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Eind 2012 heeft Kannegieter van Burgers Ergon 

(sinds 1 januari: Heijmans Utiliteit) offi  cieel 

de opdracht gekregen voor een compleet 

Brand-Rex Cat6a-koperbekabelingsysteem. 

De installatie hiervan is in februari 2013

begonnen. Het Muziekpaleis vervangt het 

aloude Muziekcentrum Vredenburg in hartje 

Utrecht. Een zeer uitdagend project voor alle partij-

en, ook op logistiek gebied.

VERANDERINGEN

Muziekcentrum Vredenburg is vanaf de opening in 1979 

een markant gebouw in het centrum van Utrecht, dat sinds 

jaren in de greep is van grote veranderingen. Het

stationsgebied wordt vernieuwd waarbij ook winkel-

centrum Hoog Catharijne  aangepakt wordt. Het muziek-

centrum werd in 2007 gesloten voor verbouwing en tussen 

2009 en 2014 wordt het muziekcentrum verbouwd tot een 

nieuw ‘Muziekpaleis’. Van het complex zal alleen de Grote 

Zaal behouden blijven. Voor de aanvullende nieuwbouw is 

Herman Hertzberger, van Architectuurstudio HH, de

overkoepelende architect. Bouwer en verantwoordelijk 

voor de gebouw-gebonden installaties is Heijmans Utiliteit.

Vanaf augustus 2014 presenteert het Muziekpaleis het 

eerste complete concertseizoen.

LOGISTIEKE UITDAGING

Voor het nieuwe Muziekpaleis levert

Kannegieter een compleet Cat 6a-koper-

bekabelingsysteem van Brand-Rex, dat 

door Heijmans Utiliteit wordt geïnstalleerd. 

Daarnaast bevat deze opdracht een ‘airblown 

fi bre’-oplossing, BloLite-glasvezelkabel en in- en 

outdoor-duct. Eén van de redenen voor de keuze 

voor Kannegieter is de toekomstbestendigheid van onze 

oplossing, gecombineerd met de beste prijs-kwaliteits-

verhouding. Belangrijk argument voor de opdrachtgever 

was de mogelijkheid om ‘Just In Time’-leveringen te door 

Kannegieter te laten verzorgen, iets wat in de binnenstad 

van Utrecht een hele uitdaging is. De locatie is erg moeilijk 

te bereiken en afl everen van goederen bijna onmogelijk. 

Met de logistieke mogelijkheden van Kannegieter, is ook 

deze uitdaging opgelost.

HEIJMANS UTILITEIT

Heijmans Utiliteit heeft een achttal regionale vestigingen 

in Nederland, waaronder een landelijke organisatie in 

Rosmalen, gericht op grote integrale werken.
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