GIGANTISCH VISITEKAARTJE VOOR WERK B&S
Op snelweg A5 maken ongeveer 123.500 voorbijgangers dagelijks kennis met het werk
van Breedveld & Schröder. Aan de gevel van AnkerSpirits Amsterdam prijkt sinds
eind mei een LED-scherm van 50 vierkante meter, waarvoor het Almeerse bedrijf de
elektrotechnische werkzaamheden heeft verricht. Een prachtig visitekaartje!
Het enorme scherm is gemaakt in opdracht van LEDCOM, een nieuw bedrijf op het gebied van
digitaal adverteren, dat onderdeel is van het vanuit Breedveld & Schröder ontstane LEDverlichtingsbedrijf New Light Solutions BV. Het enorme LED-scherm langs de A5 is de kick-off
van LEDCOM, dat net als New Light Solutions gevestigd is op het B&S-hoofdkantoor aan de
Katernstraat in Almere. ,,Het is voor het eerst dat wij zo’n scherm hebben geïnstalleerd’’, vertelt
B&S-werkvoorbereider Eric van Koningsbrugge. ,,Het bestaat uit vijftig LED-schermen van een
vierkante meter. Deze zijn door Saled Nederland geleverd en samen met het Almeerse
metaalconstructiebedrijf.
Schrijver BV hebben we een frame en het bevestigingsmateriaal voor het volledige scherm
gemaakt.’’ Het digitale advertentiescherm is in het bedrijfspand van Schrijver BV gedeeltelijk in
elkaar gezet. ,,Daar hebben we de LED-schermen voorbereid en de voedingen aangesloten.
Vervolgens hebben we samen met mensen van Saled de eerste dertig schermdelen in het frame
gehangen en met UTP-kabels aan elkaar gelust. Daarna hebben we het systeem meteen getest.
Uiteraard met ons bedrijfslogo’’, lacht Eric.
Het frame met dertig schermen werd vervolgens getransporteerd naar het bedrijfsterrein van
AnkerSpirits Amsterdam, dat een deel van haar gevel aan LEDCOM verhuurt. ,,Meer schermen
konden we in Almere niet aan elkaar monteren, want dan werd het te zwaar voor de vrachtwagen.
Het hele scherm weegt namelijk bijna vijf ton! De laatste twintig schermen hebben we dan ook
langs de A5 in het frame moeten monteren, waarna een gigantische kraan het hele scherm over het
pand heeft gehesen naar de plek aan de gevel.’’

Voor het spectaculaire transport hadden Schrijver BV en B&S al de nodige voorbereidingen
getroffen. ,,Schrijver heeft vier bevestigingspunten in de gevel gemaakt, waar vier metalen
uithouders aan de draagconstructie zijn bevestigd. Uiteraard na goedkeuring van de constructeur.
Daaraan heeft Schrijver bevestigingsbalken gemonteerd waaraan het scherm is gemonteerd’’, legt
Eric uit. ,,Wij hebben een groepenkast met tien groepen in het pand geïnstalleerd, want voor elke
vijf schermen is een groep van 20 ampère nodig. De bestaande verdeelkast hebben we daarvoor
moeten uitbreiden met een groep van 63 ampère. Tijdens de montage van het scherm hebben we
tenslotte de tien voedingskabels en de UTP-stuurkabel via een kabeldoorvoer naar binnen gebracht
en aangesloten op de nieuwe verdeelkast.’’

Ook installeerde B&S een stukje dataverkeer voor het scherm. ,,Advertenties kunnen namelijk als
PDF worden aangeleverd bij LED-COM en die schieten ze dan van afstand via internet op het
scherm.’’ Als eerste advertenties draaiden de bedrijfsuitingen van de realiserende partijen Saled,
Schrijver BV en natuurlijk Breedveld & Schröder voor de ogen van bijna een miljoen voorbij
razende mensen per week. Het scherm is een heuse eyecatcher, want het hangt parallel aan de
kortste snelweg van ons land, die de A9 met de A4 verbindt tussen Amsterdam en Haarlem. Door
het open gezichtsveld en de afmeting is het scherm al van verre goed te zien vanuit beide
rijrichtingen.
LEDCOM richt zich op zowel lokale als landelijke adverteerders. Een standaardadvertentie wordt
15 seconden per minuut op het scherm vertoond en kost 2.399 euro. Inmiddels hebben de eerste
adverteerders zich al gemeld, terwijl Breedveld & Schröder de laatste hand legt aan een kleine,
maar vernuftige uitbreiding van het systeem. ,,We monteren binnenkort een vier meter lange buis
aan de gevel onder het scherm, waarop we een webcam plaatsen. Daarmee kan LEDCOM ‘real
time’ het hele scherm op afstand zien. Eigenlijk een soort gigantische ‘selfie-stick’! Zo kunnen ze
een geplaatste advertentie vanaf een pc of smartphone meteen controleren en een eventuele storing
direct waarnemen’’, aldus Eric.

