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Smart en green
op z’n Taiwanees
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In het gebouw is bijzonder 
veel regeltechniek toegepast, 
tot in de kleinste details.
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In Helmond bouwt Bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel in opdracht van 
Delta Electronics Netherlands BV een nieuw hoogwaardig kantoorpand, dat 
vanwege zijn duurzaamheid LEED gold gecertificeerd zal worden.

Delta Electronics verhuist haar 
Nederlandse zetel van Eindhoven naar de 
Automotive Campus in Helmond. 
Helmond wordt daarmee de basis voor 
Delta’s industriële automatiserings-
activiteiten in Europa, het Midden-Oosten 
en Afrika (EMEA). Het nieuwe gebouw zal 
voldoen aan de hoogste eisen van vandaag 
de dag op het gebied van duurzaamheid en 
milieuontwerp. Het beoogt een Leadership 
in Energy and Environment Design (LEED) 
Gold-certificering te behalen. 

Regeltechniek tot in de kleinste details
Mark Smaling: “Na de aannemersselectie 

‘Het pand is met recht een paradepaardje voor de  

Europese activiteiten van Delta Electronics’

De gevel is voorzien van Steni 
gevelbeplating, aangebracht in drie 
soorten wit: mat, halfmat en glans.
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hebben we het bouwteam samengesteld. 
Er is vervolgens ongeveer één jaar 
uitgetrokken voor de voorbereiding. De 
installatiecomponent is erg zorgvuldig 
voorbereid en uitgevoerd, zowel in 
elektrotechnische als bouwkundige zin. De 
regeltechniek of BMS (building manage-
ment system) vormt een niet te 
onderschatten onderdeel in het 
engineeringsproces. De mate waarin zaken 
als veiligheid, klimaatbeheersing en 
hightech intelligentie zijn toegepast, 
geven een duidelijke meerwaarde aan dit 
gebouw. Wat het gebouw verder bijzonder 
maakt, is de significante rol van smart en 

green. Er is bijzonder veel regeltechniek 
toegepast, tot in de kleinste details. Denk 
daarbij aan verlichting, alarmering, 
klimaatbeheersing en gebouwbeheer. Het 
pand is dan ook met recht een 
paradepaardje voor de Europese 
activiteiten van Delta Electronics.

Diversiteit aan adviseurs
In dit project gaat het om volledige 
nieuwbouw van een kantoorgebouw en 
een deel productiehal. Delta is overigens 
ook zelf een smart building solutions 
provider en biedt geavanceerde building 
automation technologie. De grootste 
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 Waardhuizen 41A, 4287 LR Waardhuizen
Tel. 0183-441597, info@pruyssengroep.nl

www.pruyssengroep.nl

Ook op dit project 
leverden en monteerden wij 

de vlakke gevelbeplating

Een strakke uitstraling

Pruyssen Daken en Gevels uit Waardhuizen staat 

bekend om het realiseren van vlakke gevels. Voor het 

nieuwe pand van Delta Electronics in Helmond voerde 

zij dit uit in een witte kleurstelling mat, halfmat en 

glans, zonder schroeven voor een strak resultaat. Het 

gehele pand is rondom bekleed met circa 1800 m2 

Steni Colour gevelbeplating. 

 

Jan Pruyssen licht toe: “Onze opdracht was het leveren 

en monteren van deze beplating. Dankzij de goede 

werkvoorbereiding van Bouwbedrijf Van de Ven verliep 

dit bijzonder soepel. De sandwichpanelen waren al 

aangebracht en de gevels waren al waterdicht. 

Daardoor konden wij, onafhankelijk van andere 

partijen, de beplating monteren. Tegen de 

sandwichpanelen hebben wij sendzimir verzinkt 

stalen Omega profielen aangebracht.”

Effen resultaat
“Ons bedrijf is gespecialiseerd in het verlijmen van 

gevelbeplating voor een strak resultaat. In dit project 

is dat ook mooi tot z’n recht gekomen. De beplating is 

zonder schroeven aangebracht, wat een effen 

resultaat oplevert.”

uitdaging lag ‘m erin om met de diversiteit aan adviseurs te 
komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp. De Taiwanese 
kennis en systemen boden een interessante toevoeging aan het 
bouwteam. Daarnaast werden ook diverse componenten, zoals 
de armaturen, omvormers, camera’s en laadpalen van Delta zelf 
betrokken. Ook in artistieke zin is het een interessant pand. De 
architect is VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV. De 
gevel is voorzien van Steni gevelbeplating, een glasvezelversterkte 
composietbeplating. Deze is in drie soorten wit aangebracht: mat, 
halfmat en glans.

Veelzijdige onderneming
Bouwbedrijf Van de Ven voert toonaangevende nieuwbouw- en 
restauratieprojecten in Nederland uit voor de woningbouw en 
utiliteitsbouw. Met een eigen timmerfabriek en 205 medewerkers 
kan de onderneming veel zelf uitvoeren en is ze flexibel. Van de 
Ven bouwt grote distributiecentra en onlangs realiseerde zij nog 
de uitbreiding van bol.com in Waalwijk. In een tijdsbestek van 
ruim negentig jaar is het bouwbedrijf uitgegroeid van een klein 
familiebedrijf tot een omvangrijke en veelzijdige onderneming.

Het interieur heeft een lichte, 
moderne uitstraling.
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Van Stratum Techniek B.V. - De Hooge Akker 17 - 5661 NG  Geldrop - 040 28 000 28 - info@vanstratum.nl

E L E K T R O T E C H N I E K  V O O R  B E D R I J V E N  E N  I N S T E L L I N G E N

L I C H T-  &  K R A C H T I N S TA L L AT I E S

B R A N D -  &  I N B R A A K B E V E I L I G I N G

G E B O U WA U T O M AT I S E R I N G

T O E G A N G S C O N T R O L E  &  C C T V

INSPEC T I E S  S C IOS SCOPE 8, 9 & 10

I C T  &  D ATA N E T W E R K E N

Het nieuwe gebouw zal voldoen aan de hoogste 
eisen van vandaag de dag op het gebied van 
duurzaamheid en milieuontwerp.

Industriebouw • maart 2021 • 28



Elektrotechniek met een Taiwanese touch
Voor de kantoor- en bedrijfshal van het Taiwanese bedrijf Delta Electronics realiseert Van Stratum Techniek BV 

in samenwerking met Bouwbedrijf Van de Ven alle elektrotechniek, waaronder licht- en krachtinstallaties, 

gebouwautomatisering, verlichting, data en beveiliging. Het wordt een prominent ‘state of the art’ LEED-

gebouw. Dat wil zeggen dat er zichtbaar en meetbaar wordt gewerkt aan het behalen van de duurzaamheid-

sambities van de klant.

“Bijzonder aan dit project was wel het toepassen van de nieuwste technieken en de componenten van Delta 

Electronics zelf”, vertelt Jac van Stratum. “Op haar verzoek hebben bouwpartijen een duurzame installatie 

ontworpen met een grote diversiteit aan regelcomponenten. Daarbij was het de bedoeling dat we die 

componenten rechtstreeks van Delta betrokken en toepasten. Veelal gaat het om technologie die in Europa 

nog onbekend is, maar dat maakt het juist wel weer heel interessant.”

Uitwisselbaarheid
“Een ander voorbeeld van het duurzame karakter is de uitwisselbaarheid. Er is nu al geanticipeerd op 

eventuele toekomstige uitwisselbaarheid van nieuwere componenten in bijvoorbeeld de regeltechniek. We 

realiseren het project en verzekeren de klant daarbij ook van de instandhouding ervan. Daar zijn we ook erg 

sterk in: service, onderhoud en beheer.” 

‘Van Stratum Elektrotechniek 
bestaat bijna honderd jaar’

Bijna honderd jaar
Op de Automotive Campus in Helmond, waar dit gebouw 

onderdeel van uitmaakt, hebben we in opdracht van 

Bouwbedrijf Van de Ven meer nieuwe bedrijfspanden 

gerealiseerd, zoals Lightyear, Fontys Automotive, Summa 

Automotive, Altran, Innovam en de Verkeerscentrale Zuid van 

RWS. Van Stratum Elektrotechniek bestaat bijna honderd jaar. 

We zijn gespecialiseerd in nieuwbouw, renovatie, service, 

onderhoud, beheer en Scope 8, 9 & 10 inspecties.”
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Veiligheid in het vizier
Als systeemintegrator levert A2B Security uit Helmond beveiligingsconcepten op maat. Voor haar nieuwe 

kantoorpand met bedrijfshal schakelde DELTA Electronics in Helmond daarom dé experts bij uitstek in de 

regio in voor een inbraaksignaleringssysteem, brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Een mooie klus 

waarbij alle kwaliteiten van het snel groeiende bedrijf optimaal samenvallen. A2B Security ontwikkelt 

immers high-end security platforms voor bedrijven, waarin inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, 

camerabewaking en toegangsbeheer naadloos zijn geïntegreerd. Altijd opgebouwd uit de beste 

componenten voor de specifieke situatie. Bewezen beveiligingsproducten met een uitstekende prijs/

kwaliteit verhouding, van de absolute marktleiders in de beveiligingsbranche.

Lokale partner
A2B Security is actief in de regio Zuid Nederland en denkt graag actief mee met de klant. Doordat alle 

beveiligingsoplossingen worden opgebouwd uit complementen die zich in de praktijk al bewezen hebben, is 

continuïteit gewaarborgd. Het bedrijf bestaat dit jaar 10 jaar, is volledig gecertificeerd en heeft de 

spreekwoordelijke Brabantse mentaliteit. Met groot gevoel voor service en persoonlijke aandacht worden 

klanten optimaal ontzorgd en geholpen. 

Erwin Spierings van A2B Security: Op de 

Automotive Campus in Helmond heeft ons 

bedrijf al diverse nieuwbouwpanden voorzien 

van de noodzakelijke beveiligingssystemen. 

Ook de service en het onderhoud aan de 

beveiligingsinstallaties van veel bedrijven is 

bij ons in vertrouwde handen.  

Als beveiligingsbedrijf worden wij vaak al in 

de ontwerpfase betrokken. Dat heeft het grote 

voordeel dat we opdrachtgevers al vanaf het 

begin kunnen adviseren in de te nemen 

beveiligingsmaatregelen. Het uitgangspunt 

daarbij is een minimale investering met een 

maximaal rendement. 
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Advertorial
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Gecertificeerd op het gebied van beveiliging   |   Gegarandeerd 24/7 service 
Professionele installatie   |   Materialen van hoge kwaliteit

Churchilllaan 204, 5705 BK  Helmond   |   Keizersveld 50, 5803 AN  Venray
a2bsecurity.nl   |   T: 0492 - 792494   |   E: info@a2bsecurity.nl  

VEILIGHEID IN HET VIZIER

TOEGANGSCONTROLE

INBRAAKBEVEILIGING

BRANDBEVEILIGING

CAMERABEVEILIGING

ONDERHOUD

MELDKAMER
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System integrators met 
inhoud

 

Regel Partners uit Hoevelaken is als system integrator 

gespecialiseerd in het intelligent maken van 

gebouwen. Voor het nieuwe kantoorgebouw van Delta 

Electronics realiseerde zij de regelinstallatie voor 

klimaat en verlichting, alsmede de presentatie van de 

toegangscontrole en de security, inclusief 

videocontrole en camera’s.

 

Het zeventig man tellende bedrijf Regel Partners is 

één van de partners van Delta zelf binnen Nederland 

op het gebied van verduurzamen van gebouwen, 

installaties en systemen. Zij werkt met verschillende 

producttypen en technologieën en zorgt dat deze met 

elkaar communiceren. Martijn Derickx: “Voor dit 

kantoorpand verzorgen wij de regeltechnische 

installatie voor de klimaatbeheersing en de 

verlichting, zowel de primaire installatie als de 

naregeling in de ruimtes. Delta leverde een grote 

verscheidenheid aan verschillende productranges, 

die toegepast moesten worden. Deze integreren wij 

tot één managementapplicatie, zodat de gebruiker de 

gegevens eenvoudig en efficiënt gepresenteerd krijgt. 

Met deze managementapplicatie worden tevens de 

gegevens van de camerabewaking en de 

toegangscontrole gepresenteerd”.

Cloud
Het gebouwenbeheerssysteem draait in de cloud in 

Hoofddorp en is via een netwerkverbinding 

gekoppeld met Helmond. Met het Entelliweb-systeem 

zijn de voorregelingen voor luchtbehandeling en 

warmte/koude opwekking ingesteld. In de naregeling 

is vervolgens middels Loytec-sytemen de verdeling 

van de lucht naar de ruimtes geregeld. 

Innoveren 
door te 
integreren

Innoveren Innoveren 
door te 
integrerenintegreren

088 10 17 600
info@regelpartners.nl
www.regelpartners.nl

Hoevelaken
Meppel
Rotterdam
Waalre

@

SYSTEM INTEGRATION BUILDING AUTOMATION INTELLIGENT BUILDING
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“BEELDBEPALENDE 
LICHTSTURING TOT 
IN PERFECTIE BEHEERSEN.”

Next level performance stelt ons 
in staat om de juiste balans van 
beeldbepalende lichtsturing tot in 
perfectie te beheersen. Maatwerk 
zonweringsconcepten die volledige 
controle over een gezond, comfortabel 
en energiezuinig binnenklimaat bieden. 
Bent u ook klaar voor de next level?

+31 (0)499 49 00 21

calculatie@lenco.nl
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Opdrachtgever
Delta Electronics (Netherlands) BV, 
Helmond

Architect
Van Aken Concepts, Architecture & 
Engineering BV, Veldhoven

Installatietechnisch adviseur
Deerns, Den Haag

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf van de Ven BV, Veghel

E-installateur
Van Stratum Elektrotechniek, 
Geldrop

S- en W-installateur
Van Hout adviseurs en installateurs 
BV, Veldhoven

Beveiligingsconcepten
A2B Security, Helmond

Gevels
Pruyssen Daken en Gevels, 
Waardhuizen

Toegangspoorten en security
Regel Partners, Hoevelaken

Bouwprogramma
Bouwen kantoor / bedrijfshal t.b.v. Delta 
electronics aan de Automotive Campus 

Bouwperiode
Februari 2020 - januari 2021

Bruto vloeroppervlakte
4.000 m2 

‘Ook in artistieke zin is het een interessant pand’

Hoogwaardig kantoorpand Delta Electronics Nederland
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