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ULC Groep Laat GeboUwen Leven
Gebouwen laten leven. Dat is de missie van ULC Groep, en daar werkt het bedrijf met passie aan. 

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of beheer en onderhoud, met bijna 100 jaar ervaring 
heeft ULC alles in huis om gebouwen optimaal te laten presteren. 

ULC Groep
edwin HoviUs, direCteUr teCHnisCH BeHeer

Jan LanGeLaar, direCteUr proJeCten
aLBert enGeL, direCteUr BeCtro instaLLatieteCHniek

Bij multidisciplinair totaalinstallateur ULC draait het 
uiteraard om techniek - maar niet alleen. Techniek 
staat immers in dienst van mensen, en die zijn bij dit 
familiebedrijf bijzonder belangrijk. Topprestaties op 
technisch gebied gaan hier samen met kernwaarden 
als langetermijnrelaties, betrouwbaarheid, korte lijnen 
en duurzaamheid. Dus zit ULC niet alleen bovenop 
de trends in de markt, maar speelt het ook in op grote 
maatschappelijke vraagstukken. Het idee dat je de 
wereld zo goed mogelijk over moet dragen aan de vol-
gende generatie, zit hier diep. Niet zo gek dus dat ULC 
in de voorste gelederen opereert als het gaat om duur-
zaamheid. Techniek in gebouwen neemt daarbij een 
steeds belangrijker plaats in. Vandaar het motto ‘ULC 
laat gebouwen leven’. Edwin Hovius, Jan Langelaar en 
Albert Engel werken alle drie vanuit hun eigen BV aan 
die gezamenlijke doelstelling, en dat doen ze op zo’n 
manier dat ze elkaar versterken.

enerGieneUtraaL boUwen
Energieneutrale gebouwen hebben de toekomst. ULC 
Projecten heeft veel ervaring met renovatie en nieuw-
bouw en is dus de perfecte partner voor het creëren van 
een perfect (binnen)klimaat. Jan Langelaar: ‘Al meer 
dan twintig jaar geleden werkten we aan onze eerste 
WKO-installatie voor de Gemeente Den Haag. Dat 
was toen uniek, nu is het bijna ‘normaal’. Dat heeft niet 
alleen te maken met de eisen voor energieneutraal bou-
wen, maar ook met de bewustwording van mensen over 

het belang van duurzaamheid, en de hogere levensver-
wachting van duurzame gebouwen. En dat snappen wij. 
We verwachten niet alleen meer van het leven, maar 
ook van onze gebouwen.’ Langelaar ziet dat opdracht-
gevers ook steeds meer geïnteresseerd zijn in het trans-
formeren van oude gebouwen tot moderne technische 
hoogstandjes. ‘Dat levert voor ons mooie uitdagingen 
op, zoals bijvoorbeeld bij Rivierstaete in Amsterdam - 
vroeger bekend als de Apenrots, nu als het aquarium. 
Maar het glas is niet het enige wat ervoor zorgt dat het 
gebouw duurzamer is. Bij Rivierstaete werden eisen 
van nu gesteld aan een gebouw van vroeger, en aan het 
aantal sparingen mocht niets veranderen. Dat was een 
pittige opgave. Als het dan toch lukt om een nieuwe, 
levendige plek te creëren door middel van installatie-
techniek, is dat een mooie voorbode voor de toekomst. 
Maar ook in de nieuwbouw verandert er veel, en snel. 
Zo hebben we recentelijk het eerste energieneutrale 
hotel van Nederland opgeleverd. Prachtig om te zien, 
en een voorbeeld voor de rest.’

enerGiemonitorinG en internet of thinGs
Technisch Beheer verlengt op lange termijn niet alleen 
de levensduur van technische installaties, maar ook van 
een gebouw. ULC TB is klaar voor de volgende genera-
tie gebouwen, stelt Edwin Hovius. ‘We zijn al een tijd 
bezig om ervoor te zorgen dat ULC TB ‘volwassener’ 
wordt als organisatie. Waar we voorheen ongeveer 
10% van de groep vertegenwoordigden, gaan we nu 
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langzaam richting de 40%. Maar Technisch Beheer 
wordt ook steeds belangrijker binnen de branche. Niet 
zo gek, want goed uitgevoerd beheer en onderhoud 
zorgt voor een waardevast gebouw en voor continuïteit 
in je resultaten. Tegenwoordig zien we een groeiende 
vraag naar prestatiegerichte contracten, wat natuurlijk 
allemaal samenhangt met de focus op de energietransi-
tie en duurzaamheid in het algemeen. Om te onderzoe-
ken wat wij voor gebouwen kunnen betekenen, bieden 
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we sinds kort een kosteloze energiescan aan.’ Maar TB 
houdt zich niet alleen bezig met energiemonitoring. 
Deze divisie heeft ook de eerste stappen gemaakt bin-
nen het Internet Of Things. ‘Het ziet er naar uit dat we 
echt verschil kunnen gaan maken met draadloze senso-
ren die ongeveer 15 jaar met hun batterij doen. Die kan 
je eindeloos inzetten met betrekking tot automatisering. 
Bijvoorbeeld voor temperatuurbewaking tegen legio-
nella, of juist om te registreren hoeveel mensen er een 
ruimte in zijn gegaan. Maar je hoeft niet altijd het wiel 
opnieuw uit te vinden om te innoveren. Zo voeren wij 
al het sprinkleronderhoud in de gemeente Utrecht uit 
met de elektrische bakfiets. Dat scheelt parkeerkosten 
en heeft een emissie van 0.’

researCh Lab
Bectro Installatietechniek is een kleine entiteit binnen de 
groep met een breed aanbod van diensten. Deze divisie 
heeft alle disciplines van de installatiebranche onder één 
dak: elektrotechniek, werktuigbouw, data, brandmelding, 
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beveiliging, toegangscontrole, liften, sprinkler, alsmede 
levering van prefab badkamers. ‘Een kleinere entiteit zijn 
binnen een grotere groep heeft zo zijn voordelen’, stelt 
Albert Engel. ‘Wij kunnen vaak snel schakelen met onze 
opdrachtgever over eventuele specifieke wensen of 
wijzigingen, die snel gerealiseerd moeten worden. Ook 
hebben we genoeg ruimte om verschillende nieuwe 
technieken uit te testen. Als bij ons blijkt dat we nieuwe 
technieken, zoals bijvoorbeeld draadloze toegangscon-
trole, op een succesvolle wijze kunnen implementeren, 
dan gaan we daarna kijken hoe we dit bij andere projec-
ten van de groep kunnen toepassen. Je zou bijna kunnen 
zeggen dat wij als research lab functioneren binnen de 
groep. Zo zijn we momenteel ook bezig om met andere 

specialisten van de ULC Groep een energiedashboard 
te ontwikkelen. Verder zijn wij als Bectro Installatie-
techniek ook actief binnen de retail branche. Waar ULC 
vaak grotere complexere projecten oppakt, zoals de 
totale infrastructuur van Hoog Catharijne, maken wij 
het af door de installaties binnen een aantal winkels en 

restaurants te realiseren.’ Ook op de transformatiemarkt 
heeft Bectro Installatietechniek zijn sporen verdiend. Een 
mooi voorbeeld is de oude Sphinx-fabriek in Maastricht, 
die onlangs werd getransformeerd naar een hip studen-
tenhotel. Beide zijn mooie staaltjes van gebouwen en 
complexen die dankzij ULC een tweede leven krijgen. ■

‘ wij kunnen vaak sneL schakeLen met  
onze opdrachtgever over eventueLe 
speciFieke wensen oF wijzigingen die sneL 
GereaLiseerd moeten worden’


