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Slim snel extra ruimte 

Meer in de meterkast
In menig huis puilt de meterkast uit en moet de meteropne-
mer heel veel moeite doen om te zien wat het verbruik is. Veel 
van wat je in deze kast vindt, heeft niets met de energievoor-
ziening in huis te maken, en mag in principe ook niet daar 
opgeborgen worden. Toch zet menigeen de stofzuiger in die 
kast met alle gevaren van dien. Telkens de machine tegen de 
gasmeter aan zetten, kan leiden tot lekkages of de slang zorgt 
er voor dat zekeringautomaten beschadigd raken. 
Met de komst van alle telecom- en netwerkapparatuur als-
mede dat wat nodig is voor de beveiliging van de woning is 
het in menige meterkast alleen maar voller geworden. Niet 
alleen heb je voor de telefooncentrale en netwerkrouter ruimte 
nodig, maar het is veelal ook een dradenboel geworden. 
Met de komst van nog meer intelligentie en communicatie 
in huis en de komst van zonnepanelen, elektrische auto’s, 
ect., wordt de vraag naar nog meer ruimte in de meterkast 
alleen maar groter. Helaas wordt echter de meterkast in een 
bestaande woning niet groter en moet er slimmer omgegaan 
worden met de beperkte ruimte.

Waar is ruimte?
In veel meterkasten is de schakel- en verdeelinrichting op 
ooghoogte geplaatst en lopen vanaf de bovenkant een groot 
aantal buizen naar het plafond om vanaf daar naar de verdere 
installatie in de woning te gaan. Al deze buizen vragen relatief 
veel ruimte vooral omdat je daar niet gemakkelijk iets over-
een kunt bouwen. Op die plek kun je immers niet gemak-
kelijk een netwerkrouter vastschroeven - als dat überhaupt 
al mogelijk is. Veel van dit soort componenten zijn gemaakt 
om op een schap in een kast gezet te worden en hebben geen 
 bevestigingsmogelijkheden om ze op een muur te schroeven.
Wie echter niet sterk is moet slim zijn en zo bedacht men 
bij Mepac een universele montageplaat (afbeelding 1) die 
niet alleen direct op de vlakke achterwand gemonteerd kan 
worden, maar ook met behulp van speciaal ontworpen hulp-
stukken over de bestaande elektraleidingen vastgezet kan wor-
den (afbeelding 2). Ook is het mogelijk om de plaat met de 
bekende KBS klembeugels aan de elektrabuizen zelf te beves-
tigen. 
Dankzij een handig schuifsysteem plaats je hulpstukken op de 
montageplaat die bedoeld zijn om de randapparatuur snel en 
veilig te monteren. Zo zijn er hulpstukken die voor ondersteu-

ning kunnen zorgen en ogen waar klittenband door gehaald 
kan worden. Met beide kan een apparaat zonder montagega-
ten op de plaat vastgezet worden. De hulpstukken voor onder-
steuning zorgen er daarbij voor dat het apparaat niet naar 
beneden kan glijden en met het klittenband wordt het appa-
raat tegen de plaat gedrukt. Op deze manier kunnen heel snel 
over de buizen in de meterkast diverse apparaten gemonteerd 
worden. Is de plaat te klein en heeft u meer ruimte nodig, 
dan kunnen met koppelstukken meerdere platen naast elkaar 
geplaatst worden.
Voor het netjes wegwerken van de bedrading zijn er in de 
montageplaat gaten aanwezig die groot genoeg zijn om kabels 
met voorgemonteerde stekkers door heen te voeren. Er ont-
staat zo de nette opstelling die te zien is in afbeelding 3.

Slim
Het idee om de ruimte rond de buizen te gaan benutten voor 
het monteren van extra apparatuur is natuurlijk de eerste 
slimme stap. Vervolgens is de opbouw van de montageplaat 
en de manier waarop hierin de hulpstukken geplaatst worden 
de tweede. Beide zorgen er voor dat de loze ruimte heel snel 
en gemakkelijk nuttig gebruikt kan worden. Immers hetzelfde 
kunt u bereiken met een plaatje hout, afstandshouders en de 
nodige metaalwaren, maar of daarmee net zo snel een resultaat 
te boeken is, is de vraag. Daarnaast moet je maar afwachten 
of het eindresultaat net zo netjes is. Kortom, het systeem van 
Mepac levert heel veel voordelen op.
Wie met eigen ogen wil zien hoe het werkt, kan daarvoor 
terecht op YouTube. Daar is met de zoekterm “Slim in de 
meterkast handleiding” een filmpje te vinden waarin alles dui-
delijk zichtbaar gemaakt wordt.                                        •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Meer in de meterkast’

www.slimindemeterkast.nl
www.klemko.nl

De meterkast wordt als maar voller. 

We hebben het dan niet over spullen 

die er niet in thuis horen zoals de 

stofzuiger en de strijkplank, maar 

over componenten die noodzakelijk 

zijn voor onze energievoorziening en 

communicatie. Omdat in woningen de 

ruimte in een standaard meterkast vrij 

beperkt is, moet je slim zijn om extra 

ruimte te creëren voor bijvoorbeeld alle 

onderdelen die er voor zorgen dat er in 

huis overal internet beschikbaar is. De 

ontwikkelaars bij Mepac zijn aan het 

denken geslagen en hebben een snel te 

monteren oplossing bedacht die extra 

montageruimte geeft.

 Elektrotechniek

Afbeelding 1. De montageplaat biedt veel 
flexibiliteit.

Afbeelding 2. Met bijgeleverde afstandhouders 
wordt de plaat over de buizen gemonteerd.

Afbeelding 3. Kabels kunnen netjes weggewerkt 
worden.


