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Directiecomité
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Technische ondersteuning

Commerciële afdeling

Verkoop binnendienst
Creatie

Communicatieafdeling

Technische support

Marketing De tevredenheid van onze klanten is onze prioriteit. Om nog beter aan uw verwachtingen te kunnen voldoen,  
zijn Uitrusting Schréder & C.E. Schréder sinds 1st Oktober 2019, Schréder BE geworden.
 
Al meer dan een eeuw zijn we experts in Lightability™. 

We omarmen de kracht van licht om veranderingen te brengen die veel verder gaan dan verlichting.  
We verbinden mensen, maken ruimtes veiliger en effenen de weg naar de toekomst. 

Via deze nieuwe editie 100% Belgisch, nodigen we u uit om te ontdekken hoe onze duurzame en esthetische 
verlichtingsoplossingen zich aanpassen aan verschillende omgevingen en bijdragen door uw prestaties  
om verrijkende ervaringen aan gebruikers te bieden.  

‘Heldere Ideeën’ die ons prachtige land laten schitteren!

 
Uw lokaal bedrijf

Fernelmont

Bornem
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Onze referenties bij u in de buurt
1. Pairi Daiza, Brugelette

2. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen

3. Stadscentrum, Borgloon

4. Mémorial 1815, Waterloo

5. AZ Zeno-Ziekenhuis, Knokke

6. Esplanade, Chaudfontaine

7. Tractiewerkplaats NMBS, Hasselt

8. Binnenstad, Bergen

9. Koning Leopold III-plein, Blankenberge

10. La Boîte de Jazz, Marche-en-Famenne

 

11. Logistiek centrum Schréder BE, Bornem

12. Vierarmentunnel, Tervuren

13. N74, Hasselt

14. Maaseik

15. BSolution, Les isnes

16. Shuffle site, Wavre

17. Sint-Andries plaats, Antwerpen

18. Andenne

19. Thy-le-Château

20. Couvin
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Een veelzijdige verlichtingsoplossing in perfecte 
harmonie met haar omgeving.

Pairi Daiza is een dierentuin en familiepark dat gelegen is op het terrein 
van de voormalige abdij van Cambron. De unieke omgeving laat de bezoekers  
de rijkdommen van de wereld te ontdekken, waarbij het contact met  
dieren centraal staat.

Om in te spelen op de nieuwe evoluties koos het management ervoor  
om het park ook ’s avonds te openen. Hiervoor waren ze op zoek naar  
een verlichtingsoplossing die:

 discreet in de omgeving integreert;
 functionele sfeerverlichting biedt;
 nieuwe, multimedia diensten zoals geluid en wifi ondersteunt.

Dankzij de flexibele Shuffle-Kolom heeft Schréder een harmonieus antwoord 
geboden op de uitdagingen van dit project. De modulariteit van deze armatuur 
liet toe om luidsprekers, WiFi en bewegwijzering te combineren met een 
verlichtingsoplossing die de rust en de omgeving van de dieren respecteert. 

Pairi Daiza, Brugelette
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De architectuur van een stadsicoon tot leven laten 
komen met licht.

Ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van de Onze-Lieve-Vrouwetoren 
heeft de stad Antwerpen de nieuwe verlichting van de kathedraal onthuld.

Het doel was om: 

 de architecturale rijkdom van het gebouw te benadrukken;
 het majestueuze karakter van de toren in de kijker te plaatsen;
 energie te besparen.

Om een antwoord te bieden op deze uitdagingen, werd voor de SCULPLine-
armatuur geopteerd. Deze compacte en stijlvolle lineaire projector is quasi 
onzichtbaar en heeft een minimale impact op de architectuur. Bovendien 
verbruiken de 780 armaturen 50% minder energie dan de 80 oude 
projectoren.

Dankzij de ledverlichting wordt dit stadsicoon ook ’s nachts een toppunt 
van schoonheid. Schréder is trots op de realisatie van dit opmerkelijke project 
dat de duurzame ambities, het respect voor het culturele erfgoed en de 
aantrekkelijkheid van de stad in de kijker plaatst.

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, 
Antwerpen

Interactieve 
verlichting
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De creatie van een gastvrije, veilige en energiezuinige 
omgeving.

Het stadsbestuur van Borgloon koos ervoor om de openbare verlichting in  
het stadscentrum te moderniseren.

Voor deze nieuwe LED-verlichting waren de verantwoordelijken op zoek naar:
 
 een duurzame en energiezuinige installatie;
 een armatuur die de mogelijkheid biedt om op een paal te plaatsen of tegen  
de muur kan bevestigd worden;

 een 005-gecertifieerd armatuur.

De projectverantwoordelijken waren vooral onder de indruk van het 
Zylindo armatuur. Dankzij de elegante cilindrische vorm, de verschillende 
montagemogelijkheden en het brede scala aan lichtverdelingen bleek deze 
armatuur met het 005-certificaat van Synergrid, de ideale keuze om samenhang 
te creëren in de zeer gevarieerde stadsomgeving.

In het verleden werd de stad verlicht met 150W HID-lampen. Voor de nieuwe 
verlichting stelden wij de 33W Zylindo voor, waardoor het vermogen met meer 
dan 70% gereduceerd werd.

Dankzij deze nieuwe oplossing heeft de stad met succes haar openbare verlichting 
gemoderniseerd. Door de harmonieuze en energiezuinige verlichting kunnen de 
inwoners in alle veiligheid genieten van hun gezellige stad.

Stadscentrum, Borgloon
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Sobere en discrete verlichting om de gedenkmuur  
in de kijker te plaatsen.

Mémorial 1815, gelegen aan de voet van de heuvel van Waterloo, biedt  
een unieke blik op de strijd en de gevolgen van de slag van Waterloo.

Er werd bovendien een gedenkmuur langs het pad gebouwd met  
de namen van de troepen die deelnamen aan het gevecht. Deze muur  
leidt naar de ingang.

Voor de verlichting hadden de verantwoordelijken een tweeledig doel: 

 de namen van de regimenten op de muur in de kijker plaatsen;
 de bezoekers naar de ingang begeleiden.

De sleutelwoorden voor het ganse project waren discretie en soberheid. 
De verantwoordelijken zochten voornamelijk een oplossing die deze 
herdenkingsplaats in ere houdt.

De lichtontwerper, Jacques Fryns, koos het SCULPLine-armatuur om aan 
de verwachtingen van de projectverantwoordelijken te voldoen. Dit discreet 
armatuur heeft een minimale visuele impact op haar omgeving.  
De 94 verzonken SCULPLine-armaturen bieden een uniform licht om  
deze herdenkingsplaats in ere te houden en bovendien de bezoekers  
naar de ingang te leiden.

Mémorial 1815, Waterloo
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Een referentiepunt voor innovatie.

Het AZ Zeno-ziekenhuis in Knokke is een referentiepunt voor innovatie.  
Dit bijzonder ambitieuze project stelde hoge eisen op vlak van innovatie en creativiteit, 
op architecturaal en medisch vlak, maar ook voor de integratie met de bestaande 
omgeving.
.
Op het gebied van verlichting zochten de architecten: 

 subtiele verlichting die optimale veiligheid biedt voor de gebruikers;
 armaturen die energie, functionaliteit en esthetiek combineren. 

De Shuffle-kolom overtuigde de architecten met de ideale combinatie van 
lichtprestaties en architecturale integratie. De kenmerkende modulariteit van  
de Shuffle stelde hen in staat om met de hoogte van de armaturen te spelen. 

Het design en efficiëntie van het Piano-armatuur is perfect voor de verlichting van  
de parkeergarages en de opritten. De 115 Piano-armaturen bieden zowel comfort  
als veiligheid voor de bezoekers.

Om de veiligheid van de Kiss & Drive-zone en de bushalte te verhogen koos men 
ervoor om SCULPLine-projectoren te integreren.

Op vlak van energie werden efficiënte armaturen gekozen die voldoende lichtdensiteit 
geven en zo weinig mogelijk vermogen verbruiken.

AZ Zeno-Ziekenhuis, Knokke
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Wanneer licht een toeristische attractie wordt.

De Esplanade van Chaudfontaine, druk bezocht door de nabijheid van  
de thermen en het casino, was 25 jaar lang niet gerenoveerd. Een renovatie  
van de openbare ruimte drong zich op. Ook de verlichting was verouderd  
en verslond veel energie. 

Om de verlichting te vernieuwen wou de gemeente een energiezuinige, 
efficiënte armatuur met een groot visueel comfort voor de weggebruikers.  
Een armatuur die de voetgangers een veilig gevoel geeft en hen er met  
plezier doet rondwandelen.

De keuze voor de elegante Shuffle met zijn verschillende configuraties  
en laag energieverbruik lag voor de hand: 

 de Shuffles met 360°-module bieden een perfecte zichtbaarheid en 
uniformiteit die de veiligheid van de weggebruikers garandeert;

 voor het comfort en het welzijn van de wandelaar markeren de Shuffles  
met twee 180°-verlichtingsmodules de wandelpaden;

 de lichtringen geven de Esplanade een feestelijk tintje en versterken  
de schoonheid ervan.

Deze verlichting versterkt het gevoel van welzijn en geeft de Esplanade  
een nieuwe esthetiek, en levert niet te vergeten ook een mooie 
energiebesparing op.

Esplanade, Chaudfontaine
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Efficiënte verlichting is een belangrijke veiligheidsfactor.

De nieuwe tractiewerkplaats NMBS maakt deel uit van een groot nationaal plan om 
de onderhoudswerkplaatsen te moderniseren. Aangezien het onderhoud hoofdzakelijk ‘s 
nachts wordt uitgevoerd was de keuze voor de verlichting essentieel voor de NMBS:
 
 een perfect beveiligde werkomgeving creëren voor haar 200 werknemers op  
de hele site;

 bijzondere aandacht ging uit naar de verlichting van de perrons en kruispunten om 
optimale werkomstandigheden te garanderen voor het onderhoudspersoneel.

De NMBS opteerde voor:

 Omnistar op masten van 18 meter. Bovendien maakt deze dimbare verlichting  
het mogelijk om het lichtniveau te verlagen in ongebruikte zones;

 Teceo op palen van 6 meter. Deze specifieke verlichting wordt gedurende de 
werktijd op het specifiek perron geactiveerd door het onderhoudspersoneel via 
drukknoppen op de masten.

De combinatie van deze twee armaturen biedt de NMBS een flexibele 
en energiezuinige oplossing, die bovendien haar werknemers de beste 
werkomstandigheden op vlak van veiligheid en welzijn biedt.

Tractiewerkplaats NMBS,
Hasselt

Interactieve 
verlichting
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Yoa creëert een veilige en harmonieuze nachtelijke sfeer 
door de energie-uitdaging aan te gaan.

Sinds enkele jaren voert de stad Bergen een actief beleid om het historische 
centrum te heropwaarderen en verder te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om 
de levenskwaliteit in de stad te verhogen en het voetgangerscentrum uit te bouwen 
tot een gezellige ontmoetingsplaats. De stad is zich ervan bewust dat het stadsleven 
afhankelijk is van het nachtimago. Daarom voldoet de nieuwe verlichting in de 
winkelstraten aan verschillende doelstellingen:
 
 het architecturale erfgoed in de kijker plaatsen;
 het gevoel van veiligheid verhogen;
 een wandelroute creëren die naar het hart van de stad en de Grote Markt leidt;
 het energieverbruik en de ecologische voetafdruk verlagen;
 naadloos en discreet in de bestaande omgeving aansluiten.

De gemeentelijke autoriteiten, in samenwerking met Ores en het ontwerpbureau, 
hebben voor het Yoa-armatuur met een programmeerbaar dimsysteem gekozen 
omdat dit aan al hun behoeften voldoet.

Het zachte witte licht begeleidt de voetgangers van de ene naar de andere 
lichtbubbel en versterkt het veiligheidsgevoel. Deze verlichtingsoplossing garandeert 
hoge fotometrische prestaties met 45% lager energieverbruik, ondanks het 
feit dat er 25 extra lichtpunten geïnstalleerd werden. Het eenvoudige en elegante 
ontwerp van het Yoa-armatuur gecombineerd met de Lyre-console kan discreet 
geïntegreerd worden op alle soorten gevels en zorgt voor een harmonieuze 
samenhang.

Binnenstad, Bergen Interactieve 
verlichting
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Een sterke originele, aantrekkelijke en energiezuinige 
identiteit.

Het oude stationsplein was aan een update toe en kon als drukke badplaats een frisse 
redesign gebruiken. Het stadsbestuur begon in de herfst van 2017 het plein opnieuw in 
te richten. Hun doel: er een open plek van maken met verplaatsbaar straatmeubilair.

Om het plein te verlichten, koos Blankenberge voor Teceo-armaturen op Thylia-
masten. Ze geven het een natuurlijke toets zonder de ruimte te vervuilen. 
Het ontwerp van het geheel vergroot de gezelligheid op het plein. Wanneer de avond 
valt zorgt het witte ledlicht voor een gevoel van veiligheid. 

De echte eyecatcher van het project is zonder twijfel het werk van kunstenares  
Kate Vandermarliere: gigantische letters vormen de naam Blankenberge.  
Het kunstwerk moest voor het stadsbestuur ook ‘s nachts zijn uitstraling behouden. 
30 RGBA SCULPLines die in een rechte lijn in de grond ingewerkt zijn, worden via 
een DMX-protocol aangestuurd. Zo kan de stad feestelijke scenario’s samenstellen  
die ze regelmatig aan de seizoenen of aan evenementen kunnen aanpassen. 

Het originele idee vergroot de aantrekkingskracht van de stad en staat tegelijk 
symbool voor duurzaam energiebeheer.

Koning Leopold III-plein, 
Blankenberge

Interactieve 
verlichting
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Hoe verlichting de identiteit van een stad kan 
accentueren.

Al meer dan 30 jaar zetten de autoriteiten van Marche-en-Famenne zich  
actief in om het culturele erfgoed en de stadsidentiteit in de kijker plaatsen.  
Dit doen ze door de geschiedenis van de stad in de nieuwe stedenbouwkundige 
projecten te integreren. De stedelijke vernieuwing, waarbij kunst een centrale 
rol speelt, creëerde een nieuwe stadsidentiteit.

In 2018 werd een nieuw kunstwerk ‘La Boîte de Jazz’, van Catherine Lhoir  
een kunstenares uit Aarlen, geïnstalleerd naast een belangrijke verkeersas. 

Het stadsbestuur stond erop dat de bevolking ook ‘s nachts van dit kunstwerk 
kon genieten. Daarom installeerden we onze SCULPFlood 150 RGBCW-
armaturen aan de binnenkant van het kunstwerk, deze kunnen gemakkelijk 
vanop afstand bestuurd worden dankzij het DMX-systeem. 

Om zware en dure werkzaamheden te vermijden stelden onze specialisten 
voor om de armaturen en het DMX-systeem via WiFi te verbinden. Deze wifi-
verbinding geeft het stadsbestuur de mogelijkheid om de verlichting vanop  
het stadhuis aan te passen. Het intelligente systeem stelt hen bovendien in 
staat om de scenario’s aan hun wensen aan te passen.

La Boîte de Jazz, 
Marche-en-Famenne

Interactieve 
verlichting
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Innovatieve oplossingen ten voordele van medewerkers  
en klanten.

We zijn ons er niet altijd van bewust, maar zoals veel studies aantonen, kun je met 
aangepaste verlichting in de werkomgeving veel bereiken:
 
 ongevallen met 60% verminderen;
 het welzijn van het personeel verhogen, wat een positieve invloed heeft op  
de productiviteit en de werkefficiëntie;

 fouten verminderen;
 het energieverbruik en de onderhoudskosten verlagen.

Voor Schréder BE is het vanzelfsprekend om de verlichting in ons Belgische logistiek 
centrum te vervangen door led-armaturen uit ons eigen industriële gamma.
 
Dankzij de INDU BAY en INDU CONTILINE-armaturen in onze opslaghallen hebben 
onze werknemers een uitstekend zicht, en vermindert het risico op fouten en 
ongevallen. Het visuele comfort van het nieuwe verlichtingssysteem verbetert het 
welzijn op het werk, wat een positieve invloed op de productie heeft.
 
Het bedrijf had een energiekost van 55% voor de halverlichting met ontlandingslampen. 
De energie-efficiënte armaturen, gestuurd door een intelligent beheersysteem  
met lichtsensor en aanwezigheidsmelders, verminderen het energieverbruik  
met meer dan 40%.

Logistiek centrum Schréder BE, 
Bornem

Voor

Na

Dimming 90%

Interactieve 
verlichting
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Onze andere projecten in foto’s
#Sint-Andriesplaats, Antwerpen  #IMEC  #Andenne #Thy-le-Château

#Vierarmentunnel, Tervuren  #Phoenix Contact #Couvin

#Shuffle site, Wavre#N74, Hasselt

#Maaseik

Interactieve 
verlichting

Interactieve 
verlichting

Interactieve 
verlichting

Interactieve 
verlichting
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Neem contact met ons op

Editie 2019
#N74, Hasselt #BSolution, Les isnes

#Thy-le-Château#Maaseik

#Andenne

Interactieve 
verlichting

Interactieve 
verlichting

Schréder BE S.A./N.V.
Siège social/Maatschapelijke zetel :  
Rue du Tronquoy 10 | 5380 Fernelmont | Tél : 081 24 95 00 | info-be@schreder.com 

Siège d’exploitation/Exploitatiezetel :  
Puursesteenweg 333 I 2880 Bornem | Tél : 03 890 66 66 | info-be@schreder.com

www.schreder.com
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