
Ontwikkeling
Dura Vermeer Bouw Leidschendam

Architect
HDZ architecten, Delft

Aannemer
Dura Vermeer Bouw Leidschendam 

E-installateur
Barendrecht-Elektra BV, Hellevoetsluis

Programma
Basisschool speciaal onderwijs, school-
plein, sportzaal, commerciële ruimten, 
parkeergarage, 103 appartementen

In het Haagse stadsdeel Yperburg verrijst een multi-
functioneel gebouw met ruimte voor 103 appartementen, 

een parkeergarage, een basisschool met gymzaal en 
commerciële activiteiten. HDZ architecten uit Delft tekende 

voor het ontwerp. Dura Vermeer Bouw Leidschendam nam de 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de bouw van 

het complex, dat vlakbij het  spoor en de snelweg A12 ligt. 

Parkeren, wonen, leren en winkelen
Marco Polo 
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Barendrecht-Elektra b.v. is een middelgroot 
elektrotechnisch installatiebedrijf dat 
E-installaties ontwerpt en aanlegt voor 
woningbouw en utiliteitsprojecten. Met een 
portfolio van uiteenlopende projecten toont 
het bedrijf zich veelzijdig en allround. Het 
gecombineerde Marco Polo vormt hierop 
geen uitzondering, aangezien het project 
meerdere disciplines in zich verenigt. Werk-
voorbereider Raymond Bakker: ‘Marco Polo 
was ons op het lijf geschreven, in die zin dat 
alle disciplines samen kwamen. Een forse 

school met dertien lokalen vraagt om andere 
installaties dan gestapelde appartementen. 
Hetzelfde geldt voor een sportzaal versus 
parkeergarage. Juist die verschillende onder-
delen maakte het werk mooi en boeiend.’ 

Snufjes
Naast de standaard elektrotechnische 
installatie omvatte de opdracht ook meer 
specifieke onderdelen. Veel daarvan hebben 
betrekking op veiligheid met als voorbeelden 
intercoms voor de woningen en het COLPG- 

detectiesysteem in de parkeergarage. Ook de 
school met een daarin geïntegreerde sport-
zaal is voorzien van veel elektrotechnische 
snufjes. Zo installeerde het bedrijf onder 
meer de datavoorzieningen, een lestijden-
omroepinstallatie, inbraaksignalering en een 
brandbeveiligingsinstallatie. Barendrecht-
Elektra b.v. werkt veel voor vaste opdracht-
gevers, zoals in dit geval hoofdaannemer 
Dura Vermeer Bouw uit Leidschendam. Het 
bedrijf is naar eigen zeggen onderscheidend 
in doortastendheid. Bakker: ‘Onze lijnen zijn 
kort. Projecten worden van begin tot opleve-
ring begeleid door een en dezelfde werkvoor-
bereider. Dat maakt ons zeer flexibel.’ 

Barendrecht-Elektra BV uit Hellevoetsluis voorzag het Ypenburgse Marco Polo pro-
ject van het totale pakket aan elektrotechnische voorzieningen met daarbij specialis-
tische onderdelen als data-, intercom- en inbraak- en brandbeveiligingsinstallaties.

Marco Polo veelzijdig werk voor veelzijdige installateur

Het goed geïsoleerde gebouw fungeert 
samen met belendende panden als 
geluidsscherm voor de achterliggende 
bebouwing. Vestia Nootdorp gaat het 
complex beheren. De eindoplevering 
vindt in de zomer van 2013 plaats. 

Op de grens van Den Haag en Nootdorp, 
naast het stadsdeelkantoor Ypenburg-

school voor speciaal basisonderwijs. 
Basisschool Het Avontuur, momenteel 
gehuisvest aan de Startbaan in Ypen-
burg, neemt halverwege 2013 haar intrek 
in Marco Polo. De kinderen van SBO Het 
Avontuur spraken tijdens de start van 
de bouw hun wensen uit en zetten die 
op papier. Een van die wensen was een 
gymzaal in het gebouw.

De 103 appartementen zijn verdeeld over 
zes bouwlagen en worden voorzien van 
een intercom installatie. Elke woning 
heeft een balkon en sommigen ook een 
terras. Een gasaansluiting ontbreekt. 
Het is alleen mogelijk om elektrisch te 
koken. Warmte uit de bodem zorgt in 
combinatie met warmtepompen voor  
de verwarming en warmwatervoorzie-
ning. Deze en andere duurzame maat
regelen zorgen ervoor dat de woningen 
energielabel A+ krijgen.

De 850 m2 aan commerciële ruimte op de 
begane grond is bestemd voor detail-
handel en maatschappelijke of zakelijke 
dienstverlening. De bedrijfsruimten wor-
den casco opgeleverd. Huurders dragen 
zelf zorg voor de inrichting van onder 
meer de dekvloer, de wandafwerking, 
de plafondafwerking, de riolering, de 
 verwarminsinstallatie (WKO), de toilet-
voorziening en de de pantry.

Leidschenveen en een politiebureau, 
wordt het nieuwbouwcomplex Marco Polo 
gerealiseerd, één van de laatste gebou-
wen van deelplan 19. Dat plan omvat een 
reeks aaneengesloten, hoge gebouwen die 
samen een  geluidsscherm vormen langs 
de A12 en het treinspoor ten behoeve van 
het achterliggende plandeel met voorna-
melijk laagbouw. De locatie is uitstekend 
bereikbaar. De uitvalswegen A4, A12 en 
A13 liggen om de hoek. De nabijheid 
van NS-station Den Haag Ypenburg en 
tramlijnen 15 en 19 maakt Marco Polo ook 
goed bereikbaar voor gebruikers van het 
openbaar vervoer.

Stapeling van functies 
Marco Polo bestaat uit 103 twee- en 
driekamerappartementen, een parkeer-
garage, een basisschool met gymzaal 
en commerciële ruimten. De school ligt 
boven de half verdiepte parkeergarage 
met 99 privéparkeerplaatsen en omsluit 
door zijn u-vorm het speelplein van de 

Marco Polo ligt naast het omvangrijke complex 
van de politie Haaglanden (rechtsboven). De 
basisschool omarmt het beschutte schoolplein.

De opgetilde begane 
grond staat op de 

parkeergarage
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