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Inhoud

Woensdag 22 mei jl. is Erik Barth met algemene stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter 
van de Luka. De afgelopen drie jaar was hij voorzitter van de Luka PR-commissie en nu 
heeft hij de voorzittershamer onder zijn hoede gekregen. Voor een eerste kennismaking 
schuiven we bij hem aan tafel in Bleiswijk, waar zijn bedrijf Van Wijk Installatietechniek 
B.V. gevestigd is.

uit 2013 na te streven en grotendeels te 

realiseren. We gaan nu eerst evalueren 

hoe de huidige status van deze acties is 

en of er nog verbeterpunten zijn aan te 

brengen.”

Een van de aandachtspunten van Erik 

is wel om in de komende jaren het 

imago van de kanaalbedrijven op te 

poetsen. “We staan in de branche 

nog steeds bekend als ‘kanaalboeren’, 

terwijl we als Luka en alle Lukaleden 

de laatste decennia toch flinke stappen 

gemaakt hebben op de kwaliteitsladder. 

Het hanteren van de luchtdichtheids-

klasse C met ingang van 2014 is daar 

een goed voorbeeld van. Dat levert 

betere kwaliteit luchtsystemen op, wat 

tegenwoordig steeds belangrijker wordt 

in de bouw. Denk bijvoorbeeld aan de 

gebruikers van gebouwen. Deze zijn 

allen gebaat bij een aangenaam klimaat, 

schone lucht en een efficiënt en duur-

zaam luchtkanalensysteem. 

“In eerste instantie gaan we niet zoveel 

veranderen”, begint Erik zijn betoog. 

“Het vorige bestuur heeft het uitste-

kend gedaan en die lijn houden we 

voorlopig aan”. Ik vind ook niet dat je 

moet veranderen om het veranderen. 

Zo heeft het bestuur onder leiding van 

Dick Visch in de afgelopen zes jaar 

uitstekend werk verricht door de doel-

stellingen van het externe adviesrapport 

  

Kanaalsystemen kennen geen 
technische afschrijving!
“Luka luchtdichtheidsklasse C bete-

kent ook minder energiegebruik. Dus 

duurzamer en  goedkoper voor de 

gebruikers. Maar nog steeds wordt het 

kanaalsysteem niet op z’n juiste waarde 

ingeschat. Zo kent een kanaalsysteem 

geen technische afschrijving. Andere 

technische installaties zoals koeling en 

dergelijke hebben een afschrijvings-

periode van ca. 15 jaar. Kanaalsyste-

men blijven vaak 10, 20, 30 of zelfs 

langer in ongewijzigde samenstelling 

in een gebouw functioneren. Het zijn 

de longen van een gebouw, of dit nu 

een woning is of een utiliteitsgebouw 

is. Daarbij dient men wel de reinheid 

in de gaten te houden worden. Om de 

kanaalsystemen kwalitatief op niveau te 

houden, is regelmatig schoonmaken een 

vereiste. Maar dat is dan ook vaak alles. 

de gestelde doelen van het beleidsplan 

van de Luka. Daarbij onder leiding 

van Dick Visch belangrijke zaken ge-

realiseerd, waaronder het invoeren van 

de Luchtdichtheidsklasse C in 2014, 

het opzetten van de E-learningcursus 

voor Luka Monteursopleidingen en de 

opzet van de Luka BIM-bibliotheek. 

Wij gaan met het deels vernieuwde 

bestuur verder met de ingeslagen weg, 

maar zullen ons ook weer richten op 

de toekomst van de Luka. Daarbij ben 

ik verheugd met het nieuwe lidmaat-

schap van de Luka met VNO-NCW, 

waarmee we onze belangen als bran-

chevereniging weer een breder draag-

vlak kunnen geven. Het Luka-bestuur 

is deels vernieuwd en bestaat nu uit 

Leo ’t Jong (voorzitter van de PR-

commissie), Roel den Haan (bestuurs-

lid commissie VLA/luchtdistributie), 

Marcel Pullens (voorzitter Commissie 

Milieu en Techniek) en Eddy Vink 

(penningmeester).

 

Door het plotselinge overlijden van 

onze secretaris Cor Franssen zijn wij 

helaas onze steun en toeverlaat op het 

secretariaat kwijtgeraakt. Wij danken 

Cor voor zijn inzet en inspanningen 

die hij als secretaris gedurende de 

afgelopen jaren heeft geleverd. Wij 

wensen de familie veel sterkte met het 

verlies. Ik wens u heel leesplezier met 

dit nieuwe Kanaaljournaal.

Vervolg op pagina 2 >

Nieuwe Luka-voorzitter Erik Barth:
“Iedereen wil toch waardering voor 
zijn werk”

Foto: Erik Barth

Voorwoord
Als eerste wil ik mijn voorganger Dick 

Visch bedanken voor zijn inzet in de 

afgelopen zes jaar als voorzitter van de 

Luka.

Op 22 mei 2013 heeft Dick Visch het 

voorzitterschap overgenomen van 

Marijn Beerens. Na exact zes jaar heb 

ik op 22 mei 2019 de voorzittershamer 

van Dick Visch ontvangen, nadat de 

leden van de Luka mij hebben verko-

zen tot voorzitter van de Luka. 

De afgelopen drie jaar was ik voorzit-

ter van de PR-commissie en hebben 

we als bestuur en leden gewerkt aan 
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Luka nu ook lid VNO-NCW

 

Op 6 mei 2019 is onze secretaris Cor 

Franssen overleden. Cor is op 3 januari 

1949 geboren in Kerkrade en is thuis na 

een kort ziekbed overleden in het bijzijn 

van zijn geliefde vrouw Wiep, zijn doch-

ter Veerle en schoonzoon Peter.

De plechtige uitvaartdienst heeft plaatsge-

vonden op zaterdag 11 mei jl. in de Heili-

ge Lambertus Kerk in Kerkrade waar vele 

Luka-leden bij aanwezig waren. Daarna 

hebben de familie, vrienden en bekenden 

Cor begeleid naar zijn laatste rustplaats op 

het kerkhof naast de kerk.

Het was een mooie dienst ter herinne-

ring aan Cor, een charmante en chique 

man die lid was van vele verenigingen en 

sociëteiten. Een bijzonder mens.

Cor was sinds 1 januari 2011 secretaris 

van de Luka. Hij was de opvolger van 

Dick Stobbe. Cor kwam bij de Luka 

op voorspraak van onze vorige voorzit-

ter Marijn Beerens. Hij kende Cor als 

collega bij Brema Air en gaf aan dat Cor 

een goed secretaris kon zijn met verstand 

van zaken en bekend in de luchtkanalen-

branche.

Daarmee was niets teveel gezegd Cor was 

een gedreven en vakkundige secretaris die 

met veel enthousiasme de vergaderingen 

bezocht en de verslaglegging daarvan 

verzorgde. Ook de werkzaamheden 

daaromheen deed hij zeer nauwgezet, 

inclusief het behandelen van de vragen 

die binnenkwamen via onze website.

Met Cors overlijden hebben we een kun-

dige secretaris verloren. Bij deze willen 

we Cor bedanken voor zijn grote inzet 

en altijd aanwezige enthousiasme voor 

de Luka. Voorts wensen we de familie in 

deze droevige periode alle sterkte toe.

Namens alle Luka-leden

In Memoriam: Cor Franssen

Vanaf 13 mei 2009 als bestuurslid en 

daarna twee periodes van drie jaar het 

voorzitterschap van de Luka bekleed te 

hebben, maakte Dick Visch op 22 mei 

jl. plaats voor zijn vervanger Erik Barth. 

We blikken met Dick terug op zes jaar 

voorzitterschap van de Luka. 

“Ik heb deze job altijd met veel genoegen 

gedaan”, begint Dick. “Het was ple-

zierig samenwerken met het bestuur. 

En we hebben toch weer een aantal 

stappen gemaakt als Luka. De doelstel-

lingen van het Strategisch Beleidsplan 

van 2013 hebben we merendeels behaald. 

Denk bijvoorbeeld aan het invoeren 

van luchtdichtheidsklasse C in 2014. 

Maar ook de samenwerking met de 

VLA is geconcretiseerd. Verder is het 

aantal Luka-leden gestaag gegroeid in de 

afgelopen periode. Uiteraard mogen we 

de nieuwe E-learning cursus voor Luka-

monteursopleidingen niet vergeten. Deze 

voldoet uitstekend. Verder is er een Luka 

BIM-bibliotheek opgezet en is in 2017 

het Luka Kwaliteitshandboek in digitale 

versie verschenen, waardoor we het elk 

jaar makkelijk kunnen actualiseren”. 

“Samenwerking heeft de toekomst”
Zo heeft de Luka onder zijn leiding toch 

weer fundamentele stappen voorwaarts 

gemaakt. Toch valt er nog genoeg te 

verbeteren, vindt hij zelf. “De Luka is een 

meer technische organisatie. Het is zaak 

om ook op andere manieren de Luka-be-

langen voor het voetlicht te brengen. Zo 

is het lidmaatschap van de VNO-NCW 

natuurlijk een prima zet. Ook de samen-

werking met de VLA wordt steeds beter. 

Zo komt er in het nieuwe Lukabestuur 

Roel de Haan te zitten, speciaal om de 

samenwerking met deze branchevereni-

ging de komende jaren handen en voeten 

te geven. Voorts dienen we als Luka 

verdere vormen van samenwerking te 

zoeken met bijvoorbeeld adviseurs en in-

genieurs. Ook de branchevereniging VIB 

(Nederlandse vereniging van Onderne-

mers in het Thermisch Isolatiebedrijf) is 

een club met potentie voor de Luka. Met 

name door de nog steeds toenemende 

aandacht voor duurzaamheid en milieu 

liggen hier kansen. Daarbij zou het han-

dig zijn als de normen voor luchtkanaal-

systemen wettelijk vastgesteld worden in 

het Bouwbesluit. Dat zou de positie van 

de luchtkanalenbedrijven een betere basis 

geven en het kwaliteitsniveau een formeel 

fundament geven. En daar is iedereen, 

zowel de bouwsector als de gebruikers 

van de gebouwen, bij gebaat. Kortom: er 

liggen nog voldoende uitdagingen voor 

de Luka. Daar mag het nieuwe bestuur 

werk van gaan maken. Ik wens onze 

nieuwe voorzitter Erik Barth, de zittende 

bestuursleden Eddy Vink, Marcel Pullens 

en de nieuwe bestuursleden Roel de 

Haan en Leo ‘t Jong daarbij veel succes en 

de Luka een mooie toekomst”.

Aftredend voorzitter Dick Visch: “Luka heeft fundamentele stappen gemaakt”

Kortom: alle kanaalsystemen die vaak 

verborgen boven de plafonds en de 

hoofden van de gebruikers netjes hun 

werk doen, krijgen vaak niet de waar-

dering die ze eigenlijk verdienen. Dat 

vind ik jammer. Het is zo dat iedereen 

toch waardering wil voor zijn werk. 

Bovendien is alles veel beter meetbaar 

geworden, waaronder zaken zoals een 

aangename gevoelstemperatuur en een 

goede luchtkwaliteit ten behoeve van 

een plezierig werkklimaat. Het is dan 

ook merkwaardig dat het prijzenni-

veau van het kanalenwerk de laatste 

jaren nagenoeg hetzelfde is gebleven. 

Praktisch in de complete bouwsector 

zijn de prijzen van arbeid en materia-

len gestegen, maar in de kanalenbran-

che blijft dit nog steeds achter.

Lidmaatschap VNO-NCW 
mooie kans
“Ik zou willen pleiten voor goede 

afspraken met bijvoorbeeld de installa-

teurs in de branche. In dat kader is het 

nieuwe lidmaatschap van de Luka van 

de VNO-NCW een prima vehikel om 

de belangen van de Lukaleden in de 

markt een nieuwe impuls te geven.

De Luka is in principe meer een 

techneutenclub, terwijl het VNO-

NCW meer thuis is in het lobbywerk. 

Daarvoor heeft ze ook haar contacten 

in het Haagse, waaronder lijntjes met 

ministeries en de leden van de tweede 

kamer en dergelijke. In samenwer-

king met de VNO-NCW kunnen we 

als Luka onze belangen weer op een 

andere manier behartigen. Daarbij 

dienen we als nieuw VNO-NCW-lid 

wel een actieve rol te vervullen. Het is 

niet alleen halen, maar ook brengen. 

Dat betekent dat we, ook als kleine 

branchevereniging, met constructieve 

voorstellen en plannen moeten komen. 

Zo initieer je een vruchtbare samen-

werking en een motiverende dyna-

miek. Samen kom je verder. Daarom 

bundel je ook de krachten. Wat dat 

betreft biedt het lidmaatschap van de 

VNO-NCW een mooie kans voor de 

Luka. 

Vergaderen aantrekkelijker maken
Met betrekking tot de ledenvergade-

ring van de Luka wil Erik in de toe-

komst wat meer dynamiek en reuring 

toevoegen. “Zo moet het mogelijk 

zijn om bijvoorbeeld in een ledenver-

gadering een interessante spreker uit te 

nodigen die een actueel en inspirerend 

onderwerp presenteert. Dit onderwerp 

kunnen we dan in kleine groepjes van 

twee of drie personen verder bespre-

ken om vervolgens aan het eind van 

de vergadering weer groepsgewijs af te 

ronden. Daarbij dienen we wel reke-

ning te houden met de verschillende 

interesses van de diverse Luka-leden. 

Zo is een deel meer in praktische en 

technische zaken geïnteresseerd, ter-

wijl een ander deel van de deelnemers 

meer de focus op managementzaken 

heeft. De uitdaging is om onder-

werpen te kiezen die allen aanspre-

ken. Dat brengt hopelijk een nieuw 

enthousiasme met zich mee, zodat de 

vergaderingen ook weer beter bezocht 

gaan worden.

Niet iedereen is vandaag-de-dag even 

makkelijk te motiveren om zich op 

vrijwillige basis in te spannen voor 

een branchevereniging. Ik begrijp dat 

ook wel. Iedereen heeft immers een 

drukke agenda. Vandaar dat we met 

een iets andere insteek, gecombineerd 

met nieuwe dynamiek en thema’s weer 

nieuw enthousiasme kunnen gene-

reren. Daar wil ik me in ieder geval 

sterk voor maken”. 

Het nieuwe 
Luka-bestuur 
bestaat uit:

Erik Barth: 

bestuursvoorzitter

Leo ’t Jong: 

voorzitter PR-commissie

Roel de Haan: 

bestuurslid commissie VLA/luchtdistributie

Marcel Pullens: 

voorzitter CMT

Eddy Vink: 

penningmeester

Foto: Dick Visch

Samen sterk. Vandaar dat de Luka sinds 

april jl. ook lid geworden is van onderne-

mingsorganisatie VNO-NCW. De Luka 

telt ruim veertig luchtkanaalfabrikanten 

met circa vijftienhonderd werknemers en 

bestaat sinds 1972. Omdat de Luka een re-

latief kleine branchevereniging is een meer 

technische focus heeft, is het lidmaat-

schap van de VNO-NCW een prima 

versterking van het lobbypotentieel. 

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW 

maakt zich sterk voor een excellent en 

duurzaam Nederlands ondernemings- 

en vestigingsklimaat. De organisatie 

vertegenwoordigt ondernemingen van 

uiteenlopende grootte en verspreid over 

alle sectoren, met als doel: ruimte voor 

ondernemerschap. VNO-NCW weet 

veel beter hoe de hazen lopen in poli-

tiek Den Haag bijvoorbeeld. Het zou 

mooi zijn als de Luka-belangen hierin 

ook meegenomen worden. Daarnaast 

heb je via VNO-NCW vaak infor-

meler, dus sneller contact met andere 

branches zoals bouwers en installateurs. 

Altijd handig in een snel veranderende 

wereld zoals de bouwsector. Wat dat 

betreft ziet de Luka de samenwerking 

met het VNO-NCW met vertrouwen 

tegemoet.

Foto: VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer 

(links) en Erik Barth: samen sta je sterk.
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Jenti verzorgt kanalenwerk in rijksmonument 
"Post Utrecht"

Na negentig jaar trouwe dienst en enkele jaren leegstand 
krijgt het voormalige hoofdpostkantoor aan de Neude in 
Utrecht een nieuwe bestemming. En wat voor één. Onder 
de naam ‘Post Utrecht’ wordt het rijksmonument een 
dynamische plek om te winkelen, studeren, verblijven en 
ontmoeten. 

Het pand deed sinds 1924 dienst als 

hoofdpostkantoor en later ook als tele-

fooncentrale van de PTT. De dubbele 

vloeren herinneren aan de tijd dat tele-

fonisch doorverbinden nog met kope-

ren draden en schakelborden verliep. In 

2011 sloot het postkantoor zijn deuren, 

in 2015 gevolgd door de telefooncen-

trale. Niet lang daarna volgde het plan 

op om dit bijzondere pand te herbe-

stemmen. Toen de bibliotheek toezegde 

zich in het pand te vestigen, kwam dit 

plan in een stroomversnelling. 

Voor de nieuwe installaties wordt zo’n 

5.500 vierkante meter aan stalen lucht-

kanalen in het gebouw aangebracht. 

Jenti BV levert en monteert de luchtka-

nalen in opdracht van Klimaatservice 

Holland. 

Een mooie klus voor Jenti, die vooral 

bekend staat om de kunststof kanalen, 

maar ook regelmatig projecten in plaat-

staal maakt. In Post Utrecht blijven veel 

kanalen in het zicht. Zeker gezien het 

monumentale karakter van het pand 

is staal dan een mooie oplossing. Jenti 

levert en monteert circa 3.500 vier-

kante meter rechthoekige kanalen en 

circa 2.000 meter ronde kanalen. Op 

het dak komt ook nog 300 m2 kunststof 

kanaalwerk, afgewerkt met polyester in 

RAL kleur. 

Voorbereidingen en verrassingen
De werkzaamheden in het monument 

vereisten in het voorbereidingstraject 

veel afstemming. Bijvoorbeeld over de 

aan te brengen sparingen, maar ook 

over de aanvoer en het inhijsen van 

materialen. Ondanks de vele voorberei-

dingen stuit je altijd weer op verras-

singen en blijkt het oplossingsgerichte 

denken van de zeer ervaren eigen vaste 

monteurs onontbeerlijk. Op zulke mo-

menten is het fijn dat er snel geschakeld 

kan worden met Klimaatservice Hol-

land. Een project als dit valt of staat met 

goede samenwerking.
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De Luka-cursussen voor hulpmonteur, 

monteur en chefmonteur hebben hun nut 

in de afgelopen 15 jaar van hun bestaan 

duidelijk bewezen. Kwalitatief goede mon-

tage op de werkplek is dan ook een be-

langrijk onderdeel van de Luka kwaliteits-

standaard. Mede tegen deze achtergrond 

heeft een speciale Luka projectgroep in de 

afgelopen jaren de cursussen E-learning 

voor monteur en chefmonteur ontwikkeld 

en in de markt gezet. Jeroen Santbergen 

van Vink Systemen (33 jaar, waarvan 16 

jaar in het vak) heeft beide cursussen het 

afgelopen jaar met succes doorlopen en 

vertelt hier zijn ervaringen. Een verhaal uit 

de praktijk van een man van de praktijk.

Voorheen gebeurde het lesgeven van 

Luka-cursussen klassikaal. Nu 1-op-1 

met behulp van E-learning. Een voordeel 

hiervan is dat men in zijn eigen tempo kan 

leren. Ook kent het nieuwe programma 

meerdere examenmomenten. Bovendien 

is E-learning natuurlijk een aantrekkelijke 

manier van leren en doceren. De nieuwe 

methode brengt tevens een sterke reductie 

van het aantal lesdagen met zich mee. En 

daar vaart iedereen wel bij. In dat kader 

praten we ook met Jeroen Santbergen. Hij 

is woonachtig in Belt-Schutsloot. “Aange-

zien ik in het oosten van Nederland woon, 

word ik veelal in dit deel van Nederland 

bij Vink projecten ingezet. Ik heb het hier 

prima naar mijn zin en inmiddels goed 

mijn draai gevonden”, begint Jeroen zijn 

verhaal. “Ik werk als monteur, maar ben 

daarnaast ook bezig met het aansturen en 

begeleiden van onderaannemers en derge-

lijke. Wat dat betreft zit ik eigenlijk tussen 

de functie van monteur en chefmonteur 

in”. 

Ideaal om vaardigheden te verbeteren
“Ik heb in 2018 zowel de cursus monteur 

als chefmonteur doorlopen. Inderdaad, 

beide met behulp van de nieuwe methode 

van E-learning”. Hij beaamt ook het 

gemak van de eigen tijdsindeling. “Dat 

vond ik wel zo prettig. In principe bepaal 

jezelf hoeveel tijd je hiermee bezig bent.” 

Zelf schat hij dat een gemiddelde cursist 

toch wel zes tot acht uur per week aan de 

cursus dient te besteden, terwijl de cursus 

zelf circa 5 maanden duurt. “Voor prak-

tijkmensen is zo’n cursus best een dingetje. 

Het zijn soms werknemers die soms al 30 

jaar in het vak zitten en die weten best wel 

hoe je een luchtkanaal moet monteren. In 

de praktijk geeft iedereen hier echter z’n 

eigen draai aan en dat dient meer gestan-

daardiseerd te worden naar een minimale 

basiskwaliteit. Daar zijn de beide cursussen 

natuurlijk heel goed voor geschikt. Vooral 

voor jongere werknemers zijn deze cursus-

sen een prima manier om hun vaardighe-

den te verbeteren. Het blijf voor praktijk-

mensen echter wel een punt dat het niet 

altijd even makkelijk is om bijvoorbeeld de 

teken- en schetsopdrachten uit te voeren. 

Hier hebben ze meestal geen ervaring mee 

en dat vergt wel extra inspanning. Daarbij 

moet je ook bedenken dat als je als werk-

nemer ’s avonds thuiskomt door-de-weeks, 

je vaak moe bent en niet altijd de energie 

en zin hebt om achter de computer te 

gaan zitten en een cursus te doen.”

Mentoren uit de praktijk: 
een pluspunt
Toch ziet Jeroen wel degelijk de voorde-

len van de beide cursussen en de nieuwe 

e-learning opzet. Ook over de begeleiding 

van de mentoren is hij te spreken. “In mijn 

geval ging het om Wim de Groot en Jan 

Martens, twee vakmensen uit de praktijk. 

Mijn vragen werden altijd snel en vakkun-

dig beantwoord en ook qua planning hield 

men de boel goed in de gaten. Zo werd 

ik er op een bepaald moment op gewezen 

dat ik achter liep met het aantal opdrach-

ten. Dat heb ik toen ook serieus opgepakt 

en vervolgens ben ik wel netjes geslaagd.”

Jeroen heeft gemerkt dat veel deelnemers 

toch enige stress hebben om de Luka-

diploma’s  te halen. “De eisen om op de 

bouwlocatie voldoende Luka-monteurs te 

hebben worden steeds strenger. Daarom 

wil men deze Luka-cursussen toch wel 

doen om het benodigde papiertje halen”. 

Wat dat betreft zijn veel Luka-leden 

momenteel bezig met een inhaalslag om 

zoveel mogelijk werknemers en monteur- 

of chefmonteurdiploma te laten halen. 

Mede gezien de Luka-doelstelling om in 

2020 op alle Luka-projecten ook minimaal 

50% Luka-monteurs aan het werk te 

hebben. Dit om de kwaliteit van het door 

Luka-leden geleverde werk weer naar een 

hoger niveau te brengen.

Lukastempel is toegevoegde waarde
De beide examens nemen één dag in 

beslag: ’s morgens van 10.00-12.30 uur 

theorie, en ’s middags 13.30-15.30 uur 

praktijk. Bij de monteurscursus draait het 

veelal om de materialenlijst, montage-

lijst, urenbegroting en ophanging van de 

luchtkanalen. Bij het examen chefmonteur 

komen zaken aan de orde zoals isolatie, 

urenbegroting en registratie, stappenplan, 

eventuele wijzigingen doorgeven aan de 

projectleider en bijvoorbeeld het schrijven 

van een brief. 

De Luka-diploma’s monteur en chefmon-

teur vormen dan ook een kwaliteitskeur-

merk. De invoering hiervan heb je als 

branchevereniging ook niet een-twee-drie 

voor elkaar, maar vereist een proces om 

naar toe te werken. Doelstelling is om in 

2020 minimaal 50% Luka-monteurs per 

Luka-project op de bouwlocatie te hebben. 

Bovendien vinden er voortdurend verande-

ringen en ontwikkelingen plaats in het vak. 

Daarom zijn de Lukadiploma’s ook 12 jaar 

geldig. Daarna dien je weer een opfrissings-

cursus te volgen.

“Ook met betrekking tot het werken met 

onderaannemers is het een voordeel als 

iemand gediplomeerd Luka-monteur is”, 

vertelt Jeroen. “Dan weet je direct wat voor 

vlees je in de kuip hebt qua kwaliteitsni-

veau. Ook wat dat betreft heeft het Luka-

stempel toch een toegevoegde waarde met 

betrekking tot de ventilatiekwaliteit van een 

project”, beaamt Jeroen.

Zo dragen deze E-learning cursussen in 

de praktijk ook hun een steentje bij aan 

de kwaliteitsverhoging in de Nederlandse 

luchtkanalenbranche. 

Monteur Jeroen Santbergen (Vink Systemen): "Met een 
Luka-diploma weet je wat voor vlees je in de kuip hebt."

Beursagenda 2019
NAAM INTERNET                            DATUM                       PLAATS/LAND 

Dag van de Bouw www.dagvandebouw.nl 15 juni 2019 Bouwprojecten, Nederland

Installatievakbeurs Hardenberg www.evenementenhalhardenberg.nl 10 t/m 12 september 2019 Evenementenhal, Hardenberg

InstallPro 2015 www.easyfairs.com 16 & 17 september 2019 Brussels Expo, Brussel, België

Energie 2019 www.energievakbeurs.nl 8 t/m 10 oktober 2019 Brabanthallen, 's Hertogenbosch

Prefab  www.prefabbeurs.nl 8 t/m 10 oktober 2019 Brabanthallen, 's Hertogenbosch

Foto: "Je kan in eigen tempo leren"
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ABIP Isolatie en plaatwerken BV realiseert het complete luchtkanalensysteem voor 
nieuwbouw acht hypermoderne operatiekamers bij Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
In opdracht van Strukton Worksphere Son is ABIP BV in 2011 gestart met het renoveren en 
aanpassen van de luchttechnische installaties bij Maxima Medisch centrum in Veldhoven. 
In de navolgende jaren zijn de luchttechnische installaties door het gehele complex 
geoptimaliseerd en aangepast op nieuwe indelingen van nagenoeg alle afdelingen.

Het gebouw in Veldhoven dateert uit 

1992. Modernisering van de huisvesting, 

gecombineerd met nieuwe richtlijnen 

voor onder andere infectiepreventie 

leiden dan tot de keuze voor nieuwbouw 

van acht operatiekamers. 

Het nieuwe OK-complex bij MMC 

Veldhoven telt acht hypermoderne ope-

ratiekamers met de nieuwste medische 

apparatuur, waarvan één operatiekamer 

voor robotchirurgie en één hybride 

operatiekamer. Het nieuwe OK-complex 

voor MMC Veldhoven omvat drie 

bouwlagen en heeft een vloeroppervlakte 

van 8.000 vierkante meter. 

Het centrum voor dagbehandeling voor 

kinderen en volwassenen, ruimte voor 

preoperatieve opnamen en aanpalende 

ruimten zijn te vinden op de begane 

grond. Op de eerste verdieping zijn de 

operatiekamers gesitueerd en de tweede 

etage is het episch centrum wat betreft 

de techniek. Ook is de nieuwbouw 

onderhoudsvriendelijk ontworpen en 

gerealiseerd. 

De oplevering van het OK-complex was 

in de herfst 2018 gepland, maar door de 

goede voorbereiding en samenwerking 

in de bouwcombinatie van Strukton 

Worksphere en Care builders werd het 

project half juli al opgeleverd.

Het betreft hier zo’n 6.360 m² rechthoe-

kige kanalen en 1.200 strekkende meter 

ronde kanalen inclusief uitwendige 

isolatie en componenten. Een schit-

terend project waar wij enorm trots op 

zijn. Daarbij zijn wij trots en dankbaar 

voor het vertrouwen in ons bedrijf van 

de opdrachtgevers, Maxima Medisch 

Centrum en met name Strukton Work-

sphere.

ABIP verzorgt luchtkanalensysteem moderne 
Maxima Medisch Centrum Veldhoven



Kanaal

LEDENLIJST VCA ISO Product 
label

Meet 
label

Nijburg Klimaattechniek BV
Postbus 43, 9610 AA Sappemeer
T: (0598) 36 12 22
E: mail@nijburg-klimaattechniek.nl  W: www.nijburg-lucht.nl

• • •
Post Luchtkanalen BV
Huisbergenweg 8, 5249 JR Rosmalen
T: (073) 648 70 30
E: info@postluchtkanalen.nl, W: www.postluchtkanalen.nl

• •
Van der Putten Plaatwerk & Luchtkanalen B.V.
Kanaaldijk Zuid-West 7A, 5706 LD Helmond
T: (0)492 53 27 58
W: www.vanderputtenplaatwerk.nl
E: info@vanderputtenplaatwerk.nl

• •

RITON Luchtkanalen BV
Indumastraat 8, 5753 RJ Deurne
T: (0493) 31 45 00
E: info@riton.nl, W: www.riton.nl

• •

Schilt Luchtkanalen BV
Energieweg 29, 4231 DJ Meerkerk, 
T: (0183) 35 25 44
E: ltjong@schilt-meerkerk.nl W: www.schilt-meerkerk.nl

• • •

Steboma BV
Kagerweg 31, 1948 PP Beverwijk
T: (0251) 26 70 10
E: info@steboma.nl, W: www.steboma.nl

•

TIB lucht & milieutechniek
Spinnerstraat 28, 7461 TT Rijssen
T: 0548 521 933 E: info@tib-bv.nl, 
W: www.tib-luchtenmilieutechniek.nl

•

Velu Klimaattechnische Groothandel 
Postbus 99, 9610 AB Sappemeer
T: (0598) 36 12 32
E: mail@velu.nl, W: www.velu.nl

• •

Vespi BV
Albert Einsteinweg 10, 5151 DL Drunen
T: (0416) 67 22 90
E: info@vespi.com, W: www.vespi.nl

• •

VHS Ventilatie & Hoogwerksystemen BV 
Jan Kriegestraat 5, 3443 TJ Woerden
T: (0348) 40 83 11
E: info@v-h-s.nl, W: www.v-h-s.nl

•

Vink Products BV
Nijverheidsstraat 1, 2222 AV Katwijk (ZH))
T: (071) 409 83 00
E: info@vinkproducts.nl, W: www.vinkproducts.nl

•

Vink Systemen BV
Nijverheidsstraat 1, 2222 AV Katwijk (ZH))
T: (071) 409 83 00
E: info@vinksystemen.nl, W: www.vinksystemen.nl

• •

Gebr. van Wijk installatietechniek BV
Chr. Huygensstraat 37-39, 2665 KX Bleiswijk, 
T: (010) 521 44 40
E: info@gebrvanwijk.nl, W: www.vanwijkbleiswijk.nl

•

GEASSOCIEERDE LEDEN:
Barcol-Air
Cantekoogweg 10-12, 1442 LG Purmerend
T: (0299) 68 93 00
E: barcol-air@sigairhandling.nl, 
W: www.barcol-air.nl

CAIROX Centre | Luchttechnische Groothandel
Eerste Tochtweg 11, 2913 LN  Nieuwekerk a/d IJssel
T: +31 (0)88 031 8500, E: info@cairoxcentre.nl
W: www.cairox.nl

Euro Manchetten & Compensatoren
Luxemburgstraat 2, 5171 PM Kaatsheuvel
T: (0416) 28 62 40
E: nfo@euromanchetten.nl, 
W: www.euromanchetten.nl

Inatherm BV
Tielenstraat 17, 5145 RC Waalwijk
T: (0416) 31 78 30
E: inatherm@sigairhandling.nl, W:www.inatherm.nl

• • • •
Solid Air Climate Solutions
Postbus 22756, 1100 DG Amsterdam ZO
T: (020) 696 69 95
E: mail@solid-air.nl, W: www.solid-air.nl

•
OC Waterloo
Ondernemersweg 2, 7451 PK Holten
T: (0548) 374 375
E: info@oc-waterloo.nl, W: www.oc-waterloo.nl

• •

LEDENLIJST VCA ISO Product 
label

Meet 
label

ABIP Helmond
Zuiddijk 15, 5705 CS Helmond
T: 0492 529 888 E: info@abip-helmond.nl, 
W: www.abip-helmond.nl

•
Air Tech Systems BV
Vanadiumweg 11e, 3812 PX Amersfoort
T: (033) 469 17 86
E: info@airtechsystems.nl, W: www.airtechsystems.nl

•
AirproBV
Schutweg 9A, 5145 NP Waalwijk
T: (0416) 65 15 35
E: info@airprobv, W: www.airprobv.nl

• •
Airvento bv.
Weg en Bos 27, 2661 DL Bergschenhoek
T: (010) 522 03 37, E: info@airvento.nl

•
A.L.T. Montage BV
Amerikastraat 8, 5171 PL Kaatsheuvel
T: (0416) 28 01 99/ 06- 53 41 47 73
E: info@altmontage.nl, W: www.altmontage.nl

• •
R-Vent Netherlands B.V.
Boterdorpseweg 10, 2661 AC Bergschenhoek
Postbus 45, 2650 AA Berkel en Rodenrijs
T: (010) 524 26 00, E: verkoop@rvent.nl, 
W: www.luchtcomfort.nl
Vestiging Eijsden Industrieweg 4, 6245 HW Eijsden
Vestiging Staphorst H.G. Zwerusstraat 6-10, 
7951 CZ Staphorst T:(0522) 46 64 44

• • •

BRAGO Luchttechniek BV
De Amert 424, 5462 GH Veghel
T: (0413) 36 90 00
E: info@brago.nl, W:www.brago.nl

• • •
Van den Brink Barneveld BV
Gildeweg 1, 3771 NB Barneveld
T: (0342) 49 17 37 
E: info@briba.nl, W: www.briba.nl

• •
Ferrocal BV
Hazenberg 1, 6971 LC Brummen
T: (0575) 55 61 11 
E: info@ferrocal.nl, W: www.ferrocal.nl

• • •
Formula Air BV
Bosscheweg 36, 5741 SX Beek en Donk
T: (0492) 45 15 45 
E: info-nl@formula-air.com, W: www.formula-air.com

•

Friamco BV
Kleasterdijk 56, 8831 XC Winsum
T: (0517) 34 23 13
E: friamco@friamco.nl, W: www.friamco.nl

• • •

GMM Luchttechniek BV
Grifsemolenweg 36, 8171 NS Vaassen
T: (0578) 66 15 41
E: info@gmmluchttechniek.nl, 
W: www.gmmluchttechniek.nl

• • •

De Groot Luchtkanalen BV
Nijverheidslaan 13, 1382 LE Weesp
T: (0294) 41 30 86, 
E: info@degrootluchtkanalen.nl
W: www.degrootluchtkanalen.nl

• • •

Hanze Luchttechniek BV
Russenweg 6, 8041 AL Zwolle
T: (038) 421 26 31 
E: mail@hanze-luchttechniek.nl

•
Induct Industrial Contracting
Nijverheidstraat 1, 2222 AV Katwijk
T: (071) 409 8 498
E: peteralberts@induct.nl, W: www.induct.nl 

Jenti BV
Schelluinsestraat 52a, 4203 NN Gorinchem
T: (0184) 65 11 00
E: info@jentibv.nl, W: www.jentibv.nl

• •

Kennemer Spiralo BV
Lagedijkerweg 15, 1742 NB Schagen
T: (0224) 29 60 41 
E: info@airspiralo.nl, W: www.airspiralo.com

•

Kerssens Luchtbehandeling BV
Molenlei 13a, 1921 CX Akersloot
T: (072) 535 05 35 E: info@kerssensluchtbehandeling.nl, 
W: www.kerssensluchtbehandeling.nl

•

Van Kessel Ventilatie BV
Zwarte Zee 54, 3144 DE Maassluis
T: (010) 591 50 11
E: info@vankesselbv.nl, W: www.vankesselbv.nl

•
Klaver Klimaattechniek BV
Braken 83, 1713 GC Obdam
T: (0226) 45 12 56
E: info@klaverklimaattechniek.nl, 
W: www.klaverklimaattechniek.nl

• •

Gebroeders Meijer Luchttechniek BV
Mr. Nennstiehlweg 85, 9367 PC De Wilp
T: (0594) 64 12 38
E: info@gebrmeijer.com, W: www.gebrmeijer.com

• • •

LUCHTKANALEN B.V.

STEBOMA
VENTILATIETECHNIEK

Coated pantone 420

Uncoated pantone 427

AIR TRADE CENTRE | LUCHTTECHNISCHE GROOTHANDEL
Eerste Tochtweg 11 - 2913 LN Nieuwerkerk a/d IJssel | T +31 (0)880 318 500 | F +31 (0)880 0318 555 | www.airtradecentre.nl | E airtradecentre@sigairhandling.nl  
BTW nr. NL007.224.047.B01 | K.v.K. nr. 29042654 | IBAN NL77ABNA0633002453 (BIC ABNANL2A) 

---  Persbericht Air Trade Centre Nederland B.V. | juli 2018  ---

CAIROX Centre: naamswijziging voor Air Trade Centre Nederland

Nieuwerkerk aan den IJssel - Air Trade Centre Nederland heet vanaf 1 september 2018 CAIROX Centre. Met deze 
naamswijziging willen wij onszelf nog duidelijker positioneren als luchttechnische groothandel voor de Nederlandse 
installatiebranche. CAIROX Centre staat voor een optimaal binnenklimaat, waarbij de focus ligt op het verbeteren van 
de kwaliteit, verspreiding en beweging van lucht: het doel van onze luchttechnische producten en systemen. Door de 
woorden Care, AIR en OXygen te combineren ontstaat CAIROX: de naam van ons eigen productlabel met een bewezen 
staat van dienst. De naamswijziging wordt gecombineerd met de introductie van een bijpassende huisstijl.

CAIROX Centre is gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel en biedt de installatiebranche een uitstekende, logistieke  
dienstverlening. Wij beschikken over meer dan 7.000 artikelen die uit voorraad leverbaar zijn en verzorgen just-in-time 
leveringen op ieder gewenste (project)locatie in Nederland. Dankzij onze wereldwijde outsourcing en de inzet van de 
eigen Europese productiefaciliteiten, bieden wij de markt een productassortiment met een optimale prijs-kwaliteit- 
verhouding. CAIROX Centre zal tijdens de Installatie Vakbeurs te Hardenberg aanwezig zijn voor een hernieuwde kennis-
making met de Nederlandse installatiebranche. Van 11 t/m 13 september 2018 treft u ons in hal 3 | standnummer 320. 
CAIROX Centre is onderdeel van SIG.

Nieuwe huisstijl CAIROX Centre

---  einde persbericht  ---

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Air Trade Centre Nederland | de heer Bart Brandts (directeur) 
Telefoon: +31 (0)880 318 500 of via e-mail: airtradecentre@sigairhandling.nl

Kerssens Luchtbehandeling: 40 jaar vakmanschap en kwaliteit

Het is feest bij Kerssens Luchtbehande-

ling: Ter gelegenheid van het 40-jarig 

bestaan heeft het bedrijfspand een 

enorme make-over gehad en mag het 

personeel mét aanhang een weekend 

mee naar Barcelona. Wat in 1979 begon 

met twee medewerkers aan de keuken-

tafel bij de ouders van Hans Kerssens is 

nu uitgegroeid tot een groot bedrijf op 

het industrieterrein in Akersloot met 

bijna 35 trouwe medewerkers.  In 2004 

werd de bedrijfsnaam ‘Kerssens mon-

tage’ omgedoopt tot ‘Kerssens Lucht-

behandeling’. “De eerste naam dekte 

de lading niet meer, we doen namelijk 

alleen nog totaalprojecten in plaats van 

montageklussen”, aldus directeur/eige-

naar Hans Kerssens. 

Op 15-jarige leeftijd kwam Hans zijn 

vader en oom helpen in het bedrijf. 

“Ik moest onderaan beginnen”, vertelt 

hij. Het bedrijf floreerde en toen er 25 

medewerkers in dienst waren mocht hij 

zich gaan richten op projectbegeleiding.  

Zijn vader stopte op 60-jarige leeftijd en 

Hans nam in 2003 het stokje over. Het 

werd een tropenjaar. “Ik wilde stap voor 

stap overgaan op totaalprojecten maar 

toen er een grote opdrachtgever failliet 

ging waar drie projecten liepen trokken 

we deze naar ons toe. Vanaf toen deden 

we alles zelf”. 

Van 2004 tot heden is Kerssens lucht-

behandeling vooral gegroeid in de 

breedte: “We hebben ons gespeciali-

seerd, veel kennis in huis gehaald en 

BIM geïmplementeerd”, vertelt Hans. 

Het bedrijf kijkt terug op een aantal 

zeer succesvolle projecten zoals de reno-

vatie van het Stadhuis van Amsterdam, 

de aanleg van luchtbehandelingsinstalla-

ties in diverse ziekenhuizen en ze zijn al 

vele jaren werkzaam op Schiphol. 

“Als luchtkanalen eenmaal geïnstalleerd 

zijn dan heeft de klant er geen omkijken 

naar, onze branche levert een prach-

tig product. Tegenwoordig is het ook 

ontzettend actueel, denk maar eens aan 

het concept “Frisse Scholen” wij hebben 

hier ook installaties voor opgeleverd”, 

aldus vakman en ondernemer Hans 

Kerssens trots. 

Colofon
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