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Duurzaamste E-installateur koestert kennisvoorsprong in zonne-energie 

Van den Pol adviseert, realiseert en optimaliseert
Van den Pol Elektrotechniek heeft een lange historie in zonne-energie. Twintig jaar 
geleden al was het bedrijf betrokken bij grootschalige projecten. Zonne-energie is 

uitgegroeid tot een prominent specialisme. “Naast onze ervaring levert ook de brede 
scope als elektrotechnisch specialist een cruciale voorsprong op.”
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De vroege adaptie van zonne-energie is illustratief voor het 
Montfoortse familiebedrijf. “Er is altijd oog voor vernieu-
wing,” zegt directeur Wim van den Pol. “Ook ontwikkelen 
we zelf innovaties, vaak slimme combinaties van bestaande 
techniek.” Kansrijke oplossingen worden uitgebreid getest. 
“Pas als alle kinderziektes zijn verdwenen, bieden we in-
novaties aan klanten aan.”

Kartrekker met 250 medewerkers
Van den Pol heeft een Green Team dat opdrachtgevers on-
dersteunt bij het verduurzamen van huisvesting. “Zij hebben 
het drukker dan ooit. In 2016 kregen wij meer zonne-ener-
giesystemen in opdracht dan in alle vijf voorafgaande jaren 
samen.” Steeds vaker zitten daar ook collectieve projecten bij. 
Van den Pol was een van de kartrekkers van IJsselzon, een 
energiecoöperatie op een Montfoorts bedrijventerrein. “Met 
3 megawatt was dit zonne-energieproject het grootste in de 
provincie Utrecht. Voor de realisatie van dergelijke omvangrijke 
projecten zijn wij met 250 medewerkers prima geëquipeerd.” 
Als gezond bedrijf participeert Van den Pol ook fi nancieel in 
verduurzaming. “Wij kennen alle ins en outs van installaties, 
hun rendement en de benodigde investeringen. Dat stelt ons 
bijvoorbeeld in staat pv-installaties op twee bedrijfshallen van 
Fokker via een ESCo te fi nancieren.”

BREEAM en BENG
Steeds vaker wordt zonne-energie ingezet voor een hoge 
BREEAM-NL-score. “Om voldoende vermogen te realiseren, 

gebruiken opdrachtgevers daarvoor niet alleen hun eigen 
gebouwen maar ook daken elders. Bij dergelijke trajecten ne-
men wij zowel advies als realisatie voor onze rekening.” Van 
den Pol verwacht een toename van BREEAM-gerelateerde 
zonne-energieprojecten. “Verdere versnelling ontstaat ook 
door de BENG-richtlijnen. Per 2021 moet bij elke opgelever-
de nieuwbouwwoning 50% van de benodigde energie duur-
zaam worden opgewekt.” De verplichting dat alle kantoren 
vanaf 2023 minimaal Energielabel C moeten hebben, geeft 
zonne-energie eveneens een boost. “Door de aanleg van pv-
panelen is dat label ook zonder bouwkundige aanpassingen 
vaak goed haalbaar.”

Maximaal rendement
Ruim twee decennia ervaring met zonne-energie zorgt ook 
bij optimalisatie en onderhoud voor een kennisvoorsprong. 
“Veel installaties halen niet het maximale rendement. Wij be-
schikken over de expertise en tools om prestaties te analyse-
ren en vervolgens te verbeteren.” Van den Pol’s brede scope 
als elektrotechnisch specialist is daarbij een groot voordeel. 
“Aspecten als aarding, dimensionering van de hoofdverdeel-
kast en energieopslag hebben voor ons geen geheimen. Ook 
de systematische aanpak – geborgd door onder meer ISO 
9001 en 14001 – zorgt voor onderscheid in de markt.” 
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HOOGSTE BEOORDELING
Duurzaamheid zit bij Van den Pol in de genen. Het eigen 
bedrijfspand is maximaal energiezuinig en terugdringing van 
CO2-uitstoot van het wagenpark krijgt veel aandacht. In combi-
natie met de duurzame inspanningen voor klanten zorgt het 
ervoor dat Van den Pol niveau 5 scoort op de CO2-Prestatie-
ladder, de hoogste beoordeling van dit groene keurmerk. “Het 
onderstreept onze positie als duurzaamste elektrotechnisch 
installateur van Nederland.”




