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Heijmans en Pol werken samen aan Schiphol Rijk

Voor de aansluiting van een datacenter op het aan luchthaven Schiphol grenzende bedrijventerrein Schiphol Rijk werkte Pol infratechniek als mede-aannemer en partner samen
met Heijmans Civiel. Er werden drie MS verbindingen aangelegd met een gezamelijke
capaciteit van 180 kV. De uitvoering van het werk door de ‘gemixte’ Brabants-Friese ploegen was een topprestatie. Binnen de gestelde termijn realiseerden ze de aansluiting met
een totale lengte van 15,5 km. Hiervoor werd ruim 140 km kabel in 12,5 km geul gelegd en
door, in totaal 3 km, gestuurde boorgaten en geperste mantelbuizen geleid. Door de goede
samenwerking van de teams op het vlak van engineering, vergunningaanvraag, boringen en
civiel- & montagewerk liet de Pol/Heijmans-combinatie de opdrachtgever zien wat de kracht
van gezamenlijk aannemen is. De juiste personen op de juiste plek, vakanties die vrijwillig
werden verschoven en een goede werksfeer waren daarbij de ingrediënten om het project
succesvol af te ronden. Dit werk is wat Pol betreft dan ook een blauwdruk voor de toekomst.
Het laat zien hoe Pol als partner al vanaf de aanbesteding kan en wil samenwerken in projecten.

Pol sponsor Culturele Hoofdstad 2018

In 2018 is Leeuwarden, samen met de stad Valletta op Malta, culturele hoofdstad van Europa. Het thema van het jaar is ‘Iepen Mienskip’ (Open Gemeenschap). Om de vele culturele
initiatieven te kunnen financieren deed de organisatie onder meer een beroep op het Friese
bedrijfsleven. Uiteraard zei Pol als één van de oudste ondernemingen van de stad volmondig ja op dit sponsorverzoek en daarom is het bedrijf sinds 26 september lid van Club2018.
Het streven van de organisatie is dat het Friese bedrijfsleven in Club2018 gezamenlijk 4
miljoen euro bij gaat dragen. Lid worden van Club2018 betekent dat Pol partner is van een
groot ondernemersnetwerk dat actief betrokken is en direct ondersteunend werkt aan het
programma van Leeuwarden-Fryslân 2018. Ook mag ze in de periode naar, en tijdens 2018
bovenstaand beeldmerk voeren. Pol infratechniek is verheugd dat zij op deze wijze een
bijdrage mogen leveren aan het culturele klimaat in Leeuwarden en Fryslân.

Werken voor Groenleven aan Zonnepark Assen

Groenleven is een onderneming die parken voor zonne-energie initieert, realiseert en exploiteert. Op haar project zonnepark Assen bij het TT circuit zijn ruim 21.000 panelen gemonteerd op een overdekte stalling voor 14.000 motorfietsen met een totaal oppervlak van
6 hectare. Het was de eerste samenwerking van Pol infratechniek met Groenleven. Er werd
ruim 2.000 meter laagspannings- en datakabel gelegd om de zonnepanelen met drie tussenstations te verbinden. De dikte van de kabels varieerde van 4x35 mm2 tot aan 4x70 mm2
koperkabel. Daarnaast werden er twee middenspanningskabels gelegd met respectievelijke
lengtes van 550 en 800 meter. Voor zowel de laag- als middenspanningskabels werden in
totaal 5 mantelbuizen geperst. Het park werd op 22 juni feestelijk geopend en produceert
onderhand volop groene stroom.

Pol realiseert glasvezeltracé voor AVEBE

AVEBE is een coöperatie die zich richt op de winning van zetmeel en eiwitten uit aardappelen. Pol infratechniek realiseert op het bedrijfsterrein van AVEBE een nieuw glasvezelnetwerk. Het werk werd opgepakt in juli en wordt in oktober opgeleverd. Het gaat in totaal
om een civiel tracé van 1,2 km. Pol verzorgt hiervoor zowel het ontwerp en de engineering
als de realisatie. In de uitvoering worden 4 gestuurde boringen met een totale lengte van 90
meter (Ø110mm) en een soloboring van 20 meter (Ø50mm) gemaakt. Vervolgens wordt een
12-voudige vezelbundel in subducts ‘ingeblazen’. Hierna volgt de montage in 6 straatkasten
en het inlassen van de nieuwe op bestaande verbindingen. Ten slotte volgt het doormeten
van de verbindingen door middel van een OTDR-meting en daarna zijn de 15 AVEBE gebouwen aangesloten op dit supersnelle netwerk.

