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Louwman & Parqui BV  
stapt volledig over op IDIS DirectIP™ 
importeur van Toyota en Lexus 

Over Louwman & Parqui

De Nederlandse importeur 
van de Japanse automerken Toyota en Lexus

Louwman & Parqui is gevestigd in Raamsdonksveer, op een terrein 
van zo’n 30 hectare, langs de A27. De huisvesting is zeer opvallend 
door ‘De Koepel’, ontworpen door Richard Buckminster Fuller. 
Vanuit deze vestiging wordt onder meer de marketing en verkoop 
van alle Toyota en Lexus modellen in Nederland geregeld.
In de koepel worden de nieuwste modellen van Toyota en Lexus 
getoond, in de ruimtes daar omheen zijn de kantoren gevestigd. 
Op het terrein is ook nog museum ‘Louwman’s Toyota World’ te 
vinden. Er is een werkplaats voor onderhoud van klassieke auto’s, 
het Louwman College, het logistiek centrum en als opvallende 
verschijning tussen de parkeerterreinen lopen er nog een aantal 
kamelen.

Over Ooperon

Interne communicatie oplossingen
persoonsbeveiliging

Ooperon levert systemen met een mix van communicatie en 
persoonsbeveiliging voor voornamelijk de verticalen justitie en 
gezondheidszorg. Ooperon werkt met een situatiescan waarbij de 
behoeften van een organisatie in beeld worden gebracht. Ooperon 
stelt zich hierbij altijd op als partner in beveiligingsoplossingen. 
Ooperon levert advies op maat, waarbij de geleverde producten worden 
geïntegreerd in één systeem. Dat is handig en kostenbesparend! De 
kracht van Ooperon ligt in het bieden van service die verder gaat. Zo 
ook bij Louwman & Parqui BV.

De uitdaging

Vernieuwing bestaande CCTV-systeem 

In de zomer van 2016 zette Rochus Schoorl, manager Facility 
Management Louwman & Parqui BV, de vraag voor vervanging van 
het huidige CCTV systeem uit bij een aantal partijen in de markt. 
Het systeem dat aanwezig was functioneerde niet goed meer en 
was achterhaald. Er was slechts beperkte opnamecapaciteit, de 
beeldresolutie was erg laag en de mogelijkheid om beelden terug 
te kijken was moeilijk en traag. Steeds meer uitval en reparatie van 
delen van het systeem deed Rochus Schoorl van Louwman & Parqui 
BV besluiten op zoek te gaan naar een systeem dat betrouwbaar, 
goed en wel faciliterend zou zijn in de genoemde onderdelen.

De oplossing

Vanuit expertise biedt Ooperon 
een complete overgang naar IP aan

Ooperon kreeg via de wandelgangen te horen van de vervanging 
van het complete CCTV systeem bij Louwman & Parqui BV. Vanuit 
de jarenlange relatie tussen beide bedrijven, waarbij Ooperon de 
inbraak- en toegangscontrole verzorgde voor Louwman & Parqui 
BV, besloot Ronald van Loon van Ooperon contact te zoeken met 
Rochus Schoorl. Het bieden van een geïntegreerd camerasysteem 
als expertise van Ooperon was onbekend bij Louwman & Parqui BV. 

De eisen van het nieuwe systeem werden besproken. Het doel van 
het nieuwe systeem is monitoring en preventie. Daar waar andere 
partijen nog een combinatie van analoog en IP aanboden gaf 
Ooperon het advies om nu de volledige overstap naar IP te maken. 



Er is gekozen voor het meest toekomstbestendige systeem; IDIS 
DirectIP™. Het inkoppelen met de bestaande infrastructuur werd 
hiermee mogelijk. Samen met de technisch adviseur van IDIS 
werden de puntjes op de i gezet en Ooperon presenteerde Louwman 
& Parqui BV een totaaloplossing in de beveiliging. De keuze voor 
Ooperon als beveiligingspartner was hierdoor snel gemaakt. 

Het bestaande systeem werd vervangen en op advies van Ooperon 
werden een aantal extra locaties toegevoegd. Rochus Schoorl geeft 
aan dat het systeem heel gebruiksvriendelijk is. Zeker het op alle 
tijden van de dag via de telefoon real-time beelden bekijken is 
ideaal. 

Het complete terrein is strategisch voorzien van camera’s. Daarnaast 
is er ook kentekenplaatherkenning geïnstalleerd en kan bijvoorbeeld 
vanuit de receptie de personeelsingang worden bekeken en 
eventueel de deur geopend. De beelden zijn van erg goede kwaliteit 
en de interface is erg overzichtelijk en eenvoudig.

Waarom de keuze voor IDIS?

“Het is fijn dat IDIS naast snelheid van handelen ook technische 
kennis biedt. Wij vinden namelijk dat de periode tussen aanvraag 
en advies zo kort mogelijk moet zijn én dat de technische know-how 
van toegevoegde waarde is. IDIS is bijvoorbeeld een partij die ook 
mee op locatie gaat kijken om te adviseren over de definitieve keuze 
van in te zetten camera’s. Dat is erg fijn omdat zij precies weten 
wat beschikbaar is en wat er het beste ingezet kan worden”, aldus 
Ronald van Loon, directeur Ooperon. 

Het IDIS CCTV-systeem is heel gebruiksvriendelijk ook voor de 
installerende partij. IDIS is hierdoor een betrouwbare, kwalitatief 
hoogwaardige, schaalbare en dus toekomstbestendige keuze.

Resultaat

Een praktisch, betrouwbaar, toekomstbestendig 
en schaalbaar CCTV-systeem

Rochus Schoorl geeft aan zeer tevreden te zijn over de IDIS 
totaaloplossing die Ooperon heeft aangeboden. De integratie in 
de bestaande infrastructuur, de gebruiksvriendelijke interface, het 
eenvoudig terug kunnen kijken, de interactieve elementen zoals 
kentekenplaatherkenning, de scherpe beeldkwaliteit, maakt dat de 
door Ooperon geboden oplossing voldoet aan alle gestelde eisen. En 
zelfs meer! 

Rochus Schoorl geeft aan: “Zeker de mobiele app heeft zijn 
functionaliteit al meer dan eens bewezen. ’s Avonds even checken 
of de lichten uit zijn is echt heel handig. Wij hebben bijvoorbeeld  
ook al een keer gehad dat ik zag dat de hoofdpoort nog open stond 
en vervolgens heeft de bewaking deze direct gesloten. Natuurlijk 
kijken we ook regelmatig of alles goed gaat met ‘onze dames’, de 
kamelen op het terrein. Ik kan met de IDIS app altijd direct actie 
ondernemen en dat werkt!!!”

“Binnenkort worden er op een aantal plaatsen nog extra camera’s 
geïnstalleerd zodat ook deze ‘blind-spots’ in beeld worden gebracht. 
Het geleverde maatwerk van Ooperon met de inzet van IDIS 
DirectIP™ sluit naadloos aan op al onze wensen!”, aldus een zeer 
tevreden Rochus Schoorl.
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