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Klimaatbeheersing, zonwering en verlichting regelen 

met één apparaat. Klinkt dat als te makkelijk om 

waar te zijn? Met de Logi°Connect van Klimaatgroep 

Holland is dit mogelijk! Hiermee kan een leerkracht 

alles in het lokaal regelen zoals hij en de leerlingen 

dat graag willen. Klimaatgroep Holland kan op 

afstand de installatie in de gaten houden en indien 

nodig automatisch ingrijpen. Het bedrijf neemt alle 

controles en onderhoud uit handen zodat de school 

helemaal ontzorgd wordt.

Logi°Connect van Klimaatgroep Holland

tekst  Mariëlle Wijffelaars

www.klimaatgroepholland.nl

Duurzame klimaatbeheersing
in één apparaat

De deskundigen zijn het erover eens: een goed binnenklimaat 
op scholen is onontbeerlijk voor een goede concentratie en 
daardoor goede prestaties van leerlingen. Klimaatgroep Holland 
speelt daarop in met een totaalconcept waarbij scholen volledig 
ontzorgd worden. “In elk lokaal hangt een unit die zorgt voor het 
koelen, ventileren en verwarmen”, legt directeur Harry Vaatstra 
van Klimaatgroep Holland uit. “Elke ruimte heeft eigen behoefte 
en daar speelt dit apparaat op in.” Er wordt automatisch bekeken 
wat de bezetting in een lokaal is en hoe vervuild de lucht is. 

Doordat de unit hier meteen op inspeelt, blijft het klimaat 
gezond. Klimaatgroep Holland heeft er daarnaast voor gezorgd 
dat ook de zonwering en verlichting met het apparaat kunnen 
worden geregeld. De leerkracht hoeft dus nog maar één apparaat 
te bedienen. 

Scholen ontzorgen
De Logi°Connect is sinds ruim tien jaar op de markt en 
Klimaatgroep Holland blijft inzetten om het apparaat up to date 
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te houden. Om de scholen compleet te ontzorgen wat betreft 
de klimaatbeheersing, worden alle units – op in totaal zo’n 
400 scholen – 24 uur per dag, 7 dagen per week gemonitord. 
“Onze mensen houden in de gaten of er mogelijk problemen 
of storingen zijn”, vertelt Vaatstra. “We krijgen daar meldingen 
van, de scholen zelf merken dat niet en worden daar dus niet 
mee belast. We kunnen vrijwel alles op afstand verhelpen. Het 
bedrijf geeft scholen tien jaar garantie, zodat ze al die jaren geen 
omkijken hebben naar de klimaatbeheersing in het gebouw.”
Klimaatgroep Holland is een jong en innovatief bedrijf en 
fungeert als voorloper op het gebied van klimaatbeheersing. Het 

bedrijf heeft zelf de unit én bijbehorende software ontworpen. 
Deze wordt geleverd aan installateurs die deze als een soort 
bouwpakket zelf kunnen installeren op scholen. “We hebben wel 
de controle en het onderhoud zelf in handen en zijn er dus zeker 
van dat we de door ons gewenste kwaliteit kunnen leveren”, 
aldus Vaatstra.

Geen aardgas meer
Dat Klimaatgroep Holland een échte voorloper is, blijkt ook uit 
de recente ontwikkelingen. Inspelend op de huidige duurzame 
ontwikkelingen heeft het bedrijf besloten bij nieuwbouw 

van scholen geen installaties op aardgas meer te leveren. De 
producten die Klimaatgroep Holland levert zijn dus duurzaam en 
voldoen aan de eisen van de regering: in 2030 gaat de gaskraan 
in Nederland dicht en moeten we zoveel mogelijk energieneutraal 
zijn. “We hebben er heel bewust voor gekozen nu al op deze 
ontwikkeling in te spelen”, zegt directeur Vaatstra. “Het zou toch 
zonde zijn om nu iets te leveren wat over een paar jaar weer 
vervangen moet worden omdat de gaskraan dicht gaat. Door nu 
al klimaatneutraal te werken, komen scholen over een paar jaar 
niet weer voor onverwachte kosten te staan.”
De nieuwe en duurzame unit werkt met een warmtepomp 

waarmee kan worden verwarmd én gekoeld. “Dit is absoluut 
uniek in Nederland”, zegt Vaatstra trots. “We zien onszelf als 
pioniers op dit gebied en kunnen dit voor elkaar krijgen door 
out of the box te denken. Als ondernemer moet je vooral lef 
hebben en veel durven. Voor ons werkt dat heel goed.” De 
branche laat volgens de directeur van Klimaatgroep Holland een 
snel stijgende lijn zien. Ook niet zo gek, want klimaatbeheersing 
en duurzaamheid zijn actuele thema’s. “Een aangenaam werk- 
en leerklimaat is zó belangrijk. We zijn er trots op dat we daar 
aan bij kunnen dragen. Gewaardeerd wordt het zeker, zelfs het 
ministerie toont belangstelling voor ons werk. Mooi toch?”  «
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