Voorliefde
voor verlichting

Kobus Bosch van het gelijknamige installatiebedrijf, van oorsprong elektriciën, houdt zich graag met verlichting bezig.
Niets is in de ogen van Bosch mooier dan de goede uitvoering

• door Michel ten Hoove

van een zelfbedacht lichtplan.

“Neem deze woning”, vertelt Bosch terwijl hij een bouwtekening uitvouwt. “Een villa met een inhoud van 1300 kuub,
waar wij de totale installatie van mogen doen. In dit soort
panden kan ik echt mijn ei kwijt.”
Helaas is het best lastig zulke projecten te krijgen. Veel
architecten maken immers gebruik van eigen installateurs.
Dit pand wordt daarentegen casco door de aannemer opgeleverd. De eigenaren laten de volledige installatie over aan
Bosch. Waarmee deze klus één van de pareltjes is die zo nu
en dan voorbijkomen.

Domotica
Wijzend naar de verschillende vertrekken op de bouwtekening vertelt Bosch wat er allemaal geïnstalleerd wordt: “In

de slaapkamer hebben we bijvoorbeeld een lichtlijn bedacht.
Daar komen allemaal inbouwpotten die in het beton worden gehakt. Zodat je het vlak in het plafond hebt liggen.”
Ook is er in dit pand volop de gelegenheid om de nieuwste
domotica toe te passen. Bosch: “Ze krijgen afstandsbediening om het licht in te schakelen als ze in de auto komen
aanrijden en een roommanager die tijdens vakanties kan
simuleren hoe er de voorafgaande maanden geleefd werd.”
Behalve dat de aangebrachte domotica voor het aansturen
van de verlichting wordt gebruikt, wordt dit systeem ook
voorbereid op het uitschakelen van de verwarming als de
ramen worden opengedaan en is het mogelijk de bediening
van de gordijnen erop aan te sluiten.
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Creëren
Omdat het zwembad in de kelder onder rioolniveau komt,
is het van groot belang dat in de gaten wordt gehouden of
het riool niet dreigt over te lopen. Ook deze monitoring
vindt via de roommanager plaats. Daarnaast worden er 18
rookmelders op het systeem aangesloten en maakt een
paniekknop het mogelijk in alle vertrekken met één druk op
de knop noodverlichting in te schakelen. Het leukste van
dit soort klussen vindt Bosch iets nieuws te creëren op basis
van de ideeën van een klant. Dan te horen krijgen dat een
klant tevreden is, omdat zijn ideeën uitvoerbaar blijken te
zijn, is voor Bosch één van de meest bevredigende dingen.
Behalve zich naar hartelust kunnen uitleven op villa’s zoals
deze, heeft Bosch ook het beheer van een groot aantal
gebouwen van verenigingen van eigenaren in zijn portefeuille. Zo heeft hij het contract voor een gebouw in Zwolle
in de wacht weten te slepen, omdat een ander bedrijf het
niet voor elkaar kreeg de verlichting in te regelen. Bosch:
“Uiteindelijk bleek dit ogenschijnlijk onoplosbare probleem vrij makkelijk te verhelpen te zijn met het installeren
van een atoomklok.”

Keuze
Nieuwbouwprojecten zijn daarentegen niet besteed aan
Bosch. “Je staat dan met 15 man te dringen in zo’n pand,
omdat de timmerman ook om vier uur klaar wil zijn, en

Historisch
Een enkele jaren geleden gerealiseerd project waar Bosch
met trots over vertelt, is de eind 1854 opgerichte sociëteit
‘De Hereeniging’. In dit historische gebouw aan de Grote
Poot in Deventer zijn in de loop der jaren zeker 14 installateurs actief geweest. Rond de viering van het 150-jarig
bestaan van de vereniging heeft Bosch met zijn mannen de
benedenverdieping vrijwel volledig gestript. Bosch: “Ik
kreeg carte blanche en nu kunnen er in de grote zaal 17
verschillende lichteffecten worden opgeroepen.”

‘Nieuwbouwprojecten, dat is gewoon rammen met die handel.
Daar vinden we niks aan’
weet dat je hooguit 40 uur per woning mag besteden. Dat
is gewoon rammen met die handel. Daar vinden we niks
aan.”
Als Bosch de keuze voorgelegd krijgt tussen 15 nieuwbouwwoningen of één vakmatig gezien veel uitdagender
klus als een omvangrijke villa, is de keus snel gemaakt.
Bosch: “Dan kies ik zonder meer direct voor de villa. Ook
al is de omzet bij de nieuwbouwwoningen het twintigvoudige.”
Bosch noemt zichzelf een regelrechte vakfanaticus. Loopt
hij over een meubelboulevard, dan is zijn blik altijd naar
boven gericht. Tot grote ergernis van zijn vriendin. “Ik kijk
dan altijd hoe het verantwoordelijke installatiebedrijf één
en ander heeft aangelegd en opgelost.”

Omkijken
Ongeveer een jaar geleden kwam Bosch in contact met de
Maatschappij voor Stadsherstel NV Bergkwartier. Dit
bedrijf koopt oude panden op, renoveert ze en verhuurt ze
vervolgens weer. Bosch: “Waar ik mij ontzettend aan
stoorde, is dat al die panden stuk voor stuk prachtig gerenoveerd werden, maar vervolgens van een ratjetoe aan
verlichtingsarmaturen werden voorzien.”
NV Bergkwartier ontwikkelt momenteel de plannen voor
het ombouwen van drie panden op het Grote Kerkhof in
een stadshotel. Daar de installatie van mogen doen, zou
Bosch als een regelrechte eer beschouwen. “Dan werk ik
desnoods tot diep in de nacht door.”

Is bij een gebouw als sociëteit De Hereeniging het gebruik
van sobere, klassieke materialen van belang, bij een
Cubaans restaurant als Havana Bay kon Bosch zich op een
hele andere manier uitleven. Door te werken met
TL-verlichting in de kleuren rood, blauw, geel, groen en
gekleurde, op de tafels gerichte spots is de MiddenAmerikaanse sfeer naar Nederland gehaald.

Brief
Bron van ergernis voor Bosch zijn de metamorfoseprogramma’s op televisie zoals Eigen huis en tuin. Bosch:”
Dan wordt zo’n woning helemaal opgeknapt, maar laten ze
de oude schakelaars zitten. Terwijl wel de radiator wordt
vervangen, een nieuwe keuken wordt geplaatst, nieuwe
vloerbedekking wordt gelegd en de wanden opnieuw worden gesausd.” Bosch beseft zich dat een ander zich misschien afvraagt waar hij zich druk om maakt, maar krijgt
toch iedere keer als hij zo’n programma ziet het idee de
makers een brief te schrijven. Bosch: “Misschien moet ik
dat maar gewoon eens een keer doen.”
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