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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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Onze specialisten van gebouwbeheer ondersteunen steeds meer opdrachtgevers. 
Net als hun collega’s van industriële automatisering. Die doen dat zowel bij de 
bouw van nieuwe fabrieken als door het uitbreiden en efficiënter maken van 

bestaande productielijnen.

Van den Pol is betrokken bij nieuwe, prestigieuze kantoren in het hart van Rotterdam 
(First) en aan de Amsterdamse Zuidas (NoMA House en Hourglass). Slimme gebouwen 
waar met elkaar communicerende apparatuur zorgt voor meer gebruiksgemak en 
minder energieverbruik. Wij staan retailformules terzijde bij hun expansie en helpen 
bestaande woningen te vervangen door aansprekende, energiezuinige nieuwbouw.

Zowel bij de opwekking als het besparen van energie is sprake van een forse 
versnelling. In 2016 kregen wij al meer zonne-energiesystemen in opdracht dan in alle 
vijf voorafgaande jaren samen. De eerste ESCo’s naderen de realisatiefase. Het gaat 
om de aanleg van een 1 megawatt PV-installatie bij Fokker en het vervangen van 17.000 
armaturen door Led op het Chemelot-complex. Die lampen communiceren onderling 
en dimmen of schakelen uit als de situatie het toelaat. Deze connectiviteit is een echte 
innovatie die in nauwe samenwerking met de fabrikant door Van den Pol is ontwikkeld.

Wij hebben altijd oog voor nieuwe techniek. Een mogelijk kansrijke oplossing wordt 
eerst uitgebreid getest. Pas als alle kinderziektes zijn verdwenen, bieden we innovaties 
aan onze klanten aan. Soms kost het aanvankelijk moeite om de meerwaarde ervan 
duidelijk te maken. Maar als we ergens in geloven, gaan we ervoor. Zo is binnen het 
bedrijf jaren geleden de ambitie uitgesproken, medio 2017 net zo snel met BIM te 
willen werken als met het traditionele 2D-tekenen. Dat is een traject met veel hobbels 
maar het gaat ons lukken.

Elders in dit magazine stellen wij graag Pepper en Zora aan u voor, onze nieuwe 
collega’s die op de cover staan afgebeeld. Ook zij zijn een voorbeeld van de continue 
drive tot innovatie die een tweede natuur is binnen dit bedrijf.

Altijd oog 
voor innovatie

Wim van den Pol

Directeur
Van den Pol Elektrotechniek

Bij onder meer brandmeldinstallaties en noodverlichting 
is het bijhouden van een logboek verplicht.  
“Tot voor kort overhandigden wij bij oplevering een 
ordner met gebruikershandleiding, tekeningen en 
certificaten,” zegt projectleider André de Kruijf.  
“In dit papieren naslagwerk werden vervolgens alle 
relevante activiteiten vastgelegd.” Sinds enige tijd is 
een digitaal logboek toegestaan. “Uit de relevante 
aanbieders hebben wij de versie van Smart Service 
Solutions geselecteerd. Die is het meest overzichte-
lijk en gebruiksvriendelijk.” Het digitale logboek heeft 
veel voordelen. “Fysieke exemplaren raken regelmatig 
kwijt. Het is een tijdrovende klus om alle gegevens 
opnieuw te verzamelen en te printen. Met een 
digitale versie is de inhoud altijd beschikbaar. 
Updates kunnen met één muisklik worden toegevoegd 
en monteurs hebben via hun iPad direct inzicht in alle 
relevante gegevens. Ook inspecterende instanties 
kunnen toegang krijgen tot het digitale logboek.”

De praktijkervaringen zijn zo positief dat Van den Pol 
voor alle bestaande klanten met een gecertificeerde 
brandmeldinstallatie een digitale versie van het 
logboek beschikbaar heeft gesteld. Bij nieuwe 
installaties wordt het logboek alleen nog digitaal 
verstrekt. “Naast de versie voor brandmeldinstallaties 
is nu ook een digitaal logboek voor noodverlichting 
beschikbaar. Dat introduceren we binnenkort bij onze 
klanten.” De ontwikkelaar werkt hard aan nieuwe 
varianten; denk aan brandwerende doorvoeren en 
inbraakbeveiliging. “Door dergelijke digitale oplossingen 
kunnen wij ons werk nog efficiënter uitvoeren en 
neemt het inzicht voor opdrachtgevers verder toe.” 

 Meer weten? info@vandenpol.com

B

Logboek 
nu digitaal
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ROBECO BETREKT NIEUW HOOFDKANTOOR IN FIRST

GEW AARDEERDE   
ONTMOETI NGSPLAATS

GEW AARDEERDE   
ONTMOETI NGSPLAATS
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Aanvankelijk zag manager facility services Leo 
van Marion de voorbereidingen voor het nieuwe 
hoofdkantoor van Robeco als business as usual.  
“Dat veranderde naarmate de bouw vorderde.  
Nu deze huisvesting ook echt in gebruik is, voelt  
het toch wel heel bijzonder.”

Toekomstvast
Vijfentwintig jaar was de vermogensbeheerder 
gevestigd in het Robecohuis aan de Coolsingel.  
Als huurder was het bedrijf zelf verantwoordelijk voor 
beheer en onderhoud. “In de loop der jaren is veel 
kennis opgebouwd, zowel bouwkundig als op het 
gebied van E en W. Deze expertise is volop ingezet 
bij ons nieuwe hoofdkantoor. Qua voorzieningen en 
techniek wilden we een stevige stap vooruit zetten. 
Optimale omstandigheden creëren die ook nog eens 
toekomstvast zijn.”

Intensief sparren
Van Marion en zijn collega’s hadden al in een vroeg 
stadium intensief contact met Van den Pol en 
W-installateur Klimaatservice. “Onze betrokkenheid 
als huurder in het voortraject ging een stuk verder 
dan gebruikelijk is. Met de installatiepartners 
is intensief gespard over materiaalkeuze en 
uitvoering. Wij hebben actief meegedacht en onze 
voorkeuren aangegeven. Goed voorbeeld is het vrij 
programmeerbare gebouwbeheersysteem.”

Hoogste van Nederland
Robeco stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid van 
techniek. “De continuïteit van onze processen moet 
24/7 gewaarborgd zijn. Een noodstroomaggregaat 
zorgt voor ultieme zekerheid.” Ook duurzaamheid 
krijgt veel aandacht. “First heeft een BREEAM-
NL Excellent-certificaat. Op veel plaatsen wordt 
Ledverlichting met aanwezigheidsdetectie gebruikt. 
Afhankelijk van het daglichtaanbod dimt de verlichting. 
De zonwering wordt automatisch geregeld en op 
de daken zijn zonnepanelen geplaatst.” Opmerkelijk 
detail: de PV-panelen bovenop First zijn voor zover 
bekend de hoogste van Nederland.

Voortschrijdend inzicht
Toen het moment van ingebruikname naderde, brak 
een drukke periode aan. “Voor ons, maar ook voor  
Van den Pol. Voortschrijdend inzicht leidde tot de 
nodige aanpassingen. Zo stond de inrichting van de 
keuken pas in een laat stadium vast. Toch was alles 

Robeco is sinds kort prominent bewoner van 

First, een 125 meter hoge kantoortoren tegen-

over het Rotterdamse centraal station. Door 

intensieve interactie met Van den Pol zijn de 

installaties volledig toegesneden op de wensen 

van de vermogensbeheerder. “Dit is een  

gebouw waar onze mensen graag werken.”

op tijd gereed.” Ook over het kennisniveau is Van 
Marion positief. “Cruciale vraag bij een bouwpartner 
is of je het bedrijf ook aan anderen zou aanbevelen. 
Daar kan ik bij Van den Pol zeker ‘ja’ op antwoorden.”

Draagvlak
In First implementeert Robeco Het Nieuwe Werken. 
“Een werkgroep met vertegenwoordigers van alle 
afdelingen heeft meegedacht en had een beslissende 
stem bij de keuze van het meubilair. Dit was belangrijk 
voor het draagvlak en de positieve praktijkervaringen.” 
Ook mensen die aanvankelijk wat huiverig waren, 
willen niet anders meer. “In plaats van één vaste 
eigen werkplek zijn er nu meerdere opties, afhankelijk 
van het soort activiteit. Samen met de hoogwaardige 
entourage zorgt het ervoor dat dit een gebouw is waar 
onze mensen graag werken.”

“Medewerkers komen 
elkaar hier vaker tegen.”

KRUISBESTUIVING
Het faciliteren van ontmoetingen was een 
belangrijke doelstelling bij het nieuwe Robeco-
hoofdkantoor. Van Marion: “Ons vorige pand had 
twintig verdiepingen, hier huren we er zeven. 
Medewerkers komen elkaar dus vaker tegen. 
Brede trappen, veel ruimte rond het atrium en een 
koffiecorner op elke verdieping stimuleren deze 
ontmoetingen. Die zorgen voor een kruisbestui-
ving waar het bedrijf veel baat bij heeft.”

GEWAARDEERDE ONTMOETINGSPLAATS

ROBECO BETR EKT NIEUW 
HOOFDKANTO OR IN FIRST

VDPOLMAGAZINE  2 / 5
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ALLROUND INZET VOOR INTERTASTE

De satéfabriek van Intertaste in Nijkerk is 

waarschijnlijk de grootste ter wereld. Een 

nieuwe machine waarmee pinda’s worden ge-

brand, zorgt ervoor dat deze foodspecialist het 

volledige productieproces in eigen hand heeft. 

In een veelzijdige rol leverde Van den Pol een 

stevige bijdrage aan dit succesvolle project.

Voor afnemers in West-Europa verwerkt Intertaste 
kruiden en specerijen tot ingrediënten en halffabricaten. 
Ook worden droge soepen en vloeibare smaakmakers 
geproduceerd. Een prominente rol is weggelegd voor 
satésaus. “De claim dat onze satéfabriek in Nijkerk 
de grootste ter wereld is, wordt nog niet weersproken,” 
lacht manager techniek en engineering Werner Helmink. 
Tot voor kort kocht Intertaste geroosterde pinda’s in. 
“Om grip te krijgen op de volledige productie van 
satésaus is er een pindalijn gebouwd. Daar wordt het 
rauwe basisproduct gesorteerd, schoongemaakt en 

geroosterd. Door deze nieuwe machine kunnen we de 
kwaliteit nog beter bewaken. Het past bij onze ambitie 
om processen steeds verder te optimaliseren.”

Drie partners
Het roosteren van pinda’s was een nieuwe activiteit 
voor Intertaste. “Vooraf hebben we ons uitvoerig 
georiënteerd. Ook bij de selectie van leveranciers is 
niet over één nacht ijs gegaan.” Naast specialisten 
voor machines en afzuiging was Van den Pol de derde 
partner bij de bouw van de pindalijn. Beide bedrijven 
werken al jarenlang samen. “Op al onze productielocaties 
is Van den Pol actief met onderhoud, verbetering en 
verduurzaming. Ook bij deze nieuwe lijn hadden zij 
een allround rol en namen niet alleen de installaties 
maar ook de aanleg plus het programmeren van de 
besturing voor hun rekening. Samen met de fabrikant 
heeft Van den Pol onze eisen en wensen vertaald in 
functionaliteit.”

Volledige grip
De nieuwe pindalijn is ingepast in een bestaande  
omgeving. “Daarvoor is een weegkeuken naar een  
andere plek verhuisd. Om de productie niet te verstoren, 
zijn de bijbehorende verdeelkasten in een weekend 
verplaatst. De vrijgekomen ruimte is geschikt gemaakt 
voor de nieuwe machine.”Helmink is zeer te spreken  
over het eindresultaat. “De aanleg is binnen de 
afgesproken tijd én binnen budget gerealiseerd. Na 
de gebruikelijke finetuning draait de nieuwe pindalijn 
probleemloos. Van den Pol leverde een wezenlijke  
bijdrage aan dit succes. In elke fase hadden zij  
volledige grip op het project.”

“Het project is binnen de 
afgesproken tijd én binnen 

budget gerealiseerd.”
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    VOOR INTERTASTE
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“SAMEN 
STEEDS BETER 

WORDEN”
Jan Snel is toonaangevend in flexibele, modulaire bouw. Het bedrijf biedt 

voor uiteenlopende gebruikers een passende oplossing. Actueel voor-

beeld zijn studentenwoningen. Met twee grootschalige complexen in 

Amsterdam als opvallend visitekaartje is de interesse uit binnen- 

en buitenland groot. Aan een volgend project in Vaals wordt 

volop gewerkt.  

>
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H
Het eerste wapenfeit van Jan Snel op het gebied van 
flexibele studentenhuisvesting was Ravel Residence; 
ruim 800 woningen vlakbij de Amsterdamse Zuidas. 
Opdrachtgever was een private investeerder. 
“Het complex is opgebouwd uit units van 21 m2, 
compleet met douche, toilet en keukenblok,” vertelt 
projectleider Barry van Wijk. “Deze zijn in onze fabriek 
geprefabriceerd en op locatie gekoppeld. Daar zijn ook 
algemene voorzieningen toegevoegd zoals horeca, 
basketbalveld en een daktuin.”

Geen koudwatervrees
Ravel Residence omvat 28.000 m2 en werd in elf 
maanden gerealiseerd. Al snel ontstond een wachtlijst 
voor een kamer. Reden voor de opdrachtgever om 
een volgend project te initiëren: Amstelhome met 520 
studentenwoningen, opgeleverd in augustus vorig 
jaar. “Met deze twee referentieprojecten nemen wij 
eventuele koudwatervrees bij opdrachtgevers weg,” 
zegt Niels Vergeer, operationeel directeur bij Jan Snel. 
“Er is veel interesse uit binnen- en buitenland. Op 
een Duitse vastgoedbeurs werd een investeerder 
getriggerd door ons concept. Dat resulteerde in een 
project van ruim 460 studentenwoningen in Vaals, in 
twee fasen gebouwd en turnkey opgeleverd.”

Over de grens
Deze huisvesting is bedoeld voor studenten uit 
Aken, net over de grens. “December 2015 is 
opdracht verleend, in september was het eerste 
deel gereed,” aldus Van Wijk. De werkwijze bij 
deze studentenwoningen is vergelijkbaar met de 
eerdere twee complexen. “Wel heeft een nieuwe 

opdrachtgever natuurlijk andere wensen en 
voorkeuren. En omdat het in Vaals om permanente 
woningen gaat, worden zonnepanelen geplaatst. 
Ook Led en bewegingssensoren dragen bij aan de 
duurzaamheid.”

Geoliede machine
Bij al deze projecten selecteerde Jan Snel Van den 
Pol als partner voor de E-installaties, verlichting en 
brandmeldvoorziening. “Beide Montfoortse bedrijven 
werken al tientallen jaren samen,” zegt Vergeer. “Barry 
en ik kenden Van den Pol eveneens uit ervaringen bij 
onze gemeenschappelijke eerdere werkgever. Er was 
alle vertrouwen dat zij ook deze klus prima zouden 
klaren.” Medewerkers van Van den Pol draaien mee 
in de prefabfabriek van Jan Snel. “Onze modulaire, 
industriële benadering is wezenlijk anders dan die 
op een traditionele bouwplaats. Van den Pol is in 
staat deze werkwijze te doorgronden en beschikt 
over de vereiste flexibiliteit. Het is dat hun mensen 
eigen bedrijfskleding dragen, anders waren ze niet 
herkenbaar als externe partij. We vormen een geoliede 
machine.”

Tweede natuur
De seriematige productie bij Jan Snel kenmerkt 
zich door continue finetuning. Van Wijk: “De grote 
aantallen zorgen ervoor dat zelfs de kleinste 
verbetering veel impact heeft. Daarom zijn we altijd 
scherp op mogelijkheden om te verbeteren of te 
versnellen. Dat is hier echt een tweede natuur.” Ook 
Van den Pol draagt haar steentje bij. “Zij brengen 
hun installatiekennis in. Daarmee kunnen wij onze 
processen perfectioneren en worden samen steeds 
beter.” 

“Door de grote aantallen heeft 
zelfs de kleinste verbetering  
veel impact.”

DE 
TOEKOMST 
IS AL 
BEGONNEN

Van den Pol heeft twee 

nieuwe collega’s: 

Pepper en Zora. Ze 

zijn 24 uur per dag in 

het bedrijf aanwezig. 

Uiteindelijk zullen ze de 

medewerkers gaan onder-

steunen en klanten begroeten.

Zora en Pepper zijn programmeerbare robots. 
Eerstgenoemde – ruim 50 centimeter hoog – 
is de eerste “humanoïde” robot ter wereld. 
Zora maakt contact. Bijvoorbeeld met bejaar-
den in woonzorgcentra, met autistische 
kinderen en patiënten in ziekenhuizen.

Pepper is het grote zusje van Zora. Ook zij 
heeft tal van sensoren, waaronder een 
voelsensor en beschikt over een 3D-camera. 
Pepper is een gezelschapsrobot die afspraken 
onthoudt, dingen opzoekt en korte gesprekken 
kan voeren. Ze herkent zelfs emoties door een 
analyse van gezichtsuitdrukking en stempatro-
nen. Beide robots zijn wereldwijd verbonden 
met hun familieleden. Die leren van elkaar. 
Ook komen steeds meer apps beschikbaar 
waardoor zij allerlei taken kunnen uitvoeren.

“Binnen afzienbare tijd zullen robots niet  
meer weg te denken zijn uit ons leven,” zegt 
Wim van den Pol. “Pepper en Zora helpen  
om ervaring op te doen. Onze medewerkers 
maken kennis met hun mogelijkheden en 
beperkingen. Opmerkelijk is dat mensen tegen 
de robots praten alsof het levende wezens  
zijn. Er is echt sprake van interactie. Dat is 
misschien wel de meest opvallende eigen-
schap van deze digitale collega’s.” 

Studentenwoningen in Vaals
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“Om onze producten optimaal te presenteren, is goede 
verlichting cruciaal,” zegt Dennis van der Sluis, manager 
van de Jumbo-supermarkt in het Groningse Euroborg-
stadion. De winkel beslaat 5.000 m2 en heeft een grote 
variëteit aan lampen. “Deze supermarkt is zo’n tien jaar 
oud. Steeds vaker begon de verlichting kuren te verto-
nen. Er was zowel sprake van uitval als terugval. Dat 
laatste merk je niet altijd direct maar heeft zeker impact 
op de winkelbeleving.” De vaste klusjesman zorgde 
voor vervanging van kapotte lampen. “Sommige typen 
waren echter te complex. Ook kregen we steeds vaker 
opmerkingen van klanten over de verlichting. Hoog tijd 
voor specialistische ondersteuning.”

Raamovereenkomst
Jumbo Euroborg is onderdeel van de Maripaan Groep 
(veertien Jumbo-franchisewinkels in Groningen en 
omgeving, 1.900 medewerkers). “Toen wij onze 
verlichtingsvraag bij het hoofdkantoor neerlegden, 
bleek een samenwerking aanstaande met GRB. Deze 
verlichtingsspecialist heeft een raamovereenkomst 
met de landelijke Jumbo-organisatie waar supermark-
ten gebruik van kunnen maken. Er is geen verplichting 
maar dergelijke afspraken bieden veel voordelen. De 
kwaliteit van de partners is getoetst en collectieve 
inkoop levert schaalvoordelen op.”

Dik in orde
Inmiddels heeft GRB tien Maripaan-supermarkten 
onder handen genomen, waaronder die in de Euro-
borg. “Na inventarisatie van de bestaande situatie is in 
een week tijd alle verlichting up-to-date gebracht. Alle 
lampen zijn vervangen en de staat van de armaturen is 
onderzocht. Een forse klus die prima is verlopen. Alle 
werkzaamheden zijn tijdens openingsuren uitgevoerd 
en vaak was een rolsteiger nodig, maar de GRB-
medewerkers doen er alles aan om overlast tot een 
minimum te beperken. Bij een vervolgbezoek is een 
aantal armaturen vervangen en zijn de puntjes op de i 
gezet. Ook de nazorg was dus dik in orde.”

Nieuwe vloer?
GRB zorgt ervoor dat de verlichting ook in de toe-
komst in topconditie blijft. “Per saldo is hun inzet 
goedkoper dan de oude situatie. En vooraf geplande 
werkzaamheden leveren minder overlast op dan het 
telkens ad-hoc vervangen van lampen.”
Niet alleen Van der Sluis en zijn medewerkers zijn 
tevreden, ook klanten van de Jumbo-super-
markt merken het verschil. “Regelmatig krij-
gen wij de vraag of er een nieuwe vloer 
ligt of de schappen zijn vervangen. Dat 
de impact van geoptimaliseerde 
verlichting zo groot zou zijn, had-
den we niet verwacht.”

“Vooraf geplande werk-
zaamheden leveren 

minder overlast op dan 
het ad-hoc vervangen 

van lampen.”

Bij de Jumbo-supermarkten van de Maripaan 

Groep bracht GRB de verlichting weer helemaal 

up-to-date. Klanten ervaren het verschil. “Dat 

de impact zo groot zou zijn, hadden we niet 

verwacht.”

VDPOLMAGAZINE 2 / 5
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Vader Cock en 
zoon Sebastiaan 
van der Lijn

Cock van der Lijn (62) was jarenlang uitvoerder bij grote utiliteits-
projecten. “Nu fungeer ik als vliegende kiep en spring bij waar 
nodig.” Zoon Sebastiaan – 38, leidinggevend monteur – ging als 
klein ventje al mee om Cock te helpen. “Het was dus niet vreemd 
dat ik bij Van den Pol in dienst kwam. Mijn vader heeft me het vak 
geleerd; ik heb zo’n acht jaar met hem meegelopen.”

Dolletje
“Toen ik begon, kende je alle collega’s,” vertelt Cock. “Met de  
240 mensen die er nu werken, lukt dat niet meer. De structuur is 
veranderd, de organisatie professioneler geworden. En dat moet 
ook.” Toch is Van den Pol nog onmiskenbaar een familiebedrijf. 
Sebastiaan: “Als Wim mijn vriendin ontmoet op een bedrijfsfeest, 
maakt hij altijd een praatje. Er is oprechte interesse in ons wel en 
wee. De onderlinge sfeer is prima. Al is de werkdruk hoog, op zijn 
tijd is er ruimte voor een dolletje.”

Vijf weken Saoedi-Arabië
Welke van de vele projecten was het meest bijzonder? “De Hallen in 
Amsterdam. Een prachtig gebouw, met veel ruimte voor onze eigen 
inbreng.” Ook Cock kijkt hier met veel plezier op terug. “Met een 
hotel, bibliotheek, winkels en horeca was het een heel gevarieerd 
project. Ook een frietlijn in Saoedi-Arabië is mij bijgebleven. Ik heb er 
vijf weken gewerkt; een bijzondere ervaring.”

Tweede natuur
Cock heeft veel jongeren de kneepjes van het vak bijgebracht. 
“Net als mijn andere oudere collega’s bij Van den Pol. Het over-
dragen van kennis en het stimuleren van jongeren is een tweede 
natuur binnen het bedrijf.” Wordt ook naar jonge mensen geluis-
terd? “Jongeren krijgen hier alle ruimte om zich te ontwikkelen. 
Dan komt er soms een moment dat ze zeggen: ‘Ouwe, je ziet het 
verkeerd’. Dat is alleen maar goed. De jeugd moet toch het stokje 
overnemen.” 

“Ouwe, je ziet het 
verkeerd.”

Cock en Sebastiaan van der Lijn

hebben samen ruim een halve eeuw 

Van den Pol-ervaring. Vader en 

zoon werken respectievelijk 36 en 

21 jaar bij het bedrijf. “Jongeren 

krijgen hier alle ruimte om zich

 te ontwikkelen.”
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Waardevol historisch erfgoed behouden en 

verzekeren van een duurzame toekomst. Dat 

is sinds de oprichting in 1980 de doelstelling 

van Stadsherstel Historisch Rotterdam NV. 

Van den Pol helpt om deze bijzondere gebou-

wen in topconditie te houden.

“Wij zijn een particulier initiatief zonder 
winstoogmerk,” zegt Niels van der Vlist, directeur 
van Stadsherstel Historisch Rotterdam NV. De lijst 
met aandeelhouders is indrukwekkend lang. “Ons 
draagvlak is groot. Er zijn gelukkig veel organisaties 
die Rotterdam en haar bijzondere gebouwen 
een warm hart toedragen. Ook de gemeente is 
aandeelhouder.”

Complexe restauraties
Stadsherstel Historisch Rotterdam heeft in de loop 
der jaren zeventien historische gebouwen aangekocht, 
gerestaureerd en een nieuwe functie gegeven. 
“Lang niet alles past in onze portefeuille. Objecten 
op toplocaties kunnen prima door de markt worden 
behouden. Wij richten ons vooral op panden op een 
minder aantrekkelijke plek of waarvan de restauratie 
zo complex is dat commerciële partijen het niet 
aandurven.”

Historie komt tot leven
Het gaat niet alleen om de gebouwen zelf. “Wij 
willen ook het verhaal achter de stenen uitdragen; 
de belevenissen van mensen die er woonden en 

werkten. Vrijwel alle panden hebben een semipublieke 
functie, veelal als kantoorruimte. Huurders helpen 
om het verhaal van de gebouwen over te brengen 
aan medewerkers en bezoekers. Prachtig voorbeeld 
is Suite Hotel Pincoffs, gevestigd in het voormalige 
kantoor van de gelijknamige zakenman en politicus. 
Lodewijk Pincoffs betekende veel voor de stad maar 
ging failliet en liet enorme schulden achter. In het hotel, 
dat op websites als Booking en Tripadvisor de hoogste 
waarderingen heeft van Rotterdam, komt zijn historie 
echt tot leven.”

Zorgvuldig en bijzonder
Beheer en onderhoud is voor Stadsherstel een 
kerntaak. “Onze missie is om gebouwen in optimale 
conditie te houden. Bij een storing of lekkage zijn we 
altijd alert. De oorzaak kan immers de monumentale 
waarde van het gebouw aantasten.” De selectie van 
onderhoudspartners luistert nauw. “Zij moeten niet op 
de automatische piloot kiezen voor de meest voor de 
hand liggende technische oplossing. Er moet gevoel zijn 
bij de vereiste zorgvuldigheid en het bijzondere karakter 
van onze objecten. Dergelijke partners zijn dun gezaaid.”

Doortimmerd plan
Via een adviseur kwam Stadsherstel in contact met 
Van den Pol. “Aanleiding was een aanpassing van de 
brandmeldinstallatie in het Heinekengebouw. Een 
complexe klus waarbij specialistische ondersteuning 
nodig was.” De kennismaking beviel goed. “Het 
doortimmerde plan van aanpak gaf vertrouwen. Van den 
Pol heeft ook de brandmeldvoorziening bij een aantal 
andere gebouwen in onderhoud.”

Met dit specialisme als vertrekpunt zet Van den Pol 
haar expertise breder in. “Bijvoorbeeld met Led-
verlichting en zonnepanelen. Actueel project is het 
voormalige Burgerweeshuis in historisch Delfshaven. 
Voor de functie als bedrijfsverzamelgebouw is 
aanpassing vereist van elektra, verlichting en de 
brandmeldinstallatie. Bijkomende uitdaging: het 
gebouw blijft in gebruik. Dit vereist een goede 
communicatie. Daartoe is Van den Pol zeker in 
staat. Onze ervaringen met hun backoffice en 
terugkoppeling zijn ronduit positief.”

Alle moeite waard
Aan het verwerven van objecten gaat vaak een 
lang traject vooraf. “En restauraties vereisen 
veel geduld en technisch vernuft,” aldus Van der 
Vlist. “Maar als je dan ervaart dat gebruikers zo’n 
pand enorm waarderen, is het alle moeite waard 
geweest. Gelukkig zien steeds meer organisaties de 
meerwaarde van historisch erfgoed als huisvesting. 
Uit oogpunt van duurzaamheid én omdat het 
gebouwen zijn met een verhaal.” 

“Restauraties vereisen 
veel geduld en technisch 
vernuft.”
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Suite Hotel Pincoffs

Burgerweeshuis 

Delfshaven

Huize Breninkmeyer,

kantoren

Huize Breninkmeyer,

trappenhuis

Heinekengebouw



Fokker Aerostructures sloot een overeenkomst met 
Van den Pol voor plaatsing van maar liefst 4.000 
zonnepanelen. Deze worden gelijkelijk verdeeld 

over de daken van Fokker-vestigingen in Papendrecht en 
Hoogeveen. Grondslag voor de transactie is een ESCo, 
vergelijkbaar met een leaseconstructie waarbij Van den 
Pol niet alleen plaatsing en onderhoud maar ook de 
financiering voor zijn rekening neemt. “De klant betaalt 
alleen een periodieke vergoeding voor het gebruik van de 
installatie,” verduidelijkt Stephan van Berkel, lid van het 
Green Team van Van den Pol.

De panelen op de twee locaties bij Fokker hebben 
samen een capaciteit van bijna 1 megawatt. “Dit is gelijk 
aan het jaarverbruik van 250 gezinnen. Inclusief deze 
installaties hebben wij dit jaar al voor ruim 3 megawatt 
aan PV-panelen in opdracht gekregen. Ter vergelijking:  
tot en met 2015 ging het in totaal om 4,5 megawatt. 
Steeds meer opdrachtgevers kiezen voor het zelf 
opwekken van groene energie. Met ons Green Team 
hebben wij het drukker dan ooit.” Begin volgend jaar 
worden de PV-panelen bij Fokker geplaatst. Van den Pol 
ondersteunt het bedrijf ook bij haar verdere verduurza-
ming. “Binnenkort voorzien wij één van de hallen in 
Papendrecht van Ledverlichting.” 

 Meer weten? greenteam@vandenpol.com

Social media 
@vandepol

4.000 
zonnepanelen 

voor 
Fokker

Social
media

@
vandenpol

JUNG 
Sonos Gateway 

integreert muziek 
in KNX
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Sonos is een van de populairste draadloze 
muzieksystemen. De nieuwe JUNG Sonos 
Gateway maakt het mogelijk om de multiroom-

functionaliteit van Sonos te integreren met intelligente 
KNX-gebouwbeheertechniek. Via de bedienunit van 
JUNG kunnen tot maximaal dertig Sonos-apparaten  

– verdeeld over vijf zones – worden aangestuurd, 
samen met vertrouwde functies als verlichting, 
zonwering en temperatuur. 

 Meer weten? info@vandenpol.com

Van den Pol is alert op innovatieve techniek die de 
processen bij klanten beter en aangenamer 
maakt. Actueel voorbeeld is Openr: een draad-

loze intercom met audioverbinding op basis van 4G. 
Een bezoeker belt aan bij de basisunit van Openr, in 
feite een iPad in een speciale behuizing. De huurder 

van een bedrijfsverzamelgebouw krijgt via een app op 
tablet of smartphone contact met de bezoeker en kan 
de deur openen, ongeacht waar hij zich bevindt. Voor 
Openr is geen bekabeling nodig en de installatietijd is 
minimaal. Het systeem is flexibel; nieuwe gebruikers 
worden in een handomdraai toegevoegd. En Openr is 
financieel aantrekkelijk. Je betaalt voor de dienstverlening 
via een abonnement waarbij de kosten gekoppeld zijn 
aan het gebruik. Openr is nieuw en volop in ontwikke-
ling. Een versie waarbij een foto van de bezoeker wordt 
meegestuurd zit eraan te komen en in de toekomst zijn 
videobeelden een logische aanvulling.

 Meer weten? info@vandenpol.com

Openr: 
draadloze 
noviteit

John Streng 

(Fokker Aerostructures) 

en Wim van den Pol 

bekrachtigen 

de samenwerking.
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Social media zijn 
voor Van den Pol een 
prima manier om de 
breedte van onze 
activiteiten voor het voetlicht 
te brengen. Bij de werving van 
nieuwe medewerkers spelen zij 
een cruciale rol. Ook voor de 
communicatie met onze klanten worden 
social media steeds belangrijker.

Op alle digitale platforms melden wij 
wetenswaardigheden over het bedrijf en 
highlights van actuele projecten. Van opdracht 
tot eerste paal, van hoogste punt tot oplevering. 
Ook noviteiten en gadgets uit het installatievak 
worden gedeeld.

Nieuwsgierig? 
Hier kunt u Van den Pol vinden en volgen:

www.facebook.nl/vandenpolelektrotechniek

#vandenpolgroep

www.linkedin.com/company/van-den-pol-groep
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DELETE ZET WAXEN OP DE KAART

Met een keten gespecialiseerde salons zet  

Delete waxen in Nederland op de kaart.  

Vrouwen maar ook steeds meer mannen 

ontdekken de voordelen van deze ontharings-

methode. Het aantal Delete-vestigingen groeit 

gestaag en plannen voor buitenlandse expansie 

zijn in voorbereiding. Van den Pol ondersteunt 

het innovatieve bedrijf bij haar ambities.

>
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Een bericht over een internationale keten van waxsalons 
triggerde ondernemers Patrick Moreu en Aram 
Detmers. “Wereldwijd is waxen ontharingsmethode 
nummer één. Toch waren er in Nederland geen 
gespecialiseerde salons. Schoonheidsspecialistes 
deden het erbij,” vertelt Detmers. “Toen we ons in de 
materie verdiepten, werden we steeds enthousiaster. 
Bijna iedereen onthaart zich regelmatig; er is een 
enorme doelgroep van potentiële en terugkerende 
klanten. Waxen is de beste manier van ontharen. Het 
geeft langdurig resultaat zonder huidbeschadiging 
of irritatie. We raakten overtuigd dat een keten van 
gespecialiseerde waxsalons kansrijk zou zijn.” 

Doortimmerd concept
Het idee voor Delete was geboren. Beide ondernemers 
ontwikkelden een doortimmerd concept en eind 
2010 opende een testsalon in het Amsterdamse 
winkelcentrum Magna Plaza. “Al snel bleek ons idee 
inderdaad aan te slaan. In mei 2011 was de eerste 
vestiging in Amsterdam een feit; Utrecht en Rotterdam 
volgden. Met de opening van een salon op de Zuidas in 
mei dit jaar staat de teller al op tien.” 

Vertrouwde relatie
Bij alle Delete-salons is Van den Pol verantwoordelijk 
voor elektra en verlichting. “Van den Pol was 
huisinstallateur bij mijn vorige bedrijf, een modeketen. 
Het was een geruststellende gedachte om bij de start 

van Delete terug te kunnen vallen op een vertrouwde 
relatie. Van den Pol’s kennis op het gebied van onder 
meer lichtplannen en Led is voor ons van grote waarde.”
Detmers begeleidde de verbouwing van de 
eerste zes salons zelf. “Vanaf dat moment ligt de 
verantwoordelijkheid hiervoor in handen van 
Den Dekker Projectmanagement. Dit past bij onze 
professionalisering en stelt mij in staat te focussen op 
Delete’s verdere groei.”

Ook voor mannen
Inmiddels telt Nederland meer waxketens. “Bij de 
ontwikkeling van een nieuwe markt heb je concurrenten 
nodig. Het helpt om waxen hier op de kaart te zetten. 
Als mensen eenmaal een behandeling hebben ervaren, 
blijven ze terugkomen. Een op de vijf cliënten is man 
en hun aandeel groeit.” Delete onderscheidt zich met 
uitstraling en service. “Dat wordt onderstreept door 
de waardering van onze klanten. Die geven Delete 
gemiddeld een 8,6. Een mooi cijfer, maar we blijven 
streven naar verbetering.” Die doelstelling is er ook bij 
de bouw van nieuwe salons. “De doorlooptijd moet zo 
kort mogelijk zijn. Door nog meer te prefabriceren, is 
een forse tijdwinst haalbaar. Daarvoor zijn bouwpartners 
nodig die de prefab-werkwijze beheersen. Dat geldt 
zeker voor Van den Pol.”

Groeikapitaal
Het weer is voor Delete een cruciale factor. “Nieuwe 
salons openen in het voorjaar, zodat we optimaal 
profiteren van het waxseizoen. Aan de reserveringen 
zien wij dat rokjesdag eraan zit te komen,” lacht 
Detmers. “In het najaar starten we met de plannen 
voor het volgende jaar.” Die plannen zijn ambitieus. 
“Er is voldoende kapitaal in kas om stevig te kunnen 
groeien. Voor 2020 ligt de lat in Nederland op minimaal 
dertig vestigingen. En de voorbereidingen om ook het 
buitenland te veroveren, zijn in volle gang.” 

“Als mensen eenmaal een 
behandeling hebben ervaren, 
blijven ze terugkomen.”

RUN VOOR ROKJESDAG

DELETE ZET 
WAXEN OP DE 
KAART
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METAMORFOSE VOOR BABBERSPOLDER-OOST

VEREENDE  KRACHTEN IN 
VLAARDINGEN

Van links naar rechts

 Peter van de Wetering (ERA Contour), Mark Bekink 

(Waterweg Wonen) en Bob Oostendorp (Van den Pol).
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CO-MAKERS MET MEERWAARDE
Bij de projecten in Babberspolder-Oost kiest ERA 
Contour voor co-makership. Van de Wetering:  
“Alle bouwpartners gaan al in het voortraject om 
tafel. Er is veel ruimte voor ieders inbreng; dat 
leidt tot een gezamenlijk ontwerp.” Van den Pol 
werkt al regelmatig als co-maker maar voor 
sommige partijen is deze aanpak nieuw. “Het 
vergt natuurlijk enige gewenning. Zo is nog winst 
te halen bij de aansluiting van ontwerp en 
uitvoering. Ook is het goed om de opdrachtgever 
al vroeg bij het proces te betrekken. Maar de 
meerwaarde van deze werkwijze staat buiten kijf. 
Co-makership komt de snelheid en de kwaliteit 
absoluut ten goede.”

D
Babberspolder-Oost ondergaat een metamor-

fose. Als co-maker van ERA Contour helpt  

Van den Pol om de Vlaardingse probleemwijk 

om te zetten in een populair woongebied. 

Ook opdrachtgever Waterweg Wonen betrok 

er een nieuw kantoor.

De Vlaardingse wijk Babberspolder-Oost bestond 
voornamelijk uit goedkope portiekwoningen. 
“Die voldeden niet meer aan de wensen en veel 
oorspronkelijke bewoners trokken weg. De wijk 
verpauperde en kreeg een slechte naam,” aldus 
projectleider Mark Bekink van corporatie Waterweg 
Wonen, eigenaar van de woningen. “Besloten werd 
tot sloop en vervanging door nieuwbouw, passend bij 
de actuele woonbehoefte.””

Eerste kennismaking
Op basis van een integraal vernieuwingsplan worden 
telkens deelgebieden herontwikkeld. Daartoe werkt 
Waterweg Wonen sinds 2006 intensief samen met 
bouwer en ontwikkelaar ERA Contour. “Ons eerste 
project was Spiegelhof met 162 eengezinswoningen,” 
vertelt hoofduitvoerder Peter van de Wetering. “Daarna 
volgde in 2012 Vlaardings Geluk I; 122 woningen 
rond een autovrije binnentuin.” Voor dit project werd 
Van den Pol geselecteerd als E-installateur. “Het was 

onze eerste kennismaking en die beviel uitstekend. 
Er is veel knowhow en de mensen van Van den Pol 
communiceren prima. Niet voor niets trekken we nu 
nog altijd samen op.”

Aanwinst voor de wijk
Volgend deelproject was winkelcentrum Van 
Hogendorpkwartier dat gesloopt en opnieuw ontwikkeld 
werd. De nieuwe winkelboulevard omvat veertig 
winkels plus 125 woningen en appartementen. Van den 
Pol verzorgde alle E-installaties voor zowel collectieve 
winkelvoorzieningen, parkeerterrein als woningen. “De 
herontwikkeling blijkt een schot in de roos,” zegt Bekink. 
“Bewoners, winkeliers en andere stakeholders zijn zeer 
tevreden. Het nieuwe winkelcentrum is een aanwinst 
voor de wijk en versterkt de sociale cohesie.” Niet voor 
niets werd het Van Hogendorpkwartier genomineerd 
voor de NRW Jaarprijs als meest innovatieve en 
inspirerende winkelproject.

Very good
Ook Waterweg Wonen koos voor vestiging in het 
vernieuwde Babberspolder-Oost. In juli werd hun 
nieuwe kantoor in gebruik genomen met bovenop een 
woontoren van negen verdiepingen. Net als het Van 
Hogendorpkwartier is dit complex een ontwikkeling 
van Synchroon, zusterbedrijf van ERA Contour. “In het 
kantoor van Waterweg Wonen hebben wij veel van onze 

activiteiten kunnen inzetten,” zegt Bob Oostendorp, 
projectleider namens Van den Pol. “Elektra-, data- en 
brandmeldinstallatie, verlichting, toegangscontrole, 
inbraakbeveiliging en zonnepanelen. Duurzaamheid 
kreeg veel aandacht, met als resultaat een BREEAM-NL 
Very Good-certificering.”

Landelijke inspiratiebron
Door de succesvolle herontwikkeling is het imago 
van Babberspolder-Oost ten goede gekeerd. De 
koopwoningen zowel Vlaardings Geluk I als II – een 
deelproject uit 2015 met 134 eengezinswoningen 
– werden in korte tijd verkocht. In november start 
de bouw van Vlaardings Geluk III met 75 woningen. 
Opnieuw is de belangstelling groot. “De opzet met 
gezamenlijke binnentuinen en veel groen oogst lof,” 
weet Van de Wetering. “Vertegenwoordigers van andere 
gemeenten komen hier kijken. Vlaardings Geluk is een 
inspiratiebron voor woningbouwprojecten elders in 
het land.” Ook de samenwerking dient als voorbeeld. 
Bekink: “Wij hebben intensief contact met gemeente, 
winkeliers, bewoners, ontwikkelaars en bouwer. Met 
vereende krachten is een probleemwijk veranderd in 
een populair woongebied.” 

“Met vereende krachten 
is een probleemwijk 
veranderd in een  
populair woongebied.”

METAMORFOSE VOOR BABBERSPOLDER-OOST
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Montfoort is al ruim tachtig jaar de thuisbasis 

van Van den Pol. De gemeente in het Groene 

Hart is ook de locatie van IJsselzon: het groot-

ste collectieve zonne-energieproject van de 

provincie Utrecht. “Na een intensief traject 

mogen alle betrokkenen meer dan trots zijn 

op het eindresultaat.”

Het plan voor de gezamenlijke aanleg van zonnepa-
nelen op het Montfoortse Bedrijvenpark IJsselveld 
ontstond in 2014, vertelt Trudie Scherpenzeel. Met 
voorzitter Kees Birkhoff is zij de drijvende kracht 
achter Coöperatie Bedrijvenpark IJsselveld (BIJ) die 
de belangen van de gevestigde ondernemers behar-
tigt. “Adviesbureau Econnetic ondersteunde ons bij 
de subsidieaanvraag die in mei vorig jaar volledig is 
toegekend.”

Afzonderlijke financiering
Bij grootschalige zonne-energieprojecten is er vaak 
een ontwikkelaar die alle installaties financiert en  
de opgewekte stroom levert aan de deelnemers.  

“In Montfoort zijn de individuele bedrijven eigenaar 
van ‘hun’ installatie. Voor de aanleg was dus per 
deelnemer afzonderlijke financiering nodig. Deze is 
verstrekt door Rabo Groen Fonds. De subsidiestroom 
loopt via de Coöperatie en die betaalt uit aan de pand-
eigenaren.” Per opgewekte kilowatt groene stroom 
wordt 14,7 cent subsidie uitgekeerd. “Mede door de 
sterke daling van de prijs van zonnepanelen wordt de 
investering bijna volledig door subsidie gedekt. De re-
geling loopt vijftien jaar, de verwachte terugverdientijd 
is tien tot twaalf jaar.”

Blaren op de tong
Toen de start van de uitvoering naderde, haakte een 
deel van de oorspronkelijke toezeggers af. “Voorzitter 
Kees Birkhoff heeft zich de blaren op de tong gepraat 
om nieuwe daken te vinden. Met succes, want in 
augustus van dit jaar is al 3 van de toegekende 3,2 
megawatt aanbesteed. Het gaat om twaalf eigenaren 
met zestien panden. 93% is een hoge score voor een 
collectief project zoals dit.”

Niet zonder slag of stoot
De Coöperatie selecteerde twee leveranciers. “Eén 
daarvan is Van den Pol die voor acht eigenaren de 
installatie realiseert. In mei is gestart met de eerste 
daken, voor 1 april volgend jaar moeten alle panelen er 
liggen.” IJsselzon is het grootste collectieve energie-
project in de provincie Utrecht. “De realisatie verliep 
niet zonder slag of stoot. Het was een hele opgave om 
alle deelnemers binnenboord te houden. Maar na een 
lang en intensief traject mogen alle betrokkenen meer 
dan trots zijn op het eindresultaat. Daarmee krijgt de 
verduurzaming van IJsselveld een enorme impuls.” 

“93% is een hoge score voor 
een collectief project zoals dit.”

GROOTSTE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECT IN DE PROVINCIE UTRECHT 
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DUURZAAMHEID MET 
IJSSELZON



Aardvletterweg 14  
3417 XL  Montfoort 
Tel.: 0348 47 34 34  

info@vandenpol.com 
vandenpol.com




