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“Ondernemen  
met respect  
voor het milieu”

“Hitachi Construction Machinery gaat de wereldwijde 
milieuproblematiek tot een centraal CSV-thema 
(Creating Shared Value) maken. Bij de ontwikkeling 
van een mondiale infrastructuur jagen we een kleine 
carbon footprint na en willen we hulpbronnen zo 
veel mogelijk hergebruiken. Zo leveren we onze 
bijdrage aan een infrastructuur die goed tegen 
klimaatverandering is opgewassen.”  
- Hitachicm.com (corporate website)

Brian Vermeulen (General Manager Corporate Strategy, 
Control & Governance HCME), Jeroen van der Heijden 
(Beheertechnicus Sodexo) en Rein Pijnenburg (General 
Manager Amsterdam Factory).

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV 
(HCME) is een dochteronderneming van Hitachi 
Construction Machinery Co. (HCM) en is verant-
woordelijk voor de productie, verkoop en marke-
ting van Hitachi bouwmachines in Europa, Afrika, 
het GOS en het Midden-Oosten. De belangrijkste 
productlijn van HCME bestaat uit hydraulische 
graafmachines. Het assortiment omvat diverse 
modellen, van minigraafmachines en middelgrote 
varianten tot ultragrote machines van 780 ton. 
HCME heeft een leidende positie op het gebied van 
bouwmachines en beschikt over productievesti-
gingen in Europa, de Verenigde Staten en Azië.

HCME heeft in Nederland twee fabrieken waar grond- 
verzetmachines worden geproduceerd. Eén van de 
grote hallen van HCME’s Amsterdamse productielo-
catie is voorzien van Luxon, het connected lichtma-
nagement platform van Nedap. Hiermee worden de 
nieuwe Disano LED-armaturen online beheerd. Het 
project is tot stand gekomen in samenwerking met 
Nedap-partner Attiva Lichtprojecten uit Den Haag. 

Brian Vermeulen, General Manager Corporate 
Strategy, Control & Governance HCME: “We zijn een 
onderneming waar de zorg voor mens en milieu heel 
hoog in het vaandel staat. Bij elke investering wordt 
nauwkeurig omschreven wat de mogelijke impact op 
het milieu en onze omgeving gaat zijn - in positieve en 
negatieve zin - en hoe wij dat kunnen beïnvloeden. 
Daarbij zoeken we naar een gezonde balans tussen 
duurzaamheid en kostenefficiency. Op het moment 
dat de verlichting van onze productieomgeving aan 
vervanging toe was, wisten we dat er een écht 
slimme LED-oplossing moest komen. Daarom heb-
ben we gekozen voor het connected lichtmanage-
ment platform van Nedap.”  

Minder waste
De Disano LED-armaturen in de fabriek worden 
online beheerd met behulp van Nedap-technologie. 
Dit levert een forse besparing op van gemiddeld 
84%. Dit komt doordat er nauwkeurig is gekeken naar 
de lichtbehoefte in het productieproces: meer licht 
waar dat specifiek nodig is om bepaalde werkzaam-

heden uit te voeren en minder licht op plekken waar 
dat kan zonder concessies te doen wat betreft 
veiligheid en comfort. Bovendien zorgt connected 
lighting voor een efficiënter productieproces.  
“Het optimaal inzetten van licht voorkomt veel waste, 
zoals krasjes of andere schade aan de grondverzet-
machines”, aldus Rein Pijnenburg, General Manager 
Amsterdam Factory.

Teamwork
Jeroen van der Heijden, beheertechnicus bij HCME’s 
facilitair dienstverlener Sodexo, was van A tot Z 
betrokken bij de implementatie van het nieuwe, 
connected verlichtingssysteem bij HCME. “Dit is 
slimme verlichting zoals slimme verlichting bedoeld 
is”, zegt hij. “Iedere individuele LED-lamp kan wor-
den aangestuurd, uitgelezen en geprogrammeerd. 
Daarnaast zijn er in tweeëneenhalve week meer dan 
670 armaturen aangebracht en operationeel gemaakt. 
Een mooi staaltje teamwork, waarbij ik met veel 
plezier optrok met de mensen van Nedap en HCME.”

Over het project 
Wat
Energiezuinige verlichting die bijdragen aan doelstellingen  
op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Waar
Amsterdam, Nederland 

Hoe
In nauwe samenwerking met Nedap-verlichtingspartners Attiva 
Lichtprojecten en Disano Illuminazione en HCME’s facilitair 
dienstverlener Sodexo.
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Duurzaamheid als 
sleutel tot succes

Onze klanten wereldwijd

www.nedap-luxon.com


