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BEDRIJFSPAND WORDT PASSEND VISITEKAARTJE

Netleverancier bouwt een pand 
dat voldoet aan energielabel A
De medewerkers kunnen het zich bijna niet meer voorstellen: smalle gangen met deuren naar kleine kamertjes, 
verouderd meubilair, stalen kozijnen met enkel glas en slangen om het gebouw te verwarmen. Nu werken zij in kleurrijke 
kantoortuinen waar de installaties en industriële elementen in het zicht zijn gebleven. Stalen puien en beglazing zorgen 
voor een eigentijdse uitstraling, licht en transparantie.

Tekst | Liliane Verwoolde   Beeld | Stedin

49 jaar geleden werd het pand van netleverancier Stedin in Delft voor het 
eerst in gebruik genomen. 33 jaar geleden kreeg het zijn laatste grote op-
knapbeurt. Het pand was dus wel toe aan een verandering. In 2016 werd 
besloten dat de ligging van het pand te goed was om het pand te verkopen 
en in 2017 kwamen stap voor stap de plannen voor renovatie op tafel. Geko-
zen werd voor een renovatie in twee fasen, beginnend met de laagbouw en 
gevolgd door de hoogbouw. De renovatie werd uitgevoerd door Koninklijke 
Woudenberg, onderdeel van de Janssen de Jong Groep. Deze leverde het Plan 
van Aanpak, dat exact aansloot op de wensen van Stedin.

MILIEUBEWUST VISITEKAARTJE
Inmiddels is het pand van Stedin weer klaar voor de toekomst. Het is uitge-
rust met een moderne klimaatinstallatie, geïsoleerde gevels, HR+++ glas en 
LED-verlichting. Op het magazijndak liggen meer dan 1.100 zonnepanelen 
en het parkeerterrein is uitgerust met ruim zestig laadpalen. “Als netbe-
heerder hebben we ook een voorbeeldfunctie”, merkt John van der Wolf, 
manager Facilities van Stedin, hierover op. “Met de inrichting van het pand 
dragen we uit wie we zijn en voor welke maatschappelijke uitdagingen wij 
staan.” In dit kader werd ook gesloopt materiaal zoveel mogelijk herge-
bruikt of duurzaam afgevoerd.

'We dragen nu uit hoe we 
bekend willen staan'

Hoog- en laagbouw vormen nu één geheel.

Het gebouw kreeg een grote, moderne entree.

Licht en transparantie.

MEDEWERKERSVERHUIZINGEN
Koninklijke Woudenberg sloopte eerst in het lage gedeelte alle niet-dragende 
elementen, om het pand vervolgens in de nieuwe indeling weer op te bou-
wen. “Het was een grote uitdaging om de renovatie uit te voeren op een 
terrein waarop het overgrote gedeelte van de medewerkers gewoon aan het 
werk was”, vertelt Louis Camps, clusterdirecteur Bouw & Ontwikkeling van 
Janssen de Jong. “Gezien het hoge veiligheidsbesef waren zij gewend om 
mee te denken, terwijl wij bezig waren met zaken als veiligheid, stof- en ge-
luidsbeperking. Over de organisatie trouwens niets dan lof. Zeker de verhui-
zing van het hoge naar het nieuwe, gerenoveerde gedeelte verliep als een 
gesmeerde, militaire operatie. In één dag hadden we de beschikking over het 
tweede gedeelte, de hoogbouw, en konden we weer verder.”
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Bouwinfo
Opdrachtgever  Stedin Netbeheer B.V., Rotterdam
Architect  Robert Nijhuis Architectuur, Doorwerth
Constructeur  Peters & Van Leeuwen, Gouda
Uitvoering  Koninklijke Woudenberg, Ameide
Installaties   Van Galen, Rotterdam (W),  

Van den Pol Elektrotechniek, Montfoort (E)
Bouwsom  € 20 miljoen
Bouwperiode  oktober 2017 – januari 2020

ASBESTSANERING
Minder gesmeerd verliep de asbestsanering. “Juist omdat we veel ervaring 
hebben met asbestsanering, drongen we aan op een zorgvuldig onder-
zoek”, vertelt Camps. “In 95% van de gevallen treffen we na de sanering 
nog asbest aan. In dat geval gaat er een zwart/geel lint omheen en zijn 
wij aan de goden overgeleverd. Helaas heeft dit ook bij Stedin geleid tot 
vertraging en extra kosten. Gelukkig is het – dankzij de platte organisatie 
– relatief snel opgelost.”

Voor het overige verliep het renovatieproces voorspoedig. Sinds december 
2019 werken de medewerkers in een goed geïsoleerd pand met energielabel 
A en is het aantal werkplekken gestegen van 450 naar 850.  ❚

Vanuit de vergaderruimtes hebben de medewerkers zicht op de binnentuin.
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'Verduurzaming versnelt verder'

Eerder was Van den Pol Elektrotechniek ook betrokken bij de 
vernieuwing en verduurzaming van het Utrechtse Stedin-kan-
toor. “In Delft waren wij verantwoordelijk voor de complete E-
installatie, het datanetwerk en de bekabeling voor toegangs-
controle en CCTV”, zegt projectleider Johnny Gielen. “Verder is 
de bestaande verlichting vervangen door LED met bewegings-
sensoren. Ook slimme schakelingen via domotica dragen bij 
aan een fors lager energieverbruik.” Toepassing van dergelijke 
smart LED-oplossingen is voor Van den Pol inmiddels stan-
daard. “We doen niet anders meer.” 
 
Het gebouw heeft geen verlaagde plafonds. “De installaties bevin-
den zich dus in het zicht. Dat stelt hoge eisen aan de afwerking. 
Alles is nauwkeurig uitgelijnd. De afstemming met de W-collega 
luisterde nauw; onze installaties hebben immers nogal wat 
raakvlakken.” De hoofdverdeelkast bleef gehandhaafd en Van 
den Pol plaatste nieuwe onderverdeelkasten. “Ook daarbij was 
zorgvuldigheid geboden. Op het dak staan telecommasten die 
het signaal leveren voor de hele regio. Uitval was uit den boze.”

Vastgoedeigenaren ondersteunen
Het gerenoveerde Stedin-complex heeft nu energielabel A. “Het 
is een goed voorbeeld van wat op dit moment technisch mogelijk 
is op het gebied van verduurzaming. Steeds vaker ondersteunen 
wij vastgoedeigenaren daarbij. Door de overheidsverplichting 
zal deze ontwikkeling verder versnellen.”


