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 KORT NIEUWS

Ook klanten helpen we hierbij, zeker nu de energieprijzen  

door het plafond gaan. Niet alleen met besparen, ook om te 

verdienen met verduurzamen. Het zelf opwekken van stroom  

via zon of wind is interessanter dan ooit. Led geeft beter licht 

tegen lagere kosten terwijl de productiviteit toeneemt. Ook in  

de industrie zorgen wij dat processen minder energie verbruiken 

en meer output opleveren.

 

Specialismen versterken elkaar. Door de functionaliteit van 

camera’s uit te breiden, brandt buitenverlichting alleen als het 

nodig is. Dat scheelt energie en verlengt de levensduur.  

Slim én zuinig dus.

Turbulente tijden hebben impact op tal van gebieden.  

De stikstofcrisis dreigt de economie te verlammen. Materialen 

zijn kostbaar en schaars, het energienet blijkt vol, projecten 

schuiven door of versnellen juist. Stuk voor stuk ontwikkelingen 

buiten onze macht waar we wel mee moeten dealen.

En dat doen we. Ook in deze dynamiek ondersteunen wij 

opdrachtgevers. Bijvoorbeeld met slimme batterijsystemen 

waarmee zij netcongestie kunnen omzeilen. Zowel door zelf 

opgewekte energie op te slaan als door piekverbruik te 

voorkomen. Daardoor volstaat een kleinere energieaansluiting.

In alle hectiek blijft onze Club van 250 medewerkers 

onverstoorbaar presteren. Teamleden dragen hun clubshirt met 

trots en vertrouwen. Terecht, want de energietransitie gaat door. 

Verduurzaming versnelt, de samenleving wordt in hoog tempo 

all electric. Onze corebusiness blijft ook in de toekomst 

veelgevraagd.

DUURZAMER EN SLIMMER WERKEN ZIT IN DE GENEN VAN 

DIT BEDRIJF. DAAROM HEBBEN WE HET EIGEN 

BEDRIJFSPAND NAAR ENERGIELABEL A++++ GEBRACHT.  

HET 44 JAAR OUDE GEBOUW IS NU PARIS PROOF; 

PRACTISE WHAT YOU PREACH.

TROTS OP 
CLUBSHIRT

Wim van den Pol

Wat betekent de Club van 250 voor Stephan van Oostrum, 

zelfstandig werkend monteur A Woningbouw en vier jaar 

werkzaam bij Van den Pol?

“De hoeveelheid kennis en kunde bij collega’s is iets om trots 

op te zijn. Net als de potentie van sommige Topklassers.”

“Het zijn niet zomaar 250 mensen die hier werken,  

het is echt een club. Voor elk karwei is er wel een specialist. 

Hierdoor sta je nooit alleen voor een uitdaging en werk je 

altijd samen aan een oplossing.”

“JE STAAT ER NOOIT 

ALLEEN VOOR”

Stephan  
      van Oostrum

Door de netcongestie is het niet zeker dat een gebruiker 

de gewenste aansluiting krijgt. Relaties die willen bouwen 

of uitbreiden adviseren wij daarom, eerst contact te 

zoeken met de netbeheerder.

Op Schiphol Trade Park is onvoldoende capaciteit 

beschikbaar voor nieuwe en uitbreiding van bestaande 

aansluitingen. Als Nederlandse primeur wordt daarom 

door Joulz een gezamenlijk virtueel net gecreëerd dat als 

het ware over het bestaande net ligt.

Netcapaciteit wordt bepaald op basis van de maximaal 

benodigde energie. Maar door hun verschillende 

processen hebben gebruikers niet op hetzelfde moment 

dezelfde stroombehoefte. Dit betekent dat er vaak 

onbenutte ruimte is binnen de aansluitingen. Daarom 

wordt op Schiphol Trade Park alle stroomvraag realtime 

collectief gemonitord. Hierdoor is duidelijk wanneer de 

gezamenlijke energievraag te hoog wordt. Op deze 

piekmomenten kan het verbruik tijdelijk worden 

verminderd of opgevangen worden via een accu met 

duurzame energie. Alleen als niet genoeg groene energie 

beschikbaar is, schakelt een gas- of dieselgenerator bij.

Zo wordt de netcapaciteit maximaal benut. Ook kunnen 

gebruikers volstaan met een kleinere aansluiting. 

Deelnemers krijgen de elektriciteit die ze nodig hebben én 

besparen geld. Door de netcongestie zullen dergelijke 

oplossingen steeds vaker worden ingezet op 

bedrijventerreinen. Van den Pol ondersteunt daarbij.

NETCONGESTIE OMZEILEN EN GELD BESPAREN
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DE PEOPLE’S BUSINESS VAN SKINS COSMETICS

FONKELENDE 
VERLEIDING ALS 
VERKOOPTRIGGER
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De filosofie van Skins Cosmetics blijkt een schot in de roos.  

Na de eerste winkel in de Amsterdamse Negen Straatjes breidde 

het aantal filialen zich gestaag uit. “We willen nieuwsgierig 

maken, mensen inspireren door het verhaal te vertellen achter 

onze producten,” zegt medeoprichter en Creative Director Philip 

Hillege. “Medewerkers laten klanten iets ervaren dat ze nog niet 

kennen en nemen daar ruim de tijd voor. Geen punt als iemand 

niet direct iets koopt. Als hij of zij maar een ervaring rijker is bij 

het verlaten van de winkel.” Skins maakt in de winkelpresentatie 

geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. “Het gaat erom 

dat een geur of product bij je past. Gender speelt daarbij geen 

rol.”

Woud van regels

Uiteraard verkoopt Skins online, maar de winkels staan centraal. 

Zoals die in Mall of the Netherlands, ’s lands grootste 

winkelcentrum in Leidschendam. “Bij de inrichting golden strenge 

richtlijnen met handboeken vol regels, vergunningen en 

certificaten. En de officiële openingsdatum van de Mall was een 

harde deadline.” De verhuurder van het winkelcentrum bracht 

Skins in contact met Van den Pol. “Zij hebben ons echt geholpen 

een weg te vinden in het woud van regels en randvoorwaarden.  

Ook legde Van den Pol de verbinding met klimaatspecialist  

BLR Bimon. Een prima partij.”

Geen concessies

Winkelverlichting is voor Skins cruciaal. “Als sfeermaker én als 

verkooptrigger; denk aan de verleidelijke fonkeling van een 

parfumfles.”

De hoge eisen op het gebied van duurzaamheid leken een 

beperkende factor. “Het energieverbruik bij ons basisontwerp 

kwam fors boven de norm uit. Door hun korte lijnen met de 

fabrikant kwam Van den Pol met een nieuw type armatuur dat 

zuinigheid combineert met een hoge opbrengst. Daarmee hebben 

we geen concessies hoeven te doen aan ons lichtplan.”

Skins Cosmetics maakt sinds 2010 naam met een onderscheidend en bekroond winkelconcept: een unieke selectie wereldwijde 

topmerken in parfum, make-up en huidverzorging op één locatie. Beleving is cruciaal, net als persoonlijke aandacht. “Medewerkers 

bepalen ons groeitempo.” 

Flow

De Mall-winkel opende in het voorjaar van 2021. “En draait naar 

volle tevredenheid,” zegt Hillege. Enige tijd later diende zich een 

volgende nieuwe Skins-vestiging aan, nu in het Amsterdamse 

winkelcentrum Gelderlandplein. “Het was vanzelfsprekend om dit 

project met hetzelfde team te doen. Samen zaten we echt in een 

flow, met de ervaringen uit Leidschendam als waardevolle 

bagage. En ook hier was het eindresultaat prima, met opnieuw 

alle credits voor Van den Pol.”

Mindset kost tijd

Met de Amsterdamse winkel komt het totaal in Nederland op 

vijftien. Daarnaast heeft Skins vestigingen in Gent (België) en 

Zuid-Afrika. “Ook in dat land is ons merkportfolio uniek. 

Inmiddels staat de teller er al op vijf winkels.”  

 

Hillege ziet zeker kansen voor verdere expansie. “Bedenk daarbij 

wel dat dit people’s business is. Ook al heeft een nieuwe collega 

jarenlange ervaring, onze benadering vergt specifieke kennis en 

een andere mindset. Het kost tijd om je die eigen te maken. 

Medewerkers zijn de basis van ons succes. Daarom zal groei altijd 

geleidelijk gaan.”

“MEDEWERKERS 
ZIJN DE BASIS VAN 
ONS SUCCES.”
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Schoolgemeenschap Lek en Linge verduurzaamt weloverwogen.  

Zowel als het gaat om investeringen als bij de selectie van 

bouwpartners, bijvoorbeeld voor de aanleg van ledverlichting 

met onderkast. “Bij Van den Pol zag ik direct: dat zit wel goed.” 

Lek en Linge is een openbare regionale schoolgemeenschap met 

alle niveaus van voortgezet onderwijs. “Van basisberoepsgerichte 

leerweg tot en met tweetalig gymnasium, met vier locaties in 

Culemborg en een vestiging in Geldermalsen,” vertelt Martin 

Tiggelman.

Razend druk

Als facilitair coördinator is zijn ritme anders dan dat van leerlingen 

en docenten. “Als zij van hun vakantie genieten, is het in onze 

gebouwen razend druk. De zomer is hét moment voor 

werkzaamheden die niet tijdens lesdagen kunnen worden 

uitgevoerd.”

Zoals verduurzaming van verlichting. “In de vakantieperiode zijn 

drie locaties voorzien van energiezuinige ledlampen. Dat 

combineren we met optimalisatie van de klimaatinstallatie, ook 

een klus waarbij aan de plafonds wordt gewerkt.”

“TERUGVERDIENTIJD 
IS GEHALVEERD”

LEK EN LINGE VERDUURZAAMT VERLICHTING
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Wat betekent de Club van 250 voor Dennis Hakemulder, 

zelfstandig werkend monteur A Service & Onderhoud en ruim 

twintig jaar werkzaam bij Van den Pol?

“Dit bedrijf met 250 collega’s staat in heel Nederland bekend om wat 

wij doen. En van klanten hoor ik telkens weer dat we er goed in zijn. 

Ik heb echt het gevoel dat ik deel uitmaak van iets moois en iets 

groots.”

“We steunen elkaar door dik en dun en geven advies, ook als er niet 

om gevraagd wordt. De Club van 250 voelt voor mij als één grote 

familie die elkaar waar nodig helpt en altijd voor elkaar klaar staat.”

Van den Pol is druk met de assemblage van de BATTBOY. Deze 

verplaatsbare accusystemen worden in serie gebouwd voor 

Green Hybrids. Ook bij klanten zet Van den Pol de BATTBOY in.

Met het modulaire batterijsysteem kan geheel of gedeeltelijk 

emissieloos gewerkt worden op een bouwplaats of bij een 

evenement. Koppeling met een traditioneel aggregaat levert 

een forse brandstofbesparing op. Ook wordt de uitstoot van 

stikstof en CO2 beperkt. 

Bij een solitaire inzet van de BATTBOY is de bouwplaats 

volledig emissievrij. Door de systemen te koppelen aan 

zonnepanelen of windinstallaties wordt de emissievrije 

toepassing gevoed door zelf opgewekte groene energie.  

Een rekentool geeft snel inzicht in de mogelijke besparing.

De BATTBOY is leverbaar met capaciteiten van 60 tot 400 

kWh. Het batterijsysteem kan ook worden ingezet voor 

peakshaving. Door de netcongestie is het soms niet mogelijk 

een (tijdelijke) aansluiting te krijgen van meer dan 3 x 80 

ampère. De maximale energiebehoefte is gebaseerd op de 

pieken van het verbruik. Een BATTBOY kan deze pieken 

opvangen waardoor een kleinere aansluiting volstaat.

Greenhybrids.nl

EMISSIELOZE 

BOUWPLAATS

MET BATTBOY

Dennis   
   Hakemulder 

“JE MAAKT DEEL UIT VAN IETS 

MOOIS EN IETS GROOTS”

Proef op de som

Bij de selectie van bouwpartners gaat Lek en Linge niet over één 

nacht ijs. “HEVO treedt op als begeleidende en adviserende partij. 

En bij een eerder verlichtingsproject hebben kandidaten na een 

selectie op prijs en kwaliteit een proeflokaal voorzien van de nieuwe 

verlichting. Dat gaf een goede indruk van het eindresultaat.” Ook 

docenten is om feedback gevraagd. “Die staan voor de klas. Hun 

beleving van licht is dus heel anders dan bij zittende studenten.”

Zelfstandig en doelgericht

Bij deze selectie kwam Van den Pol als winnaar uit de bus. “Als een 

bedrijf start met de werkzaamheden weet ik al snel wat voor vlees 

ik in de kuip heb. Bij Van den Pol zag ik direct: dat zit wel goed,” 

stelt Tiggelman. “Daarom ben ik blij dat ze ook een deel van de 

huidige verlichtingsverduurzaming voor hun rekening nemen. 

Medewerkers doen zelfstandig hun werk en communiceren 

doelgericht. Als het nodig is, weten ze me te vinden, ook proactief. 

Zo zie ik het graag.”

Snel terugverdiend

Als het gaat om verduurzaming combineert Lek en Linge intrinsieke 

motivatie met een zorgvuldig investeringsbeleid. “Op dit moment 

zijn maatregelen al snel rendabel. Bij opdrachtverlening voor de 

verlichting lag de terugverdientijd op 5 tot 7 jaar; ik schat dat die 

nu gehalveerd is.”

Groen doet goed

Lek en Linge staat bekend als duurzame schoolgemeenschap. 

“Steeds meer ouders vinden dat belangrijk,” weet Tiggelman. 

“Naast de verlichting zijn we op dit moment bezig met 

uitbreiding van zonnepanelen en het vergroenen van 

buitenterreinen. Want ook dat is duurzaamheid, met directe 

impact op leerlingen en medewerkers. Iedereen voelt zich  

immers beter in een groene omgeving.”

 KORT NIEUWS
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Rabobank is één van de grootste particuliere hypotheek-

verstrekkers en financiert veel vastgoed van zakelijke 

gebouweigenaren. PULS inventariseert de visie van de 

coöperatieve bank op de energietransitie die door de urgentie en 

hoge kosten het gesprek van de dag is. 

Hans Benard is directeur Rabobank Utrechtse Waarden  

en omstreken. “Daarnaast ben ik binnen de regio Midden-

Nederland verantwoordelijk voor de band met particuliere 

relaties. Duurzaam wonen is een van de thema’s waarmee  

wij daarbij het verschil willen maken.” 

Benard benadrukt de brede verantwoordelijkheid die de bank 

ervaart. “Iedereen die wil investeren in verduurzaming – of dat 

nu een particulier, ondernemer of verhuurder is – helpen wij om 

dat zo slim en rendabel mogelijk te doen.”

Autonome ondernemers

Benard ziet een mix van drijfveren bij organisaties die hun eigen 

vastgoed verduurzamen. “Naast intrinsieke motivatie speelt 

interesse in duurzame techniek een rol. Verder is er natuurlijk  

een zakelijke afweging; past verduurzaming binnen het business-

model?” Een andere motivatie is zeer actueel. “Door de 

kostenstijging en de beperkte netcapaciteit is toegang tot 

betaalbare energie niet meer vanzelfsprekend. Ik merk dat steeds 

meer onder nemers autonomer willen worden bij hun 

energievoorziening.”

Minder kwetsbaar

Verduurzamen van vastgoed maakt je minder kwetsbaar, zegt 

Thomas Dekker. Naast programmamanager duurzaam wonen & 

bouwen bij Rabobank is hij voorzitter van de stichting Platform 

Duurzame Huisvesting. Deze onafhankelijke stichting wil de 

grootschalige transitie naar duurzaam energiezuinig en CO2-arm 

bedrijfsvastgoed versnellen. “Met de huidige energietarieven is 

de businesscase van verduurzaming een no-brainer. Maar ook 

met prijzen van een jaar geleden zijn groene investeringen 

rendabel. Of het nu gaat om ledverlichting, zonnepanelen of een 

warmtepomp.”

Duidelijk perspectief 

Naast financiële overwegingen zijn er wettelijke verplichtingen, 

zoals het Energielabel C voor kantoren per 2023. “Al vanaf 2018 

stelt Rabobank dit label als eis bij nieuwe vastgoedfinanciering,” 

aldus Dekker. “Door de harde deadline zie je dat eigenaren waar 

financiering niet aan de orde is nu ook in actie komen.”

Belangrijk is dat de overheid de labelverplichting handhaaft. “En 

qua ambitie mag er nog een tandje bij. Er wordt gewerkt aan 

wetgeving met een duurzaamheidsrichtlijn voor alle vastgoed. 

Zo’n duidelijk perspectief helpt zeker.”

Maatschappelijk belang

Beide Rabo-vertegenwoordigers zien een belangrijke rol  

voor installatiebedrijven als Van den Pol. “Door de inzet  

van prefab-componenten en slimme concepten kan de 

installatiebranche ondanks de krappe arbeidsmarkt helpen  

om de duurzame doelstellingen te realiseren.” Collectieve 

projecten zorgen voor versnelling. “Het is efficiënter om complete 

wijken en bedrijventerreinen aan te sluiten op een gezamenlijk 

warmtenet. Of vraag en aanbod in een gebied af te stemmen 

binnen een Energyhub zodat minder energie nodig is. Kennis van 

installateurs is daarbij onmisbaar. Via dergelijke collectieve 

projecten wordt hun impact nog groter, net als het 

maatschappelijk belang.”

Op het lijf geschreven

De combinatie van maatschappelijk belang en collectieve inzet is 

Rabobank op het lijf geschreven, stelt Benard. “Het is een 

speelveld waar wij onze rol graag pakken. Als financier, maar ook 

als aanjager en facilitator. Zo wordt binnen de bank gewerkt aan 

een propositie voor coöperatieve initiatieven waarbij gebruikers 

samen eigenaar worden van een warmtenet.”

“VIA COLLECTIEVE  
PROJECTEN WORDT DE 
IMPACT VAN INSTALLATEURS 
NOG GROTER, NET ALS HUN 
MAATSCHAPPELIJK BELANG.”

“INVESTEREN  
IN GEBOUW-
VERDUURZAMING  
IS EEN NO-BRAINER”

RABOBANK FINANCIER, AANJAGER EN FACILITATOR
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FUTURAHUIZEN VERDUURZAMEN VERDER

MET DE  
MENSELIJKE MAAT
In Futurahuizen draait alles om de persoonlijke zorgbehoefte van ouderen. Door structurele investeringen in 

verduurzaming zijn deze kleinschalige complexen toekomstbestendig. Energieneutraal is een beoogde volgende stap.

Aanleiding voor de start van Futura Zorg was een persoonlijke 

ervaring van voormalig directeur Frits van Geen. “De ideale 

zorgomgeving voor zijn bejaarde moeder bleek simpelweg niet 

voorhanden,” zegt Lars van den Akker. Dat moest anders, 

vonden beide directieleden. “We hebben de optimale 

huisvesting voor ouderen met zorgbehoefte in kaart gebracht. 

Die is kleinschalig en efficiënt, zonder overbodige processen. 

Bewoners en zorg staan centraal, de menselijke maat is 

leidend.”

In één hand

Dat uitgangspunt is gecombineerd met een door Van Vliet Bouw 

ontwikkeld duurzaam bouwconcept. “Hiermee sluiten functies 

naadloos aan bij de zorg. En met alle elementen in één hand zit 

er geen lucht tussen de verschillende schakels. Dat scheelt tijd 

en geld.” Al vanaf de start haakte belegger Amvest aan. 

“Futura ontwikkelt en Van Vliet bouwt, samen met onze 

partners. Na oplevering dragen we het complex over aan 

Amvest; die verhuurt vervolgens aan Futura Zorg.”

Weinig woorden

Alle Futurahuizen – de teller staat op zeven, de bouw van 

nummer acht start dit najaar – zijn gerealiseerd door hetzelfde 

bouwteam. “Dat werkt al meer dan tien jaar samen,” aldus  

Van den Akker. “We hebben weinig woorden nodig en 

vergaderingen worden tot een minimum beperkt. Ook zetten 

bouwpartners vaak dezelfde mensen in. Dat levert een geoliede 

machine op.”

Van den Pol realiseert de complete E-installatie. “Het repetitieve 

karakter met een focus op optimalisatie is Van den Pol op het lijf 

geschreven. Zij denken niet alleen mee, maar ook vooruit. En de 

persoonlijke betrokkenheid van zowel medewerkers als directie 

ervaren wij als zeer positief.”
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Een slim gebouw levert een maximale bijdrage aan veiligheid, 

gezondheid, comfort, welzijn, productiviteit en energiezuinigheid. 

Data spelen daarbij een sleutelrol. “Installaties en apparatuur 

worden steeds slimmer en connectiever,” zegt Kees Verlaan, 

operationeel directeur bij Van den Pol. “Via tal van platforms is  

al informatie beschikbaar die inzicht geeft en gerichte sturing 

mogelijk maakt, lokaal of op afstand. Zeker als je allerlei publieke 

data toevoegt. Zo is weersinformatie relevant om prestaties van 

een PV-installatie te beoordelen.”

In combinatie optimaliseren

Verbinding van al deze gegevens maakt het mogelijk, installaties en 

techniek in combinatie en aangevuld met gebruikerswensen te 

optimaliseren. “En data vormen de basis voor algoritmen die de 

autonome werking van een gebouw ondersteunen. Ook wordt 

flexibel gebruik mogelijk; belangrijk voor de toekomstige waarde.”

Energie en arbeidsmarkt

Een slim gebouw raakt tal van aspecten. “Energiebesparing is 

natuurlijk een actuele trigger. Maar onderschat ook de impact van 

een optimale werkomgeving niet. Die vergroot het welzijn van 

medewerkers. Het maakt organisaties productiever én vormt een 

belangrijke pre op de krappe arbeidsmarkt.”

Stip aan de horizon

Uiteindelijk komen alle data samen in een overkoepelende, 

maximaal beveiligde softwareoplossing. “Dat is de stip aan de 

horizon,” stelt Verlaan. “Zover is de markt zeker nog niet. Maar 

in samenwerking met partners werken wij al aan een oplossing.”

De route naar een integraal slim gebouw begint meestal met één 

deelaspect. “Energiemanagement heeft veel impact. Uiteraard 

door de enorme kostenstijging, maar ook netcongestie en wet- 

en regelgeving maken inzicht en sturing essentieel. Met onze 

expertise focussen we bij smart buildings in deze fase op 

energiemanagement. Maar altijd met een scherp oog voor de 

samenhang met andere elementen.”

Potentie ontsluiten

Verlaan nodigt opdrachtgevers uit om de handschoen op te 

pakken. “Samen experimenteren, testen en leren is cruciaal om 

kennis en ervaring op te doen. Zo ontsluiten we stap voor stap de 

potentie van slimme gebouwen.”

Ter inspiratie heeft Van den Pol een Whitepaper slimme 

gebouwen opgesteld. Een digitale versie kunt u aanvragen 

via vandenpol.com.

Slimme gebouwen 
Whitepaper 
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Houten constructie

De Futurahuizen scoren goed op de GRESB, een wereldwijde 

duurzaamheidsbenchmark voor beleggers. “De ambities liggen 

van begin af aan hoog, fors boven de standaard in de zorg. 

Belangrijk is onder meer de houten constructie. Die beperkt niet 

alleen de CO2-uitstoot maar vergemakkelijkt ook toekomstige 

optimalisatie.”

Aantrekkelijke verduurzamingsslag

Bij het nieuwste Futurahuis in Someren – medio 2022 

opgeleverd – ligt het dak nu helemaal vol met PV-panelen.  

“Om ook elders meer energie zelf op te wekken, is Van den Pol 

bezig de dakruimte van andere complexen maximaal te 

benutten. De opdracht is de eerste helft van 2022 verstrekt. De 

sterk gestegen energiekosten maken deze verduurzamingsslag 

alleen nog maar aantrekkelijker.”

Energieneutrale ambitie

Over verdere verduurzaming wordt alweer nagedacht.  

“Op verzoek van eigenaar Amvest onderzoeken we onder 

andere samen met Van den Pol de mogelijkheid alle gebouwen 

energieneutraal te maken,” zegt Van den Akker. “Het niveau 

van duurzaamheid is al hoog, maar door alle elementen te 

finetunen hopen we weer een extra stap te zetten. Behoud van 

het comfort voor bewoners is daarbij een belangrijke 

randvoorwaarde.”

“WE HEBBEN WEINIG 
WOORDEN NODIG.”

WHITEPAPER SLIMME
GEBOUWEN: SAMEN 
POTENTIE ONTSLUITEN
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Wereldwijd verzamelt Kargro versleten vrachtautobanden, 

zogenaamde karkassen. “Door deze te voorzien van een nieuw 

loopvlak maken wij een groot deel ervan geschikt voor 

hergebruik,” zegt financieel directeur Jochim Geldens. Banden 

waarbij dit niet mogelijk is, worden gerecycled. “Dit levert 

granulaat op dat gebruikt wordt bij de productie van 

uiteenlopende rubberen producten.” Derde pijler betreft 

personenautobanden. “Gedemonteerde banden zamelen we in 

en worden nauwkeurig geïnspecteerd. Kwalitatief goede 

exemplaren vinden via groothandels hun weg naar landen waar 

ze nog prima inzetbaar zijn.”

Binnen een week

Duurzaamheid is ook in algemene zin een leidraad bij de 

bedrijfsvoering van Kargro. “Denk bijvoorbeeld aan de inzet van 

zuinige vrachtauto’s en zogenaamde Lange Zware Voertuigen  

waarmee meer containers vervoerd kunnen worden.” Conform de 

wettelijke verplichting moet het kantoor van de hoofdvestiging in 

Montfoort per eind 2022 beschikken over Energielabel C. Vaste 

partner Van den Pol bracht de status in kaart. “Om het beoogde 

C-label te behalen, kozen we ervoor de bestaande kantoor-

verlichting te vervangen door energiezuinige ledlampen met 

bewegingssensoren. Van den Pol voerde de vernieuwing binnen 

een week uit, met minimale overlast.” Na plaatsing is de 

lichtsterkte in de gangzones gefinetuned. “Aanvankelijk was  

het licht daar wat te helder.”

Hoge stroomvreters

De impact van ledverlichting bleek zodanig dat in plaats van  

het beoogde Energielabel C zelfs een B-versie werd behaald. 

Van den Pol berekende een besparing van zo’n 80%. 

 “Een mooi percentage, al is de invloed binnen het totale 

energieverbruik van deze productielocatie minimaal. Voor onze 

brede duurzame doelstelling is het wel degelijk een relevante 

stap.” Net als de volgende verduurzamingsslag die Van den Pol 

uitvoert: het vervangen van de buitenverlichting. “Deze lampen 

zijn niet alleen behoorlijke stroomvreters, ze bevinden zich deels 

op grote hoogte,” zegt Geldens. “Bij uitval is een hoogwerker 

nodig. Daarom is naast de lage energiekosten ook de lange 

levensduur van led een belangrijke overweging. Zo snijdt het 

mes aan twee kanten.”

Soms zijn er bedrijven met een impact waar het grote publiek geen weet van heeft. Kargro is zo’n onderneming. Met meerdere 

vestigingen geeft deze Europese marktleider enorme aantallen gebruikte banden een tweede leven. Is dat niet mogelijk dan worden 

banden gerecycled. Ook bij de eigen huisvesting stelt Kargro duurzaamheid centraal. Actueel voorbeeld: energiezuinige 

ledverlichting.

DE DUURZAME BUSINESS VAN KARGRO

BANDEN KRIJGEN 
EEN TWEEDE LEVEN

Jochim
     Geldens
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“Of de Windwokkel, een compacte windmolen die ook energie 

opwekt als de zon niet schijnt.” Accuopslag rukt op. “Bij zo’n 

systeem komt nogal wat kijken,” weet collega-adviseur Emmely 

Slingerland. “Naast het berekenen van de optimale inzet spelen 

aspecten als brandveiligheid en verzekeringseisen. Oplossingen 

worden uitgebreid getest. Pas als we iets echt in de vingers 

hebben en het 100% veilig is, zetten we het in bij klanten.”

Kostengedreven

Van der Maas ziet een enorme versnelling in de aandacht voor 

verduurzaming. “Door de hoge energieprijs is de motivatie vaak 

kostengedreven. Hoe kunnen we op korte termijn besparen? 

Ledverlichting is dan een prima, relatief snel te realiseren optie.”

Soms moet voor een PV-installatie de dakconstructie verzwaard 

worden. “Voorheen was dat vaak reden een investering uit te 

stellen,” zegt Slingerland. “Nu krijgen we bijna altijd groen licht.”

Saldering

Met een accusysteem kan door zon of wind opgewekte energie 

op een later moment worden ingezet. “Door de saldering is 

teruglevering op dit moment nog voordeliger dan opslag. Het zou 

goed zijn als de overheid ook opslag subsidieert. Zonder externe 

noodzaak is een investering in accusystemen vaak niet 

aantrekkelijk.”

 

Aansluiting opschalen

Netcongestie is zo’n externe oorzaak. “Steeds vaker krijgt 

nieuwbouw maar een minimale aansluiting op het net,” weet  

Van der Maas. “Voor veel gebruikers is dat onvoldoende. Ook 

teruglevering van zonne-energie wordt beperkt.” Een 

accusysteem biedt dan uitkomst, met slimme synchronisatie van 

opwek en verbruik. “Daarmee schaal je als het ware op naar een 

zwaardere aansluiting.”

Laaghangend fruit

Beide specialisten adviseren een integrale benadering. “Onze 

online verduurzamingstool geeft klanten snel inzicht in 

investeringen en besparingen. Daarbij zijn wij niet gebonden aan 

één oplossing of leverancier. Advies is altijd onafhankelijk.”

Een slimme aanpak begint met besparen. “Wat je niet verbruikt, 

hoef je ook niet op te wekken. Installaties zijn vaak niet goed 

ingeregeld. Zo’n aanpassing is echt laaghangend fruit.”

Conservatief

Nu energiekosten door het dak gaan, maakt de terugverdientijd 

een omgekeerde beweging. “Afhankelijk van de situatie kan deze 

meer dan halveren,” zegt Slingerland. Toch adviseert zij klanten 

zich niet te rijk te rekenen. “De hoge energieprijs is niet voor 

eeuwig. Daarom zijn wij conservatief bij het berekenen van een 

besparing.”

Niet meer verhuurbaar

Verduurzaming heeft ook impact op de lange termijn. “Met een 

Energielabel A of BREEAM-certificaat neemt de waarde van een 

gebouw toe,” weet Van der Maas. Datzelfde geldt voor de 

verhuurbaarheid, belangrijke trigger voor financiers. “Panden met 

een hoog energieverbruik en slecht binnenklimaat vinden steeds 

moeilijker een gebruiker.”

GROEN LICHT VOOR 
HET GREEN TEAM

VERDIENEN MET VERDUURZAMEN

“WAT JE NIET VERBRUIKT, 
HOEF JE OOK NIET
OP TE WEKKEN.”

De inzet van het green team van Van den Pol is veelgevraagd, met de hoge energiekosten als extra trigger. Leden van deze 

groep verduurzamingsspecialisten breken een lans voor een integrale benadering. Ander advies: “Verduurzamen levert 

zeker geld op, maar reken je niet te rijk.” Dat hoeft ook niet, want waardestijging van vastgoed maakt duurzame 

investeringen ook op langere termijn rendabel.

In het green team zijn experts uit verschillende disciplines 

vertegenwoordigd, aangevuld met collega’s van inkoop en 

uitvoering. Zodra een project erom vraagt, schaalt het team 

verder op.

100% zekerheid

Het aantal duurzame oplossingen neemt toe. “Denk aan 

slimme laadvoorzieningen, vaak gekoppeld aan een PV-

installatie,” zegt adviseur Paul van der Maas. 
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Supermarktketen Dirk van den Broek heeft samen met GRB en 

Zumtobel gefaseerd de verlichting vervangen door energiezuinige 

led. Dit zorgde voor een lager energieverbruik én beter licht. 

Naast een interessante terugverdientijd is de impact op de 

winkelvloer ook letterlijk groot. GRB zorgt ervoor dat het 

vervangen tijdens openingstijden probleemloos verloopt. De 

laatste winkels zijn binnen een jaar afgerond.

Als projectleider beheer en onderhoud is Maurice van Hek bij  

Dirk mede verantwoordelijk voor ruim 131 vestigingen van de 

supermarktketen. 

GRB is al meer dan tien jaar een vertrouwde partner voor de 

verlichting. “Eerst als lichtbronleverancier voor onze E-installateurs, 

medio 2011 voor de remplace. Later werd dat gecombineerd met 

het vervangen van lichtbronnen door led.”

Medio 2009 startte Dirk van den Broek met de eerste ledspots, in 

2018 werd begonnen met het plaatsen van ledtubes in bestaande 

armaturen. “Een hele verbetering, maar nog niet optimaal,” aldus 

Van Hek. “Daarom is in 2019 besloten bij leverancier Zumtobel 

lichtbronnen compleet met nieuwe armaturen te betrekken om  

die vervolgens in de lichtlijnen te plaatsen.”

Verschil in performance

Daartoe vond een pilot plaats met naast GRB een aantal 

E-installateurs. “Er was een duidelijk verschil in performance.  

GRB is specialist en dat merk je; ze zijn gewend met minimale 

overlast hun werk te doen. Materiaal werd per dag afgepast 

meegenomen. Bij de E-installateurs stonden pallets met lampen in 

het magazijn van de supermarkten. Dit kostte ruimte en gaf veel 

rommel. Kortom: na de pilot werd GRB vaste partner voor de 

planmatige vervanging door led.”

In twee jaar terugverdiend

Energiebesparing is daarbij een belangrijke overweging. Van Hek: 

“We monitoren het energieverbruik van onze winkels zorgvuldig. 

Daaruit blijkt dat vervanging door led ongeveer 12% van het 

totale energieverbruik bespaart. Samen met de lange levensduur 

en beperkte uitval zorgt dat voor een terugverdientijd van 

gemiddeld twee jaar.”

Kwaliteitsslag

Een interessante investering dus. “Uiteraard speelt ook de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid een rol bij het terugdringen 

van ons energieverbruik,” zegt Van Hek. “Verder is vervanging 

door led een verplichte energiebesparende maatregel waarop de 

Omgevingsdienst toeziet.”

Led zorgt ook voor een substantiële kwaliteitsslag. “Dat bleek 

overduidelijk na een recente vervanging in Nieuwegein. Het leek 

wel alsof de supermarkt een nieuwe vloer had, puur door de  

betere lichtkwaliteit.”

Positieve feedback

De ledvervanging bij Dirk verloopt via een vast stramien, vertelt 

Van Hek: “Zumtobel levert materialen en lichtplannen aan bij GRB.  

Zij stemmen vervolgens met de betreffende supermarktmanager  

de gewenste timing af. Met behulp van een rolsteiger vervangt  

een vast team van twee GRB-monteurs alle armaturen. Ze kennen 

de winkels en onze werkwijze. Klanten ervaren amper tot geen 

overlast. En de feedback van supermarktmanagers is altijd positief. 

Belangrijk, want uiteindelijk zijn zij onze klanten.”

Klaar in 2023

In zo’n dertig Dirk-winkels heeft GRB de verlichting vervangen. 

“Gefaseerd komt de rest van de supermarkten aan de beurt,” 

aldus Van Hek. “Bij winkels waar al een verbouwing gepland is, 

nemen we ledverlichting meteen mee in de werkzaamheden.  

Eind 2023 zijn alle winkels door GRB voorzien van 100% 

ledverlichting.”

“DE FEEDBACK VAN 
SUPERMARKTMANAGERS 
IS ALTIJD POSITIEF.”

NIEUWE VLOER?  
NEE, LEDVERLICHTING

MINDER ENERGIEVERBRUIK EN BETER LICHT BIJ DIRK

grbverlichting.nl
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EEN SELECTIE ACTUELE PROJECTEN 
DOOR VAN DEN POL

In de wijk Palenstein in Zoetermeer is Van den Pol in 

samenwerking met Heembouw gestart met de bouw van 

67 sociale appartementen voor Vidomes. In de directe 

omgeving staan veel flats uit de jaren 60. Die worden 

gesloopt en maken plaats voor een meer gevarieerd 

woningaanbod waardoor de leefbaarheid in de wijk 

verbeterd wordt. In december 2023 worden de eerste 

woningen opgeleverd.

67 APPARTEMENTEN PALENSTEIN 
ZOETERMEER

Op het Pivot Park in Oss staat een betere wereldwijde 

gezondheidszorg centraal. De komende jaren wordt het 

park uitgebreid met drie nieuwe gebouwen. In samen-

werking met Dura Vermeer Bouw Zuid neemt Van den Pol 

er één voor haar rekening: Grizzly. Dit grootste gebouw op 

de campus telt 11.000 m2 BVO en negen verdiepingen. 

Straks werken hier bedrijven in de life sciences aan 

veelbelovende farmaceutische en biomedische innovaties. 

Naar verwachting wordt Grizzly in Q1 2024 opgeleverd.

GRIZZLY
PIVOT PARK OSS

In samenwerking met Era Contour is gestart met  

de bouw van 67 appartementen in Zoetermeer.  

Weidse Weelde telt dertien woonlagen. Alle 

appartementen zijn voorzien van een riante buiten-

ruimte, eigen parkeerplaats en inpandige berging.  

Ook zijn er volop stallingsplaatsen en oplaadpunten  

voor de fiets. Oplevering vindt eind 2023 plaats.

67 APPARTEMENTEN WEIDSE 
WEELDE ZOETERMEER

Op Business Park Osdorp te Amsterdam wordt in opdracht 

van Heembouw Bedrijfsruimten West een state of the art 

stadsdistributiecentrum gebouwd voor eindgebruiker  

AB InBev. Nabuurs Logistiek bevoorraadt vanuit dit DC  

per elektrisch transport de horeca van Amsterdam en de 

provincie Noord-Holland met de dranken van AB InBev.  

Het CO2-neutrale gebouw van circa 11.000 m2 wordt 

volledig natuurinclusief gebouwd en krijgt een BREEAM-

label very good. Oplevering staat gepland voor 1 mei 2023.

STADSDISTRIBUTIECENTRUM  
NABUURS LOGISTIEK AMSTERDAM

In opdracht van Nijkerk Holding is gestart met de bouw 

van Project aan het Water, een BREEAM-gecertificeerd 

kantoorgebouw met een unieke ligging. Het kantoor-

gebouw van 13.500 m2 bestaat uit een eenlaagse 

parkeergarage, een multifunctionele plint op de begane 

grond en eerste verdieping met daar bovenop twee torens 

van vijf en acht lagen hoog. Tussen de torens komt een 

daktuin. Oplevering wordt medio juni 2024 verwacht.

KANTOOR PROJECT AAN HET 
WATER AMSTERDAM

Langs de Maas in de Rotterdamse wijk Oud-IJsselmonde is 

in samenwerking met Staton Bouw gestart met de bouw 

van 124 woningen inclusief parkeergarage. Vrijwel alle 

appartementen hebben uitzicht op de Maas. Oplevering 

wordt verwacht in december 2023.

124 WONINGEN WATERSIDE II 
ROTTERDAM

In samenwerking met Daiwa House Modular Europe Jan 

Snel is Van den Pol gestart met de elektrotechnische 

werkzaamheden inclusief PV-installatie bij de nieuwbouw 

van een bedrijfsrestaurant en bedrijfsstore voor Mammoet 

Europe in Schiedam. In maart 2023 wordt het nieuwe pand 

opgeleverd.

BEDRIJFSRESTAURANT EN  
-STORE MAMMOET SCHIEDAM

In samenwerking met Era Contour is gestart met de bouw 

van het Porseleinenhof in Delft. Het project bestaat uit 

twee delen: een woontoren met 85 appartementen en 

200 m2 horeca op de begane grond plus 17 stads-

woningen. Naar verwachting vindt de oplevering plaats 

in december 2023.

85 APPARTEMENTEN EN 17
WONINGEN PORSELEINENHOF DELFT

AAN HET  
WERK
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Met het verbinden van specialismen ontwikkelt Van den Pol slimme besparingsoplossingen. Bijvoorbeeld door camera’s te gebruiken 

voor het aansturen van buitenverlichting en kentekenherkenning. Door integratie van installaties neemt ook de veiligheid toe.

CAMERA’S HELPEN ENERGIE BESPAREN

NEDERLAND WORDT 
DONKERDER EN 
DUURZAMER

“BUITENVERLICHTING SCHAKELT 
ALLEEN IN ALS DE CAMERA 
BEWEGING DETECTEERT.”

Camerasystemen houden gebouwen en de directe omgeving 

in het oog. Wordt beweging gedetecteerd dan volgt actie. 

“Door een alarmsignaal, melding aan de meldkamer of 

mobiele telefoon van een contactpersoon,” zegt Richard de 

Keijzer, projectleider Beveiliging en ICT bij Van den Pol.

Ongenode gast

Door koppeling met de buitenverlichting breidt Van den Pol 

de functionaliteit van camerasystemen verder uit. “Normaal 

gesproken gaat deze verlichting aan zodra het donker wordt. 

Nu schakelt buitenverlichting alleen in wanneer de camera 

beweging detecteert. Als een medewerker het pand nadert, 

maar ook als een ongenode gast binnen probeert te dringen.”

Besparing en levensduur

De camera fungeert in feite als bewegingssensor zoals deze bij 

binnenverlichting vaak worden toegepast. “Ons eigen 

bedrijfspand had de primeur. Ook bij nieuwbouw van Kiremko 

in Montfoort koppelen we het camerasysteem aan de 

terreinverlichting.”

Meer projecten zullen volgen. “Nederland wordt donkerder, 

als het aan ons ligt. Als buitenverlichting vrijwel altijd uit staat, 

scheelt dat fors in het energieverbruik. Tegelijkertijd neemt de 

levensduur van de armaturen toe.”

Veilig lossen

Ook duurzame certificeringen zijn een drijfveer voor slimme 

besparing. “Het BREEAM Very Good-label van het nieuwe 

Brocacef-distributiecentrum in Amsterdam eist dat 

buitenverlichting na 23.00 uur automatisch dimt naar 10%,” 

zegt projectleider Elektrotechniek Johnny Gielen. “Deze 

verlichting is via een KNX-systeem geïntegreerd met andere 

installaties. Wordt bij nachtleveringen een toegangspas 

aangeboden dan schakelt de buitenverlichting vol in en kan 

veilig worden gelost.”

Alarm aan, geluid uit

Van den Pol is alert op verbinding van haar specialismen.  

De Keijzer: “Denk ook aan het uitschakelen van alle 

binnenverlichting zodra het alarm wordt ingeschakeld.  

Dit bespaart energie en het gebruiksgemak neemt toe;  

een controleronde door het pand is niet meer nodig. Bij de 

Brocacef-nieuwbouw is de inbraakinstallatie ook gekoppeld 

aan de geluidsinstallatie. Alarm aan, geluid uit.”

Door integratie van systemen neemt ook de veiligheid toe. 

“Bij inschakeling van het alarm kan de stroomtoevoer naar 

laadpalen worden afgesloten. Datzelfde geldt voor eventuele 

apparatuur die op het terrein staat. Zo worden ongelukken en 

misbruik voorkomen.”
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Operationeel directeur Kees Verlaan is blij met het resultaat. 

“Maar een veilige bouwplaats vergt continu aandacht. Daarom 

brengen projectleiders, business unit leiders, KAM-manager en 

directieleden regelmatig een bezoek aan onze projecten. Niet om 

collega’s op nalatigheid te betrappen maar om samen veiligheid 

en het veiligheidsbewustzijn op een nog hoger plan te brengen.”

Bespreekbaar en welkom

Zo ervaren medewerkers dat ook. “Mede door de Safety Culture 

Ladder is er een open veiligheidscultuur zonder 

terughoudendheid. Suggesties zijn welkom. En er is geen 

voorbehoud om partners aan te spreken als dat nodig is.”

Frisse blik gevraagd

Hoeveel aandacht veiligheid ook krijgt, op elke bouwplaats ziet 

iemand met een frisse blik verbeterpunten die collega’s die al 

lange tijd op een project werken ontgaan. Verlaan: “Loop daarom 

bijvoorbeeld elke week een ronde over het werk met vertegen-

woordigers van alle bouwpartners, bij voorkeur in wisselende 

samenstelling. Kijk dan samen of je echt niets over het hoofd ziet 

als het gaat om veiligheid. Op die manier wordt verbetering 

vanzelfsprekend.”

Niet even snel

Niet alleen focus, ook data helpen om de bouw nog veiliger  

te maken. “Uit onze cijfers blijkt dat opvallend veel bijna 

ongevallen en ongevallen zonder verzuim op vrijdag 

plaatsvinden. Mogelijke reden: nog even snel iets af willen  

maken voor het weekend begint. Belangrijke les voor onze 

mensen – en voor alle andere bouwpartners: blijf ook op de 

laatste werkdag geconcentreerd. Dan wordt de vrijmibo  

geen vrijdagblues.”

Kort nieuws

De arbeidsmarktsite van Van den Pol is volledig vernieuwd. 

Werken bij Van den Pol geeft een compleet overzicht van 

vacatures, stages en de mogelijkheden van de Topklas. 

Kortom, informatie voor iedereen die een transfer 

overweegt naar onze Club van 250.

werkenbijvandenpol.nl

 KORT NIEUWS

PAS OP VOOR DE 
VRIJDAGBLUES

FOCUS OP VEILIGHEID

Certificering volgens trede 3 van de Safety Culture Ladder heeft het veiligheidsbewustzijn binnen Van den Pol op een hoger  

niveau gebracht. Dat is merkbaar in alle geledingen van het bedrijf én wordt onderbouwd door cijfers. 2021 was een jaar zonder 

ongevallen met verzuim.

Wat betekent de Club van 250 voor Reinier Oppelaar, 

werkvoorbereider Utiliteit en elf jaar werkzaam bij Van den Pol?

“Als ik door het land rijd en Van den Pol-projecten tegenkom, 

ben ik telkens weer trots op het bedrijf en onze Club van 250.”

“Ik vind het gaaf deel uit te maken van het team met 

vakmannen en -vrouwen dat deze mooie projecten maakt en 

blijft innoveren, elke dag opnieuw. We denken niet in ‘ik’  

maar in ‘wij’; we doen het met z’n allen!”

Reinier
    Oppelaar

“WE DOEN HET

MET Z’N ALLEN”

Vanaf 24 februari 2023 geldt een verbod op productie 

en import van compacte spaarlampen (Philips PL-C, 

PL-S, PL-T, PL-L, PL-R en PL-Q) in de EU. Aanwezige 

voorraden mogen nog wel worden uitverkocht maar 

kunnen snel opraken. Het is verstandig, tijdig over te 

stappen naar led. Voor een groot deel van de 

spaarlampen zijn alternatieven beschikbaar in een 

retrofit-uitvoering of als compleet armatuur. 

Meer informatie via vandenpol.com

SPAARLAMPEN 

BINNENKORT NIET 

MEER LEVERBAAR

WERKEN BIJ VAN DEN POL VERNIEUWD
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Bij familiebedrijven zoals Van den Pol zijn medewerkers vaak lang 

in dienst. De Club van 250 telt maar liefst 160 collega’s met 

minimaal 1 jubileum. Zij voelen zich bij het bedrijf op hun plek. 

Dat geldt zeker voor twee medewerkers die onlangs afscheid 

namen: Cock van der Lijn aan na veertig jaar, Hans Spruit maakte 

zelfs een halve eeuw vol.

“Mijn vader vroeg aan Gijs van den Pol of hij plek voor me had. Een 

paar maanden later kon ik beginnen; ik was 16,” herinnert Hans 

zich. Eerste klus was de renovatie van het bejaardenhuis in 

Montfoort. “Vlakbij het toenmalige bedrijfspand dus tussen de 

middag lunchten we bij Gijs aan de keukentafel.”Cock deed ruim 

tien jaar elders ervaring op voor hij bij Van den Pol begon. “Ik 

startte met een klus van 59 woningen in De Meern. Of ik daarna 

kon blijven, was niet zeker. Maar niemand heeft me ooit gevraagd 

om te vertrekken.”

Trots op De Hallen

Beide mannen werkten op verschillende afdelingen. “Zo kom je 

erachter waar je het best op je plek bent,” zegt Hans.  

“Mijn hart lag bij grote, vaak meerjarige projecten.” Ook Cock 

werkte vooral aan omvangrijke utilitaire gebouwen. “Ik wilde het 

wat rustiger aandoen toen Wim vroeg of ik nog één groot werk 

wilde trekken: De Hallen in Amsterdam. Een bijzonder renovatie-

project waar het aankwam op ervaring en impro viseren. Ik ben er 

echt trots op.” Hans noemt de gevangenis bij Rotterdam Airport als 

meest opmerkelijke project. “Vooral door de bijzondere omgeving 

en alle veiligheidsmaatregelen.”

Mooie mijlpaal

De ervaren rotten hebben veel jongeren de kneepjes van het 

installatievak bijgebracht. “Het is belangrijk dat ze in het begin met 

verschillende collega’s meelopen,” adviseert Hans. “Van iedereen 

steek je wat op; zo kom je tot een eigen stiel.” Het shirt van de  

Club van 250 droeg hij met trots. “Jongere collega’s keken toch met 

enig ontzag naar mijn vijf sterren. Al hoorde ik wel: ‘Moet ik ook zo 

lang werken…?’” Om de veertig vol te maken, werkte Cock nog 

anderhalf jaar door. “Ook omdat mijn zoon Sebastiaan dit jaar 25 

jaar bij Van den Pol is. Zo’n dubbel jubileum is een mooie mijlpaal.”

Taart en speech

En dan is het zover; na taart en een speech van Wim van den Pol zit 

de laatste werkdag er echt op. “Ik heb een mooie tijd gehad maar 

het voelt prima om te stoppen,” zegt Hans. Cock: “Je weet dat het 

dichterbij komt. Maar als het moment daar is, komen toch de 

emoties.” Bang voor een zwart gat is hij zeker niet. “De hele week is 

alweer volgepland.” Ook Hans vermaakt zich prima. “Thuis heb ik 

nog wat achterstallig installatiewerk,” lacht hij. “Hoog tijd om dat 

eens aan te pakken.”

Hans Spruit en 
  Cock van der Lijn

“THUIS HEB IK NOG 
WAT ACHTERSTALLIG 
INSTALLATIEWERK”
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Industriële klanten van Van den Pol zijn veelal actief in de 
aardappelverwerking. “Warmte- en koudeopwekking is een 
belangrijke factor bij de productie,” zegt Ronald Kiens, 
business unit leider Industriële Automatisering. “Dit wordt 
vaak opgewekt met behulp van gas. Elektriciteit is een 
goedkoper en schoner alternatief; denk aan een industriële 
warmtepomp. Dit is al te realiseren tot 180 °C. Het aantal 
aanvragen hiervoor neemt toe.”

Simpel besparen
Al is het elektriciteitsverbruik in de industrie vergeleken met 
gas beperkt, door de kostenstijging krijgt besparing steeds 
meer impact. “Als bij een lijn van product wordt gewisseld, 
draaien transportbanden vaak gewoon door. Met een sensor 
die detecteert dat er geen aanvoer is, wordt de band tijdelijk 
uitgeschakeld. Een simpele manier van besparen.”

Frequentieregeling
Er zijn ook continue systemen zoals ventilatie of koeling. “Is 
tijdelijk minder lucht of water nodig dan wordt de doorvoer 
meestal beperkt met een klep,” zegt Kiens. De pomp die druk 
levert, blijft wel continu draaien. “Door de motor van zo’n 
pomp te voorzien van een frequentieregeling kun je de 
doorvoer bij de bron terugbrengen en hiermee energie 
besparen.”

Frisse blik
Een nieuwe installatie is optimaal energiezuinig. “Gaandeweg 
ontstaan onvolkomenheden. Een frisse blik helpt dan. 
Regelmatig krijgen wij de vraag om een proceslijn of fabriek 
door te lichten. Een energiescan brengt dan besparings- en 
verbetermogelijkheden in kaart. De ervaring leert dat er altijd 
wat te halen is.”

Ruime marge
Kiens benadrukt dat een integrale benadering van 
energieverbruik alsmaar belangrijker wordt. “Leveranciers van 
machines en componenten houden bij de benodigde capaciteit 
vaak een ruime marge aan. Baseert een klant zijn 
energieaansluiting op alle maximale behoeftes dan is deze per 
definitie te groot en dus te duur. En wordt maar een deel van 
de capaciteit gebruikt dan beperken energiemaatschappijen 
steeds vaker de maximale levering. Mocht later uitbreiding 
nodig zijn, kan de netcongestie hier een stokje voor steken. Een 
grotere aansluiting is dan niet meer mogelijk.”

Meerwaarde neemt toe
Van den Pol combineert kennis van industriële automatisering 
en utilitaire gebouwen. “Dit zorgt ervoor dat onze meerwaarde 
verder toeneemt als we vroeg bij een nieuwbouwproces 
betrokken worden. Hierdoor kan de energiebehoefte van zowel 
procesinstallaties als gebouw in samenhang worden bepaald én 
gemanaged.” Monitoring maakt het mogelijk, slim om te gaan 
met piekbelasting. “Als een onderdeel veel vermogen vraagt, 
worden andere componenten tijdelijk afgeschaald. Dit 
voorkomt dat klanten betalen voor een te zware energieaan-
sluiting. Een integrale benadering zorgt er ook voor dat de 
netcongestie wordt omzeild.”

ENERGIEBESPARING IN DE INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

“ ER IS ALTIJD WAT 
TE HALEN” 

ZELFSTURENDE FABRIEK
Processen in de aardappelverwerking worden steeds 
verder geautomatiseerd. “Op de productievloer zijn 
steeds minder mensen nodig,” zegt Kiens. Die 
ontwikkeling zet door. “De fabriek van de toekomst 
zal volledig zelfsturend zijn. Bij een aantal klanten 
komt deze doelstelling steeds dichterbij.”

Energie is een grote kostenpost voor industriële Van den Pol-klanten. Doorlichting van een fabriek of productielijn geeft inzicht 

in mogelijke besparingen. Integrale benadering van energieverbruik voorkomt onnodige kosten en helpt bij het omzeilen van 

de netcongestie.
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