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Ondanks de coronacrisis gaat de verduurzaming van Nederland 

onverminderd door. Soms versnelt deze zelfs. Bijvoorbeeld door 

innovatieve bedrijven die gezonde en duurzame producten op de 

markt brengen. Met steeds meer van deze koplopers zijn we in 

gesprek over de bouw van hun nieuwe productiefaciliteiten. Zij 

waarderen de focus op duurzaamheid die Van den Pol al 

decennialang kenmerkt. En zien het als basis voor een vruchtbare 

samenwerking. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Niet 

alleen van dit bedrijf, ook van onze planeet.

Zeker nu het coronavirus nog niet verslagen is, blijft de veiligheid 

van onze mensen het allerbelangrijkst. Voor eind 2020 

willen wij gecertificeerd zijn volgens de Veiligheidsladder. Daartoe is 

iedereen getraind, van monteur tot telefoniste. Bewustwording 

kreeg een forse impuls en veiligheid zit nu echt tussen de oren.

  

 

Certificering is een middel, geen doel. Nul ongevallen is dat wel; 

alle medewerkers moeten elke dag opnieuw gezond thuiskomen. 

Daartoe is een veiligheidsraad ingesteld met een brede 

vertegenwoordiging uit het bedrijf. Deze raad pikt signalen op, 

registreert meldingen en zorgt voor actie en opvolging.

Het overgrote deel van onze activiteiten vindt plaats in de grote 

steden. Daar komen de eigenschappen van dit bedrijf bij uitstek tot 

hun recht. In deze PULS vindt u voorbeelden van actuele, 

opmerkelijke stedelijke projecten.  

Al werken we met veel plezier in de stad, onze mensen zijn blij als 

ze vrijdagmiddag weer het Groene Hart inrijden. Zo combineren we 

het beste van twee werelden: uitdagend werk in drukke gebieden, 

rustig wonen in de polder.

HET BESTE 
VAN TWEE 
WERELDEN

VOOR ONZE MEDEWERKERS, KLANTEN EN PROCESSEN HEEFT DE CORONA-UITBRAAK VEEL 

IMPACT. GELUKKIG BESLOOT DE OVERHEID DAT BOUWPLAATSEN OPEN MOCHTEN BLIJVEN. 

DIT BENADRUKT HET BELANG VAN ONZE SECTOR VOOR DE BV NEDERLAND.

Wim van den Pol

Nederland telt medio 2020 meer dan 58.000 (semi-)

publieke laadpunten, meldt RVO. Het aantal private 

laadpalen ligt ruim boven de 100.000. Wereldwijd is er 

geen ander land met dezelfde dichtheid. “Bij gewone 

laadpalen is er steeds meer aanbod, vaak plug & play-

apparatuur,” zegt Dennis van Meurs, business unit leider 

Gebouwbeheer. In toenemende mate kiezen Van den 

Pol-klanten echter voor smart laadpalen. “Voor bedrijven is 

dit type laadpaal al standaard. Met smart laadpalen kun je 

meerdere auto’s tegelijk laden met een lager beschikbaar 

vermogen. Verzwaring van de energieaansluiting is 

daardoor niet altijd nodig.”  

Ook thuis kiezen mensen steeds vaker voor smart. 

“Hiermee kunnen zij tegelijkertijd elektrisch koken en in de 

toekomst een elektrische cv-ketel gebruiken, zonder dat je 

de huidige netaansluiting overbelast. Die hoeft dan ook niet 

verzwaard te worden.”

Tweerichtingsverkeer

In de toekomst zullen zogenaamde bidirectionele laadpalen 

een vertrouwd gezicht worden. “Een elektrische auto kan 

hiermee gebruikt worden voor opslag en levering van 

groene energie. Wek je bijvoorbeeld thuis met PV-panelen 

meer stroom op dan nodig is, dan wordt deze via een 

bidirectionele laadpaal tijdelijk opgeslagen in de auto.  

Is energie nodig dan kan de auto die vervolgens leveren. 

Tweerichtingsverkeer dus; je hebt als het ware een externe 

accu die als buffer dient. Voor individuele woningen, maar 

ook voor bedrijventerreinen. Dit zorgt voor flexibiliteit en 

beperkt de belasting van het net.”

Onder meer in de regio Utrecht zijn er proeftuinen voor 

smart solar charching. “Naast aan de laadpaal stelt dit ook 

eisen aan de auto. Steeds meer merken zien de potentie 

van deze techniek en experimenteren ermee.”

LAADPALEN STEEDS
SLIMMER



Hourglass is de nieuwste eyecatcher op de Zuidas. De advocaten en fi scalisten van Loyens & Loeff krijgen er op maat 

gesneden huisvesting. “De eisen ten aanzien van duurzaamheid, comfort en gebruiksvriendelijkheid zijn hoog.”

LOYENS & LOEFF KIEST VOOR HOURGLASS

HIGH-END 
OP DE ZUIDAS

Vinger in de pap

CBRE ondersteunde Loyens & Loeff bij de oriëntatie. 

Aansluitend nam de integrale vastgoedadviseur ook het 

projectmanagement op zich. Rowan Soffers kwijt zich al drie 

jaar van die taak. “Ik fungeer als schakel tussen de klant, de 

projectontwikkelaar en alle bouwpartners.” Loyens & Loeff 

koos ervoor om via de interieurarchitect al in een vroeg 

stadium een dikke vinger in de pap te hebben. “Dat 

resulteerde in een aanzienlijk aantal cascowijzigingen zoals 

het aanbrengen van extra vides. Opvallend detail daarbij is 

een verticale plantenwand van zeker 50 meter.”

Een afl opend huurcontract van het Amsterdamse kantoor 

was voor Loyens & Loeff aanleiding om zich te oriënteren op 

nieuwe huisvesting. “De keuze viel op nieuwbouw,” vertelt 

Ger Glimmerveen, projectleider huisvesting. “Als 

ontwikkelaar werd Sax Vastgoed geselecteerd. Architect 

Dam & Partners ontwierp het gebouw met de markante 

zandlopervorm terwijl Powerhouse verantwoordelijk is voor 

het interieurontwerp.”

Geen geheimen

Hourglass is in alle opzichten een high-end kantoorgebouw, 

stelt Glimmerveen. “Duurzaamheid wordt geborgd door een 

BREEAM Excellent-certifi cering. En de eisen ten aanzien van 

kwaliteit, comfort en gebruiksvriendelijkheid zijn hoog.”

Van den Pol is verantwoordelijk voor de E-installatie, 

verlichting, CCTV, toegangscontrole-, inbraak-, video-

intercom-, brandmeld- en ontruimingsinstallatie. “Het is een 

belangrijk voordeel dat zij ook het casco geïnstalleerd 

hebben. Hourglass heeft geen geheimen voor Van den Pol; 

als gebruiker profi teren wij daarvan.” Voor CBRE is het een 

vertrouwde partij. “We hebben in het verleden veel projecten 

samen gedaan,” zegt Soffers. “Van den Pol legt de lat hoog, 

net als wij.”

6  VAN DEN POL PULS  7
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Toegang via app

Bedrijfszekerheid staat voorop. “Daartoe is bijvoorbeeld de 

data-installatie redundant uitgevoerd en volledig gescheiden 

aangelegd.” De brandveiligheid vergde extra aandacht. 

Op de verdiepingen twaalf tot en met zestien bevindt zich 

een hotel. Certifi cering van de brandmeldinstallatie voor het 

gebouw is echter pas mogelijk als hoofdgebruiker 

Loyens & Loeff zijn intrede doet. “Het kostte de nodige 

hoofdbrekens om de brandveiligheid tot dat moment in het 

bouwproces goed te borgen, ook omdat het hotel al eerder in 

gebruik is genomen. Maar met oog voor elkaars belangen en 

goede afstemming van de planningen is dat prima gelukt.”

Vermeldenswaard is ook het toegangscontrolesysteem. 

“Hourglass is 24/7 toegankelijk voor medewerkers,” zegt 

Glimmerveen. “Loyens & Loeff wil graag dat zij via hun 

mobiele telefoon de tagreaders kunnen aansturen. Kaartlezers 

zijn daarom voorbereid op bluetoothcommunicatie. Volgende 

stap is de softwarematige integratie van alle benodigde 

protocollen, ook die van het hotel.” 

Vloeiend proces

Gezien omvang en complexiteit van het project is er intensief 

contact met de bouwpartners. “Elke woensdag treffen we 

elkaar,” zegt Soffers. Hij is tevreden over de prestaties van 

Van den Pol. “Positief is de duidelijke scheiding tussen casco 

en inbouwpakket. Dat is een potentieel spanningsveld waar 

Van den Pol professioneel mee omgaat, mede door hun 

kennis van beide elementen. Datzelfde geldt voor de soms 

ingrijpende cascowijzigingen – denk aan de vides. En omdat 

ze de CBRE-werkwijze kennen, worden veel zaken geregeld 

zonder dat wij er omkijken naar hebben.” Van den Pol en 

W-partner Klimaatservice Holland werken veel samen. 

“Dat zorgt voor een vloeiend proces, onder meer met 

gezamenlijke werktekeningen.” 

Het moment van oplevering komt langzamerhand 

dichterbij. “Daartoe worden de installaties verknoopt en 

vallen alle puzzelstukjes in elkaar,” aldus Glimmerveen. 

“Gezien het verloop tot nu toe is er alle vertrouwen in een 

succesvolle afronding.”

PULS  9
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In Eindhoven maken klanten kennis met de nieuwe winkelbeleving van C&A. Vertrouwde partner Van den Pol was 

verantwoordelijk voor de elektrotechnische en data-installaties plus verlichting. “Het winkelend publiek ervaart meer 

gemak, comfort en inspiratie.”

NIEUW WINKELCONCEPT NA METAMORFOSE

C&A INSPIREERT 
IN EINDHOVEN

De relatie van C&A en Van den Pol gaat zeker tien jaar terug. 

“Vermoedelijk al een stuk langer, onder andere via 

zusterbedrijf GRB Verlichting,” vertelt Michel, projectmanager 

bij C&A. “We ervaren de samenwerking als constructief, 

meedenkend en kwalitatief op een goed niveau. 

Waarschijnlijk speelt ook mee dat Van den Pol een 

familiebedrijf is waar medewerkers met plezier en 

saamhorigheid voor de klant werken.”

Praktijk stuurt projecten

De afdeling Construction, Maintenance & VIM van C&A 

onderhoudt de contacten met Van den Pol. Deze afdeling 

bestaat uit project- en beheerteams. “De meeste kosten en 

uitdagingen zitten in de exploitatie, niet in de uitvoering van 

het project,” stelt Michel. “Het is daarom belangrijk dat wij 

gebruik maken van de ervaringen uit de praktijk (lees: 

beheer) om zo tot betere installaties te komen. Voorbeeld 

hiervan is de groepsvervanging van lichtbronnen door GRB 

die wordt aangestuurd door ons beheerteam. Zij kunnen 

eventuele problemen en opmerkingen rechtstreeks met 

Van den Pol delen, waardoor dit bij projecten als verbeterpunt 

kan worden meegenomen.”

BREEAM-gecertifi ceerd

Een prominent recent project was de metamorfose van het 

fi liaal in Eindhoven. Klanten ervaren er de nieuwe 

winkelbeleving van C&A. “Door de cascoverbouwing zijn de 

oorspronkelijke winkeloppervlakte en positie in het pand 

drastisch gewijzigd,” verduidelijkt Onno, eveneens 

projectmanager bij C&A. “De oorspronkelijke vierde 

verdieping is verwijderd. Ook zijn diverse vloervelden 

verhoogd, zodat meer ruimte op de verdiepingen ontstond. 

De voorgevel is geheel gerestaureerd en voorzien van nieuwe 

kozijnen en beglazing. Ook de plint van het gebouw is 

vernieuwd en ingevuld met veel glas zodat deze transparant 

is op straatniveau.” Het hele gebouw is BREEAM-

gecertifi ceerd. “Op allerlei gebieden zijn hiervoor 

voorzieningen getroffen. Er is een PV-installatie aanwezig en 

de winkel is volledig uitgevoerd in ledverlichting.”

10  VAN DEN POL
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Loungehoek

Welke beleving moet het publiek in Eindhoven vooral 

ervaren? “De winkel heeft een hele nieuwe look & feel

gekregen met een warmere uitstraling en moderne 

faciliteiten,” aldus Onno. “Zo is er onder andere een 

comfortabele loungehoek met wifi  en zijn de pashokjes 

verruimd. Het publiek ervaart meer gemak, comfort en 

inspiratie tijdens het winkelen.”

Menselijk contact

Verlichting is één van de smaakmakers en draagt bij aan de 

open winkelbeleving. “Dit kan echter niet worden gerealiseerd 

zonder zorgvuldig aangelegde installaties die achter de 

schermen helder en vakkundig zijn gemonteerd. Van den Pol 

heeft de complete elektrotechnische en data-installaties 

geleverd en aangelegd. Van hoofdverdeler tot aansluitpunt 

van een telefoon in de paskamers.” Waar ligt voor C&A bij 

het Eindhovense project vooral de toegevoegde waarde van 

Van den Pol? “In het vakmanschap, de toewijding en 

correctheid maar zeker ook in het menselijk contact naar onze 

medewerkers en de overige bouwers.”

“KLANTEN ERVAREN 

DE NIEUWE 

WINKELBELEVING 

VAN C&A.”

HOOG BEZOEK VOOR 
DE TECHNOHUB
Om basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en 

mbo-studenten kennis te laten maken met de nieuwste 

techniek is in Woerden een praktijkcentrum ingericht. In 

deze TechnoHUB is onder meer aandacht voor installatie- 

en elektrotechniek, bouw, metaal, robotica en transport. 

Ook medewerkers van regionale bedrijven en zij-instromers 

kunnen zich in de TechnoHUB verder ontwikkelen.

De leeromgeving is een initiatief van Woerdens Techniek 

Talent (WTT), een samenwerkingsverband van technische 

bedrijven en onderwijsinstellingen in het Groene Hart. 

Al ruim tien jaar maakt WTT jongeren enthousiast voor 

technische beroepen. Doel: het tekort aan technisch 

geschoold personeel terugdringen. Van den Pol is een 

van de drijvende krachten achter WTT en verzorgde 

samen met collega-bedrijven de installaties in het 2.650 m2 

grote praktijkcentrum.

Als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap 

bracht koningin Máxima op 26 juni een bezoek aan de 

TechnoHUB. Zij sprak er met leerlingen, docenten en 

initiatiefnemers. Van den Pol-robot Zora kon rekenen op 

speciale aandacht van de koningin.
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Diederik Dam is een van Nederlands bekendste architecten. Zijn ontwerpen zijn vooral te vinden in grote steden. 

Actueel visitekaartje is de Zalmhaven in Rotterdam, met 215 meter de hoogste woontoren van de Benelux. “Er moet 

ruimte zijn voor avontuur.”

ARCHITECT DIEDERIK DAM PLEIT VOOR RUIMTE EN VERTROUWEN

“DE STAD BLIJFT
EEN MAGNEET”

Bouwen is complexer geworden, stelt Diederik Dam. “Niet 

in essentie, wel als het gaat om randvoorwaarden als 

vergunningen en procedures. Andere cruciale verandering: 

aan opdrachten gaat meestal een competitie of prijsvraag 

vooraf. Hierdoor komt een ontwerp meer op afstand van de 

opdrachtgever tot stand. Dit staat haaks op de toenemende 

complexiteit die juist vraagt om nauw contact. Verder is het 

afdekken van risico’s en verantwoordelijkheden steeds 

belangrijker. Begrijpelijk wellicht, maar voor het beoordelen 

en borgen is veel menskracht nodig. Slechts een kleine 

groep is bezig met het ontwerp. Hierdoor drijft ons vak weg 

van de kern.”

Intuïtief talent

Dam & Partners Architecten wordt veel gevraagd voor 

complexe, grootschalige projecten. “Dat vergt 

uithoudingsvermogen. Aan de bouw van de Zalmhaven ging 

vijftien jaar voorbereiding vooraf. Een architect moet een 

intuïtief talent ontwikkelen om te pieken op het juiste 

moment, wanneer het er echt toe doet. Dat leer je niet tijdens 

de opleiding; het is een kwestie van ervaring.”

Synergie met techniek

Dam & Partners en Van den Pol waren samen bij meerdere 

projecten betrokken. “Recente voorbeelden zijn NoMA House 

en Hourglass. Hun straightforward aanpak werkt plezierig. We 

hebben begrip en waardering voor elkaars ambacht.” 

Comfort en vrijheid voor gebruikers vormen het uitgangspunt 

bij het werk van Dam. “Daarbij is veel synergie tussen 

architectuur en techniek. In een samenspel zorgen zij ervoor 

dat mensen zich veilig voelen, keuzemogelijkheden hebben en 

vrij zijn.” Volgens Dam wordt vaak maar een klein deel van de 

technische mogelijkheden na oplevering gebruikt. “Door bij 

oplevering een duidelijke briefi ng te geven aan de gebruikers 

kan het potentieel van techniek nog beter worden benut.”

New York en Rotterdam

Dam is groot fan van de stad. “Steden zijn magneten, al 

duizenden jaren. Ondanks de angst om dicht bij elkaar te zijn, 

zorgt de mix van functies ook nu voor energie en dynamiek. 

New York is voor mij de ultieme stad. In Nederland is 

Rotterdam de enige plek waar je daar fl arden van terugziet.”

De architect heeft een voorliefde voor gebouwen die zich 

ontsluiten voor de omgeving. “Objecten waarvan het 

interieur deel uitmaakt van de openbare ruimte. Door de 

complexe processen van realisatie worden die helaas steeds 

schaarser. Daarom ben ik blij dat in de top van de Zalmhaven 

voor iedereen toegankelijke voorzieningen komen. Zo wordt 

het gebouw straks één met de stad.”

Onderscheidende kwaliteit

Nederland kent een groot woningtekort. Hoe zou Dam het tij 

keren? “Er is weer een ministerie voor Huisvesting & 

Ruimtelijke Ordening nodig dat een centrale regie voert. 

Belangrijk speerpunt: meer planologische ruimte voor 

ontwikkeling van steden.” Daarbij pleit Dam voor vertrouwen 

in marktpartijen. “Die zijn heel goed in staat om zorgvuldig, 

duurzaam en hoogwaardig te ontwikkelen en te bouwen. 

Ook moet ruimte zijn voor vernieuwing. Bestemmingsplannen 

beschrijven de bestaande toestand en zetten een rem op de 

zo noodzakelijke creativiteit. Er moet plaats zijn voor avontuur, 

verrassing en initiatief. Dat levert echte, onderscheidende 

kwaliteit op.”

Diederik Dam (1966) studeerde architectuur aan 

de TU Delft. Hij geeft leiding aan Dam & Partners 

Architecten. Bekende projecten van het bureau zijn 

onder meer woontoren De Coopvaert en 

kantoorgebouw De Maastoren, beide in 

Rotterdam. Ook was Dam samen met collega Jean 

Nouvel verantwoordelijk voor European Patent 

Offi ce te Rijswijk.

“ER MOET PLAATS 

ZIJN VOOR AVONTUUR, 

VERRASSING EN 

INITIATIEF.”

NoMA House in Amsterdam.



Als co-maker is Van den Pol betrokken bij opmerkelijke projecten van ERA Contour. Deze ontwikkelaar en bouwer 

excelleert in een stedelijke omgeving. “Het gaat om de mensen; daar doen we het voor.”

ERA CONTOUR WIL PLEKKEN CREËREN WAAR ALLES KLOPT

“GEZAMENLIJKE ENERGIE 
LEIDT TOT BIJZONDERE 
PROJECTEN”

Wim Verschoor was al bij veel projecten betrokken. “Maar 

Little C spant de kroon,” aldus de hoofduitvoerder van ERA 

Contour. “Het is een stukje New York in Rotterdam.”

Little C omvat vijftien gebouwen met 315 loftappartementen 

plus onder meer een parkeergarage, bedrijfsruimte en horeca. 

“De bebouwing is zeer gevarieerd met bijzondere details; 

metselwerk, stalen hekwerken en loopbruggen. Er komen 

pleintjes met groen en het maaiveld krijgt een retentiedak.”

Voor rondleidingen is veel animo. “Uiteraard ook bij de 

kopers. Overigens hoeven die niet tal van showrooms langs 

om hun ideale woning samen te stellen. In ons Warehouse 

vinden zij op één plek alle elementen, ook die van de 

co-makers.”

Hotline met ziekenhuis

Bouwen kan veel impact hebben op de omgeving. Zo is het 

Erasmus Medisch Centrum een van de directe buren van 

Little C. “Er is een hotline met het ziekenhuis voor specifi eke 

situaties; denk aan een hersenoperatie. Trillingen zijn dan uit 

den boze en daar houden we natuurlijk rekening mee.”

Op de bouwplaats krijgt veiligheid veel aandacht. “Als 

co-makers staan we open voor elkaars bevindingen en 

opbouwende kritiek. Want ook veiligheid doe je samen.”

Verbinding met groen

The Hudsons grenst direct aan het populaire Dakpark in 

Rotterdam. Het ERA Contour-project bestaat uit vijf blokken 

met 145 voornamelijk grondgebonden woningen. “Elk blok 

heeft een binnengebied met daktuinen en daaronder 

parkeerruimte,” zegt uitvoerder Robert Markering. 

“Woonkamers liggen op de eerste verdieping en maken 

verbinding met het groen.” Co-maker Van den Pol is een 

bekende partij voor Markering. “Opnieuw blijkt het een 

betrouwbare partner. We weten wat we aan elkaar hebben.”

Zeventien steensoorten

Eyecatcher is het metselwerk met maar liefst zeventien 

verschillende steensoorten. “Een mooie uitdaging voor onze 

vakmensen met veel penantwerk en klampvlakken met 

rechtopstaande stenen. Als je door de straat rijdt, ervaar je 

een kameleoneffect; van licht naar donker en weer terug.”

Onvrede voorkomen

Ook bij The Hudsons hebben bouwers te maken met 

omwonenden. “Heiwerk is onmogelijk zonder overlast; ook 

nemen we parkeerplekken in beslag. En toen er door corona 

veel thuiswerkers waren, kreeg radiogeluid vanaf de 

bouwplaats een extra dimensie. Maar over het algemeen 

begrijpen mensen best dat enige hinder onvermijdelijk is. 

Door omwonenden vooraf te informeren, wordt veel 

onvrede voorkomen.”

Little C: New Yorkse sfeer in Rotterdam.

The Hudsons: wonen in de stad, aan het Rotterdamse Dakpark.
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Soepele trein

Onder de naam De Nieuwe Wetenschappers bouwt ERA 

Contour 152 woningen in de Schiedamse Wetenschapsbuurt. 

“In vier fases realiseren wij een mix van koop- en 

huurwoningen, de laatste in opdracht van corporatie 

Woonplus,” aldus uitvoerder Vincent van den Bulk. De 

beterBASIShuizen zijn ontwikkeld door de samenwerkende 

partijen in het TBI WOONlab. “Door de prefab-voorbereiding 

lukt het om vijf woningen per week neer te zetten. Co-makers 

als Van den Pol zijn daarbij een essentiële schakel. Zij zorgen 

dat het treintje op de bouwplaats soepel loopt.”

In de achtertuin

Bij stedelijke projecten wordt soms bijna letterlijk in iemands 

achtertuin gebouwd. “Daarom krijgen planning en 

communicatie veel aandacht. De korte doorlooptijd helpt om 

de overlast te beperken.”

In Schiedam wordt ook de openbare ruimte opnieuw 

ingericht. “Als je kinderen weer ziet spelen en bewoners zijn 

blij met hun nieuwe thuis, besef je dat onze impact verder 

reikt dan het bouwen van woningen. Het gaat om de mensen; 

daar doen we het voor.”

“KINDERKLANTENPANEL 

LEVERT WAARDEVOLLE 

INZICHTEN OP.”

BIANCA SEEKLES

OVER STERKE STEDEN 

EN BLIJE BEWONERS 

“We willen plekken creëren waar alles klopt; niet alleen de 

woningen, ook de openbare ruimte, voorzieningen en groen. 

Al deze aspecten hebben invloed op de leefbaarheid van een 

gebied en het levensgeluk van mensen. Daarom benaderen 

we woningbouwprojecten integraal. Dat ERA Contour zowel 

ontwikkelaar als bouwer is, is daarbij een groot voordeel.”

“We blijven zoeken naar nieuwe manieren om te achterhalen 

wat klanten belangrijk vinden. Mooi voorbeeld is het 

kinderklantenpanel in Schiedam. Kinderen geven oprecht en 

ongefi lterd hun mening. Dat levert waardevolle inzichten op.”

“Als met aandacht en zorg aan een woning is gewerkt, 

ervaren bewoners dat. Iedereen in het team moet daarvan 

doordrongen zijn. Dus niet denken: het is wel goed genoeg 

zo, maar ervoor gaan tot het allerlaatste detail klopt. Daarom 

zijn we erg blij met co-makers als Van den Pol. Onze 

gezamenlijke energie leidt tot bijzondere projecten.”

“Ook na corona zullen steden aantrekkelijk blijven. Ik 

verwacht wel dat woningen gaan veranderen. Mensen 

hebben gemerkt hoe belangrijk buitenruimte is. Ook de 

mogelijkheid thuis te werken, staat hoger op de wensenlijst.”

Soepele trein

Onder de naam De Nieuwe Wetenschappers bouwt ERA 

Contour 152 woningen in de Schiedamse Wetenschapsbuurt. 

“In vier fases realiseren wij een mix van koop- en 

Bianca Seekles is directievoorzitter bij ERA Contour.

De Nieuwe Wetenschappers: moderne eengezinswoningen in een historische wijk.18  VAN DEN POL PULS  19
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WERKT DE 
TOPCOACH VAN 
HET JAAR BIJ 
VAN DEN POL?

BEHEER 
BRANDMELDINSTALLATIES 
NU OP AFSTAND

Siemens ontwikkelde een module waarmee brandmeld-installaties in de 

cloud beheerd kunnen worden. “Ook los van deze coronatijd heeft dat 

veel voordelen,” weet André de Kruijf, adviseur brandveiligheid bij 

Van den Pol. “Als wij online een storing doorkrijgen, kunnen we direct 

inloggen en de oorzaak achterhalen. Vaak lukt het om vanuit Montfoort 

voor een oplossing te zorgen. Bezoek op locatie is niet meer nodig.” 

Is het probleem ingrijpender dan weet de monteur vooraf precies wat er 

aan schort en welke spullen hij nodig heeft. “Bij de klant kunnen we dan 

snel acteren.”

Veiligheid neemt toe

Het beheer op afstand van brandmeldinstallaties is een nieuwe toepassing. 

“Die bewijst in de praktijk al regelmatig zijn waarde. Bijvoorbeeld bij een 

zorginstelling waar we in het weekend een storing doorkregen. Bij contact 

bleek dat een client op zijn kamer aan het koken was. Door klanten 

proactief te informeren, neemt de veiligheid toe.”

Met 35 jaar ervaring in UV-C-

verlichting introduceert Signify 

(voorheen Philips Lighting) een breed 

assortiment aan oplossingen voor het 

desinfecteren van lucht, objecten en 

oppervlakken. Momenteel zijn drie 

oplossingen beschikbaar waarbij 

ultraviolet licht wordt toegepast:

- Philips UV-C-luchtventilatiesystemen 

voor het desinfecteren van lucht. 

- Philips BioShift UV-C-desinfectie-

kamers voor het desinfecteren 

van objecten.

- Philips UV-C-desinfectiebalken voor 

het desinfecteren van oppervlakken. 

Deze oplossingen kunnen gebruikt 

worden voor uiteenlopende 

toepassingen in scholen, kantoren, 

zorginstellingen, winkels, openbaar 

vervoer en sportfaciliteiten.

Voor meer informatie: 

p.v.d.maas@vandenpol.com

Bij de Wij Techniek TopCoach van het 

Jaar-verkiezing wordt de beste 

technische praktijkopleider 

geselecteerd. De verkiezing is een 

initiatief van Techniek Nederland. 

Leerlingen, werkgevers en collega’s 

kunnen genomineerden voordragen. 

Dat waren er dit jaar maar liefst 600. 

Hieruit zijn zes praktijkopleiders 

geselecteerd die strijden om de 

eindoverwinning. Een daarvan is Robert 

van Oort, monteur bij de afdeling 

Retail van Van den Pol. Een fantastische 

prestatie waar heel het bedrijf trots op 

is. Op 4 november wordt duidelijk of 

Robert zich TopCoach van het Jaar 

mag noemen.

VELE TINTEN WIT
De tijd dat verlichting statisch was, ligt achter ons. “Mensen willen zelf 

bepalen onder welke omstandigheden zij werken en wonen,” zegt Paul van 

der Maas, sales engineer bij Van den Pol. Leveranciers spelen hierop in. 

“Onder meer met tunable white-verlichting. Hierbij kan de kleur traploos 

worden aangepast binnen een scope van 2.700 – warm wit – tot 6.500 

Kelvin, wit met veel blauw. Instelling van de gewenste kleur gaat 

vaak digitaal.”

Licht volgt klimaat

Licht heeft ook impact op de temperatuurbeleving. “Als het buiten heel 

warm is, zorgt helderwitte verlichting binnen gevoelsmatig voor verkoeling. 

Uit onderzoek blijkt dat het tot wel een paar graden scheelt. Niet voor niets 

tref je in de zuidelijke landen veel klinisch wit licht aan. In het noorden 

liggen de temperaturen lager en is de verlichting veel warmer.”

Het veranderende klimaat heeft invloed op de lokale lichtvoorkeur. Ook in 

Nederland. “Voorheen werd verlichting met 4.000 Kelvin alleen gebruikt in 

distributiecentra en parkeergarages. Nu is dit helderwitte licht ook in 

kantoren al steeds meer de norm.”

GRB-monteur vervangt kantoorverlichting door led met 4.000 Kelvin.

IN 6 SECONDEN EEN 
VIRUS VERNIETIGEN: 
DESINFECTEREN MET 
UV-C-VERLICHTING



Vastgoedinvesteerder Maarsen Groep ontwikkelt, transformeert en renoveert. Objecten zijn meestal lang in portefeuille en 

krijgen vaak een tweede of zelfs derde leven. Goed voorbeeld is De Walvis in hartje Amsterdam. “Gevel, daken, interieur en 

installaties; alles is vernieuwd.”

TWEEDE LEVEN VOOR DE WALVIS

“IN FEITE STAAT ER 
EEN GLOEDNIEUW 
GEBOUW”

22  VAN DEN POL PULS  23



GEWILDE RUIMTE
Maarsen Groep is vooral actief in Amsterdam, Rotterdam 

en Utrecht. Ton Boon is positief over de aantrekkings-

kracht van deze grote steden. “Ook in de toekomst zal 

talent zich vooral daar concentreren. En daarom vestigen 

bedrijven zich er graag.” Hij ziet een tweeledige impact 

van de corona-uitbraak. “Zeker, thuiswerken neemt toe. 

Maar voor werkplekken op kantoor is juist meer ruimte 

nodig en het kantoor als “clubhuis” wordt weer meer 

gewaardeerd.”

PULS  2524  VAN DEN POL

Niet alleen met gebouwen, ook met huurders heeft Maarsen 

Groep een langjarige relatie. “Als hun huisvestingsbehoefte 

wijzigt, proberen we ook daarin te voorzien,” zegt Ton Boon, 

directeur afdeling ontwikkeling. “Het pand dat zij dan 

achterlaten, biedt weer mogelijkheden voor nieuwe 

gebruikers. Deze dynamiek maakt ons vak zo interessant.”

Gewaardeerde tandem

Ook bij de samenwerking met bouwpartners streeft Maarsen 

Groep naar continuïteit. “Al jaren zijn Van den Pol en 

Klimaatservice Holland een gewaardeerde tandem. Ze weten 

wat wij belangrijk vinden en hun pragmatische aanpak spreekt 

aan; afspraak is afspraak. Beide bedrijven zijn voor ons zowel 

actief bij nieuwbouwprojecten – recent NoMA House en 

Hourglass op de Zuidas – als bij een herontwikkeling zoals 

De Walvis.”

Hoogwaardige verduurzaming

Dit markante gebouw staat op het Bickerseiland, als solitair 

kantoor tussen wooncomplexen. “We hebben De Walvis al 

zeker twintig jaar in portefeuille. Na het besluit de 

kantoorfunctie te handhaven, is in 2019 gestart met een 

ingrijpende renovatie.” Het gebouw werd tot op het 

betonnen karkas gestript. “Gevel, daken, interieur en 

installaties; alles is vernieuwd. In feite staat er een gloednieuw 

kantoor. Hierdoor was het mogelijk om hoogwaardig te 

verduurzamen. De nieuwe Walvis is zeer energiezuinig en 

WKO zorgt voor duurzame opwekking.”

Fijnmazig energiemanagement

Van den Pol zet bij De Walvis haar brede specialisme in: 

E-voorzieningen, ledverlichting, ontruimings-, toegangs-

controle-, CCTV- en inbraakinstallatie. PV-panelen dragen bij 

aan het beoogde BREEAM Excellent-certifi caat, net als het 

fi jnmazige energiemanagement. Verdiepingen en 

grootverbruikers als laadpalen en klimaatinstallatie hebben 

een eigen kWh-meter. Dit maakt een gedetailleerde 

monitoring mogelijk.

Slimme oplossingen

De locatie van De Walvis in het historische stadscentrum 

betekende een extra uitdaging voor Van den Pol. “Denk aan 

bereikbaarheid en de beperkte ruimte op de bouwplaats,” 

aldus Boon. “Maar met slimme oplossingen als just-in-time 

materiaallevering en een pendeldienst voor medewerkers 

konden de bouwpartners ook in het hart van Amsterdam 

prima uit de voeten.”
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Van den Pol draagt haar steentje bij aan veilig, comfortabel en duurzaam leven in grote steden. Om ook in de toekomst met 

succes in deze drukke gebieden te kunnen werken, zijn slimme oplossingen nodig. “Daarmee kunnen we onze impact voor 

klanten verder vergroten.”

UITDAGEND WERKTERREIN VOOR VAN DEN POL

DOENERS IN
DE STAD

“Op dit moment vindt zeker twee derde van onze activiteiten 

plaats in grote steden,” zegt Wim van den Pol. “Dat is 

aanmerkelijk meer dan vijftien, twintig jaar geleden.” Steeds 

vaker worden daarbij functies gecombineerd; wonen, werken, 

winkelen en ontspanning. “Ook studentenhuisvesting draagt 

bij aan de stedelijke dynamiek. De afgelopen jaren hebben wij 

meer dan 5.000 studentenwoningen geïnstalleerd.”

Breinbrekers

In de stad komen de eigenschappen van Van den Pol bij 

uitstek tot hun recht. “Wij zijn doeners, gewend om aan 

te pakken. Tegelijkertijd voelen we ons senang bij uitdagende 

projecten. Technisch én praktisch. Denk aan complexe 

energievraagstukken of logistieke breinbrekers vanwege 

de aanvoer van mensen en materieel. Door de vaak 

beperkte ruimte krijgt ook veiligheid op de bouwplaats een 

extra dimensie.”

Hoogwaardige hoogbouw

Gevraagd naar markante stedelijke projecten van het bedrijf 

noemt Wim van den Pol de Kroon-toren in Den Haag met 

kantoren, woningen en winkels. “Ook First tegenover het 

Rotterdamse centraal station is een goed voorbeeld van 

hoogwaardige hoogbouw. Actueel woningproject in dezelfde 

stad is Little C, een gebied met New Yorkse allure. Op het 

Amsterdamse Oosterdokseiland installeren we bij het project 

ODE 75.000 m2 kantoor. Ook werken we aan Hourglass, 

high-end nieuwbouw aan de Zuidas. De Walvis, een 

kantoorgebouw uit 1964, beschikt na een ingrijpende 

renovatie over de nieuwste stand van techniek 

en duurzaamheid.”

Het verouderde winkelcentrum de Planeet aan de Utrechtse 

gracht ondergaat als House Modernes een metamorfose. 

“Voor de logistiek worden de voormalige vides doorgebroken.  

Mooi voorbeeld van een slimme aanpak waardoor we in het 

stadscentrum toch goed uit de voeten kunnen.”

Onmisbare innovaties

Om ook in de toekomst succesvol in drukke gebieden te 

kunnen werken, zijn meer slimme oplossingen nodig. “Steden 

zijn lastig bereikbaar, ruimte is schaars. Daarom willen we de 

tijd op de bouwplaats zoveel mogelijk beperken. Bijvoorbeeld 

door draadloos of stekerbaar te installeren en nog meer 

prefab te werken.”

Is een gebouw eenmaal in gebruik dan is ook bij beheer en 

onderhoud een forse effi ciencyslag mogelijk. “Door informatie 

uit te lezen, kan service deels op afstand gebeuren. Alleen als 

het echt nodig is, komen we ter plaatse.”

VR-bril en HoloLens

Er komen steeds meer tools beschikbaar waarmee Van den Pol 

haar expertise op afstand inzet. “Denk aan een module om 

brandmeldinstallaties in de cloud te beheren. Of aan onze 

afdeling Industriële Automatisering die gebruik maakt van 

augmented reality. Vanuit Montfoort helpen we klanten om 

via een VR-bril de juiste handelingen uit te voeren. Volgende 

stap kan de inzet van een HoloLens zijn.” Dergelijke 

ontwikkelingen ziet Van den Pol niet als bedreiging. “Het is 

vooral een kans om onze impact voor opdrachtgevers verder 

te vergroten. Blijken innovaties succesvol dan kunnen ze voor 

andere bedrijfsonderdelen eveneens van waarde zijn. Zo 

profi teren ook onze stedelijke activiteiten ervan.”

“WE VOELEN 
ONS SENANG 
BIJ UITDAGENDE 
PROJECTEN.”

26  VAN DEN POL First: hoogwaardige hoogbouw in Rotterdam. 

ODE in Amsterdam. 
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De corona-uitbraak zorgde voor topdrukte in de tuincentra van Intratuin. Maar ook op het hoofdkantoor in Woerden zat 

men niet stil. In een deel van het gebouw werd de verlichting vervangen. “Met verduurzaming, energiebesparing en een 

kwaliteitsimpuls slaan we drie vliegen in een klap.”

VERDUURZAMINGSSLAG BIJ INTRATUIN

“MINDER 
ENERGIEVERBRUIK, 
BETER LICHT”

Met 52 tuincentra is Intratuin marktleider in Nederland. Ook 

zijn er vestigingen in België en Duitsland. “In onze centra is 

het razend druk,” zegt Arie Breedveld, gebouw- en 

beurshalbeheerder op het Intratuin-hoofdkantoor in Woerden. 

“In deze coronatijd zijn mensen veel met hun tuin en huis 

bezig.” Op het hoofdkantoor was gemiddeld maar zo’n 20% 

van de 120 medewerkers tegelijkertijd op kantoor. “Ook voor 

onze interne beurzen hebben de coronarichtlijnen gevolgen. 

Tien keer per jaar kunnen franchisenemers hier een keuze 

maken uit producten voor de komende periode. Die beurzen 

gaan wel door maar worden verspreid over meerdere dagen 

gehouden. Bezoekers moeten zich van tevoren melden en het 

restaurant blijft gesloten.”

Zoveel mogelijk hergebruik 

Intratuin zet onverminderd in op verduurzaming van haar 

hoofdkantoor. Verlichting is een van de speerpunten. “GRB 

Verlichting ontwikkelde een aansprekend voorstel voor de 

algemene ruimtes, toiletten, het grand café en de 

nooduitgangen. Hergebruik was een belangrijk uitgangspunt. 

Waar mogelijk zijn bestaande TL-armaturen omgebouwd naar 

led met behoud van de behuizing.” Bij de inbouwspots bleek 

dat niet mogelijk; de technische levensduur was bereikt. 

“Deze zijn in hun geheel vervangen. Verder is de verlichting 

deels voorzien van bewegingssensoren. In de toiletten brandt 

nu nooit meer nodeloos licht. Dat scheelt stevig in het 

energiegebruik.”

Helder wit

De vervanging werd uitgevoerd door een vaste monteur van 

GRB. “Die was al snel vertrouwd met het gebouw en 

communiceerde prima. Aan het eind van elke dag werd alles 

netjes opgeruimd. De hele operatie duurde amper drie 

weken.” Naast een forse energiebesparing is de lichtkwaliteit 

substantieel verbeterd. “Het licht in de toiletruimtes is nu 

helder wit,” aldus Breedveld. “Ik krijg er veel positieve reacties 

over. De toiletten lijken zelfs ruimer.” 

De doelstellingen van Intratuin zijn gerealiseerd. “Met 

verduurzaming, energiebesparing en een kwaliteitsimpuls 

slaan we drie vliegen in een klap.”

“HERGEBRUIK WAS 

EEN BELANGRIJK 

UITGANGSPUNT.”

Met 52 tuincentra is Intratuin marktleider in Nederland. Ook 
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Arie Breedveld: “De hele operatie duurde amper drie weken.”



AAN HET 
WERK
EEN SELECTIE 
ACTUELE PROJECTEN
DOOR VAN DEN POL

Op het Westereiland in Roelofarendsveen is de tweede 

fase gestart van project “Westend” met 38 woningen, 

verdeeld over vier verschillende types. Plangebied 

Westend – ontwikkeld door Heembouw en 

Kennemerland Beheer – wordt een uiterst duurzame 

wijk. De gasloze en deels nul op de meter-woningen 

liggen allemaal aan het water.

In Berkel en Rodenrijs ontwikkelt Heembouw in 

samenwerking met investeerder Aviva het 

DC Oudeland. Dit hoogwaardige distributiecentrum 

heeft alle specifi caties van een modern warehouse. De 

distributiefaciliteiten omvatten 17.494 m2. Verder krijgt 

Oudeland 750 m2 kantoorruimte plus een mezzanine 

van 2.025 m2. Het distributiecentrum wordt naar 

verwachting in het tweede kwartaal van 2021 

opgeleverd.

Nieuwbouwproject “De Nieuwe Wetenschappers” 

wordt gebouwd in de Wetenschappersbuurt van 

Schiedam-Oost. ERA Contour heeft de 148 woningen 

ontwikkeld en draagt zorg voor de bouwkundige 

werkzaamheden. Van den Pol verzorgt de elektro-

technische installaties voor de woningen die zijn 

verdeeld in vier fases waarvan de laatste nu in 

uitvoering is. Oplevering naar verwachting in het 

voorjaar van 2021.

38 WONINGEN WESTEND 
ROELOFARENDSVEEN � FASE 2

DISTRIBUTIECENTRUM OUDELAND 
BERKEL EN RODENRIJS

31 WONINGEN WETENSCHAPPERS-
BUURT SCHIEDAM � FASE D

In Hoofddorp is in samenwerking met Hercuton b.v. 

gestart met de nieuwbouw van een bedrijfshal met 

kantoor en laad- en loszone. Het circa 6.000 m2 grote 

gebouw is ontworpen en gecertifi ceerd volgens de 

BREEAM-methode. Oplevering staat gepland in 

januari 2021.

BEDRIJFSHAL HOEKSTEEN 
HOOFDDORP

In opdracht van Jan Snel b.v. is Van den Pol gestart 

met de realisatie van 152 modulaire woningen, 

verdeeld over drie compacte woongebouwen. Het zijn 

kleine, volwaardige appartementen van 22 tot 36 m2

met één of twee kamers. De woningen zijn compleet 

afgewerkt met hoogwaardige vloeren en wanden, 

keuken, raambekleding en buitenzonwering. Vanuit 

deze woningen is het mogelijk door te stromen naar 

bijvoorbeeld een reguliere sociale huurwoning.

Nabij Kasteel de Haar aan de Thematerweg te Vleuten 

wordt de wijk “Haarzicht” gerealiseerd. In opdracht 

van Bunnik Projecten heeft Van den Pol in de eerste 

twee fases de elektrotechnische voorzieningen 

succesvol en naar tevredenheid geïnstalleerd. De derde 

en laatste fase is gestart. De woningen zijn 

energiezuinig en 100% gasloos. Ook wordt elke 

woning uitgerust met hoog rendement zonnepanelen.

Bij APAC Airconditioning te Utrecht plaatst Van den 

Pol 650 zonnepanelen. Het totale vermogen van deze 

PV-installatie bedraagt 208 kWp. Naar verwachting 

wordt jaarlijks circa 176.800 kWh opgewerkt; 

voldoende energie voor zo’n vijftig woningen. Het 

systeem bestaat uit enkele centrale omvormers plus 

een optimizer achter elk paneel. Hiermee wordt per 

paneel de spanning geregeld zodat het vermogen 

geoptimaliseerd wordt.

WONEN BIJ LARS - 152 WONINGEN 
VOOR TIJDELIJKE HUISVESTING 
LELYSTAD 26 WONINGEN HAARZICHT 

VLEUTEN � FASE 3

PV-SYSTEEM APAC 
AIRCONDITIONING UTRECHT
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Ondersteuning bij de aanleg en besturing van industriële installaties gebeurt steeds vaker op afstand. Van den Pol ontwikkelt 

nieuwe oplossingen die dit mogelijk maken. Corona zorgt voor een forse versnelling.

ONDERSTEUNING 
OP AFSTAND HET 
NIEUWE NORMAAL?

INNOVATIE IN DE INDUSTRIËLE AUTOMATISERING moment onderzoekt Van den Pol het gebruik van een 

HoloLens. “Die maakt het mogelijk om 3D-beelden in het 

blikveld te projecteren. In de offshore wordt deze HoloLens al 

toegepast, voor ons is het een primeur.”

Hoe kan het wél?

De drive om nieuwe oplossingen te vinden, zit bij Van den Pol 

in de genen. “We gaan net zo lang door tot we een manier 

vinden waarop iets wél kan,” benadrukt Kiens. “Daarbij staan 

we open voor innovaties; er is geen angst om iets uit te 

proberen.” Actueel voorbeeld is een app waarmee een 

productielijn getest wordt voor ingebruikname. “Deze app 

bevat een uitputtende lijst met alle componenten van de 

besturing, zowel hard- als software. Hiermee kunnen monteurs 

een nieuwe lijn vooraf stap voor stap controleren. Per onder-

deel maken ze een foto, eventueel met aantekeningen. Zo 

weten we precies hoe ver we zijn in het proces. Ook borgt de 

app de kwaliteit van onze werkzaamheden voor de klant.” 

Ook voor andere afdelingen

Het innovatieve hulpmiddel wordt verder ontwikkeld. “In de 

toekomst kan de app wellicht ook gebruikt worden bij de 

inbedrijfsstelling door derden zoals lokale partners. Op afstand 

door ons aangestuurd, met ondersteuning van bijvoorbeeld een 

VR-bril of HoloLens. Ook voor andere afdelingen bij 

Van den Pol – denk aan Gebouwbeheer – kan een vergelijkbare 

app van waarde zijn.”

De afdeling Industriële Automatisering van Van den Pol is 

wereldwijd actief. “Ook toen corona uitbrak, bleef onze 

doelstelling ongewijzigd: klanten maximaal ondersteunen,” 

zegt business unit leider Ronald Kiens. Bijvoorbeeld bij de 

opstart van een nieuwe fabriek. “Vliegverkeer lag vrijwel stil. 

Maar onze aanwezigheid bij een Russisch project was cruciaal. 

In nauw overleg met de medewerkers en met veel inzet van de 

klant vlogen we met een groep bouwpartners in een gechar-

terd toestel naar Rusland. Een heel avontuur, uiteraard met 

inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften. Na een aantal 

dagen in quarantaine is de klus geklaard.”

Simulatieopstelling

Een team van Van den Pol was actief in Amerika toen de 

lockdown kwam. “Ze hebben zo lang mogelijk doorgewerkt. 

Pas toen het echt niet anders kon, vlogen onze mensen terug.” 

Kort daarna was de inbedrijfstelling van de betreffende nieuwe 

fabriek gepland. “Normaal is een programmeur ter plaatse 

aanwezig. Dat was nu onmogelijk. Daarom is in Montfoort een 

simulatieopstelling gemaakt. Hiermee hebben we medewerkers 

van de klant stap voor stap door het proces geleid.” 

Augmented reality

Bij een project in Marokko is augmented reality gebruikt voor 

ondersteuning op afstand. “De klant is door ons voorzien van 

een VR-bril met camera. Hiermee konden we hun medewer-

kers realtime de juiste handelingen laten uitvoeren.” Op dit 
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Van den Pol is in meerdere opzichten een familiebedrijf. Ook bij sommige medewerkers is sprake van een familieband. Zoals bij 

magazijnmedewerker Henry Hoveling en zijn neef Wouter Massop, monteur industriële automatisering.

“IK VOEL ME  
HIER PRIMA OP 
MIJN PLEK”

Dat na zeventien jaar bij een meubelfabriek zijn diploma 

Elektrotechniek nog van pas zou komen, had Henry Hoveling 

niet verwacht. “Maar het was zeker een pluspunt toen ik 

solliciteerde als magazijnmedewerker bij Van den Pol.” 

Dat is inmiddels vijftien jaar geleden. “Een aantal jaren  

daarvan heb ik bij zusterbedrijf GRB Verlichting gewerkt.  

Daar heb ik meegeholpen aan een professionaliseringsslag van 

het magazijn.”

Instromen in Topklas

Henry’s neef Wouter Massop startte in 2017 bij het bedrijf.  

“Ik haalde net te weinig punten om mijn hbo-studie te kunnen 

vervolgen. Elektrotechniek op het roc was niet uitdagend 

genoeg. Gelukkig mocht ik instromen in de Topklas van  

Van den Pol en heb ik mijn mbo-diploma behaald. Nu werk ik 

als monteur bij de afdeling Industriële Automatisering.”

Digitaal magazijn

Toen Henry bij Van den Pol startte, was het magazijn twee keer 

zo groot. “Monteurs belden hun bestellingen door, alles ging 

nog op papier. Nu verloopt het hele proces digitaal. Sneller en 

veel efficiënter.” Al is hij een stuk korter in dienst, ook Wouter 

ziet het bedrijf veranderen. “Onze afdeling groeit. Na een 

interne verbouwing is de werkplaats van Industriële Automati-

sering uitgebreid ten koste van het magazijn. Ook is nieuwe 

apparatuur zoals een lasergraveermachine aangeschaft.”

Structuur is belangrijk

Verandering is niet per se Wouters ding. “Ik heb een autisme 

spectrum stoornis. Structuur is belangrijk voor mij. Na een korte 

periode bij Utiliteitsbouw voel ik me bij Industriële Automatise-

ring prima op mijn plek. Op dit moment werk ik door de week 

op locatie bij klanten in België. Maar een tijdje een project 

verder weg lijkt me ook wel wat.”

Begrip voor autisme

Hoe zou Henry de bedrijfscultuur omschrijven? “Er wordt veel 

georganiseerd voor de medewerkers, waaronder vier jaarlijkse 

borrels. De saamhorigheid is groot; ik noem het wel de  

Van den Pol-familie. Een prima bedrijf om tot mijn pensioen  

te blijven,” lacht hij. Wouter kan zich hier goed in vinden.  

“Van den Pol is de eerste plek waar begrip is voor mijn autisme. 

Op de scholen wisten ze niet goed wat ze ermee aan moesten. 

Ondersteuning was er amper.” Wouter heeft moeite met 

sommige vaardigheden en zijn werktempo ligt lager. “Het 

bedrijf spant zich extra in voor mij door te denken in  

oplossingen, niet in problemen. Zo is een constructie  

ontwikkeld waarbij mijn loonkosten deels worden vergoed. Dat 

neemt een hoop stress weg. En hoe meer ervaring ik krijg, hoe 

beter het gaat.”

Henry Hoveling en

        Wouter Massop
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Met de gebruiker als belangrijkste uitgangspunt en duurzaamheid als drijfveer ontwikkelde de gemeente Utrecht een online 

accommodatiemanagementsysteem. Het bleek een schot in de roos en ook andere gemeenten hebben interesse. Door verlichting 

te integreren in het systeem, hoeft de gebruiker minder handelingen uit te voeren en wordt energie bespaard. Ook ontstaat meer 

inzicht in het gebruik van de sportaccommodaties.

GEMEENTE 
UTRECHT ZET 
DE TOON

INNOVATIEF ACCOMMODATIEMANAGEMENTSYSTEEM VOOR VERLICHTING

onderwijs, verenigingen, schoonmakers et cetera. “Maar na 

een aantal aanpassingen is dat prima gelukt. De lijnen met de 

contactpersonen bij Van den Pol zijn kort. Samen werken we 

continu aan het fi netunen van het systeem. Gebruiks-

vriendelijkheid staat daarbij voorop.”

“Het was spannend hoe klanten zouden reageren,” aldus Van 

‘t Riet. “Eerder beginnen als een zaal vrij is, kan niet meer. Dat 

was wel even wennen. Maar het systeem is klantvriendelijk en 

het gemak van online reserveren wordt als een groot voordeel 

ervaren. Dat kan zelfs tot vijf minuten voor aanvang.”

Duurzame ambities

De open mind ten aanzien van innovatie bij de gemeente 

leidde tot een uitbreiding van het systeem. “Door verlichting te 

koppelen, wordt onnodig energieverbruik voorkomen. Dat past 

bij de duurzame ambities van Utrecht. En als verlichting in de 

hallen minder brandt, daalt de afschrijving. Een kwartier 

voordat de huurperiode start, schakelt de verlichting in. Een 

kwartier na afl oop gaat het licht uit. Hierdoor wordt het 

oneigenlijk gebruik van een zaal voorkomen en ontstaan er bij 

wisseling van de zaal geen problemen.”

Remco van ’t Riet is als bedrijfsleider verantwoordelijk voor alle 

binnensportaccommodaties van de gemeente Utrecht. 

“Klanten die een gym- of sportzaal willen huren, moesten 

voorheen een sleutel ophalen en weer terugbrengen. Dat 

kostte veel tijd en wierp een drempel op. En voor ons was het 

erg arbeidsintensief.”

Online reserveren

Bij de zoektocht naar een alternatief ging de gemeente niet 

over één nacht ijs. “Eisen en wensen vanuit de organisatie én 

de gebruikers zijn geïnventariseerd,” zegt Maickel Lemaier, 

gebiedsbeheerder voor een aantal sportlocaties. Het leidde tot 

de aanbesteding voor een innovatief accommodatie-

managementsysteem. Van den Pol kwam als beste kandidaat 

uit de bus. “Sloten en kaartlezers zijn aangepast. Klanten 

kunnen nu online een sportzaal reserveren. Na betaling 

ontvangen zij een code die op het gewenste moment 

toegang geeft.”

Finetunen

Achter de schermen bleek het soms best lastig de benodigde 

techniek af te stemmen op de diversiteit van gebruikers zoals 
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VEILIG IN DE STAD
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“Het was belangrijk de praktische scenario’s vooraf goed te 

doorgronden,” weet Lemaier. Een pilot gaf meer inzicht in de 

technische implementatie. “Ook de feedback van gebruikers 

hielp om de toepassing te perfectioneren.” De uitrol vindt 

gefaseerd plaats. “Van den Pol ontzorgt ons daarbij volledig. 

In het vierde kwartaal van 2020 moet alles afgerond zijn.”

Ervaringen delen

Het Utrechtse accommodatiemanagementsysteem blijkt een 

schot in de roos. Ook welzijnslocaties in de gemeente zijn 

aangehaakt met het online reserveren van ruimtes. “We lopen 

hier echt mee voorop,” weet Van ’t Riet. “Meerdere gemeentes 

hebben al interesse getoond. Uiteraard delen we onze kennis 

en ervaringen graag. Ook voor andere organisaties kan dit 

systeem veel voordelen hebben.”

“MEERDERE GEMEENTES 

HEBBEN AL INTERESSE 

GETOOND.”

 KORT NIEUWS

OurDomain in Amsterdam-Zuidoost omvat 1.550 woningen 

voor studenten, jongeren en starters. Het project bestaat uit 

drie gebouwen, een parkeergarage en een openbare 

binnentuin. Van den Pol is verantwoordelijk voor de 

elektrotechnische en beveiligingsinstallaties in het 

hoofdgebouw en voorziet de daken van zonnepanelen. 

“Voor de data- en beveiligingsinstallaties van het hele 

complex hebben wij een redundant glasvezelnetwerk 

aangelegd,” zegt Gert-Jan van der Vlist, senior adviseur 

Beveiliging en ICT. “Op dit netwerk worden onder andere 

de camera’s en brandmeldcentrales aangesloten tot één te 

beheren installatie. Beide systemen zijn te monitoren via de 

centrale receptie.”

Preventief

Die receptie bevindt zich in het hoofdgebouw dat in juli 

2020 is opgeleverd. “Daar is het Eocortex Video-

managementsysteem al operationeel. Later volgt de rest van 
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het complex.” Alle entrees en locaties waar mensen 

samenkomen, worden voorzien van camera’s. “Belangrijk 

voor de veiligheid van de bewoners. De camera’s hebben 

een preventieve werking als het gaat om vandalisme of 

ongewenst gedrag.” Beelden kunnen 24/7 worden bekeken. 

“De software biedt tal van mogelijkheden. Zo zorgt een 

pop-up op het scherm direct voor extra attentie als ergens 

een deur opent. Beelden worden opgeslagen en kunnen later 

worden teruggekeken.”

Waardevol telsysteem

Het Eocortex-systeem is schaalbaar. “Naar wens kunnen 

later functies worden toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan 

geluiddetectie, kenteken-, gezichts- en persoonsherkenning. 

Door een telsysteem kan geregistreerd worden hoeveel 

mensen zich op een bepaalde plek bevinden. Er volgt 

automatisch een waarschuwing als het aantal mensen binnen 

een gebied hoger is dan de aangegeven limiet. Een 

waardevolle functionaliteit, zeker in de coronaperiode.”
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