniseerd terugschakelt, nadat het net is terugge-
keerd. Sim Holland uit Sliedrecht importeert en installeert nu al meer 
dan veertig jaar aggregaten in alle soorten en maten. En dit was een 
mooie opdracht, zegt Cees Valstar, productmanager energie. “De op-
dracht was bijzonder, omdat er met louter hoogstaande materialen 
werd gewerkt. Agressieve klimaatinvloeden zijn hier sterk, dus is het 
aggregaat zoveel mogelijk zout- en zeebestendig uitgevoerd. Zulke op-
drachten komen niet elke dag voor.” Behalve het aggregaat zelf zijn 
ook de toebehoren zoutbestendig. Zo zijn de koelluchtroosters van zee-
waardig aluminium en uitgerust met filters ter voorkoming van zand 
en stof. Ook de uitlaatleiding is duurzaam - gemaakt van RVS 316, 
dat geldt als een van de hogere kwaliteiten. Sim Holland verkreeg de 
opdracht van installatiebedrijf Bosman Bedrijven. Niet voor het eerst, 
want beide bedrijven werken vaker samen. Valstar: “Wij doen de me-
chanica, zij de elektrotechnische werkzaamheden. Je moet ons zien als 
een goed ingespeeld team.”
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SIM ENERGIE 
uw betrouwbare partner in (nood)stroom

Specialist in totale noodstroomoplossingen met aggregaten en 
Uninterruptable Power Supply (UPS)

SIM Holland B.V.
Trapezium 250
3364 DL  SLIEDRECHT
T: 078-641 8000
info@sim-holland.nl
www.simholland.nl

Sterk in beweging

Bouwinfo
OPDRACHTGEVER 
Gemeente Katwijk, Hoogheemraadschap Rijnland, 
Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland 
ONTWERP  
Royal Haskoning DHV, Amersfoort  
UITVOERING  
Ballast Nedam Nieuwegein/Rohde Nielsen Kopenhagen
INSTALLATIES  
Bosman Bedrijven BV, Amersfoort
LICHTLIJN ARMATUREN 
BB-Lightconcepts, Doetinchem
NOODSTROOM AGGREGAAT 
Sim Holland, Sliedrecht 
HELLINGBAANVERWARMING
Jowitherm
BEKABELING
Eldra BV
START BOUW 
juli 2014
OPLEVERING 
maart 2015

Motel One: 

Topdesign tegen 
een betaalbare kamerprijs
Aan de Europaboulevard, tegenover de RAI, wordt gebouwd aan Motel One. 
Motel One is een Duitse keten van budget designhotels. De bouw van het hotel 
is gestart in januari 2014 en naar verwachting wordt het hotel in het voorjaar 
van 2015 opgeleverd. Aan de installateurs de taak om het gebouw conform 
BREEAM Excellent eisen te installeren en tevens de vertaalslag te maken naar 
de Nederlandse markt. 

Motel One Group is een Duitse organisatie en 
ontving in 2010, 2012 en 2014 de Best Budget 
Hotel Award van het Duitse Instituut voor Dienst-
verlening en Kwaliteit. Motel One heeft op dit 
moment 51 hotels van Wenen tot Edinburgh en is 
bezig met de uitbreiding naar andere belangrijke 
Europese steden, waaronder Amsterdam. “Het 
streven van Motel One is om door heel Europa een 
exacte kopie van hun panden te bewerkstelligen,” 
vertelt Eric Spek van Roodenburg, verantwoor-

delijk voor de W- en S-installaties. “In Nederland 
zijn we echter afhankelijk van specifieke wetten 
en regels. We hebben daarom een vertaalslag 
moeten maken in het aanvankelijke programma 
van eisen voor het nieuw te bouwen hotel in 
Amsterdam.”

WKO-INSTALLATIE
COD en de Duitse design hotelketen Motel One 
zijn een samenwerking aangegaan voor de     ›  

Tekst: Roel van Gils
Beeldmateriaal: Roodenburg Installatie Bedrijf en COD

Het aggregaat


