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NS Poort contracteert HOMIJ en Croon Elektrotechniek voor
realisatie Stadskantoor Utrecht
Een vervolgstap is gezet in de Europese aanbesteding van het Stadskantoor Utrecht.
Ontwikkelaar NS Poort tekende gistermiddag de contracten met HOMIJ Technische
Installaties, onderneming van VolkerWessels, en Croon Elektrotechniek.
HOMIJ Technische Installaties neemt het werktuigbouwkundige gedeelte van de
nieuwbouw van het Stadskantoor voor haar rekening en Croon Elektrotechniek het
elektrotechnische gedeelte. Boele & van Eesteren en G&S Bouw, ook ondernemingen van
VolkerWessels, zetten in januari reeds hun handtekening onder de
aannemingsovereenkomst.
Stadskantoor Utrecht omvat 66.000 m2 en is een van de grootste gebouwen die de komende drie
jaar wordt gebouwd in Nederland. De gemeente Utrecht gaat het Stadskantoor langdurig in
gebruik nemen. De realisatie van de nieuwbouw van het Stadskantoor Utrecht is een complex en
ambitieus project en bevindt zich direct naast Utrecht Centraal, één van de drukste openbaar
vervoersknooppunten van Nederland. Het bouwproject is onderdeel van een complexe
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waarin onder andere een nieuwe OV-terminal door ProRail
wordt gebouwd. Een belangrijk aandachtspunt bij de werkzaamheden is dan ook het logistieke
proces waarmee alle betrokken partijen uitgebreide ervaring hebben. De bouw start het 2e
kwartaal van 2011. De oplevering staat gepland in 2014.
Duurzame toepassingen
Croon verzorgt in opdracht van NS Poort de elektrotechnische installaties. Vanaf de middenspanning en no-break installaties tot noodstroom aggregaat. De gemeente Utrecht, NS Poort en
Croon hebben duurzaamheid hoog in hun vaandel staan. Zo wordt er overal duurzame LED
verlichting aangebracht wat, gekoppeld met aan- en afwezigheiddetectie, energiebesparing
oplevert. Door het openbare karakter van het Stadskantoor Utrecht wordt het pand beveiligd met
een brandmeld- en ontruimingsinstallatie, ‘gesproken woord’ toegangscontrole, personen
zoekinstallatie en een C2000 communicatiesysteem.
Gezonde en comfortabele werkomgeving
De werkzaamheden van HOMIJ bestaan uit het realiseren van alle werktuigbouwkundige
installaties. Belangrijkste speerpunt daarbij is het realiseren van een gezond en comfortabel
binnenklimaat. Zo wordt er gebruik gemaakt van laagtemperatuurverwarming in combinatie met
hoogtemperatuurkoeling en is het klimaat per werkruimte regelbaar. Uiteraard speelt
duurzaamheid ook een rol. De klimaatinstallatie wordt bijvoorbeeld gevoed vanuit een warmtekoudeopslag en de warmwatervoorziening wordt deels verzorgd door zonnecollectoren. De
kennis en ervaring van HOMIJ met het aanbrengen van technische installaties in hoge gebouwen
zijn voor NS Poort mede reden geweest om de opdracht aan HOMIJ te gunnen.
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Meer informatie
Meer informatie over de verbouwing van het Stadskantoor en stationsgebied Utrecht is te vinden
op de website www.cu2030.nl.
NS Poort
Iedere week bezoeken miljoenen mensen de stations en stationsgebieden van NS. NS Poort is
gespecialiseerd in het ontwikkelen, exploiteren en beheren van stations en stationsgebieden.
Samen met partners brengt NS Poort deze stationsgebieden tot leven. Daarmee wil het bedrijf,
met oog voor duurzaamheid, een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en
mobiliteit van Nederland. NS streeft ernaar de gehele reis, van deur tot deur, makkelijker en
aangenamer te maken. Dit doet het bedrijf door op een slimme manier wonen, leren, werken,
recreëren én reizen bij elkaar te brengen. Hiermee creëert NS multifunctionele, aangename en
leefbare stationsgebieden met een uitgebreid aanbod van service, producten en diensten. Met als
resultaat: een aantrekkelijke plek waar nog meer mensen willen komen en waar bedrijven zich
graag willen vestigen.
HOMIJ Technische Installaties bv
HOMIJ Technische Installaties bv is een onderdeel van VolkerWessels. Voor elektrotechnische,
werktuigbouwkundige en ICT-installaties speelt HOMIJ een rol vanaf advies en selectie tot en met
ontwerp, installatie en technisch beheer. VolkerWessels (www.volkerwessels.com) is een hecht
samenwerkende en ondernemende groep van bedrijven in binnen- en buitenland. VolkerWessels
is partner bij de duurzame inrichting van de samenleving op het gebied van de bouw, mobiliteit,
energie- en communicatievoorziening. Wij ontwikkelen, ontwerpen, realiseren, beheren en
exploiteren. Er wordt gewerkt in een decentrale organisatievorm met 16.600 medewerkers in 125
werkmaatschappijen.
Croon Elektrotechniek
Sinds 1876 is Croon Elektrotechniek niet meer weg te denken uit de top van de Nederlandse
installatiebranche. Al meer dan 130 jaar staat Croon aan de basis van vele technologische
ontwikkelingen. Ze is verantwoordelijk voor de complete technische installaties in duizenden
gebouwen, talloze schepen, vele industriële complexen en tienduizenden andere projecten in
allerlei marktsectoren. Nationaal en internationaal. Met deze diensten draagt Croon bij aan het
goed, duurzaam èn kostenefficiënt functioneren van organisaties, gebouwen, schepen,
infrastructurele en industriële installaties.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
NS Poort: Ingeborg de Boer, 06 – 55 74 39 11
HOMIJ Technische Installaties bv: Martijn Haan, 06 – 52 33 46 99
Croon Elektrotechniek: Astrid Schoofs, 010 – 4483953

