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KORT NIEUWS

250 STEL
HERSENS
BEWONERS BLIJ MET DOMOTICA

ol

Wim van den P

NET ALS DUURZAAMHEID ZIT VERNIEUWING BIJ VAN DEN POL IN HET DNA. ONZE MENSEN
HEBBEN PASSIE VOOR HUN VAK. DAAROM ZIJN WE NIEUWSGIERIG EN ALERT ALS HET GAAT

GEMAK WENT SNEL

EEN CULTUUR WAARBIJ UITPROBEREN EN EXPERIMENTEREN VOLOP WORDT GESTIMULEERD.

Pas als iets bewezen betrouwbaar is, zetten we het in. En alleen dan

Niet alleen bij samenwerking, ook als het gaat om onze eigen

als het echte meerwaarde oplevert voor onze klanten. Als hun

prestaties staat continu verbeteren centraal. De Lean-benadering is

Van den Pol biedt een domotica-installatie als koperspakket

verwarming en/of verlichting geactiveerd.” Spraakbediening

gebouwen er veiliger, duurzamer en comfortabeler van worden.

al vele jaren een leidraad om processen alsmaar verder te

aan bij nieuwbouwwoningen. “We testen de systemen van

rukt in hoog tempo op. “Ook hierbij onderzoeken wij de

Installaties en machines beter en stabieler presteren. Steeds vaker

optimaliseren. Het schaarse menselijk kapitaal maakt de noodzaak

verschillende leveranciers in onze thuisomgeving,” aldus

werking van de verschillende systemen in de praktijk.

spelen slimme sensoren hierbij een prominente rol.

tot meer efficiency nog urgenter. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk

werkvoorbereider Timo Jooren. “Zo kunnen we klanten de

Belangrijk criterium: is het veilig en stabiel?”

beste oplossingen bieden.” Dat is niet per se het systeem
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OM INNOVATIES, VERBETERINGEN EN SLIMME TOEPASSINGEN. MET 250 STEL HERSENS PLUS

voor te bereiden via prefab, just-in-time levering van materiaal op
Van den Pol werkt graag samen met u als vaste partner. Zo

de bouwplaats en stekerbaar installeren. Door meer onze hersens te
gebruiken, hoeven we steeds minder met onze handen te doen.

met de meeste mogelijkheden. “Sommige mensen zien dan

Gebruikers zijn bijzonder tevreden met hun domotica-

ontstaan ingespeelde teams die elkaars werkwijze en processen

door de bomen het bos niet meer. Dat schrikt af.”

systeem. “Bij een onderzoek werd gevraagd of ze de

kennen. Samen presteren wij steeds beter. Klanten plukken de

geavanceerde installatie wilden inruilen voor een

vruchten van dit samenspel door een kortere bouwtijd en meer

Niet voor niets vindt u slim en duurzaam als motto terug in onze

Er komen steeds meer nieuwe toepassingen bij. “Geofencing

conventionele versie. De uitslag was zeer positief; gemak

kwaliteit. Desgewenst voegt Van den Pol hier ook een financiële

uitingen en op het wagenpark. Daar ligt hét essentiële

vind ik een coole optie. Het systeem trackt middels het

went snel. Het is goed om te zien dat een domoticasysteem

component aan toe. Zo denken wij mee over innovatieve

onderscheidend vermogen van dit bedrijf. Nu, maar zeker in de

GPS-signaal via de telefoon van de bewoner. Wanneer de

een waardevolle toevoeging is aan het comfort in een

constructies zoals betalen voor gebruik in plaats van bezit van een

toekomst.

telefoon in de buurt komt van de woning dan wordt alvast

woning.”

installatie.
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DE DIGITALE DYNAMIEK VAN DEPT AGENCY

“WE WILLEN
DAT MENSEN
ZICH THUIS
VOELEN”
6 VAN DEN POL

PULS 7

“AFSPRAAK IS AFSPRAAK EN
ER IS OOG VOOR ONZE PROCESSEN.”

Mensen en organisaties in contact brengen via digitale technologie door deze te versnellen en opnieuw uit te vinden. Dat is de
corebusiness van Dept Agency. Een duidelijke succesformule, gezien de snelle groei in binnen- en buitenland. Dat zorgt voor veel
dynamiek op huisvestingsgebied. “Mensen moeten zich hier thuis voelen.”

De meerwaarde van Dept Agency steunt op het combineren

Oog voor processen

van drie pijlers: creativiteit, technologie en data. “Onze

Dept heeft een voorkeur voor gebouwen met een industriële

medewerkers zijn actief op het snijvlak van ontwerp, digitale

look and feel zoals het Amsterdamse hoofdkantoor. De

techniek, data, (digital) marketing, strategie, branding en

verbouwing van een verdieping betekende de eerste kennis-

e-commerce,” verduidelijkt Tom Lawrence, verantwoordelijk

making met Van den Pol. “Zij realiseerden er de E-, data- en

voor huisvesting. “De dienstverlening gaat van sites en apps

alarminstallatie. Dat beviel goed en sindsdien is Van den Pol

tot campagnes op social media, zoekmachineoptimalisatie en

regelmatig bij Dept actief, zowel in Amsterdam als in ons

-advertising.” Dept werkt voor opdrachtgevers van naam:

Rotterdamse kantoor. Onder meer is verlichting vervangen

Bol.com, Rituals en Eneco maar ook Amazon en Philips.

door Led en werd een wifinetwerk aangelegd.” Lawrence prijst
de adequate communicatie. “Afspraak is afspraak. Er is oog

Oudgediende

voor onze processen. Werkzaamheden die overlast geven,

Lawrence startte bij TamTam. Dit bedrijf ging op zoek naar

worden zoveel mogelijk buiten onze werktijden gepland.

andere bedrijven om een breder digitaal speelveld te kunnen

Ook de service is prima.”

bespelen. Zo ontstond Dept. “Ik werk hier nu vijf jaar en ben
een van de oudgedienden,” lacht de geboren Engelsman.

Missie geslaagd

Dept telt zo’n 1.150 mensen en regelmatig komen er nieuwe

Gezien de internationale expansie van Dept hoeft Lawrence

bedrijven bij. “Ook internationaal groeien we snel. Naast

zich niet te vervelen. “Kennis van de cultuur in een land is een

stevige posities in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk is

vereiste. Daarom nemen we vaak lokale partijen over.

Dept ook vertegenwoordigd in Zwitserland, Duitsland en

Kantoren zijn daardoor verschillend qua aard en uitstraling.

Denemarken. Voorzichtig kijken we alweer verder, naar de VS

Wel streven we ernaar overal herkenbare elementen toe te

en Azië.”

voegen. Rode draad is dat het altijd plezierige locaties moeten
zijn; we willen dat mensen zich thuis voelen. Soms hoor ik van
klanten dat ze hier ook graag komen als ze geen afspraak
hebben, omdat het een plezierige plek is om even te werken.
Missie geslaagd, denk ik dan.”
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“DIT BEDRIJF
MOET STEEDS
SLIMMER WORDEN”
VAN DEN POL ZIET VERNIEUWING VERSNELLEN

De veranderingen in het installatievak zijn spectaculair, stelt Wim van den Pol. “Denk aan de enorme groei
van duurzame energieopwekking. Connectivity is niet meer weg te denken. All electric is de nieuwe norm,
Led wordt in toenemende mate smart. Vernieuwing versnelt en er komt veel op ons pad. Daarom moeten
zowel het bedrijf als de medewerkers alsmaar slimmer worden.”

De business units van Van den Pol realiseren steeds meer

Het aantal elektrische auto’s verdubbelt dit jaar. “Al heeft

slimme en duurzame oplossingen voor klanten. “In de

Nederland de meeste laadpalen van heel Europa, de beschik-

utiliteitsbouw neemt toepassing van sensoren een grote

baarheid komt onder druk te staan. Ook hier moeten we

vlucht,” zegt Wim van den Pol. “Die communiceren met

slimmer omgaan met de beschikbare capaciteit. Smart charging

installaties en met elkaar. Multisensoren combineren meerdere

zorgt ervoor dat met dezelfde energieaansluiting meer auto’s

functies. Ze meten temperatuur, licht, luchtkwaliteit en

opgeladen kunnen worden.”

beweging. Software interpreteert alle gegevens en stuurt
installaties aan. Gebouwen worden daardoor slimmer, veiliger,

Foutloos en veilig

comfortabeler en energiezuiniger.”

De mensen van Van den Pol hebben een scherp oog voor
verbeteringen en kansrijke nieuwe toepassingen. “Lijkt iets

Smart Led

interessant dan proberen we het eerst uit. Innovaties willen we

Ook in de woningbouw rukken sensoren op. “Bediening van

zelf ervaren en testen. Alleen dan kunnen we klanten

apparatuur via smartphone en tablet is nog relatief nieuw maar

gefundeerd adviseren over de eventuele meerwaarde van een

zal snel worden vervangen door spraak. Wij experimenteren

nieuwe oplossing.” Zekerheid gaat boven alles. “We passen

hier volop mee. Cruciale vraag: is het veilig en stabiel?”

niet blind nieuwe snufjes toe. Pas als iets foutloos en veilig is,
bieden we het onze klanten aan.”

Led krijgt een impuls door de toepassing van Smart Led.
“Sensoren zorgen dat verlichting brandt op de juiste plek en de

Lean als tweede natuur

juiste sterkte. Het energieverbruik wordt hierdoor nog eens

De trend is duidelijk en onomkeerbaar: software wordt

met de helft beperkt. Armaturen worden via software

dominanter, de hoeveelheid hardware neemt af.

aangestuurd en verlichting kan volledig op maat worden

Wim van den Pol: “Dat betekent voor ons minder kabelgoten

ingesteld.”

aanbrengen en minder kabels trekken. Minder installeren,
meer programmeren. Het vereist nieuwe kennis en andere

Op het juiste moment

vaardigheden.” Niet alleen mensen, ook processen worden

In de industrie worden machines steeds vaker op afstand

slimmer. “De Lean-benadering is een tweede natuur binnen dit

aangestuurd. “Draaiuren worden nauwgezet geregistreerd.

bedrijf. We onderzoeken hoe werkzaamheden beter, sneller of

Hypergevoelige sensoren analyseren het geluid van een

duurzamer kunnen. Er zijn verbeterteams per business unit en

machine en signaleren de noodzaak tot onderhoud of

we zijn alert op mogelijke kruisbestuiving tussen de

reparatie. Je kunt daardoor op het juiste moment ingrijpen.

verschillende specialismen.” Optimaliseren is een continu

Stilstand of uitval wordt voorkomen, prestaties en

proces. “Veel kleine stapjes leiden op termijn tot een

functionaliteit zijn geborgd.”

substantiële verbetering.”
Geen keus
Installaties worden zoveel mogelijk intern voorbereid en
geprogrammeerd. “In combinatie met de inzet van slimme
montagesystemen zijn we daardoor minder uren on site. We
moeten alsmaar efficiënter werken, nog meer produceren met
dezelfde hoeveelheid mensen. Want handjes zijn schaars en
worden nog schaarser. We hebben simpelweg geen keus; het
bedrijf en onze mensen moeten steeds slimmer worden. Dat is
de grootste uitdaging voor de komende jaren.”

Smart charging: meer auto’s opladen
met dezelfde energieaansluiting

Led krijgt een impuls door Smart Led
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GROENENDIJK BEDRIJFSKLEDING KIEST VOOR CIRCULAIRE RENOVATIE

LEF ZORGT VOOR
SNEEUWBALEFFECT
Aandacht voor de omgeving is vanzelfsprekend voor Groenendijk Bedrijfskleding. Bij de renovatie van het nieuwe bedrijfspand waren
circulariteit en duurzaamheid kernbegrippen. “Het vereist lef aan een dergelijk project te beginnen zonder dat het eindresultaat
vaststaat.”

Groenendijk Bedrijfskleding is een totaalleverancier. De dienstverlening
omvat zowel ontwerp, productie als inname van gebruikte kleding.
Directeur Marien Groenendijk is betrokken bij meerdere initiatieven om
de impact van de kledingindustrie op het milieu terug te dringen. “Een
traject met kleine stapjes, maar we gaan ervoor.” Opdrachtgevers
waarderen de duurzame inspanningen in toenemende mate. “Recent
wonnen wij een grote aanbesteding voor Douane-uniformen. Social
return woog daarbij voor 30% mee. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen heeft dus zeer zeker commerciële waarde.”
Kinderschoenen
Door de groei zocht Groenendijk een groter bedrijfspand. De keuze viel
op een deel van een bestaand hallencomplex in Woerden. “Dat wilden
we zo duurzaam en circulair mogelijk renoveren.” Ter voorbereiding
nam Groenendijk deel aan een Community of Practice circulair bouwen
van MVO Nederland. Ook projectmanager Jacco van Leersum
(Promad) die het project begeleidde, volgde deze reeks inspiratiesessies.
“In de bouw staat circulariteit nog in de kinderschoenen,” stelt hij.
“Daarom was bij de selectie van bouwpartners de bereidheid samen te
experimenteren een belangrijk criterium.” Voor elektrotechniek,
verlichting, domotica, geluidsinstallatie, toegangscontrole, inbraak,
CCTV, datanetwerk en intercom, kortom voor alle disciplines, werd

“IEDEREEN ZAG

Van den Pol geselecteerd. “Een vertrouwde partij die we kennen van
eerdere projecten.”

CIRCULARITEIT ALS EEN
GEZAMENLIJKE OPGAVE.”
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KORT NIEUWS

FORSE BESPARING
DOOR SLIMME
INGREEP
Bij motoren kan het voorkomen dat de overslagspanning

Bij een klant van Van den Pol sleten de lagers van een aantal

van de assen niet afgevoerd wordt doordat de aarding

grote ventilatoren veel sneller dan gebruikelijk. “Telkens was

onvoldoende is. “Dit leidt tot een zogenaamd laseffect in de

vervanging nodig; een kostbare en tijdrovende klus. We zijn

motorlagers,” zegt Ronald Kiens, Business Unit Leider

op zoek gegaan naar de oorzaak, onder meer via trillings-

Industriële Automatisering bij Van den Pol. “Gevolg: extra

metingen. Toen bleek dat het laseffect de boosdoener was,

slijtage, schade aan lagers en risico op uitval.” De achter-

is dit verholpen via plaatsing van een Aegis as-aardingsring.”

liggende oorzaak is vaak niet duidelijk. “Kleine motoren

In plaats van elke drie maanden moet het lager nu om de

Retro eyecatcher

Gezamenlijke opgave

worden compleet vervangen. Door de hoge kosten is dat bij

drie jaar vervangen worden. “Een enorme besparing door

Richtlijnen op het gebied van circulair renoveren zijn er nog niet.

Circulair renoveren stelt eisen aan de bouwpartners. Van Leersum:

grote motoren geen optie.”

een slimme, relatief eenvoudige ingreep.”

“MVO Nederland adviseerde ons om vooral pragmatisch te werk

“Het kost veelal meer tijd om oude elementen te verwijderen en

te gaan,” zegt Groenendijk. “Uitgangspunt was om oude

opnieuw toe te passen. Af en toe moet je op elkaar wachten. En

elementen niet als vanzelfsprekend te vervangen maar zoveel

niet alles wat bedacht wordt, blijkt mogelijk. Voorwaarde is dat

mogelijk opnieuw te gebruiken.” Dat lukte verrassend vaak. “Zo

iedereen circulariteit als een gezamenlijke opgave ziet. Dat was

zijn bestaande kozijnen gewrapt en daardoor prima bruikbaar.

hier zeker het geval.”

Isolatiemateriaal uit ons vorige pand is hier weer toegepast.

SNELLER MET STEKERBAAR

Overbodige binnenkozijnen zijn voorzien van brandwerend glas

Geen concessies

en vormen nu een tussenwand in de productieruimte. En door

Met deze renovatie heeft Groenendijk haar nek uitgestoken. “Het

Van den Pol opnieuw bedrade speakers blijken een retro

vereist lef aan een dergelijk project te beginnen zonder dat het

Bij de verbouw van een Utrechts kantorencomplex tot 132

eyecatcher.”

eindresultaat vaststaat. Maar het blijkt goed mogelijk een gebouw

appartementen gaat Van den Pol een groot deel van de

circulair te renoveren zonder concessies aan uitstraling en

centraal- en wandcontactdozen stekerbaar installeren.

Kijk naar werkelijke impact

kwaliteit.” Marien Groenendijk wil de opgedane ervaringen zoveel

“In de utiliteitsbouw gebeurt dit al regelmatig, voor

De lijst met hergebruikte onderdelen is lang. “Zaken waarvoor we

mogelijk delen. “Geleerde lessen zijn in de huidige fase van

woningen is het een primeur,” aldus projectleider Roelf van

hier geen nieuwe bestemming konden vinden, krijgen elders een

circulariteit van grote waarde. Daardoor hoeft niet iedereen het

Wolfswinkel. “Voorwaarde is dat er holle wanden zijn om

tweede leven.” Af en toe staat regelgeving hergebruik in de weg,

wiel uit te vinden.” Ook de bouwpartners nemen de kennis mee

snoeren en stekkers weg te werken. Bij nieuwbouw is dat

bijvoorbeeld bij bekabeling. “Ook kan het uit oogpunt van

naar volgende projecten. “Hopelijk ontstaat zo een circulair

vaak niet het geval, hier wel.” Stekerbare componenten zijn

duurzaamheid verstandig zijn voor nieuwe elementen te kiezen,

sneeuwbaleffect.”

duurder. “En de voorbereiding is tijdrovender. Maar

zoals de door Van den Pol aangelegde Ledverlichting. Gezien het

monteurs op locatie werken een stuk sneller. We verwachten

fors lagere energieverbruik bleek dat de beste optie. Kies dus niet

tot de helft aan uren te kunnen besparen.” Bij dit project

op voorhand voor een circulair alternatief maar kijk altijd naar de

werkt Van den Pol nauw samen met leveranciers Attema,

werkelijke impact.”

Jung en Wago.
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De Universiteit Utrecht is eigenaar van zo’n 140 gebouwen. Daar bevinden zich bijzondere voorzieningen zoals de monsterbaan
van de faculteit Diergeneeskunde. Specialist GRB ondersteunt deze faculteit bij verbetering en verduurzaming van verlichting.

Projectleider Bjorn Hendriks is bij het Facilitair Service Centrum

eraan schort. Eigenaren uit binnen- en buitenland komen met

van de Universiteit Utrecht verantwoordelijk voor onderhouds-

hun dieren naar Utrecht voor deze unieke voorziening.”

en beheerprojecten in de gebouwen van de faculteit Dier-

GRB vervangt de bestaande tl-verlichting van de monsterbaan

geneeskunde. “Naast kantoren gaat het om collegezalen en

door Led. Dit zorgt voor stabiel, flikkervrij licht waardoor de

laboratoria. Ook zijn er voorzieningen voor onderzoek en

kwaliteit van de camerabeelden optimaal is. Naast de

behandeling van dieren. De specifieke gebouwfuncties stellen

energiebesparing en hogere lichtopbrengst is ook de lange

eisen aan de bedrijven die bij het onderhoud ondersteunen.”

levensduur van Led van belang. “De monsterbaan is acht

Eén daarvan is GRB Verlichting. “Wij zien meerwaarde in hun

meter hoog en lampen moeten met een hoogwerker worden

specialistische expertise. Medewerkers denken mee en de

vervangen. De baan kan dan niet worden gebruikt en dat

communicatie verloopt vlot. Dat via zusterbedrijf Van den Pol

willen we tot een minimum beperken.”

ook de E-component geborgd is, zie ik als een bijkomend
voordeel.”

Kwaliteitsslag

80% besparing

onderhoud en vervanging is duurzaamheid nu al een belang-

Bij de inzet van GRB ligt de nadruk op het vervangen van

rijke overweging. Denk bijvoorbeeld aan noodverlichting.

conventionele verlichting door Led. “In onze fietsenstallingen

Nadert het einde van de levensduur dan kiezen we voor

heeft GRB Norton-Ledarmaturen met sensor aangebracht. Is er

Ledarmaturen. In een aantal gebouwen heeft GRB al een

geen activiteit dan brandt de verlichting op twintig procent.

vervangingsoperatie uitgevoerd. De nieuwe noodverlichting is

De Universiteit Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn. “Bij

Zodra iemand binnen bereik van de sensor komt, schakelt het

zuiniger en accu’s gaan veel langer mee. Een stevige kwaliteits-

licht trapsgewijs naar vol vermogen. Wordt geen beweging

slag dus, waarbij GRB zorgt dat de overlast door haar

meer gedetecteerd dan dimt de verlichting terug. Terwijl

werkzaamheden minimaal is.”

veiligheid en comfort gegarandeerd zijn, is de besparing
aanzienlijk.” Led verbruikt circa 60% minder energie. Slimme
sensoren zorgen voor zo’n 20% extra besparing.
Unieke voorziening
De faculteit Diergeneeskunde beschikt over een zogenaamde
monsterbaan. “Dit is een 60 meter lange hal waar camera’s en

www.grbverlichting.nl

sensoren de beweging van paarden vastleggen,” verduidelijkt
Hendriks. “Hierdoor kunnen onze experts achterhalen wat

BRON VAN KENNIS
GRB ONDERSTEUNT FACULTEIT
DIERGENEESKUNDE VAN UNIVERSITEIT UTRECHT

Op uitnodiging van GRB bracht Bjorn Hendriks een
bezoek aan het Lighting Application Center van
Philips. “Ik kreeg er een goede indruk van de

BETER LICHT VOOR
MENS EN DIER
16 VAN DEN POL

toekomstige ontwikkelingen op verlichtingsgebied.
Daarbij is ook aandacht voor dierenwelzijn.
Belangrijk, want er zijn dieren die niet tegen
bepaalde lichtfrequenties kunnen. Door de

“MONSTERBAAN IS EEN

verbinding met een producent als Philips fungeert
GRB voor ons ook als bron van kennis.”

UNIEKE VOORZIENING.”

s

Bjorn Hendrik
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“VEILIGHEID IS EEN CRUCIALE
RANDVOORWAARDE.”
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Verduurzaming en connectivity zijn hot. “Zij vormen het hart van onze activiteiten,” zegt Eric Karsemakers, general manager bij
ABB. Als fabrikant en partner van installateurs speelt ABB bij deze thema’s een sleutelrol.
Eric Karsemakers ziet techniek fors versnellen. “Zelfs voor een

Componenten als sensoren worden steeds goedkoper. Van

groot concern is het onmogelijk alle kennis in huis te hebben.

wasmachine en kozijn tot meterkast – om een temperatuur-

Daarom zet ABB vol in op co-creatie met installateurs. Zij zijn

stijging tijdig te detecteren; alles is straks connected. Spraak-

immers de primaire contactpersoon van regionale klanten. Bij

bediening wordt dominant.”Niet alleen woningen en kantoren,

complexe projecten en grote opdrachtgevers – Shell, Dow,

ook de industrie wordt in hoog tempo verder geautomatiseerd.

Friesland Campina – zitten wij rechtstreeks aan tafel.” Bij

“Denk aan predictive maintenance en robotisering.

oplossingen in de woningbouw trekken ABB en Van den Pol

Bij VDL Nedcar staan 1.000 van onze robots en ABB werkt

regelmatig samen op. “Maar ook in utiliteit en industrie zie ik

samen met een uitzendbureau voor robots. Ook in woningen

kansen. Ons DNA komt overeen; beide bedrijven hebben

zijn die straks niet meer weg te denken.”

bijvoorbeeld veel ervaring met Lean. Vaak zijn we bezig met
dezelfde vraagstukken, elk vanuit de eigen plek in de keten.

Veiligheid cruciaal

Verdere verbinding kan ons allebei verder brengen. En klanten

Techniek vormt volgens Karsemakers geen belemmering meer.

hebben er baat bij.”

“Alles wat wij kunnen bedenken, is of wordt mogelijk. Met de
eindklant als uitgangspunt en samen met partners als Van den

ABB ZIET CO-CREATIE ALS SLEUTEL TOT SUCCES

Veel gedoe en extra kosten

Pol willen wij in het complete traject een rol spelen. Van

In het buitenland is er vaak rechtstreeks contact tussen

ontwerp en engineering tot realisatie en service.” Beveiliging

bewoner en installateur. “Nederland kent veel seriematige

van data is daarbij essentieel. “Er is veel aandacht voor risico’s

woningbouw via ontwikkelaars en bouwers. Dit leidt tot

en ABB voldoet aan de strengste normen op het gebied van

gestapelde prijzen, inclusief marge en risico-opslag van alle

cybersecurity. Veiligheid is een cruciale randvoorwaarde.”

betrokken partijen.” Uit kostenoverwegingen wordt

“ALLES WAT JE
KUNT BEDENKEN, IS
TECHNISCH MOGELIJK”
18 VAN DEN POL

nieuwbouw vaak kaal opgeleverd. “Waarom zijn woningen
niet standaard voorzien van wifi? Kopers willen het liefst een
huis inclusief geïntegreerde techniek. Nu moeten ze die later
zelf laten aanleggen. Gevolg: veel gedoe en extra kosten.” Dat
moet anders, stelt Karsemakers. “Gebruikerswensen zouden
leidend moeten zijn. Daarbij is een prominente rol weggelegd
voor de installateur, als systeemintegrator en servicepartner.
Idealiter zit deze zo vroeg mogelijk aan tafel.”
Meterkast en kozijn
Woningen raken steeds meer verbonden. “Tien connected
devices lijkt wellicht veel. Maar vaak halen huizen dat nu al.
Veiligheid, comfort, energiereductie; drijfveren zijn er te over.

WERELDWIJDE MARKLEIDER
ABB is marktleider op het gebied van energie- en
automatiseringstechnologie. Wereldwijd werken
150.000 mensen bij het concern. Bedrijfsonderdeel
Busch-Jaeger levert geavanceerde elektronische
producten voor gebouwautomatisering voor de
installatiebranche. De ABB Experience in Nieuwegein
toont oplossingen en innovaties voor woningbouw,
utiliteit en industrie.

PULS 19

DE VRIES EN VERBURG PARTNER UIT HET GROENE HART

SUCCES DOOR
MATCHENDE MENTALITEIT
Bij de bouw van twee appartementencomplexen in Leidsche Rijn gingen snelheid en kwaliteit hand in hand. Vertrouwde partners
De Vries en Verburg en Van den Pol kijken terug op een succesvol project. “We spreken elkaars taal en dat werkt prettig.”

De Vries en Verburg uit Stolwijk is een ontwikkelende bouwer.

zijn voorzien van vloerbedekking, meubels en keuken.

“Steeds vaker werken we in een bouwteam,” zegt project-

Bewoners hoeven alleen hun koffer uit te pakken. De

leider Rick Schakel. “Dat biedt volop ruimte voor onze eigen

commerciële ruimtes op de begane grond zijn deels in gebruik

inbreng in het voortraject. De afdeling Planontwikkeling speelt

bij eigenaar Camelot.” Het naastliggende gebouw Reykjavik

daarbij een belangrijke rol.”

telt 149 appartementen. “Deze variëren in grootte, zijn casco
opgeleverd en inmiddels allemaal verhuurd.”

Koffer uitpakken en klaar
Recent voorbeeld betreft twee wooncomplexen in het

Prefab steenstrips

Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. “Deze gecombineerde

Van den Pol was verantwoordelijk voor de complete

opdracht is verworven via een prijsvraag. Camelot Campus

E-installatie, verlichting, intercom plus brandmeldinstallatie in

030 bevat 250 studio’s voor studenten en jongeren. Alle units

de parkeergarage. Op de daken staan 274 zonnepanelen.

“Ook Ledverlichting draagt bij aan de duurzaamheid, net als

Schouders eronder

bewegingsmelders in de parkeergarage,” aldus Schakel. Hij ziet

De Vries en Verburg en Van den Pol zijn vertrouwde partners.

Van den Pol’s brede specialisatie als groot voordeel. “Dit zorgt

In het verleden realiseerden zij samen niet alleen woon-

voor één aanspreekpunt met veel kennis van zaken.”

complexen, maar ook een uniek project als de nieuwbouw en

Er is gekozen voor slimme oplossingen zoals prefab steenstrips

restauratie op landgoed Nieuw Hydepark (Doorn). “Er zijn veel

aan de gevel. “Mede hierdoor kwamen we tot het vereiste

overeenkomsten,” zegt Schakel, die startte als schoolverlater

hoge bouwtempo. Beide objecten waren vrijwel tegelijkertijd

en doorgroeide tot projectleider. “Bij De Vries en Verburg is alle

gereed. Gaandeweg de uitvoering nam de druk toe, met de

ruimte om je te ontwikkelen; je krijgt veel verantwoordelijk-

krappe bouwplaats als extra uitdaging. Toch is het gelukt

heid. Datzelfde zie ik terug bij Van den Pol. Ook daar is de

volgens planning op te leveren. Snelheid en kwaliteit gingen

organisatie plat en zijn er korte lijnen. Het is een groot bedrijf

hand in hand. Daarvoor verdienen alle betrokkenen een

maar op de werkvloer weet iedereen van elkaar wat er speelt.”

compliment.”

Niet alleen de cultuur, ook de mentaliteit matcht. “Beide
bedrijven hebben hun wortels in het Groene Hart, in de polder.
Niet zeuren en schouders eronder is het devies. We spreken
elkaars taal en dat werkt prettig.”

20 VAN DEN POL

PULS 21

“NIET ZEUREN EN SCHOUDERS
ERONDER IS HET DEVIES.”
Rick Schakel
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AAN HET WERK

TRANSFORMATIE KANTOOR NAAR
APPARTEMENTEN UTRECHT
Een binnenstedelijke transformatie van een stadskantoor aan het
Rachmaninoffplantsoen in Utrecht naar 132 appartementen. De
constructie van het voormalige kantoor wordt behouden. Van

EEN SELECTIE ACTUELE PROJECTEN DOOR VAN DEN POL

den Pol past hier een stekerbaar installatiesysteem toe (zie ook
pagina 15). Oplevering naar verwachting najaar 2020.

OOSTERDOKSEILAND AMSTERDAM

NIEUWBOUW COOLHAVEN ROTTERDAM

Op het Oosterdokseiland wordt op kavel 5b/6 gewerkt aan

Aan de Rotterdamse Coolhaven wordt een stukje New York

7.500 m2 woningbouw, ruim veertig appartementen, 63.500 m2

gebouwd. Het gaat om 110 appartementen verdeeld over elf

kantoorruimte waaronder het nieuwe kantoor van Booking.com

blokken, met veel variatie in typen lofts en appartementen. Van

en 1.500 m publiek toegankelijke voorzieningen zoals een

slim ingedeelde studio’s tot ruime penthouses van 270 m2. Ook

uitbreiding van de parkeergarage.

komen er kantoren, ateliers, horeca en ruimte voor kleine

2

bedrijven. Verwachte oplevering eind 2020.

TRAMREMISE NIEUWEGEIN
De tramremise wordt voorbereid op de komst van de Uithoflijn,
de nieuwe sneltramlijn van Utrecht Centraal naar het Utrecht

24 VAN DEN POL

NIEUWBOUW WONINGEN EN PARKEERGARAGE DE DEELTUIN UTRECHT

Science Park. Van den Pol is verantwoordelijk voor de complete

In de Utrechtse nieuwbouwwijk Veemarkt wordt De Deeltuin

stroomvoorziening en verlichting in de nieuwe tramremise. Het

gerealiseerd: 51 woningen rondom een gezamenlijke binnentuin.

gebouw is all electric en heeft Smart Ledverlichting. Deze is zowel

Het project stimuleert de inzet van deeleconomie. De eerste fase

centraal als lokaal regelbaar en voorzien van daglichtregeling plus

is gereed, de tweede fase wordt in het tweede kwartaal van

aanwezigheidssensoren.

2019 opgeleverd.

HOURGLASS AMSTERDAM
Hourglass markeert het nieuwe centrumgebied van de

PV-SYSTEEM OPSLAGLOODSEN JACHTHAVEN MARNEMOENDE IJSSELSTEIN

Amsterdamse Zuidas. Het zandlopervormige gebouw omvat een

Bij een uitslaande brand in januari 2018 zijn bij Jachthaven

mix aan functies: 22.000 m2 kantoor, 700 m2 winkel- en

Marnemoende te IJsselstein twee van de vier bootopslagloodsen

horecaruimten en een appartementenhotel met 115 kamers.

verloren gegaan. Deze zijn opnieuw opgebouwd. Van den Pol

Duurzaamheid is geborgd door een BREEAM Excellent

voorziet de vier loodsen van in totaal 881 zonnepanelen. De

Ontwerpcertificaat.

werkzaamheden starten in april 2019.

PULS 25

DUURZAME LAT LIGT HOOG BIJ SEGRO

FOCUS OP DE BLAUWE BANAAN
SEGRO is eigenaar en ontwikkelaar van logistiek en industrieel
vastgoed. Objecten van het beursgenoteerde Britse bedrijf

DUURZAAM PARK

concentreren zich op logistieke hotspots. SEGRO beoogt

Niet alleen in de gebouwen van SEGRO Park Amsterdam

langjarige verhuur, geen snelle doorverkoop. “Daarom kijken

Airport, ook bij de gebiedsontwikkeling staat duurzaamheid

we bij duurzaamheidsinvesteringen naar de lange termijn.”

centraal. Verweij: “Zo is bij de straatverlichting gekozen
voor Led. Opmerkelijk element is de sprinklerbuffer. Er zijn

Locatie is leidend voor SEGRO. “Wij focussen op de zoge-

geen afzonderlijke watervoorzieningen maar één centrale

naamde blauwe banaan,” stelt Eelco Verweij, Project Manager

buffer voor het hele park. De brandweer stemde in met

bij SEGRO Netherlands. “Dit is een strook over Europa waar

deze oplossing die de milieubelasting substantieel beperkt.”

logistieke activiteiten geconcentreerd zijn. In Nederland loopt
deze via Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Venlo.”
Visueel visitekaartje
De SEGRO-portefeuille omvat zowel aangekochte objecten als
eigen ontwikkelingen. Prominent voorbeeld daarvan is SEGRO
Park Amsterdam Airport. “Van de uiteindelijke 100.000 m2 is
op dit moment een vijfde gerealiseerd. Het betreft twee
complexen; een logistiek centrum van 10.000 m2 en een hal
met kleinere units van 1.300 tot 1.500 m2. Hiermee bedienen
we verschillende doelgroepen.”

Grootste zonnedak van Nederland
De processen in een gebouw bepalen welk aantal panelen
optimaal is. “Logistieke activiteiten beginnen vaak vroeg en
gaan tot laat in de avond of nacht door. De match met het
maximale opwekkingsmoment is in dat geval niet altijd ideaal,”
aldus Verweij. Bij een gebouw van SEGRO in Tilburg, verhuurd
aan een bekende bouwer van elektrische auto’s, ligt dat
anders. “Daar kan de pv-installatie veel meer energie kwijt. Er

Bouwer Hercuton selecteerde Van den Pol. Verweij: “Als
installateur spelen zij een sleutelrol bij het duurzame en slimme
karakter van SEGRO Park Amsterdam Airport. Het BREEAM
Excellent-certificaat wordt mede behaald door elementen als
Ledverlichting, centrale besturing van installaties, daglichtsensoren en zonnepanelen.” Die laatste bevinden zich uit het
zicht. “Om het duurzame profiel te benadrukken, is de luifel
voorzien van translucente panelen. Die wekken energie op
maar zijn vooral bedoeld als visueel visitekaartje.”

wordt bijna 3 megawatt opgewekt. Enige tijd was dit zelfs het
grootste zonnepanelendak van Nederland. Het is illustratief
voor onze ambities.” De E-installatie op deze locatie is in 2015
door Van den Pol aangelegd.
De juiste balans
De gebouwen op SEGRO Park Amsterdam Airport beschikken
over een WKO-installatie en zijn all electric. “Wij focussen op
langjarige verhuur, niet op snelle doorverkoop,” benadrukt
Verweij. “Bij duurzaamheidsinvesteringen kijkt SEGRO altijd
naar de lange termijn. Gasloos wordt de norm; daarom kiezen
we daar nu al voor. Gebouwen zijn hiermee klaar voor de

“GASLOOS WORDT DE

toekomst.” Door alle maatregelen wekt het gebouw meer
energie op dan het verbruikt. “Het is zaak om de juiste balans

NORM, DAAROM KIEZEN

te vinden tussen investeringen en een realistische huurprijs.

WE DAAR NU AL VOOR.”

ook zo belangrijk. Het helpt ons om de juiste afwegingen te

Daarom is de kennis en ervaring van partijen als Van den Pol
maken.” Dat is bij SEGRO Park Amsterdam Airport zeker
gelukt. De beide gebouwen die er nu staan, zijn op risico

Eelco Verweij
26 VAN DEN POL

gerealiseerd maar binnen twee maanden na oplevering vrijwel
volledig verhuurd.
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“HET
VENIJN ZIT
IN DE STAART”
CIRCULARITEIT COREBUSINESS VOOR THEO POUW GROEP

In een economie waar circulariteit steeds belangijker wordt, staan de activiteiten van de Theo Pouw Groep in
het middelpunt van de belangstelling. De behoefte techniek te doorgronden is een tweede natuur bij het
Utrechtse familiebedrijf. “We kruipen soms letterlijk in een machine om alle details te achterhalen.”
Bij het hoofdkantoor van de Theo Pouw Groep is het
een komen en gaan van grote blauwe trucks. Met
nog zeven andere vestigingen zijn deze ook elders in
het land een vertrouwd gezicht. Het bedrijf maakt
one stop shopping mogelijk via levering van
bouwstoffen en hoogwaardige secundaire materialen,
grondreiniging, recycling van bouw- en slooppuin
plus verhuur van materieel. Met drie vestigingen
verzorgt bedrijfsonderdeel CTU op- en overslag voor
de binnenvaart.

“HERGEBRUIK WORDT ALSMAAR
HOOGWAARDIGER.”
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Waardering voor milieuprestaties

Investeren in duurzaamheid

De afgelopen jaren opende de Theo Pouw Groep beton-

Niet alleen voor klanten, ook bij de eigen bedrijfsvoering heeft

centrales in Almere en Groningen. “Hiermee spelen wij in op

duurzaamheid hoge prioriteit. “Elke investering, alle vernieu-

de wens van overheden om bouw- en sloopafval zoveel

wing gebeurt zo duurzaam mogelijk. Bijvoorbeeld door

mogelijk lokaal te verwerken,” zegt directeur Alexander Pouw.

transport steeds efficiënter in te richten. Een eerste elektrische

“Onnodig transport wordt vermeden. Ook heeft betonmortel

kraan is in gebruik. Bij vrachtwagens heeft deze aandrijving

dat wij produceren een steeds hoger aandeel gerecyclede

nog beperkingen door de geringe actieradius; waterstof lijkt

materialen.” Het omzetten van afval in herbruikbare grondstof

kansrijker. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.”

staat in het middelpunt van de belangstelling. “Bij aanbeste-

Van den Pol heeft een aantal vestigingen voorzien van

dingen worden aantoonbare milieuprestaties steeds zwaarder

zonnepanelen; er volgen er meer. “Zij helpen ook bij de

meegewogen. Een positieve ontwikkeling; wij investeren fors

verdere verduurzaming van installaties.” Beide familiebedrijven

om op dit gebied beter te presteren dan de markt.”

delen dezelfde drijfveren. “Er is oog voor de lange termijn.
We hechten allebei waarde aan duurzaamheid en investeren

Gedreven vakmensen

hier volop in. Door ervaringen uit te wisselen, brengen onze

Om die voorsprong te behouden, krijgt optimalisering van

bedrijven elkaar verder.”

procesinstallaties alle aandacht. “Al vele jaren ondersteunt
Van den Pol daarbij. Recent onder meer bij de uitbreiding van

Uitdaging

installaties in Eemshaven, Groningen en Almere.” De behoefte

Steeds meer afval wordt hergebruikt. “En dat hergebruik wordt

om techniek te doorgronden is een tweede natuur bij de

alsmaar hoogwaardiger. Al kijken sommige ontdoeners helaas

Theo Pouw Groep. “We kruipen soms letterlijk in een machine

nog vooral naar de laagste prijs. Restmateriaal wordt hierdoor

om alle details te achterhalen, vragen door en willen precies

laagwaardig ingezet terwijl het hoogwaardiger kan, al is dat

weten hoe iets werkt. Daarin gaan we denk ik verder dan de

iets duurder. Uit oogpunt van circulariteit een gemiste kans.”

meeste andere opdrachtgevers. Voor de medewerkers van
Van den Pol is dat geen probleem. Het zijn gedreven vakmensen,

Alexander Pouw verwacht dat het uiteindelijk lukt om 100%

net als wij.”

materiaal terug te winnen. “Maar zover is het nog niet.
Bijvoorbeeld bij beton staat de wetgeving slechts een deel
gerecycled materiaal toe terwijl technisch meer mogelijk is.
Ook zit het venijn in de staart; de laatste procenten zijn het
moeilijkst. Maar die uitdaging gaan we graag aan.”

28 VAN DEN POL
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KORT NIEUWS

“ELKE INVESTERING, ALLE
VERNIEUWING GEBEURT ZO
DUURZAAM MOGELIJK.”

SLIMME VERLICHTING VOOR HET MKB
Signify – voorheen Philips Lighting – introduceerde Interact

Lampen in ruimten en zones kunnen gedimd of

Pro, een slim connected verlichtingssysteem voor het

uitgeschakeld worden als die niet gebruikt worden. Ook

midden- en kleinbedrijf. “Hiermee kunnen tot tweehonderd

kunnen ze worden afgestemd op het niveau van het

lichtpunten worden aangestuurd,” vertelt Paul van der

binnenvallende daglicht. “Dit maakt het mogelijk te sturen

Maas, sales engineer bij Van den Pol. “Dat gebeurt volledig

op energiebesparing en de inzet van facilitaire diensten. Is

draadloos via een wandschakelaar, bewegings- en daglicht-

een ruimte een dag niet gebruikt dan kunnen schoonmakers

sensor. Simpelweg bedienbaar en uitleesbaar via een

deze overslaan.” Naar verwachting wordt de functionaliteit

cloud-gebaseerd dashboard op computer, laptop, tablet of

van het systeem snel verder uitgebreid. “Andere Interact-

smartphone.”

versies kennen bijvoorbeeld de mogelijkheid om werkstromen en logistieke processen in gebouwen te monitoren.”

LET OP: REGELGEVING
ENERGIEBESPARING WIJZIGT

30 VAN DEN POL

Per 1 januari 2019 is er een belangrijke wijziging in de

nu verplicht om aan te tonen welke energiebesparende

regelgeving omtrent energiebesparing. Voor 1 juli van dit

maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder

jaar moeten alle bedrijven en instellingen die meer dan

er genomen zijn. Groen opwekken van energie telt niet mee.

50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken,

Van den Pol kan u desgewenst ondersteunen met aanvullen-

zich registreren via het eLoket van de Rijksdienst voor

de elektrotechnische maatregelen. Meer weten? Bel ons

Ondernemend Nederland (RVO). Deze grootverbruikers zijn

Green Team via 0348-473434.
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FAMILIEBEDRIJF - MIEKE DE WIT EN KOEN VAN ROSSUM

“IEDEREEN KIJKT
NU AL UIT NAAR 2020”
Van den Pol is in meerdere opzichten een familiebedrijf. Ook bij sommige medewerkers is sprake van een familieband. Zoals Mieke
de Wit en haar neef Koen van Rossum: “Als jochie van 16 tussen de grote kerels word je regelmatig getest.”

Koen van Rossum liep stage bij Van den Pol en kwam in 2010

Door de modder

in dienst. “De mogelijkheid leren en werken te combineren,

Koen werkt regelmatig bij Peka Kroef in Odiliapeel. Ook voor

sprak erg aan. Net als het salaris natuurlijk.” Veel medewerkers

Mieke is deze producent van aardappelproducten bekend

zijn gestart via de eigen bedrijfsschool, weet Koens tante

terrein. “Jaren geleden liep ik er tijdens een personeels-wissel-

Mieke de Wit. “Het is voor jongeren een aantrekkelijke optie.”

dag mee met onze mensen. Om zes uur werd ik opgehaald,

Al zo’n twintig jaar werkt ze als receptioniste. “Ik heb veel

twaalf uur later was ik weer thuis. Een hele ervaring. En ik

verschillende contacten, zowel telefonisch als face to face. Als

werd natuurlijk flink in de maling genomen. Door de modder

mensenmens voel ik me hier als een vis in het water. Daarnaast

lopen, kabels boven mijn macht vastmaken…; ik was bekaf.

doe ik onder meer facturering en urenadministratie.

Onze jongens hebben erg gelachen.”

Afwisseling genoeg dus.”
Geweldige happening
Even ouwehoeren

Het is illustratief voor de sfeer bij Van den Pol. Koen: “Het is

Tijdens de lessen kneep Koen er af en toe tussenuit.

echt een familiebedrijf. Er werken veel mensen uit de omge-

“Zogenaamd naar het toilet, in werkelijkheid even ouwe-

ving waar je via via wel een connectie mee hebt. Borrels en

hoeren bij Mieke aan de receptie,” bekent hij. Dat zit er nu niet

uitjes zijn altijd heel gezellig.” Om de vijf jaar gaat het

meer in. “Net als veel anderen ben ik gestart bij Woningbouw.

complete bedrijf plus aanhang een weekend weg. “Elke keer is

Daar leer je echt de basis van elektrotechniek. Het is hard

weer gaver dan de voorgaande editie,” zegt Mieke. “In 2015

werken en als jochie van 16 tussen de grote kerels word je

was het een geweldige happening met een concert van Guus

regelmatig getest. Dan moet je van je afbijten.” Later werkte

Meeuwis als afsluiter. Ben benieuwd hoe we dat de volgende

Koen bij Utiliteitsbouw en stapte vervolgens over naar

keer gaan overtreffen. Iedereen kijkt nu al uit naar 2020.”

Industriële Automatisering. “In de toekomst wil ik best meer
verantwoordelijkheid dragen. Een grote klus in China lijkt me
ook wel wat.”
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LAAGDREMPELIGE OPLOSSING BIJ MCI

ALARMERINGSSYSTEEM
MAAKT ALLEEN
WERKEN VEILIGER
Mirror Controls international (MCi) is wereldmarktleider in

“OOK VOOR VEEL ANDERE

actuatoren; apparatuur voor het afstellen en inklappen van
autospiegels. Om de veiligheid van medewerkers buiten kantoortijd
te borgen, koos het bedrijf voor een laagdrempelig
personenalarmeringssysteem.

ORGANISATIES KAN DIT

In het MCi-hoofdkantoor te Woerden vindt ontwerp en prototyping

EEN UITKOMST ZIJN.”

plaats. De actuatoren – jaarlijks zo’n 80 miljoen – worden geproduceerd in Ierland, Mexico en China. “De kans dat een auto voorzien
is van onze techniek, is meer dan 50%,” zegt product designer
Jan Gentis.
App detecteert beweging
Het komt regelmatig voor dat medewerkers vroeg of juist laat alleen
aan het werk zijn in het testlab of de werkplaats. “Als ze iets
overkomt – bijvoorbeeld een ongeluk met een machine – dan is er
niemand die alarm kan slaan. Hiervoor zochten wij een oplossing.”
De vraag werd voorgelegd aan Van den Pol. “Beste optie bleek een
X-Guard personenalarmeringssysteem. De betreffende medewerkers
hebben een telefoon bij zich met een app. Als die constateert dat er
twee minuten geen beweging is, gaat er een melding naar de
alarmcentrale. Kan die geen telefonisch contact krijgen met de
medewerker dan komt het beveiligingsbedrijf in actie.”
Laagdrempelig
Het alarmeringssysteem voldoet prima. “Het is een laagdrempelige

INTEGRATIE MET
SLIMME SOFTWARE

oplossing die ook voorziet in monitoring en rapportage. De telefoons
hebben gps waardoor duidelijk is welk wifibaken het signaal oppikt.

Van den Pol – al jarenlange vaste E-partner van MCi –

Je weet dus waar iemand zich bevindt.” Naast de aanschaf van

verving er recent de software die toegangscontrole koppelt

telefoons is een abonnement vereist op de alarmcentrale. Gentis:

aan de inbraakinstallatie. Dit slimme, flexibele platform

“Gezien de meerwaarde vind ik de investering alleszins redelijk. We

wordt continu doorontwikkeld en kan in de toekomst

onderzoeken of het systeem elders in het bedrijf ingezet kan worden.

verder worden uitgebreid, bijvoorbeeld door de integratie

Ik kan me goed voorstellen dat het ook voor veel andere organisaties

van camera’s.

een uitkomst is.”
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