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Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/
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schriftelijke toestemming van Van den Pol Elektro-
techniek BV. Wij spannen ons maximaal in om  
de informatie in dit magazine zo juist en volledig 
mogelijk te houden. Ondanks deze inspanning is 
het toch mogelijk dat bepaalde informatie op enig 
moment onvolledig of onjuist is. Wij sluiten alle 
aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of 
indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit 
of verband houdt met het gebruik van de informatie 
in dit magazine. 
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Ons jubileumfeest in Het Spoorwegmuseum vormt een passend slotakkoord  
van het tachtigjarig bestaan van Van den Pol. Deze bijzondere mijlpaal vieren  
we samen met veel opdrachtgevers. Die hebben ervoor gezorgd dat wij ook  

in economisch moeilijke jaren succesvol hebben kunnen ondernemen.

Onze organisatie is zelfs sterker uit deze periode gekomen. Dit fundament geeft veel 
vertrouwen voor de toekomst waarin slimme techniek en duurzaamheid op alle fronten 
fors versnellen. Nieuwe technieken dienen zich aan, bestaande nemen een grote 
vlucht. Eerder dan we denken zal nul op de meter vanzelfsprekend zijn en zullen we 
het vreemd vinden om maandelijks een forse energierekening te betalen.

Daaraan levert Van den Pol graag een bijdrage. Onder meer via ons Green Team.  
Dat is al jarenlang actief en heeft het drukker dan ooit. In toenemende mate is  
daarbij ook sprake van een financiële component. Wij kennen alle ins en outs van 
installaties, hun rendement en de benodigde investeringen. Als gezond bedrijf kan  
en wil Van den Pol financieel participeren in verduurzaming bij onze klanten. 
Bijvoorbeeld via ESCo’s waarvan de eerste binnenkort starten.
 
Steeds meer sensoren in gebouwen registreren, communiceren en sturen processen 
aan. Deze ontwikkeling heeft veel invloed op ons werk. ICT wordt alsmaar belangrijker. 
Dat wordt versterkt door de toenemende integratie van consumentenelektronica 
en professionele toepassingen. Denk aan apps die de werkomgeving automatisch 
aanpassen aan de voorkeur van individuele gebruikers.

Het belang van elektrotechniek in gebouwen neemt toe. Ook onze impact wordt  
groter. Dat stelt eisen aan de communicatieve vaardigheden van medewerkers. 
Techneuten zijn van nature oplossingsgericht. We zijn vaak geneigd om alvast voor  
onze klanten te denken. Het is cruciaal om goed te luisteren en ook de vraag achter  
de vraag te achterhalen. Hier willen we ons verder in verbeteren.

Drijfveer daarbij is een ambitieuze doelstelling. We streven niet meer naar tevreden 
klanten maar gaan een stap verder. Alles is gericht op enthousiaste opdrachtgevers. 
Klanten die ons vaker inzetten, ambassadeurs die Van den Pol aanbevelen bij anderen.

Drukker 
dan ooit

Wim van den Pol

Directeur
Van den Pol Elektrotechniek

“Samen 
SKEPP EN VAN DEN POL MAKEN MOOIE DINGEN
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SKEPP EN VAN DEN POL MAKEN MOOIE DINGEN

S
De kantorenmarkt is ingrijpend veranderd. 

Langjarige huurcontracten zijn een uitzondering, 

alles draait om flexibiliteit. SKEPP helpt  

kantoorgebruikers razendsnel aan een aan-

sprekende nieuwe inrichting. Ook ontwikkelt 

het bedrijf succesvolle huisvestingsconcepten 

als HNK, Atoomclub en OVVice. Met meer 

dan dertig gezamenlijke projecten in 2015 is  

Van den Pol een belangrijke partner voor SKEPP.

SKEPP is gespecialiseerd in de verbouw en 
herinrichting van kantoren. “Dat doen we rechtstreeks 
voor eindgebruikers maar ook in samenspraak met 
vastgoedeigenaren, als extra trigger om een nieuwe 
huurder over de streep te trekken,” zegt salesmanager 
Jacko Lodeweges. “Onze creatieve mensen 
combineren de kenmerken van pand en gebruiker 
tot een uniek ontwerp. Componenten als vloeren, 
wanden, inrichting en installaties worden verwerkt 
in een uniek, zelf ontwikkeld designprogramma 
met geïntegreerde calculatie. Klanten zien direct 
– samen met het ontwerpteam of op afstand via 
een persoonlijke website – hoe hun nieuwe kantoor 
eruitziet én weten precies wat het kost. De doorloop- 
tijd van eerste gesprek tot nieuw kantoor is zelden 
langer dan drie maanden, vaak korter.”

Innovatieve concepten
Ook ontwikkelt SKEPP innovatieve kantoorconcepten. 
“Leegkomende gebouwen maken wij geschikt voor 
meerdere huurders met uiteenlopende behoeftes. 
Veelal gaat het om flex- en vergaderplekken in 
combinatie met managed offices plus meer 
traditionele kantoren. Inclusief sociale ruimte, horeca 
en algemene faciliteiten.” Succesvol voorbeeld is HNK 
van kantoreneigenaar NSI. Het is de ambitie dat er 
eind dit jaar al twintig HNK-vestigingen zijn. Andere 
vernieuwende kantoorconcepten zijn de Atoomclub 
– op locaties bij snelwegen – en oVVice, die nabij 
stations liggen. “Naast flexibel zijn deze locaties vooral 
sociale ontmoetingsplaatsen. Inrichting en uitstraling 
ondersteunen die functie.”

Probleemloze opmaat
Het hoge tempo dat SKEPP-projecten kenmerkt, 
vereist een ingespeeld team. “Eerste kennismaking 
met Van den Pol was een verbouwing bij Infosys in 
Eindhoven. Een uitdagende klus die probleemloos 
verliep.” Het was de opmaat voor een intensieve 
samenwerking. “Bij veel opdrachten doen we een 
beroep op Van den Pol, vaak samen met BLR-Bimon 
dat de W-component verzorgt. Het kan gaan om 
aanpassing van de complete installatie of – bij wijze 
van spreken – alleen het vervangen van een paar 
lampen. En alles wat daartussen zit. Vaak maakt Van 
den Pol ook het verlichtingsplan; belangrijk voor de 
sfeer en beleving in een ruimte. Ook hun kennis op 
het gebied van Lean brengt ons verder. Hiermee 
wordt iedereen op de werkvloer een beetje uitvoerder. 
Je investeert meer tijd in het begintraject maar dat 
betaalt zich later dubbel en dwars terug.

Veelgevraagd specialisme
SKEPP groeit hard. “In een snel veranderende 
kantorenmarkt is ons specialisme veelgevraagd.  
De aanvankelijke groeiprognose voor 2016 werd  
vorig jaar al gerealiseerd. De groei zal de komende 
jaren aanhouden, denken wij. Daarom is veel aandacht 
voor het goed inbedden ervan in de organisatie.”
Bij die groei zijn partners als Van den Pol onmisbaar. 
“Welk project het ook is, zij regelen het. De lijnen 
met onze aanspreekpunten Lammert van Ekeren 
en Charles van de Kordelaar zijn kort; er wordt snel 
geschakeld. Samen maken we mooie dingen. En er 
wordt niet alleen hard gewerkt, we hebben ook veel 
lol.” Beide bedrijven hebben respect voor elkaars 
positie. “Geven en nemen is vanzelfsprekend; het 
onderlinge vertrouwen is groot. Dat versterkt het 
gevoel dat we samen de hele wereld aankunnen.”

“Geven en nemen is 
vanzelfsprekend.”

kunnen we de h ele wereld aan”
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Paraplu 
komt goed 

van pas

WÄRTSILÄ INTEGREERT 
BEHEER TOEGANGSCONTROLE EN 
BEVEILIGING
De nieuwbouw van Wärtsilä in Drunen is door Van den Pol voorzien van 

een toegangscontrole- en beveiligingsinstallatie. Samen met de 

voorzieningen in andere vestigingen is deze geïntegreerd 

in een iProtect-managementsysteem. “Dit maakt 

ons werk niet alleen makkelijker, ook de 

kwaliteit ervan neemt toe.” 
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Follow me-
verlichting
Regelmatig installeert Van den Pol zogenaamde  
follow me-verlichting in trappenhuizen, bergingen 
of kelderruimtes van appartementencomplexen. 
Voorheen continu brandende lampen worden 
vervangen door LED-armaturen met geïntegreerde 
bewegingsmelder. De verlichting wordt teruggedimd 
naar 20% van het vermogen. Betreedt iemand een 
ruimte dan gaat de lamp op volle sterkte branden. 
Afhankelijk van de activiteit schakelen ook andere 
armaturen in. Is er geen beweging meer dan  
gaat de verlichting uit. Verder is het mogelijk 
om een groep lampen ineens te laten branden. 
Follow-me verlichting levert een forse besparing 
op. Voor veel VvE’s is het een interessant, 
eenvoudig te installeren alternatief. H

WÄRTSILÄ INTEGREERT BEHEER TOEGANGSCONTROLE EN BEVEILIGING

Het van origine Finse bedrijf Wärtsilä verkoopt en 
levert services aan de maritieme sector en de energie-
markt. In Nederland werken ruim 900 medewerkers, 
verspreid over acht locaties: Drunen, Harlingen,  
Kampen, Kruiningen, Rotterdam, Schiedam, Waalwijk en 
Zwolle. Sinds 1827 is Wärtsilä speler op de Nederlandse 
markt, toen als Werkspoor en Lips. De bijna 200 jaar 
ervaring is verweven in de dagelijkse business die  
het bedrijf aan haar lokale en internationale klanten 
biedt. Wärtsilä in Nederland heeft drie verschillende 
business units: Marine Solutions, Energy Solutions  
en Services.

Wereldwijd vergaderen
“In 2010 is de productie van scheepsschroeven in 
Drunen naar elders verplaatst. De bedrijfshallen zijn 
grotendeels vervangen door een gloednieuw gebouw 
met een compleet andere functie,” vertelt  
Henk Bekkema, General Site Supervisor Wärtsilä in 
Drunen. Het ruim 6.000 m2 grote pand herbergt een 
Technology & Services Center met ondersteunende 
diensten voor de landelijke en internationale  
organisatie. “We beschikken over een auditorium, 
spreekkamers en faciliteiten voor teleconferencing. 
Vanuit alle Wärtsilä-vestigingen komen medewerkers 
naar Drunen om via een beeldverbinding te  
vergaderen met collega’s wereldwijd. Verder zit  
ons internationale Land & Sea opleidingscentrum  
vlakbij in Waalwijk. Ook deelnemers aan trainingen 
daar maken gebruik van onze faciliteiten.”

Geïntegreerde systemen
De dynamiek van bezoekers en gebruikers stelt  
eisen aan hun registratie. Van den Pol installeerde  
een Keyprocessor-toegangscontrolesysteem in de 
nieuwbouw. “Ook CCTV en inbraakbeveiliging zijn 
door ons verzorgd,” vertelt projectleider Bert Ebben-
horst. “Al deze voorzieningen zijn geïntegreerd in  
het iProtect-managementsysteem. Niet alleen voor  
de nieuwbouw, ook voor alle andere vestigingen.”
Van den Pol is eveneens verantwoordelijk voor het 
landelijke beheer van iProtect bij Wärtsilä. “Om alle 
systemen goed te kunnen integreren, is op een aantal 
locaties hardware vervangen. Hierdoor is het nu  
mogelijk om toegangscontrole en beveiliging vanaf 
elke gewenste plek te monitoren en te beheren.”

Beter en makkelijker
Bij de nieuwbouw in Drunen werkte Van den Pol 
samen met huisinstallateur Bosman. “Beide 
bedrijven ondersteunden elkaar waar mogelijk,” 
aldus Bekkema. “Zaken die op tekening stonden, 
werden niet klakkeloos uitgevoerd. Er is meege-
dacht en regelmatig zijn alternatieven aangedragen.”
Het nieuwe pand is ruim driekwart jaar in gebruik. 
“We zijn zonder meer tevreden over de toegangs-
controle- en beveiligingsinstallatie. Alles werkt 
naar behoren; storingen hebben zich nog niet 
voorgedaan.” Ook over iProtect is Bekkema positief. 
“Het fungeert als paraplu boven de verschillende 
systemen. Als ergens een storing is en mijn 
collega van de betreffende vestiging is afwezig, 
kan ik actie ondernemen. En vice versa. Het 
managementsysteem maakt ons werk niet alleen 
makkelijker, ook de kwaliteit ervan neemt toe.” 

“Ons werk wordt niet 
alleen makkelijker, 
ook de kwaliteit  
ervan neemt toe.”

SCHROEVENDRAAIER EN 
SOLDEERBOUT
Op een aantal plaatsen in de Wärtsilä-nieuw-
bouw heeft Van den Pol Salto-sloten geplaatst. 
Bekkema: “Dit is een elektronische kruk 
waarmee draadloos gecommuniceerd wordt. 
Draden trekken is dus niet nodig; ook een 
sluitplaat is overbodig. De kruk wordt met een 
pas geactiveerd. Een praktische oplossing die 
ook nog eens goedkoper is.” En toegankelijke 
techniek bevat. “Nadat we een Salto-slot op een 
andere deur gemonteerd hadden, werd sluiting 
gemaakt. Bert Ebbenhorst was toevallig 
aanwezig en met behulp van schroevendraaier en 
soldeerbout had hij het probleem zo verholpen.”

Paraplu 
komt 
goed 

van pas
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De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is de 
bestuursorganisatie van de publieke omroep.  
Zij coördineert de programmering op radio, televisie en 
internet. De NPO is gevestigd op het Hilversumse 
Media Park, het kloppend hart van de nationale 
omroepwereld. “Op het gebied van duurzaamheid en 
klimaatbeheersing was een kwaliteitsslag gewenst,” 
vertelt Pieter Veen, Coördinator Gebouwbeheer 
Preventie & Veiligheid. “Andere doelstelling was om de 
kantoren geschikt te maken voor Het Nieuwe Werken.”

Alles gestript
Deze intenties waren aanleiding voor een metamor-
fose van de begane grond en eerste verdieping van 
het omroepgebouw, in totaal zo’n 5.000 m2.  
“De ruimtes zijn volledig kaal gemaakt. Alleen de 
dragende constructie is blijven staan; verder werd 
alles gestript en opnieuw opgebouwd. Er is een open 
structuur gecreëerd met flexibele werkplekken.”
De eerste verdieping stond leeg en kon eenvoudig 
worden verbouwd. “Op de begane grond is gestart 
met de vleugels aan de zuidzijde. Toen die gereed 
waren, zijn de medewerkers daarheen verhuisd en  
is het vrijkomende deel aangepakt.”

Ongestoord ondertitelen
Tijdens de verbouwing bleef het NPO-gebouw in 
gebruik. “Belangrijke opgave voor de bouwpartners 
was om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Studio’s zijn hier niet gevestigd, wel zit de afdeling 
ondertiteling in het pand. Liveprogramma’s worden 
ook live ondertiteld en daarvoor is veel concentratie 
vereist. Overlast veroorzakende werkzaamheden zijn 
veelal buiten de werktijden van de ondertitelaars 
uitgevoerd. Een aantal transities van installaties vond  
’s nachts plaats.”

Duurzame verbeterslag
Het project werd turnkey aanbesteed met Verwol als 
hoofdaannemer. Van den Pol was verantwoordelijk 
voor de elektrotechnische installaties. “Alle bestaande 
voorzieningen – elektra, data, verlichting – zijn verwijderd 

en vanaf de hoofdverdeelkast opnieuw opgebouwd. 
Om tot de beoogde verduurzaming te komen, zijn 
zoveel mogelijk energiezuinige LED-armaturen geplaatst. 
In combinatie met bewegingssensoren zorgt dit voor 
forse daling van het energieverbruik.” Veen kijkt met een 
goed gevoel terug op het bouwproces. “In het begin 
verliep de interactie met Van den Pol voornamelijk via de 
hoofdaannemer. Gaandeweg was er meer één-op-één 
contact. Ik ben positief over zowel hun technisch 
vermogen als de pragmatische opstelling. Veel voorzie-
ningen staan in het naastgelegen pand. Beide gebouwen 
vormden vroeger één geheel en later is een knip 
gemaakt. Een complicerende factor waar Van den Pol 
uitstekend mee omging. Ook communiceren hun 
medewerkers prima. Zeker als tijdens een verbouwing 
wordt doorgewerkt, is dat erg belangrijk.”

Finetunen
Na ingebruikname is het vernieuwde NPO-kantoor op 
een aantal punten gefinetuned. “Bij de loungeplekken 
was de LED-verlichting te fel. Die is door Van den Pol 
onder coulance vervangen door een alternatief.  
Ook bij de verlichting van de vergaderruimtes bleek 
aanpassing nodig. In combinatie met het witte 
meubilair waren de gekozen lampen te krachtig.”  
Hoe ervaren de NPO-ers hun nieuwe werkomgeving? 
“Er zijn geen vaste plekken meer en dat vergt 
natuurlijk enige aanpassing. Ook moet je wat meer 
rekening met elkaar houden. Nu iedereen gewend is, 
wordt positief geoordeeld.” 

“Je moet wat meer 
rekening met elkaar 
houden.”

NPO ZET IN OP DUURZAAMHEID EN HET NIEUWE WERKEN

Sneller 
verduurzamen 
met ESCo’s
Bij een Energy Service Company – kortweg 

ESCo – besteedt de gebruiker aanleg, finan-

ciering en onderhoud van een duurzame 

energievoorziening uit. “Tot nu toe komt 

dit relatief weinig voor,” zegt Wim van den 

Pol. “Dat gaat veranderen als het aan ons 

ligt. Want een ESCo kan de drempel voor 

verduurzaming fors verlagen.”

Vergoeding voor gebruik
Kiest een klant voor een ESCo dan zorgt Van den 
Pol via haar Green Team voor de aanleg van zon-
nepanelen, LED-verlichting of voor optimalisatie 
door meten, schakelen en regelen. “Ook nemen wij 
onderhoud en financiering op ons. De klant betaalt 
alleen een periodieke vergoeding voor het gebruik 
van een installatie.” Vaak gaat het om langlopende 
contracten. “Maar soms is het rendement zelfs 
zo hoog dat de ESCo al binnen drie jaar beëindigd 
wordt. Er zijn dan geen verplichtingen meer. Wel 
heeft de gebruiker nog jarenlang plezier van de 
installatie.”

Geld toe
Banken zijn terughoudend bij de financiering van 
duurzame energiesystemen. Van den Pol durft het 
vaak wel aan. “Wij kennen de technische kenmer-
ken en levensduur als geen ander. En omdat dit 

een gezond bedrijf is, zijn voldoende middelen 
voor financiering beschikbaar.” De eerste twee 
ESCo’s zijn aanstaande: grootschalige vervanging 
van terreinverlichting door LED en de aanleg van 
een tiental PV-systemen. “Ik verwacht dat er nog 
veel zullen volgen. Het is immers niet meer nodig 
te wachten op het technisch vervangingsmoment. 
Met een ESCo kan het financieel al eerder aantrek-
kelijk zijn om een verduurzamingsslag te maken. 
Door subsidie voor aanleg van een PV-systeem 
levert het soms zelfs jaarlijks netto een aanzienlijk 
bedrag op. Je krijgt dus geld toe. Dan is de keuze al 
helemaal eenvoudig.” 

App wijst de 
weg
NoMA House is een nieuw kantoor van 14.000 m2  
dat verrijst aan de Amsterdamse Zuidas. Van den 
Pol is verantwoordelijk voor de E-installaties. Het ge-
bouw is zeer energiezuinig (BREEAM-NL Excellent) 
en maximaal flexibel. Toekomstige gebruikers heb-
ben een applicatie op hun smartphone. Die wijst bij 
binnenkomst de weg naar een vrije werkplek. Ook 
kent de app ieders voorkeuren op het gebied van 
klimaat, verlichting en bereikbaarheid. De werkom-
geving wordt automatisch aangepast. Verder is het 
mogelijk op afstand de verwachte kantoorbezetting 
te bekijken. Op een drukke dag kunnen medewer-
kers ervoor kiezen om thuis te werken. De app 
zorgt er ook voor dat schoonmakers weten welke 
niet-gebruikte ruimtes ze kunnen overslaan. Deze 
innovatieve technologie levert een efficiënte inzet 
op van faciliteiten, energie en ruimte. Een flexfactor 
tot wel 40% is haalbaar. NoMA House wordt eind 
2017 opgeleverd. 

Pieter Veen
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“ Je bent 
 verantwoordelijk 

voor je eigen
  toekomst”

Vader Theo 
en zoon Michel 

Severs
“Van den Pol is mijn eerste en enige werkgever,”  
lacht Theo. Hij vierde vorig jaar zijn veertigjarig  
jubileum. “Het bedrijf is niet te vergelijken met toen 
ik begon. Mijn loon kreeg ik nog wekelijks in een 
zakje. De projecten zijn nu veel groter en complexer. 
Gebleven is de goede sfeer. Er wordt hier hard  
gewerkt maar we bouwen ook graag een feestje.”
 
Michel is zo’n tien jaar verbonden aan Van den Pol. 
Daarvoor werkte hij bij een andere installateur.  
“Op de voorkeur voor elektrotechniek had mijn vader 
zeker invloed, maar bij de keuze van mijn eerste baan 
heeft hij me volledig vrijgelaten. Vooral vanwege de 
prima opleidingsmogelijkheden heb ik na een paar 
jaar toch voor Van den Pol gekozen. Daarvan heb  
ik nog geen moment spijt. Je kunt je hier prima 
ontwikkelen en al is het een grote organisatie, de 
directeur weet precies wie je bent.”

Was dat wennen, vader en zoon in één bedrijf?  
“Een beetje wel,” zegt Theo. “In het begin werd door 
collega’s wel eens een kritische opmerking over 
Michel geplaatst. Dat gebeurt natuurlijk bij iedereen. 
Maar als het over je zoon gaat, raakt je dat toch.”

“Het leuke van mijn functie vind ik dat je met oplos-
singen kunt komen,” stelt Michel. “Als tekenaar heb 
je de vrijheid om zelf dingen te bedenken. Hoeveel 
ruimte je daarbij krijgt, verschilt per projectleider.  
En het hangt ook af van je ervaring.”

Natuurlijk krijgt Michel regelmatig wijze raad van 
vader Theo. Wat is zijn belangrijkste advies?  
“Je bent verantwoordelijk voor je eigen toekomst. 
Toon daarom initiatief. Het hoeft niet altijd direct 
goed te zijn, maar laat zien dat je verder wilt komen. 
Ze moeten graag willen dat je voor ze tekent.” 

Van den Pol is in meerdere opzichten een 

familiebedrijf. Ook bij sommige medewer-

kers is sprake van een familieband. 

Die zetten wij in deze rubriek in de spotlights. 

Deze keer met Theo Severs (58 jaar, project-

leider Woningbouw) en zijn zoon Michel  

(28 jaar, junior tekenaar Utiliteit en Retail).



18

TH
EM

A
TITEL VAN HET GEPLAATSTE ARTIKEL

VDPOLMAGAZINE  1 / 5  1918

“Constructieve 

kritiek brengt ons 

allebei verder”

CONSISTENTE KWALITEIT EEN MUST BIJ 

LAMB WESTON / MEIJER
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LEVENDE MATERIE
Arjan Taal vervulde bij Lamb Weston / Meijer 
verschillende IT-functies, zowel in de productie- 
als de kantooromgeving. “Automatisering is een 
levende materie; mijn vak is continu in ontwikke-
ling. Momenteel ligt veel nadruk op de verticale 
integratie van alle verschillende systemen.  
Als het netwerk met productiedata gekoppeld 
wordt aan ons ERP-systeem, vergemakkelijkt 
dat de uitwisseling van informatie en neemt de 
kwaliteit van de besluitvorming verder toe.”

Smart charging 
van laadpalen 
Voor steeds meer opdrachtgevers legt Van den 
Pol elektrische laadstations aan. Daarbij voorkomt 
smart charging dat overbelasting optreedt of de 
hoofdzekering verzwaard moet worden. Bij plaat-
sing van meerdere laadpalen kan gekozen worden 
voor een master/slave-configuratie waarbij deze 
palen onderling communiceren. Er wordt een 
maximale gezamenlijke stroomafname bepaald. 
Die capaciteit wordt verdeeld over het aantal 
auto’s dat gelijktijdig oplaadt. Het opladen kan dus 
soms wat langer duren. Op dit moment test  
Van den Pol bij het eigen bedrijfspand een nieuwe 
variant van smart charging. Daarbij wordt het totaal 
verbruikte vermogen van de complete installatie 
continu gemeten. Komt dit boven een bepaalde 
stroomwaarde dan wordt de beschikbare capaci-
teit van de laadstations teruggeregeld. Als veel 
medewerkers aanwezig zijn of de koeling op een 
warme dag volop draait, is minder stroom voor de 
laadpalen beschikbaar. Van den Pol onderzoekt of 
ook deze manier van smart charging naar behoren 
werkt en stabiel is. Pas als eventuele kinderziektes 
verdwenen zijn, bieden wij het onze klanten aan. L

CONSTRUCTIEVE KRITIEK BRENGT ONS ALLEBEI VERDER

Verbetering en uitbreiding van de productie-

faciliteiten is bij Lamb Weston / Meijer een 

continu proces. De prominente maker van 

aardappelproducten wordt daarbij onder-

steund door Van den Pol. “Ik zie onze samen-

werking als een partnership, gebaseerd op 

een langetermijnvisie waar beide organisaties 

in investeren.”

Lamb Weston / Meijer vormt een 50/50 joint venture 
met het Amerikaanse ConAgra Foods, en is wereldwijd 
een toonaangevende maker van aardappelproducten. 
Met vijf fabrieken waarvan drie in Nederland worden 
dagelijks onder meer twaalf miljoen porties diepvries-
friet geproduceerd. Dat gebeurt op locaties zo dicht 
mogelijk bij de grondstof. “Zeeuwse en Friese klei is 
een uitstekende bodem voor onze aardappels,” zegt 
Arjan Taal, manager Manufacturing IT and Process 
Control. Lamb Weston / Meijer richt zich op het 
hogere segment. “Consistente kwaliteit in elke 
productiefase is een absolute must; daar zijn alle 
systemen op ingericht.”

Breed inzetbaar
Van den Pol is daarbij al jarenlang een vaste partner. 
“Hun eerste Nederlandse project dateert uit 2005; de 
plaatsing van een nieuwe aardappelsorteermachine in 
de Friese vestiging. Eerder was Van den Pol al actief  

in de fabrieken in Engeland en Oostenrijk, nog voordat 
deze onderdeel werden van het bedrijf. Recent is in  
de Engelse vestiging de complete besturing van een 
productielijn vervangen, inclusief bekabeling.  
Ook heeft Van den Pol er een elders aangekochte 
productielijn gedemonteerd, weer opgebouwd en 
turnkey opgeleverd. Een goed voorbeeld van hun 
brede inzetbaarheid. Naast industriële automatisering 
verzorgt Van den Pol ook de aanleg van gebouw- 
gebonden installaties. Zelfs de regierol bij een 
compleet project gaan ze niet uit de weg.”

120 miljoen euro
Lamb Weston / Meijer voorziet de komende jaren een 
forse stijging van de vraag. “Daarom wordt in onze 
vestiging Bergen op Zoom momenteel druk gebouwd 
aan een nieuwe productielijn. Bouw van deze faciliteit 
en modernisering van de bestaande lijn vergen samen 
een investering van 120 miljoen euro.” De installaties 
worden aangelegd door Van den Pol en Paree, 
huisinstallateur van Lamb Weston / Meijer in Bergen 
op Zoom. “Gezien schaalgrootte en tijdspad van het 
project is ervoor gekozen om beide bedrijven in te 
zetten. Dat blijkt een goede keuze. Projectleiders en 
programmeurs zitten in één bouwkeet en de samen-
werking verloopt prima, met ruimte voor ieders 
specifieke expertise.”

Actief communiceren
Optimalisatie van de productievoorzieningen is  
bij Lamb Weston / Meijer een continu proces. 
“Elektrotechniek maakte daarbij vroeger 10 tot 
15% van de werkzaamheden uit, nu is dat 
gemiddeld al 25%. Dit stelt andere eisen aan 
installateurs. Hun impact is groter en kennis van 
techniek alleen is niet langer voldoende. Bij de 
prominentere rol van installateurs hoort ook de 
verantwoordelijkheid om actiever te communice-
ren. Van den Pol blijkt hiertoe prima in staat. Verder 
valt op dat zij regelmatig met suggesties komen 
om zaken beter of slimmer aan te pakken. Ik zie 
onze samenwerking echt als een partnership, 
gebaseerd op een langetermijnvisie waar beide 
organisaties in investeren. Constructieve kritiek 
wordt daarbij over en weer niet geschuwd; dat 
brengt ons allebei verder.” 

“Van den Pol gaat 
regierol niet uit de 
weg.”

Consistente 
kwaliteit is een 

must
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Grip  op 
zorg  communicatie

Deurvideo 
aantrekkelijk 
alternatief
Er zijn veel verouderde deurtelefoonsystemen 
in gebruik. In de loop der jaren kan het geluid 
slechter worden en treden vaak gebruikssporen 
op. Is vervanging aan de orde dan blijkt een 
deurvideosysteem vaak een prima en betaal-
baar alternatief dat gemakkelijk te installeren is. 
Daarbij verhoogt deurvideo de veiligheid en het 
comfortgevoel bij de bewoners. Immers: eerst 
zien wie er aanbelt, geeft de bewoner zelf de 
keuze om iemand te woord te staan.  
Tegenwoordig zijn monitoren altijd voorzien 
van een kleurenbeeldscherm en kunnen zelfs 
automatisch snapshots worden genomen van de 
bezoekers. Bewoners kunnen dan terugkijken en 
zien wie er tijdens hun afwezigheid aangebeld 
hebben. Op de VvE-voorlichtingsbijeenkomsten 
waaraan Van den Pol regelmatig deelneemt,  
is veel belangstelling voor deze oplossing. 
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GRIP OP ZORGCOMMUNICATIE
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P
Pieter van Foreest selecteerde Van den Pol 

als hoofdaanspreekpunt voor haar zorgcom-

municatie. In deze regierol stuurt Van den Pol 

alle andere leveranciers aan. Belangrijkste 

doelstellingen: uniforme rapportage, meer 

efficiency en betere prestaties.

Pieter van Foreest is een zorgorganisatie met ruim 
dertig locaties in Zuid-Holland. “Onze processen gaan 
24 uur per dag, 365 dagen per jaar door,” zegt project-
manager Sander Rimmelzwaan. “Communicatie- 
systemen zijn daarbij van essentieel belang. Werken 
die niet goed dan kan dat direct invloed hebben op  
het welzijn van onze cliënten.”

Onafhankelijk
Voor telefonie, datanetwerk, zorgcommunicatie en 
zorgdomotica schakelt Pieter van Foreest verschil-
lende specialisten in. “Om nog meer grip op alle  
systemen te krijgen en de efficiency verder te  
vergroten, is één hoofdaanspreekpunt aangesteld 
voor het aansturen van alle leveranciers.” Pieter van 
Foreest selecteerde Van den Pol voor deze regierol. 
“Belangrijk daarbij is hun onafhankelijkheid. In tegen-
stelling tot veel andere partners levert Van den Pol 
geen apparatuur. Zij kunnen dus objectief opereren  
en adviseren.”

Goede basis
Ook de eerdere ervaringen speelden een rol bij de 
keuze voor Van den Pol. “Samen hebben wij een  
innovatief zorgdomoticasysteem ontwikkeld.  
Van den Pol fungeert daarbij naar volle tevredenheid  
als single point of contact voor onderhoud en  
storingen. Hun dienstverlening is oplossingsgericht, 
met begrip voor de specifieke kenmerken van een 
zorgorganisatie. Ook eigenschappen als flexibiliteit  
en volharding zijn in ruime mate aanwezig. Er was  
dus een goede basis om de regierol uit te breiden 
naar andere communicatiesystemen.”

Uniforme rapportage 
Storingen en aanvragen van alle zorglocaties komen 
nu binnen bij een centrale servicedesk. Rimmelzwaan: 
“Dan wordt beoordeeld wie voor de afhandeling zorgt. 
Dat kan onze eigen technische dienst zijn, Van den Pol 
of een andere specialist. Uitgangspunt is de optimale 
inzet van benodigde expertise, beschikbaarheid en kosten.”
Voorheen ontving Pieter van Foreest rapportages van 
de verschillende leveranciers. “Die hadden allemaal 
een andere opzet. Van den Pol levert nu één maan-
delijkse totaalrapportage aan in een vast format. 
Hierdoor is het eenvoudig om prestaties en kosten te 
monitoren, met als uiteindelijk doel het ontzorgen van 
onze organisatie en verlagen van de kosten. De rap-
portages bevatten ook aanbevelingen voor verbetering 
en input voor onze meerjaren onderhoudsplannen.”

Positieve ervaringen
Al is de nieuwe opzet nog pril, de eerste ervaringen 
zijn positief. “Het kost natuurlijk enige tijd om de juiste 
communicatielijnen te vinden bij de aansturing van alle 
partijen. Ook onze medewerkers moesten wennen 
aan een servicedesk als primair aanspreekpunt. 
Gaandeweg krijgt de beoogde ontzorging steeds  
meer vorm.” 

Ontzorging 
bij Pieter van   Foreest 

CRUCIALE EIGENSCHAP
De ontwikkelingen op het gebied van zorgcom-
municatie gaan steeds sneller. “Er zijn grote 
belangen en grote bedragen mee gemoeid,” 
weet Rimmelzwaan. “Daarbij spelen afwegin-
gen als: schaf je systemen zelf aan of kies je 
voor een exploitatiemodel waarbij betaald wordt 
voor gebruik? Verder zal consumentenelektro-
nica – denk aan smartphones en wearables – 
steeds vaker ook in de gezondheidszorg gebruikt 
worden. Eerst in de thuiszorg, later ook intramu-
raal. Integratie met professionele toepassingen 
levert een stevige uitdaging op.” Dergelijke 
ontwikkelingen hebben veel impact voor Pieter 
van Foreest. “En dus ook voor partners zoals 
Van den Pol. Ik merk dat het bedrijf openstaat 
voor innovaties en het vermogen heeft om zich 
deze snel eigen te maken. Dat is een cruciale 
eigenschap met het oog op de toekomst.”

Sander Rimmelzwaan (links) en Paul van der Maas
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NATUUR IS LEIDEND BIJ PARQGREEN

26

IN HET
DUURZAAM 
RECREËREN 

GROEN

In het Groene Hart verrijst Landal ParqGreen; een gebied van 

12 hectare met 290 recreatiewoningen vlakbij de Reeuwijkse 

Plassen. Voor de realisatie van de eerste fase zijn veelal regionale 

partijen geselecteerd. Van den Pol verzorgt de E-installaties van de 

recreatiewoningen.
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DUURZAAM RECREËREN IN HET GROEN
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De waterwoningen van ParqGreen komen op een plek 
waar lange tijd een camping stond. “Dit is een 
kwetsbaar natuurgebied waar veel stakeholders over 
waken,” zegt Heine van Nieuwenhuijze (D&M Proper-
ties), ontwikkelaar in opdracht van eigenaar Green Real 
Estate. “De benodigde bestemmingsplanwijziging 
kostte vijf jaar.” Bij het ontwerp is de omringende 
natuur als uitgangspunt genomen. “Het landschap was 
leidend, niet de woningen. Daarom wordt ook niet het 
maximaal toegestane oppervlak bebouwd. Door de 
kelders te gebruiken voor slaapvertrekken, blijft de 
impact op de omgeving beperkt en zijn de woningen 
toch ruim. Ze beschikken elk over een terras. Het 
omringende groen is als het ware een gemeenschap-
pelijke tuin. Daar wordt onder meer zes kilometer 
rietkraag aangelegd; fantastisch voor flora en fauna.”

Ervaring en mindset
De bouw van de eerste 129 woningen is in volle gang. 
“Hiervoor worden veelal regionale partijen ingeschakeld,” 
zegt Paul Hoeben, namens Lendering & Partners 
verantwoordelijk voor het bouwmanagement. “
Eén daarvan is Van den Pol dat alle E-installaties 
aanlegt. Zij zijn al vroeg in het proces betrokken bij de 
engineering en optimalisatie.” Opmerkelijk element 
zijn de prefab-kelders. “Die worden door MBS in hun 
werkplaats gestort en daar door Van den Pol voorzien 
van elektra. Op locatie worden de kelders ingegraven 
en gekoppeld met het houtskelet van de woningen. 
Binnen dertig dagen is alles wind- en waterdicht.”  
Om de voordelen van prefab ten volle te benutten, 
moeten bouwpartners volgens Van Nieuwenhuijze 
beschikken over zowel ervaring als de juiste mindset. 
“Bij Van den Pol is dat zeker het geval.”

Primeur met eigen netwerk
Duurzaamheid vormt de rode draad bij ParqGreen. 
Onder meer door gebruik van warmtepompen, 
pelletkachels, LED-verlichting en gecertificeerd hout. 
Het dakvlak van het gebouw met centrale voorzienin-
gen wordt maximaal benut voor zonnepanelen.  
“Ook als het park in gebruik is, blijft duurzaamheid 

leidend. Verhuurder Landal werkt volgens het Green 
Key Gold-label, de hoogste norm voor duurzame 
bedrijfsvoering.” Met het eigen elektriciteitsnetwerk 
heeft ParqGreen een primeur. “Daarvoor kregen wij 
als eerste in Nederland een experimentstatus. Zo’n 
net maakt het onder meer mogelijk dat bewoners 
opgewekte groene energie aan elkaar leveren.”

Flexibele partners
De bouw vordert gestaag. “Communicatie is het 
sleutelwoord,” benadrukt Hoeben. “Het lijken uni-
forme woningen maar alle verschillende afwerkingen 
en opties maken het een complex project. Daarbij is 
het goed te zien dat zowel Van den Pol als de andere 
partijen zich zeer flexibel opstellen. Willen kopers  
wijzigingen doorvoeren dan spant iedereen zich 
maximaal in om dat voor elkaar te krijgen.”  
Het animo voor ParqGreen is groot. Van Nieuwenhuijze: 
“Kwaliteit, duurzaamheid en het aantrekkelijke 
verhuurrendement blijken een ijzersterke troef. Begin 
maart was al zo’n driekwart van de eerste fase 
verkocht. Met de kerstdagen moeten de 129 woningen 
en alle voorzieningen volop in gebruik zijn.” 
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“Het landschap 
was leidend, 
niet de woningen.”

QUADS IN HET VEEN
ParqGreen wordt gebouwd op veengrond.  
“Die is enorm drassig als het regent,” zegt 
projectleider Bob Oostendorp (Van den Pol). Ook 
het grote oppervlak van het park heeft logistieke 
consequenties. “Om op deze bijzondere plek 
goed uit de voeten te kunnen, zetten we twee 
quads met laadbak in. Groene, natuurlijk.”

Meten is weten 
– en besparen
Een netaansluiting is vaak een statisch gegeven, 
ooit bepaald bij het ontwerp van een installatie. 
Maar die installatie verandert, bijvoorbeeld door 
energiebesparende maatregelen. De kans bestaat 
dat de aansluiting overgedimensioneerd is.  
Een grootverbruikersaansluiting is aanzienlijk  
duurder dan een gewone voorziening. Het vast-
recht is hoger en er zijn meer transportkosten 
verschuldigd. Om te voorkomen dat elke maand 
opnieuw teveel wordt betaald, onderzoekt  
Van den Pol desgewenst de energievraag van 
installaties. Met een netanalyser brengen wij over 
een langere periode het gemiddeld verbruik en de 
piekstroom in kaart. Dan wordt duidelijk of een 
goedkopere netaansluiting kan volstaan, rekening 
houdend met een veilige marge. Op basis van de 
meetresultaten kan de gebouweigenaar of VvE een 
weloverwogen keuze maken. Bij het aanpassen 
van een aansluiting brengt de energiemaatschappij 
namelijk ook kosten in rekening. 

Tweede leven 
voor oude 
bedrijfskleding
Het recyclen van 1 kilo textiel bespaart tien keer 
meer CO2 dan het recyclen van 1 kilo glas. En de 
katoenproductie voor een T-shirt kost 2.700 liter 
water en zeven eetlepels landbouwgif. Om haar 
steentje bij te dragen aan het terugdringen van 
verspilling geeft Van den Pol oude bedrijfskleding 
een tweede leven. Kleding, helmen, handschoenen 
en schoenen worden verzameld in een speciale 
container. Van den IJssel bedrijfskleding zorgt voor 
de duurzame verwerking tot nieuwe producten. 
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Helder 
zicht op 
besparing
Het vervangen van traditionele verlichting door LED in een Amsterdams 

appartementencomplex bleek een verstandig besluit. Een forse energie-

besparing zorgt voor een verwachte terugverdientijd van een jaar. GRB 

voerde de operatie snel en vakkundig uit. “Er werd flink doorgewerkt 

maar de overlast was minimaal.”

LED DRINGT 
ENERGIEVERBRUIK 

FORS TERUG
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E
HELDER ZICHT OP BESPARING

Een uitzicht zo indrukwekkend als vanuit dit apparte-
mentencomplex aan het IJ tref je niet snel. De skyline 
van de hoofdstad aan de overkant van het water is het 
dagelijks decor, het EYE-filmmuseum een markante 
buurman. “In 2012 waren wij een van de eerste 
bewoners,” vertelt Rob Verdonkschot. “Toen dit 
complex werd gebouwd, was LED nog geen gemeen-
goed. De algemene ruimtes waren voorzien van 
traditionele lampen. Ik schatte in dat vervanging  
door LED een forse besparing zou opleveren.”

In eigen beheer
Dit thema stond al langer op de actielijst van de VvE. 
Verdonkschot bood aan om de kar te trekken en de 
mogelijkheden in kaart te brengen. Op zoek naar 
leveranciers stuitte hij op GRB. “Bij toeval; ik zag een 
van hun busjes rijden,” lacht Verdonkschot. Samen 
met nog twee andere partijen werd het bedrijf 
uitgenodigd om offerte uit te brengen. “Die van  
GRB sprak het meest aan. Niet alleen prijstechnisch,  
ook omdat zij het project in eigen beheer zouden 
uitvoeren. De overige partijen leverden alleen de 
LED-lampen en schakelden een ander bedrijf in  
voor de ombouw. Een adviesbureau dat voor de  
VvE de aanbiedingen vergeleek, bevestigde de  
keuze voor GRB.”

Minimale overlast
Voordat de lampen werden vervangen, is een proefop-
stelling gemaakt. “Zo konden wij de beoogde situatie 
vooraf beoordelen.” Vervolgens startte de ombouw 
van alle 126 armaturen in hal en gangen. Ook is de 
verlichting in de trappenhuizen vervangen door 
LED-lampen met bewegingsmelders. “Een suggestie 

van GRB. Daar komt zelden iemand en het licht 
brandde veelal nodeloos. Andere aanbeveling was om 
alle noodverlichting ineens te vervangen. Zo is het 
onderhoud in de toekomst efficiënter en dus goedkoper.”
De werkzaamheden verliepen voorspoedig. “Het team 
van GRB is zo’n twee weken bezig geweest. Er werd 
flink doorgewerkt maar de overlast was minimaal.  
Je merkt dat zij gewend zijn om in geopende winkels 
zo geruisloos mogelijk hun ding te doen.”

In één jaar terugverdiend
Verdonkschot’s inschatting dat een grote besparing 
mogelijk was, bleek juist. “De bestaande lampen van 
2 x 55 Watt per armatuur zijn vervangen door een 22 
watt LED-variant. Hierdoor daalt het energieverbruik 
enorm. De verwachting is dat de investering zelfs al in 
één jaar terugverdiend kan worden.” Voor meer VvE’s 
kan ombouw naar LED lonend zijn. Waar moeten zij op 
letten? “Laat je goed informeren door potentiële 
leveranciers. Maak een weloverwogen keuze en kijk 
niet alleen naar prijs. Ook de proefopstelling die op 
advies van GRB is ingericht, kan ik zeer aanraden.  
Een relatief kleine moeite waardoor je vooraf precies 
weet wat je krijgt.” 

“Voor meer VvE’s kan 
ombouw naar LED 
lonend zijn.”

Bij het meest gangbare PV-systeem worden 
panelen in serie aangesloten op een omvormer. 
“Nadeel is dat panelen met een lage opbrengst de 
rest beïnvloeden,” zegt Stephan van Berkel, lid van 
het Green Team van Van den Pol. “Ook luistert 
plaatsing erg nauw.” Jaren geleden waren systemen 
met op elk paneel een micro-omvormer gebruikelijk. 
“De opbrengst per paneel is hiermee maximaal.  
Er zijn verschillende oriëntaties mogelijk, net als een 
combinatie van meerdere soorten panelen. Ook is 
de gevoeligheid voor schaduwval minder. Nadeel is 
echter de kwetsbaarheid. De micro-omvormers 
gingen snel stuk.”

Optimizer
Leverancier Solar Edge combineert het beste van 
deze twee oplossingen. “In plaats van een micro-
omvormer zijn hun panelen alleen voorzien van een 
optimizer. Een cruciaal onderdeel voor het realiseren 
van optimale opbrengst. Een relatief eenvoudige 
omvormer zorgt vervolgens voor de DC-AC-omzetting 
van groepen panelen.” Optimizers bevatten veel 
minder onderdelen dan micro-omvormers. 
“De verwachte levensduur is langer, de voordelen 
blijven; hogere opbrengst, meer ontwerpflexibiliteit 

en een betere schaduwbestendigheid. Ook is 
zichtbaar hoe elk individueel paneel presteert.  
Slechte pik je er direct uit. Andere voordelen zijn  
de lange garantietermijn (24 jaar op optimizer, 12 jaar 
op omvormer). De DC-bekabelingskosten zijn lager en 
er is een veilige DC-spanning bij uitschakeling van de 
omvormer. Ook is het Solar Edge-systeem voorbereid 
op energieopslag. Ondanks de iets hogere investe-
ring is het financiële rendement beter dan bij andere 
omvormers.”  

Kritisch volgen
Solar Edge is iets duurder dan een traditioneel 
systeem met stringomvormer. “Maar de prestaties 
zijn beter. Speelt schaduw een rol dan kan de 
meeropbrengst zelfs aanzienlijk zijn.” Van Berkel 
benadrukt echter dat het altijd gaat om maatwerk. 
“Het ideale PV-systeem bestaat niet. Elke situatie  
is anders. En optimizers zijn weliswaar minder 
kwetsbaar dan micro-omvormers, het zijn wel  
extra onderdelen. Dus statistisch gezien is de 
storingskans groter. Van den Pol heeft een naam 
hoog te houden als gaat om de betrouwbaarheid 
van geleverde systemen. Daarom blijven wij elke 
innovatie kritisch volgen.” 

Maatwerk bij PV-panelen
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Hotspot 
aan 

NS-station 
Houten J

Met een andere functie blijkt voor verouderde 

objecten een prima toekomst mogelijk. 

JOINN! is een aansprekend actueel voorbeeld. 

Een gedateerd kantoorpand in het hart van 

Houten is na jarenlange leegstand getransfor-

meerd in een complex met vergaderruimtes, 

horeca, werkplekken en short stay-apparte-

menten. Het blijkt een schot in de roos.

JOINN! is een initiatief van de broers Luc (ontwikke-
laar) en Wout (architect) de Wit. “Na een eerste 
succesvolle gezamenlijke herontwikkeling van een 
verouderd kantoor zagen we kansen voor een 
volgende transformatie,” zegt Luc de Wit. JOINN! is 
gevestigd op de kantoorverdiepingen van een 
voormalig post- en NS-kantoor. De naam is een 
combinatie van join (samenbrengen) en inn (herberg). 
“Maar dan wel een herberg 2.0 waar zowel binnen- 
als buitenlandse professionals onder één dak kunnen 
werken, elkaar ontmoeten, vergaderen, eten en 
verblijven.” Banken durfden de financiering van deze 
innovatieve functiemix niet aan. “Een aantal particu-
liere investeerders waaronder Wim van den Pol 
gelukkig wel.”

All electric
De E-installaties in JOINN! zijn door Van den Pol 
aangelegd. “Alle bestaande voorzieningen werden 
gestript. Die waren bij de nieuwbouw in 1984 door 

Van den Pol aangelegd, dus de cirkel is rond.” Het 
bleek een complexe klus om de verschillende functies 
goed te integreren. Op een paar uitzonderingen na is 
JOINN! een all electric gebouw. “Er is veel LED 
toegepast. Zowel binnen als bij de kleurrijke verlichting 
van de gevel.” De Wit roemt de support van Van den 
Pol. “Als ontwikkelaar was een gebouw als dit voor 
ons een primeur. De mensen van Van den Pol hebben 
op allerlei gebieden meegedacht en alternatieven 
aangedragen. JOINN! is zowel technisch als energe-
tisch helemaal up-to-date. In plaats van energielabel C 
heeft het gebouw nu een A+-label.”

Kicken
De bouw startte in maart 2015, op 6 november werd 
JOINN! officieel geopend. Daarvoor al werden de durf 
en creativiteit van de broers De Wit bekroond als 
Houtens Ondernemerstalent. De jury zag de synergie 
van functies als een belangrijke meerwaarde. Die blijkt 
ook in de praktijk. “De bezettingsgraad van de 
appartementen ligt boven prognose. Verder zien we 
een structurele groei in vergaderingen en events en 
draait ook de horeca boven verwachting.”
De initiatiefnemers hebben een hectische periode 
achter de rug. “We hebben maandenlang keihard 
gewerkt. Het was echt een ontdekkingstocht. Veel 
hebben we al doende moeten uitvinden en we zijn 
regelmatig op onze snuit gegaan. Maar het gebouw is 
nu volop in gebruik en wat wij voor ogen hadden, slaat 
ook werkelijk aan. Dat is echt kicken.” 

“Het was echt een 
ontdekkingstocht.”

JOINN! 
BLIJKT SCHOT IN DE ROOS
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