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Installaties en gebouwen niet alleen duurzamer maar ook slimmer 

maken. Met als resultaat betere prestaties en lagere kosten.  

Daar helpen we klanten graag bij. De behoefte aan deze expertise 

neemt sterk toe. Onze mensen zijn steeds drukker met installeren, 

optimaliseren en certificeren. Het verplichte Energielabel C per 2023 

voor kantoren zorgt voor een extra impuls.

Voor deze opgave zijn veel slimme vakmensen nodig. Daarom zijn 

we blij met onze eerste vrouwelijke ingenieur, Emmely Slingerland. 

Gestart als stagiaire volgde zij met succes een duale hbo-opleiding 

naast haar job bij ons Green Team. Knap werk.

Goed nieuws is er ook als het gaat om jong talent. Het animo voor 

de nieuwe lichting van onze bedrijfsschool is groot. Ook landelijk 

laten de aanmeldingen voor techniekonderwijs een stijgende lijn 

zien. Dat stemt hoopvol, want er is een grote en blijvende vraag 

naar experts die installaties kunnen ontwerpen, aanleggen en 

onderhouden.

Techniek is een vak met perspectief dat prima beloont en steeds 

uitdagender wordt. Dit geldt bij uitstek voor ons specialisme. 

Elektrotechniek speelt immers een sleutelrol bij de energietransitie. 

All electric is de norm, het zelf opwekken van duurzame energie 

neemt een grote vlucht, energieneutrale woningen, gebouwen en 

processen worden vanzelfsprekend.

Dit zorgt ervoor dat ons werk de komende jaren in het middelpunt 

van de belangstelling staat. Met ons team van 250 medewerkers 

pakken wij die handschoen graag op.

IN HET 
MIDDELPUNT

VERDUURZAMEN VAN VASTGOED KRIJGT REGELMATIG AANDACHT IN DIT MAGAZINE.  

MET REDEN. DE OVERHEID DWINGT IN TOENEMENDE MATE MAATREGELEN AF, MAAR OOK 

VANUIT EEN MAATSCHAPPELIJKE DRIJFVEER VERDUURZAMEN STEEDS MEER ORGANISATIES 

HUN HUISVESTING. BEDRIJFSECONOMISCH IS HET IN ELK GEVAL VERSTANDIG. 

VERDUURZAMING LEVERT SIMPELWEG GELD OP.

Wim van den Pol

De opbrengstpiek van een PV-installatie ligt gemiddeld op 1 juli. Rond  

1 januari wordt de minste zonne-energie opgewekt. Op dat moment 

leveren windmolens juist het meeste rendement. Reden voor Van den Pol 

om dealer te worden van de Windwokkel. Door naast zon ook deze 

compacte windmolen in te zetten, maken klanten optimaal gebruik van 

natuurlijke energiebronnen.

Windwokkels zijn solide en geluidloos. Ze kunnen op daken geplaatst 

worden, op een paal of als vervanging van een vlaggenmast.  

De Windwokkel leent zich prima voor een uitvoering in de huisstijl;  

dat maakt het tot een duurzame eyecatcher.

Er is veel potentie voor verdere doorontwikkeling en bredere toepassingen. 

Denk aan een container met meerdere Windwokkels, PV-panelen en een 

accupack als duurzame generator bij events of op bouwplaatsen.

Bij de ondersteuning van de Koninklijke 

Nederlandse Redding Maatschappij 

(KNRM) doneert Van den Pol geen 

bedrag maar zet haar corebusiness in. 

Het Green Team helpt om alle 54 

KNRM-gebouwen – voornamelijk 

boothuizen voor de reddingsvloot –  

te verduurzamen.

Streven is om binnen drie jaar te komen 

tot nul op de meter. Daartoe wordt 

eerst alle beschikbare informatie 

geanalyseerd. Op grond daarvan 

volgen energiebesparende maatregelen 

zoals ledverlichting, aansturing via 

sensoren en het beter inregelen van 

installaties. De resterende benodigde 

energie wordt groen opgewekt met 

zonnepanelen en Windwokkels.

Edward Zwitser, beheerder zakelijk 

netwerk van de KNRM verwacht dat 

door deze verduurzaming ruim een ton 

per jaar wordt bespaard. Dat bedrag 

kan de reddingmaatschappij gebruiken 

voor haar corebusiness: het helpen van 

mensen en schepen in nood.

VAN DEN POL 
VERDUURZAAMT 
KNRM

WINDWOKKEL: 
DUURZAME EYECATCHER
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HERCUTON IS SPECIALIST IN DISTRIBUTIECENTRA

“EEN MAAND 
LATER OPLEVEREN 
IS GEEN OPTIE”

Als specialist op het gebied van distributiecentra is Hercuton gewend om onder tijdsdruk te werken. Het voortraject duurt vaak 

lang, vergunningverlening kost tijd. Daarom wordt bij de uitvoering maximale efficiency gevraagd. Lean-planning vormt een 

belangrijk element. Net als de samenwerking met vertrouwde partners zoals Van den Pol.

Hercuton is onderdeel van het cluster bedrijfshuisvesting van 

Janssen de Jong en verantwoordelijk voor grotere projecten. 

“We ontwikkelen zelf, met eigen ontwerpers, constructeurs 

en modelleurs,” zegt Mischa Pouwels, projectleider bij 

Hercuton. Distributiecentra zijn een specialisme van het 

bedrijf. “Ze maken zo’n 70% uit van onze activiteiten. De 

laatste jaren worden DC’s alsmaar groter, met corona als extra 

trigger voor de ruimtebehoefte van e-commercebedrijven. 

Van 30.000 m2 kijken we niet meer op.”

Deze trend houdt vooralsnog aan. “Maar in de iets verdere 

toekomst worden DC’s weer wat kleiner,” weet Rik Boom, 

manager realisatie van Hercuton. “Wel worden ze complexer. 

Denk aan geïntegreerde functies zoals kantoor en showroom 

of een combinatie van meerdere gebruikers.”

 

 

 

 

 

Druk neemt toe

Wat niet verandert, is de korte doorlooptijd. “Een DC-

gebruiker moet zijn bestaande huisvesting op het afgesproken 

moment verlaten. Een maand later opleveren is voor ons dus 

geen optie.”  

Voortrajecten duren vaak lang, vergunning-verlening kost tijd. 

“De druk op de realisatie neemt dan toe,” zegt Pouwels. 

Standaardisatie helpt om de bouwtijd te verkorten. “Net als 

de samenwerking met vertrouwde onderaannemers. Van den 

Pol is een goed voorbeeld. We kennen elkaars werkwijze, 

processen en mensen. Dat scheelt tijd.”

Boom: “We selecteren Van den Pol ook op het vermogen om 

bij complexe projecten al in een vroeg stadium mee te 

denken. Bij dergelijke DC’s hanteren we de Lean-benadering. 

Door de planning vooraf nauwgezet af te stemmen, zijn 

tijdens de bouw amper aanpassingen nodig.” 

Lees verder op de volgende pagina.

DC Lis in Almere
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DUURZAME DISTRIBUTIECENTRA

Bij de nieuwbouw-DC’s van Hercuton is 

duurzaamheid geborgd door een BREEAM-label. 

“Naast isolatie is de impact van bouwkundige 

maatregelen beperkt,” aldus Rik Boom. “Om 

duurzaamheid op een hoger niveau te brengen, 

speelt installatietechniek een sleutelrol.”  

Voor de BREEAM-Excellent-certificering bij Nippon 

Express heeft Van den Pol onder meer ledverlichting, 

daglichtsensoren en slimme schakelingen aangelegd. 

Op het dak wekken 1.084 PV-panelen 400.000 Wp 

aan groene energie op.

Schouders eronder

Ook bij het DC voor LIS in Almere (34.000 m2) speelde 

tijdsdruk een rol. Pouwels: “De vergunningverlening duurde 

langer, het heiwerk zat tegen en toen brak corona uit…” 

De einddatum bleef echter staan. “Het lukte alleen om die te 

halen door als bouwpartners niet te focussen op 

belemmeringen maar te kijken naar mogelijkheden.”

Belangrijk daarbij was een ingelaste collectieve Lean-sessie. 

“Centraal thema: waar zit nog lucht in het proces? Samen is 

gezocht naar slimme oplossingen met oog voor elkaars 

discipline. Iedereen heeft de schouders eronder gezet, 

waarbij Van den Pol zich positief onderscheidde.”  

Boom heeft vergelijkbare ervaringen bij de nieuwbouw voor 

Nippon Express op Schiphol Trade Park. “Een complex 

gebouw. Ook hier zorgde corona voor vertraging. Zowel qua 

communicatie als bij de inzet op de werkvloer heeft Van den 

Pol een topprestatie geleverd. Hun mensen vormden echt één 

team met onze medewerkers. Iedereen had dezelfde kleur.”

“DC’S WORDEN KLEINER 

MAAR COMPLEXER.”
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Schaap en Citroen is een gerenommeerde specialist in juwelen, diamanten en horloges. Om aantrekkelijk te blijven voor  

het winkelend publiek worden filialen regelmatig aangepast en vernieuwd. “Cliënten willen zich welkom voelen in een  

luxe ambiance.”

MERKBELEVING STAAT CENTRAAL BIJ SCHAAP EN CITROEN

KLEUR, GEUR 
EN LIJNENSPEL

Olaf Söder is facility en special project manager bij  

Schaap en Citroen. “Ik begeleid onder meer de verbouwingen  

van de filialen, als schakel tussen Schaap en Citroen en  

onze architecten en aannemers.”

Verantwoorde keuze

In hoeverre zijn de voorkeuren van consumenten de 

afgelopen jaren veranderd? “Cliënten willen meer 

merkbeleving. Ze willen zich welkom voelen in een luxe 

ambiance. Kleur, geur en lijnenspel van het interieur spelen 

daarbij een grote rol.”

Ook verlichting luistert nauw. “Die moet een chique 

uitstraling hebben, niet te wit en niet te geel zijn.  

Bij verbouwingen wordt de complete verlichting vervangen 

door led. Voor het creëren van sfeer en uitstraling biedt led 

veel mogelijkheden; in nauwe samenspraak met de architect 

kiezen we de optimale uitvoering. Ook uit oogpunt van 

energiebesparing en duurzaamheid is led een  

verantwoorde keuze.

Rolex Green

Van den Pol is regelmatig betrokken bij de verbouw en 

nieuwbouw van Schaap en Citroen-filialen. “Daarbij dragen 

zij zorg voor het vervangen van elektra, datavoorzieningen en 

verlichting. Bijvoorbeeld bij de verbouwing van onze 

Amsterdamse Rolex Boutique. Hierbij is gebruik gemaakt van 

veel natuursteen en lichte kleuren, in combinatie met het 

markante Rolex Green. De verkoopruimte is vergroot en er 

zijn ruime zitjes gecreëerd.”  

Ook bij de verbouwing van het juweliershuis aan de P.C. 

Hooftstraat speelde Van den Pol een rol. “In deze Multibrand 

Boutique vallen onder meer de nieuwe shop-in-shops op van 

Cartier, Piaget, Jaeger-LeCoultre, Breitling, Tudor en Panerai.”

Snel schakelen

Bij het monteren van de shop-in-shops van de diverse merken 

zijn verschillende groepen mensen op hetzelfde moment in 

een winkel aan het werk. “Dit vereist veel flexibiliteit plus een 

zorgvuldige communicatie,” aldus Söder. “Van den Pol gaat 

hier prima mee om, met korte lijnen waardoor snel geschakeld 

kan worden. Hun gemotiveerde vakmensen zijn zorgvuldig en 

denken in oplossingen. Dat werkt bijzonder prettig.”
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“CLIËNTEN WILLEN ZICH  
WELKOM VOELEN IN EEN  
LUXE AMBIANCE.”



Aantrekkelijke businesscase

Toch is Adema hoopvol. “Met investeringen als led, energie-

management en PV-panelen zet je telkens een labelstap. Verder 

zijn bij gebouwen met een slecht label veel quick wins te halen. 

Hoe ouder het pand, hoe aantrekkelijker de businesscase.”

Over de noodzaak tot handhaving van het verplichte label is 

Adema helder. “Als de rechter Shell kan dwingen verantwoor-

delijkheid te nemen bij het terugdringen van CO2-uitstoot kan 

de overheid uiteraard niet achterblijven.”

Niet wachten

De huidige CO2-norm betekent dat in 2030 alle gebouwen 

label A moeten hebben. “Tot die tijd dient zich een aantal 

logische vervangingsmomenten aan. Door daarbij telkens 

duurzame opties te kiezen, vergt verduurzaming amper extra 

investeringen. Maar dan moet je wel tijdig beginnen. En niet 

wachten tot 2029.”

Waardevolle inzichten

Stel, Bram Adema is verantwoordelijk minister. Met welke 

maatregelen zou hij de energietransitie versnellen? “Het 

verplichte energielabel C voor kantoren uitbreiden naar alle 

gebouwen, met aansluitend label A in 2030. Daarmee zorg je 

voor een realistisch langetermijnperspectief. Verder zou ik naast 

het meten van CO2-uitstoot ook het materiaal kwantificeren 

dat gebruikt wordt voor het maken en onderhouden van een 

gebouw, inclusief verplichte rapportage.”

De derde aanbeveling is opmerkelijk. “Met onze duurzaam-

heidsscan zijn we ook actief in Engeland; dat levert waardevolle 

inzichten op. Stimuleer daarom bedrijven om met export bezig 

te zijn. Daarmee laat je andere landen kennis maken met onze 

succesvolle innovaties én leert van de elders opgedane 

ervaringen. Die kruisbestuiving brengt iedereen verder.”

Met CFP Green Buildings hielp Bram Adema al eigenaren van 

400.000 panden bij een verduurzamingsslag. Ook als lid van  

de raad van toezicht bij MVO Nederland en bestuurslid bij 

Dutch Green Building Council is hij voortrekker bij gebouw-

verduurzaming. “Kruisbestuiving brengt iedereen verder.”

“Bij de start van CFP sprak niemand over CO2-reductie,” zegt 

Bram Adema. “Nu zijn er verplichte maatregelen en maakt de 

techniek verduurzaming betaalbaar en rendabel.” Het besef 

van urgentie neemt steeds verder toe. “Even was ik bang dat 

de verduurzaming door corona zou stagneren. Gelukkig is het 

omgekeerde gebeurd.”

Te weinig impact

Adema was werkzaam bij Stork en Essent voor hij in 2005  

CFP Green Buildings oprichtte. Bij dit adviesbureau voor 

gebouwverduurzaming staan concrete maatregelen met direct 

effect centraal. Het bedrijf floreerde met klanten als AMC,  

Van Gogh Museum en grote banken. “We verduurzaamden 

zo’n 2.000 gebouwen per jaar. Toch werd mij duidelijk dat dit 

tempo nooit de noodzakelijke impact zou opleveren. Zelfs al 

werden we tien keer zo groot.”

Stevig risico

Om de activiteiten schaalbaar te maken, ontwikkelde CFP een 

online duurzaamheidstool. “Hiermee ziet iedereen – eigenaren, 

financiers, huurders, installateurs en bouwers – in één  

oogopslag de kosten en effecten van duurzame maatregelen.”

Met deze switch van bedrijfsmodel nam Adema een stevig 

risico. “Aan consultancy hangt immers een ander prijskaartje 

dan een online energiescan.” Maar de visie betaalde zich uit. 

“Al na een half jaar waren met de nieuwe tool 10.000 

gebouwen gescand en verduurzaamd. Op dit moment staat  

de teller op 400.000. Met onze traditionele aanpak was dit 

nooit gelukt.”

Duurzame boodschappenlijst

Specialisten als Van den Pol kunnen met de online tool klanten 

snel inzicht geven in kansrijke maatregelen. “De scan levert een 

boodschappenlijst op waarmee gericht geïnvesteerd kan 

worden in gebouwverduurzaming.” Haast is daarbij geboden. 

“Per 1-1-2023 moeten kantoren minimaal energielabel C 

hebben. Op dit moment heeft de helft nog geen label.  

Van de gebouwen die dat wel hebben, is de helft nog niet 

groen genoeg.”

“HOE OUDER HET PAND, 
HOE AANTREKKELIJKER 
DE BUSINESSCASE.”
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“ZORG VOOR EEN  
REALISTISCH LANGE-
TERMIJNPERSPECTIEF”

BRAM ADEMA OVER GEBOUWVERDUURZAMING



DE GROENE VINGERS VAN NOVIFLORA

“DUURZAAMHEID 
IS EEN MUST”

Van oudsher heeft Noviflora een sterke positie in Zweden. 

“We zijn er zelfs marktleider,” zegt financieel directeur 

Hendrico de Brabander. Samen met Xander van Reisen leidt 

hij als tweede generatie het familiebedrijf. “Met vier 

vestigingen is onze keten in Zweden kort. We bieden ook 

lokale producten aan en zitten dicht op de klant. Doel is om 

dat ook in andere landen te realiseren.”

Innovatie slaat aan

De specialisten van Noviflora zoeken in heel Europa bij 

kwekers naar bijzondere producten. “Ter plekke delen deze 

hunters hun vondsten via een speciale app. Klanten kunnen 

zo niet alleen de ontdekkingen van hun favoriete inkoper zien 

maar deze ook direct bestellen. Een innovatie die aanslaat en 

navolging krijgt.”

Clean machines

Plantscaping noemt Noviflora haar expertise op het gebied 

van binnen- en buitenplanten voor kantoren, scholen en 

andere locaties waar veel mensen actief zijn. “Werken in een 

groene omgeving heeft een positief effect op gezondheid, 

productiviteit en creativiteit.”  

Voor de particuliere markt ontwikkelde Noviflora Ogreen: 

planten waarvan weten-schappelijk is bewezen dat ze 

minstens 10 m2 aan lucht zuiveren. “De introductie van deze 

clean machines leverde veel publiciteit op.”

Energieneutrale ambitie

Niet alleen de corebusiness, ook de huisvesting is groen.  

“In de loop van de jaren is ons bedrijfspand fors verduur-

zaamd,” zegt De Brabander. Ambitie is om energieneutraal te 

worden. “Met 900 zonnepanelen wekken we 200.000 kWh 

groene energie op. Verder heeft Van den Pol bijna alle 

verlichting vervangen door energiezuinige led.”

PULS  15

“KLANTEN WILLEN DAT JE 
AANTOONBAAR VERDUURZAAMT.”
HENDRICO DE BRABANDER

14  VAN DEN POL

Noviflora is een toonaangevende sierteeltexporteur met een assortiment van 12.000 planten en snijbloemen. Naast het 

hoofdkantoor in Honselersdijk zijn er vestigingen in Zweden, Noorwegen en Zwitserland. Niet alleen de producten, ook 

de huisvesting is groen. “Onze stakeholders verwachten niet anders.”
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Onderbouwde keuzes

Van den Pol verzorgde eerder de installaties bij de nieuwbouw 

van het pand. “Sindsdien zijn ze een vaste partner. De lijnen 

zijn kort, medewerkers zijn kundig en plezierig in de omgang. 

Bij verduurzaming brengen zij opties, investeringen en 

rendement helder in kaart. Zo kunnen we onderbouwde 

keuzes maken.”

Alle aanpassingen zorgen ervoor dat het Noviflora-pand nu 

over energielabel A beschikt. “Ook bij de certificering heeft 

Van den Pol ons ondersteund, inclusief de aanvraag van  

het label.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Over de motivatie bij de duurzame inspanningen van het 

bedrijf is De Brabander helder. “Onze stakeholders 

verwachten niet anders. Klanten willen dat je aantoonbaar 

verduurzaamt. Niet alleen bij gebouwen maar bijvoorbeeld 

ook door het beperken van plastic verpakkingen. Duurzaam-

heid is niet langer onderscheidend maar simpelweg een must, 

zeker in Zweden waar ze wat dat betreft vooroplopen. Ook 

voor personeel is ons duurzame profiel steeds belangrijker.”

Onderliggende drijver is de maatschappelijke verantwoorde-

lijkheid van Noviflora. “Die gaat heel goed samen met 

economische overwegingen. Want gebouwverduurzaming 

levert simpelweg geld op.”

 KORT NIEUWS

VAN DEN POL VERDUURZAAMT 
EIGEN HUISVESTING

Bij de verduurzaming van grootschalige studenten complexen 

zijn de juiste keuzes essentieel. Daarom voert studenten-

huisvester SSH een uitgebreide proef uit met drie 

verschillende concepten. De pilot vindt plaats in het 

Utrechtse Tuindorp-West Complex, monumentale gebouwen 

uit de jaren ’70 waar 1.250 studenten wonen.

Bij de proef zijn onder meer adviseur VIAC, Vastbouw en 

Van den Pol betrokken. “Per concept gaat het telkens om 

tien kamers met een centrale woonkamer,” zegt Kees 

Bouman, business unit leider bij Van den Pol. “Een bestaande 

verdieping wordt als referentie gemonitord.”

In het eerste scenario is een beperkt aantal maatregelen 

getroffen waardoor de investering laag blijft. “Bij de tweede 

PILOT MET STUDENTEN- 
WONINGEN: 
VERDUURZAMEN OP 
GOEDE GRONDEN

DRAADLOOS 
SCHAKELEN:  
SLIM EN SNEL

Draadloze schakelingen in woningen hebben veel 

voordelen. “Zakleidingen zijn overbodig,” zegt business 

unit leider Bob Oostendorp. “Dus sleuven frezen, leidingen 

aanleggen, muren afwerken; allemaal niet meer nodig. Dat 

betekent minder arbeidsuren en een kortere bouwtijd.”

Ook voor toekomstige bewoners heeft deze slimme 

oplossing voordelen. “Zij kunnen draadloze schakelaars 

later eenvoudig verplaatsen of toevoegen.”

Reden genoeg voor Van den Pol om vanaf 2022 

schakelingen in woningen zoveel mogelijk draadloos uit te 

voeren. “Samen met leveranciers ontwikkelen we een 

optimale schakelaar.”

Het Van den Pol-bedrijfspand in Montfoort is in 2010 met 

bouwkundige en installatietechnische maatregelen van 

Energielabel D naar A verbeterd. Dit jaar verloopt het label; 

tijd voor een volgende verduurzamingsslag. Door 

ledverlichting, een nieuw zonne-energiesysteem en een 

hybride luchtwarmtepomp is het label A+++ behaald. 

Practice what you preach dus. Terwijl nu volop elektrische 

bedrijfsauto’s worden geladen, ligt het energieverbruik 

66% lager dan tien jaar geleden.

variant wordt gewerkt met warmtepompen, in scenario drie 

met elektrische verwarming in combinatie met stads-

verwarming voor de warmwaterlevering.”

Van den Pol heeft de vier units voorzien van sensoren. “Niet 

alleen het energie- en waterverbruik wordt gemeten, ook de 

CO2 in de ruimtes.” Voor een goed beeld is anderhalf jaar lang 

gemonitord. “Uit de voorlopige uitkomsten blijkt tot wel 75% 

energiebesparing haalbaar. De CO2-uitstoot van opgewekte 

energie ligt tot 36% lager.”

De resultaten vormen waardevolle input voor SSH.  

“Zo kunnen zij gefundeerde duurzame keuzes maken.”
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Wim van den Pol ziet de verduurzaming van vastgoed 

versnellen. “We zijn door de early adaptorfase heen en de 

early majority is volop bezig. Het gaat steeds harder.”  

Dat zorgt voor grote drukte bij installatiebedrijven, met het 

verplichte Energielabel C per 2023 als extra trigger.

Erkende maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar zijn 

al een tijdlang verplicht in gebouwen met een verbruik boven 

de 50.000 kWh. “De omgevingsdienst handhaaft steeds 

vaker,” zegt Wim van den Pol. Het verplichte Energielabel C 

voor kantoren per 2023 is een belangrijke stap. “Maar ook los 

van verplichtingen komen steeds meer organisaties in actie 

vanuit een intrinsieke motivatie.”

Wat de drijfveer ook is, verduurzamen is altijd verstandig.  

“En gezien het aantrekkelijke rendement ook bedrijfs-

economisch een slimme keuze. De rente is laag en de meeste 

banken financieren graag.”

Snel inzicht

Gerichte verduurzaming is gebaseerd op betrouwbare 

informatie. “Daarom is onze online duurzaamheidstool een 

waardevol hulpmiddel. Klanten krijgen van ons Green Team 

snel inzicht in de meest kansrijke opties, zowel technisch als  

in euro’s.”

Alleen als het vertrekpunt Energielabel G of H is, zijn 

bouwkundige maatregelen nodig. “Vaak is met ledverlichting 

en het beter inregelen van installaties label C relatief 

eenvoudig haalbaar. Ga je ook zelf energie opwekken dan 

komen B en zelfs A al snel in beeld.”

Beloftes waarmaken

Gebouwen zijn alsmaar slimmer. “Denk aan de ontwikkeling 

van smart grids,” zegt Van den Pol. “Daarmee kan het 

energiegebruik afgestemd worden op de beschikbaarheid 

van groene stroom, bijvoorbeeld door extra te verwarmen of 

te koelen. Ook de stroomafgifte van slimme laadpalen 

beweegt mee.”

Wat verder helpt, is dat monitoring van gebouwen 

uitgebreider en nauwkeuriger wordt. “Klanten zien precies 

wat er op energiegebied met hun pand gebeurt. Ook onze 

prestaties zijn transparant; maken we waar wat we beloven 

als het gaat om besparen en opwekken?”

Zon en wind

Niet alleen gebouwen, ook installatiebedrijven worden steeds 

slimmer. “Wij leren elke dag bij. Zo presteert het samenspel 

van bouwkundige maatregelen en een all electric-

energieconcept bij nieuwe studentencomplexen nog beter  

dan verwacht.”

Om optimaal gebruik te maken van natuurlijke 

energiebronnen is Van den Pol sinds kort dealer van de 

Windwokkel. “Deze compacte windmolen is een prima 

aanvulling op de PV-installaties die wij al ruim 25 jaar 

aanleggen en onderhouden. Wind levert immers het meeste 

rendement als de opbrengst van zonnepanelen laag is.”

Kom in actie

De versnellende verduurzaming zorgt voor grote drukte bij  

de installatiesector. “De tijd dringt bij het verplichte 

energielabel C per 2023. Zowel voor gebouwen die nog 

labelstappen moeten zetten als voor het grote aantal objecten 

zonder label. Er komt echt een run op maatregelen en op 

certificeringen die wij zelf verzorgen. Denk aan de 

veiligheidscheck scope 10 en nu ook de scope 12 voor 

zonne-energiesystemen.” 

Daarom het nadrukkelijke advies: kom snel in actie. “En als je 

verduurzaamt, ga dan direct voor label A. Dan staat er echt 

een duurzaam gebouw en ben je ook klaar voor na 2030,  

als dat label verplicht wordt.”

SNELLER EN SLIMMER VERDUURZAMEN

“ER KOMT EEN RUN 
OP MAATREGELEN 
EN CERTIFICERING”

“WIJ LEREN  
ELKE DAG BIJ.” 
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Na de sloop van een aantal verouderde kantoren verrijst in 

Nieuwegein een nieuw appartementencomplex. In opdracht 

van Bridges Real Estate realiseert Aalberts Bouw Dukatenburg: 

twee torens met 67 huurappartementen voor de vrije sector. 

17 ervan zijn bestemd voor verzorgd wonen.

Bouwteam

“Het werk wordt in een bouwteam uitgevoerd,” zegt Antoon 

Versteeg, projectleider namens Aalberts Bouw. “Al in een 

vroeg stadium zijn partners waaronder Van den Pol 

aangehaakt. Ondanks het gedetailleerde installatieadvies was 

in het voortraject zeker ruimte voor hun inbreng. Samen zijn 

bouwsystematiek en bouwwijze bepaald.”  

Van den Pol is bij Dukatenburg onder meer verantwoordelijk 

voor de complete E-voorziening, videofooninstallatie en smart 

ledverlichting in algemene ruimtes.

Eisen tijdig bekend

Duurzaamheid krijgt veel aandacht. “Denk aan 

stadsverwarming, waterbuffering en energieopwekking door 

172 PV-panelen. Bij dergelijke installaties stellen verzekeraars 

steeds meer eisen aan de kwaliteit van de onderliggende 

dakconstructie en de bijbehorende elektravoorzieningen.” 

Soms wordt dat pas bij oplevering duidelijk. “Dan is het een 

hele klus om de gewenste veranderingen door te voeren.  

Bij dit project waren de richtlijnen van de verzekeraar gelukkig 

ruim op tijd bekend. Van den Pol heeft de benodigde 

aanpassingen geïntegreerd in de werkzaamheden.  

Hun jarenlange ervaring met zonnestroominstallaties blijkt 

daarbij een groot voordeel.”

Elfde generatie

Baas boven baas. Van den Pol mag met ruim 85 jaar een 

respectabele leeftijd hebben, Aalberts Bouw kan bogen op 

een historie van bijna 350 jaar. “Daarmee is het een van de 

oudste familiebedrijven van Nederland. Inmiddels is de elfde 

generatie actief.”

De samenwerking tussen beide bedrijven verloopt prima. 

“Van eerdere projecten kende ik Van den Pol al als een 

degelijke, betrouwbare installateur,” stelt Versteeg. “Dat blijkt 

ook hier weer; we kunnen vertrouwen op de kwaliteit van 

hun werk.”

Zeker bij een hoogbouwproject als Dukatenburg luistert 

veiligheid nauw. “Daarom is het goed te zien dat alle 

bouwteampartners ook op dat gebied de lat hoog leggen.”

20  VAN DEN POL

FAMILIEBEDRIJVEN TREKKEN SAMEN OP BIJ DUKATENBURG

VERZEKERAARS 
STEEDS STRENGER 
BIJ PV-INSTALLATIES
Kantoorruimte wordt steeds vaker vervangen door woningen. Zo ook bij het project Dukatenburg in Nieuwegein. Bij het 

duurzame karakter van de appartementen is opwekking van groene energie met een PV-installatie een belangrijk aspect. 

Verzekeraars stellen hoge eisen aan de veiligheid van deze voorzieningen.

“ALLE BOUWTEAMPARTNERS LEGGEN DE LAT  

HOOG OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID.”



AAN HET  
WERK
EEN SELECTIE  
ACTUELE PROJECTEN 
DOOR VAN DEN POL

In Apeldoorn bouwt Trebbe Groep in opdracht van 

Woonzorg Nederland woonzorggebouw De Veen-

kamp. Van den Pol verzorgt de elektrotechnische en 

brandmeldinstallaties inclusief PV-panelen. De 74 

appartementen zijn verdeeld over twee woon-

gebouwen. Oplevering wordt verwacht in juli 2022.

Op een prachtige zichtlocatie aan de N201 die 

Schiphol met Uithoorn verbindt, wordt op 

bedrijventerrein Greenpark in samenwerking met 

Heembouw dit distributiecentrum gerealiseerd. Het 

gebouw heeft een oppervlakte van circa 23.000 m2.

Oplevering staat gepland voor het einde van Q3 

2022. Dit logistieke pand is beschikbaar voor verhuur.

De bouw van woningproject De Nieuwe Defensie in 

de Utrechtse Merwedekanaalzone is gestart. Dit wordt 

een autoluwe, groene en duurzame stadswijk. De 

woningen worden in verschillende fasen gerealiseerd. 

In opdracht van ERA Contour verzorgt Van den Pol 

alle elektrotechnische installaties.

NIEUWBOUW WOONZORGGEBOUW 
EN HUURAPPARTEMENTEN DE 
VEENKAMP APELDOORN

NIEUWBOUW DISTRIBUTIE-
CENTRUM GREENPARK 
AALSMEER

NIEUWBOUW 291 WONINGEN  
DE NIEUWE DEFENSIE UTRECHT

In opdracht van woningcorporatie Portaal realiseert 

ERA Contour 74 gevarieerde appartementen voor 

kleine huishoudens en senioren. Deze zijn volledig 

aardgasvrij en voorzien van zonnepanelen die worden 

aangesloten op de individuele woningen.

De appartementen zijn verdeeld over drie 

woongebouwen en worden ontsloten met een lift.  

Van den Pol draagt zorg voor alle elektrotechnische 

installaties inclusief zonnepanelen. Naar verwachting 

worden de appartementen in maart 2022 opgeleverd.

NIEUWBOUW 74 APPARTEMENTEN 
HOFLAAN LEIDEN

In opdracht van Cortese Care realiseert Van den Pol 

alle elektrotechnische installaties inclusief PV-panelen 

en beveiligingsinstallaties in de nieuwbouw van  

een gezondheidscentrum en basisschool inclusief 

kinderdag verblijf Het Dok in Oegstgeest.  

Naar verwachting zal de oplevering eind dit  

jaar plaats vinden.

In samenwerking met Heembouw is gestart met de 

nieuwbouw van DC Stadsdistributie Brocacef te 

Amsterdam. Hier wordt de totale elektrotechnische 

installatie door Van den Pol gerealiseerd, inclusief 

inbraak- en data-installaties. Het pand krijgt een 

BREEAM Excellent-label en bestaat uit een bedrijfshal, 

kantoor, mezzanine, dakterras, laad- en loskuilen plus 

een parkeergarage van in totaal 27.000 m2.

Op het Rotterdam Food Hub bouwt innocent een 

CO2-neutrale smoothie- en sapjesfabriek, ook wel  

’de blender’ genoemd.

Van den Pol realiseert de complete elektrotechnische 

en data-installaties. Naar verwachting wordt in 

oktober ook gestart met de nieuwbouw van het 

bijbehorende kantoor. De blender zal in het voorjaar 

van 2022 gereed zijn. Daarna wordt opgeschaald 

naar een productiecapaciteit van 400 miljoen  

flesjes per jaar.

NIEUWBOUW GEZONDHEIDS-
CENTRUM EN BASISSCHOOL  
HET DOK OEGSTGEEST

NIEUWBOUW DC STADSDISTRI-
BUTIE BROCACEF AMSTERDAM

NIEUWBOUW PRODUCTIEGEBOUW 
INNOCENT ‘DE BLENDER’ 
ROTTERDAM
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Wilco is een van Nederlands grootste boek- en tijdschriftdrukkerijen. Een deel van de activiteiten wordt 

geconcentreerd in een nieuwbouw van ruim 13.500 m2 in Amersfoort. Duurzaamheid is een belangrijke 

overweging voor Wilco, flexibiliteit het sleutelwoord voor de bouwpartners. “Zij worden uitgedaagd op 

hun expertise.”

NIEUWBOUW DRUKKERIJ WILCO DAAGT BOUWPARTNERS UIT

“DETAILS MAKEN 
HET VERSCHIL”
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 KORT NIEUWS

Tijdens de bouw worden vaak grote afstanden afgelegd. 

Om dit zo efficiënt mogelijk te doen, is Van den Pol alert op 

alternatieve transportmiddelen. Zo werd tijdens de 

ruwbouwfase van distributiecentrum LIS in Almere een 

quad ingezet. Met zijn vierwielaandrijving kan deze 

probleemloos door de modder rijden.

 

Op nieuw gestorte vloeren laat zo’n quad echter strepen 

achter. Daarom ontwikkelde Van den Pol de E-Ride, een 

elektrisch aangedreven werkbank waarmee materalen snel, 

stil en duurzaam over grote afstanden kunnen worden 

vervoerd. Op basis van de ervaringen bij LIS is het 

prototype verbeterd en wordt nu gebruikt bij een  

volgend project. Een tweede E-Ride is besteld.

Een primeur voor Emmely Slingerland-Verhoef, lid van het Green Team bij 

Van den Pol. Zij is de eerste vrouwelijke ingenieur in het bedrijf. “Toen ik 

vier jaar geleden in dienst kwam, startte ik direct met een duale hbo-

opleiding aan Avans Hogeschool. De combinatie van vier dagen werken en 

een dag les beviel prima. Wat je leert, kun je direct in de praktijk toepassen. 

En de opleiding geeft een theoretisch kader voor je praktijkervaringen.”

Emmely kreeg alle ruimte voor haar studie. “Zowel voor de voorbereiding 

op tentamens als bij mijn afstudeeropdracht. Onderwerp was een smart grid 

voor het eigen bedrijfspand van Van den Pol.”

Heeft zij een boodschap voor vrouwen die een carrière in de techniek 

overwegen? “Laat je niet tegenhouden door stereotypen. Er zijn functies 

waar vrouwen zich uitstekend kunnen ontwikkelen. Elektrotechniek speelt 

een sleutelrol bij verduurzaming en de energietransitie, thema’s die ook veel 

vrouwen aanspreken. Ik hoop dat dit ertoe leidt dat het aantal vrouwelijke 

collega’s snel toeneemt.”

E-RIDE: SLIM EN DUURZAAM BOUWPLAATS TRANSPORT

Paul Caspers is voor Wilco als adviseur betrokken bij de 

nieuwbouw. “Onze relatie gaat al twintig jaar terug; er is een 

sterke vertrouwensband. Belangrijk bij dit project is de 

bijdrage van Gerrit Kamphuis (Installect). Hij is pionier op het 

gebied van duurzame energiesystemen.”

Begrip voor elkaars rol

Aan de selectie van bouwpartners ging een intensief traject 

vooraf. “Gezien de complexiteit en gewenste flexibiliteit 

lagen de eisen hoog. De keus viel op Groothuis Bouwgroep, 

Warmtebouw voor de W-installaties en Van den Pol voor  

alle E-voorzieningen.”  

Met een jaar van opdracht tot oplevering is de bouwtijd kort. 

“Dat lukt alleen als iedereen begrip heeft voor elkaars rol en 

belangen. Een project als dit maak je echt samen. Partijen 

helpen elkaar waar mogelijk en daardoor ligt het  

bouwtempo hoog.”

Omgekeerde koelkast

Voor een optimaal drukproces moet de temperatuur in de 

productieruimte constant zijn. Ook de luchtvochtigheid 

luistert nauw. “Bouwkundig en installatietechnisch zijn dit 

belangrijke uitgangspunten. Een isolerend wandsysteem 

creëert een afgesloten box, als het ware een omgekeerde 

koelkast. Overdruk zorgt ervoor dat de ruimte waarin de 

persen staan nagenoeg vocht- en temperatuurdicht is.”

Complexe integratie

Verlichting is cruciaal om de kleuren van drukwerk goed te 

kunnen beoordelen. “Het lijkt een detail, maar details zijn 

essentieel bij deze nieuwbouw. De kwaliteit van de 

ledverlichting was een belangrijk aspect bij de gunning aan 

Van den Pol.” Elektrotechnisch vallen ook de zware 

voedingen voor de drukpersen op. “Verder is Van den Pol 

verantwoordelijk voor de aanleg van toegangscontrole, 

camerabewaking, beveiligings- en brandmeldinstallatie.”

Veel tijd gaat zitten in het verknopen van alle W- en 

E-elementen. “De integratie van de besturing draagt bij aan 

de complexiteit van dit project.”

Warmte hergebruiken 

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Wilco. “Ook bij 

de nieuwbouw krijgt dit aspect veel aandacht,” zegt Caspers. 

“Denk aan twee warmtepompsystemen met nieuwe 

bronsystemen, afgestemd op de bestaande bronsystemen 

van hun naastgelegen pand. Verder wordt de warmte van 

machines (drukpersen; persluchtcompressoren) zoveel 

mogelijk hergebruikt.” 

De inzet van adviseurs Caspers en Kamphuis betreft niet 

alleen de techniek maar ook subsidieregelingen, bijvoorbeeld 

op basis van duurzame langetermijninvesteringen. “Een 

PV-installatie stuitte verzekeringstechnisch op bezwaren. 

Misschien kan in de toekomst elders een locatie hiervoor 

worden gevonden.”

Geen afvinklijst

Aanvankelijk was de bedoeling om bestaande drukpersen te 

hergebruiken in de nieuwbouw. “Later besloot Wilco nieuwe 

machines aan te schaffen. Die keuze had impact op de 

geplande locaties. De door Van den Pol geplaatste 

energierails maken in de toekomst een flexibele opstelling 

van de persen mogelijk.” 

Naast het faciliteren van flexibiliteit is het meedenkend 

vermogen een belangrijke eigenschap voor de bouwpartners. 

“Die strepen bij dit project geen afvinklijst af maar worden 

uitgedaagd op hun expertise,” benadrukt Caspers. “Je merkt 

dat zij zo’n rol graag op zich nemen.”

EERSTE  
VROUWELIJKE  
INGENIEUR BIJ  
VAN DEN POL

VEILIGE  
PV-INSTALLATIES  
MET SCOPE 12 

De veiligheid van PV-installaties laat 

vaak te wensen over. Verzekeraars zijn 

kritisch en eisen in toenemende mate 

een SCIOS-scope 12-inspectie. Hiermee 

worden kwaliteit en veiligheid van 

zonne-energiesystemen gecontroleerd.

EVI Montfoort, de zelfstandige 

inspectietak van Van den Pol voert deze 

Scope 12-inspecties uit. De vraag 

hiernaar neemt sterk toe. Ook 

combineren klanten Scope 10 en 12.  

Zo zijn ze er zeker van dat hun hele 

installatie veilig is.

Meer informatie?  

h.jongman@evimontfoort.com
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“IK HEB NOG NOOIT 
ZOVEEL GELACHEN 
OP MIJN WERK”

Elbri Jonkers 

                           en Melvin Damme

Van den Pol is in meerdere opzichten een familiebedrijf. 

Ook bij sommige medewerkers is sprake van een 

familieband. In dit geval is die band nog niet officieel, 

want de dochter van Elbri Jonkers (koffiedame en 

administratie) is de vriendin van Melvin Damme 

(leidinggevend woningbouwmonteur).

Melvin Damme had in 2007 een primeur. Hij zat in de 

allereerste klas van de bedrijfsschool bij Van den Pol.  

Die opleiding leverde sindsdien honderden jonge vakmensen 

af. “De bedrijfsschool gaf mij een prima basis. Een aantal 

jaren geleden begon het weer te kriebelen en heb ik een 

opleiding tot technicus gevolgd. Elke maandag- en 

dinsdagavond studeren was best pittig. Zeker na een  

zwaar weekend,” lacht Melvin.

Iedereen is anders

Elbri Jonkers – als alles goed gaat Melvins toekomstige 

schoonmoeder – is ruim een jaar bij Van den Pol in dienst.  

Zij werkt als koffiedame en besteedt een deel van haar tijd 

aan facturatie. “Hiervoor heb ik twintig jaar in een 

kantoorvakhandel gewerkt. Er zijn zeker overeenkomsten, 

want in beide banen heb je veel contact met mensen.  

En iedereen is anders; dat maakt het zo leuk.”

Functie binnen?

“Met mijn huidige project in de Utrechtse Merwedekanaal-

zone ben ik wel een paar jaar zoet,” zegt Melvin. “Het is een 

grootschalige nieuwbouwontwikkeling. De ervaringen daar 

gaan me zeker verder brengen.” In de toekomst sluit hij een 

functie binnen niet uit. “Daarmee kan ik mijn ervaring op de 

bouwplaats op een andere manier inzetten.”

Nog veiliger

Op die bouwplaats krijgt veiligheid steeds meer aandacht. 

“Vroeger was de aannemer daarbij leidend, nu is het echt  

een gezamenlijke opgave. Bij elke bespreking staan we erbij 

stil hoe het werk nog veiliger kan.”

Voor de certificering volgens de Safety Culture Ladder 

volgden alle Van den Pol-medewerkers een veiligheids-

training. “Erg leerzaam om mee te maken,” vindt Elbri.  

“En goed dat ze iedereen erbij betrekken. Want veiligheid 

raakt het hele bedrijf.”

Slimmer en sneller

Elk jaar opnieuw kent Van den Pol veel jubilarissen.  

Elbri: “Het is best bijzonder dat mensen het zo lang naar  

hun zin hebben bij een bedrijf. Maar al werk ik er pas kort,  

ik begrijp het wel. Ik heb nog nooit zoveel gelachen op  

mijn werk.”  

Goede sfeer is een belangrijk kenmerk van  

Van den Pol, beaamt Melvin. “Net als de drive om te 

verbeteren, om alsmaar slimmer en sneller te werken.  

Een nieuw idee of alternatieve aanpak wordt besproken  

en uitgeprobeerd. Zo komen we samen steeds verder.”

“HET IS BIJZONDER DAT MENSEN HET ZO LANG 
NAAR HUN ZIN HEBBEN BIJ EEN BEDRIJF.”
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VERSNELLEN 
DANKZIJ CORONA

GRB VERDUURZAAMT NIEUWEGEINSE VERLICHTING

Gemeente Nieuwegein gaf opdracht voor het verduurzamen 

van de verlichting in negentien van haar gebouwen. Doel van 

het project: minder energieverbruik, betere kwaliteit. Mede 

door de lockdown kon specialist GRB snel meters maken. 

Namens ingenieursbureau 3ING is Bjorn van Buuren 

projectleider bij de verlichtingsverduurzaming van gemeentelijk 

vastgoed in Nieuwegein. “Belangrijk aspect bij beoordeling van 

de offertes was dat de processen in de gebouwen zo min 

mogelijk verstoord zouden worden. Dus niet de activiteiten 

aanpassen aan de werkzaamheden maar andersom.  

GRB scoorde hier goed; ontzorgen was de rode draad in hun 

plan. Andere overweging voor de gemeente bij de gunning:  

de maximale score van moederbedrijf Van den Pol op de 

CO2-Prestatieladder.”

Tweeledige doelstelling

De gebouwen zijn uiteenlopend qua functie: scholen, 

parkeergarages, gymzalen en Theater De Kom. “Elk object 

vereist een andere werkwijze, afhankelijk van het gebruik en  

de kenmerken van de bestaande verlichting. GRB ging hier 

prima mee om.”

Doelstelling van de gemeente was tweeledig: niet alleen 

beperking van het energieverbruik maar ook een 

kwaliteitssprong. “Uitgangspunt was een terugverdientijd van 

maximaal vijf jaar. Alleen bij het theater bleek dat door het 

aantal defecte armaturen niet haalbaar.” Uit oogpunt van 

kosten en circulariteit werden bestaande armaturen waar 

mogelijk omgebouwd naar led. “Alleen als ze te gedateerd 

waren, zijn de armaturen geheel vernieuwd.”

 

Meters maken 

De werkzaamheden waren al gestart toen corona uitbrak. 

“Scholen, gymzalen en het theater waren vrijwel niet in 

gebruik, parkeergarages veel minder drukbezet. Hierdoor  

kon GRB snel meters maken.” 

Door de lockdown is er nog geen realistisch beeld van het 

energieverbruik na de verduurzaming. “Zodra het mogelijk  

is, zullen we een aaneengesloten periode monitoren en deze 

gegevens vergelijken met de oude situatie. Samen met het 

aantal vernieuwde armaturen geeft dat inzicht in de 

gerealiseerde besparing.”

Zorgvuldige communicatie

Kwaliteit vormt een andere graadmeter. “Er was enige zorg  

of de overgang naar ledverlichting niet als groot zou worden 

ervaren. Daar is geen sprake van; gebruikers zijn stuk voor  

stuk enthousiast.”

Enthousiasme is er ook over de prestaties van GRB. “Naast hun 

vakkennis valt de zorgvuldige communicatie op,” stelt  

Van Buuren. “In het begin was het over en weer even aftasten 

en wennen aan elkaars werkwijze. Maar al snel liep het als een 

trein. De verwachtingen door de offerte – maximaal ontzorgen 

– zijn zonder meer waargemaakt.”
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Theater De Kom:
elk object vereist een andere werkwijze

“GEBRUIKERS 
ZIJN STUK  
VOOR STUK  
ENTHOUSIAST.”

grbverlichting.nl
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WIJ WERKEN DUURZAAM,
NIET ANDERS.

vandenpol.com


