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Retailbeveiliging - Versmarkt Fresh! als eerste deel Mall of the Netherlands geopend voor publiek
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 B
eleven, ontdekken, 
proeven, ontmoeten. 
Met een aanbod van 
ruim 280 winkels 
en restaurants, een 

dagelijkse versmarkt en een bioscoop 
met tien zalen en 2200 zitplaatsen zal 
Mall of the Netherlands in Leidschen-
dam straks beslist niet alleen voor 
shopaholics een geliefde plek worden 
om van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat te verblijven. Het in september 1971 
geopende winkelcentrum Leidsenhage 
wordt momenteel ingrijpend verbouwd 
en uitgebreid. In 2020 zal Mall of the 
Netherlands met een totale oppervlakte 
van 117.000 vierkante meter het grootste 
overdekte winkel- en uitgaanscentrum 
van Nederland zijn.
Het overweldigende aanbod aan 
winkels en horeca onder één dak in 
combinatie met een uitgebreide service 
en gastvrijheid moet consumenten 
verleiden en verrassen. Voor nagenoeg 
iedere smaak en portemonnee is hier 
een honderd procent slagingskans, of 
het nu een nieuwe outfit, elektronica, 
sieraden of het boeken van een vakan-
tiereis betreft. Mall of the Netherlands 

biedt vierduizend gratis parkeerplaatsen 
die dankzij een Smart Parking-systeem 
efficiënt zijn te vinden en is uitstekend 
bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Bezoekers beschikken overal gratis over 
WiFi, er zijn oplaadstations voor 
smartphones en werkplekken en ook het 
toiletbezoek is kosteloos. Bij de Wel-
come Desk wijzen hostesses straks de 
weg en voor wie dat niet genoeg is, zal 
de Personal Shopper-service uitkomst 
bieden.

Dining Plaza Waar momenteel 
bouwhekken en hijskranen het gebied 
domineren, geven in het informa-
tiecentrum verschillende maquettes 
een goede impressie hoe Mall of the 
Netherlands er uit gaat zien. Zodra 
de metamorfose is voltooid, zal het 
bestaande winkelcentrum onherken-
baar zijn veranderd. Zo wordt het 
centrum volledig overdekt en komt 
er een herkenbare witte ‘sluier’ aan 
de buitengevel. Verschillende pleinen 
worden met elkaar verbonden door 
brede binnenstraten, waar in het mid-
den onder andere kiosken met horeca-
gelegenheden komen. Deelgebieden in 

Mall of the Netherlands zijn onder meer 
The Gallery, waar bezoekers de trends 
van morgen kunnen zien en inspiratie 
en nieuwe ideeën opdoen op het gebied 
van fashion, home, beauty en food. Hier 
komen meerdere boutiques, pop-up 
stores en kiosken met een gezamenlijke 
oppervlakte van drieduizend vierkante 
meter. Een andere ‘eyecatcher’ wordt 
Dining Plaza in de directe omgeving van 
de bioscoop. Tien restaurants en kiosken 
bieden hier volop gelegenheid om te 
lunchen of dineren.
Mall of the Netherlands ligt in het hart 
van de Randstad met 2,9 miljoen 
mensen die op maximaal dertig 
minuten reistijd wonen. Het project 
wordt gerealiseerd door Unibail-Rodam-
co-Westfield, dat in Europa en Amerika 
102 winkelcentra in dertien landen 
exploiteert, waaronder Citymall Almere, 
Stadshart Amstelveen en Stadshart 
Zoetermeer in Nederland. Met het 
project zal naar verwachting een totale 
investering zijn gemoeid van meer dan 
500 miljoen euro.

Versmarkt Fresh! De werkzaam-
heden werden drie jaar geleden gestart 
met de sloop van verschillende ge-
bouwen. Inmiddels zijn van het zuide-
lijke deel de eerste fasen grotendeels 
afgerond, terwijl in het noordelijke deel 
de contouren zichtbaar worden van de 
nieuwbouw en volop wordt gewerkt 
aan een ondergrondse parkeergarage. 
Dit deel zal als laatste worden voltooid 
in 2020. Het bestaande winkelcentrum 
blijft intussen gewoon geopend. Een 
aantal winkels is (tijdelijk) verhuisd naar 
een andere locatie. Eind november werd 
een mijlpaal bereikt. Met de oplevering 
van versmarkt Fresh! is het eerste deel 
van Mall of the Netherlands nu geopend 
voor het publiek. Fresh! is een bijzon-
dere mix van winkels en speciaalzaken 
die onder meer brood en banket tot 
vlees, vis, groenten en fruit en delicates-

Fire- en securitysystemen 
voor Mall of the Netherlands
Ruim 280 winkels en restaurants en een bioscoop met tien 
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Fire- en securitysystemen 
voor Mall of the Netherlands

Jaap Priester, projectmanager bij Hacousto Protec.
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sen uit alle delen van de wereld bieden. De versmarkt van 
2500 vierkante meter met twee etages telt twintig verswinkels 
en negen kiosken waar onder meer live voedsel wordt bereid 
en waar ook ter plekke kan worden genoten van al het lekkers 
dat Fresh! te bieden heeft.
Met de opening van Fresh! is tevens het beveiligingssysteem 
van Mall of the Netherlands operationeel geworden. De 
communicatie-, video-, brandmeld-, ontruimings- en beveili-
gingssystemen zijn gerealiseerd door Hacousto Protec uit 
Berkel en Rodenrijs in samenwerking met Energie Techniek | 
NEXTON uit Hazerswoude-Rijndijk. Naast de systemen die 
worden geleverd door Hacousto Protec zijn onder andere 
rookafvoersystemen, noodverlichting en sprinklerbeveiliging 
onderdeel van de beveiliging.
“Binnen een dergelijk grootschalig project komen alle 
specialismen van Hacousto Protec samen”, vertelt project-
manager Jaap Priester. “Voor iedere discipline is specialisti-
sche kennis vereist, maar de systemen moeten ook met elkaar 
communiceren. In het security management platform is 
videobewaking bijvoorbeeld gekoppeld met het inbraak-
detectiesysteem en de intercominstallatie. Iedere winkel in 
Fresh! - en straks de volledige Mall of the Netherlands - be-
schikt over een eigen intercom met beeldscherm waarmee 
een directe verbinding kan worden gemaakt met de beveili-
gingsloge of toeleveranciers bij de expeditie. Daarbij kan 
aanvullend gebruik worden gemaakt van bij het systeem 
bekende smartphones die de functies van de intercom 
kunnen overnemen.”

Brandbeveiliging Voor detectie van brand wordt gebruik 
gemaakt van rookmelders en aspiratiedetectie die zijn gekop-
peld met het modulaire, adresseerbare Algo-Tec brandmeld-
systeem van Protec. Het brandmeldsysteem is opgebouwd uit 
een tiental brandmeldcentrales met vijf brandweerpanelen en 
een centraal Fire Management Systeem. De systeemdelen zijn 
gekoppeld met een glasvezeldataverbinding in een ringstruc-
tuur. Jaap Priester over de aspiratiedetectie: “Het aspiratie-

systeem detecteert een brand betrouwbaar en vroegtijdig 
door voortdurend aangezogen luchtmonsters te analyseren. 
Met name in de hogere delen van het gebouw is dat een 
goede keuze. Denk aan de overdekte passages die gemiddeld 
tien meter hoog zijn, maar ook aan de liftschachten en techni-
sche ruimten. In de voor het publiek toegankelijke ruimte zijn 
de buizen weggewerkt in de plafonds zodat ze niet opvallen. 
Dat zal in alle passages zo gebeuren.”
Bijzonder aan versmarkt Fresh! is dat verschillende ruimten 
meerdere functies hebben. Jaap Priester: “Neem bijvoorbeeld 
de winkel met Aziatische specialiteiten. Klanten kunnen hier 
gerechten laten bereiden en er is zitgelegenheid om die direct 
te eten. Dat heeft gevolgen voor de eisen die worden gesteld 
aan de brandbeveiliging.” Bij een aantal ingangen in het 
winkelcentrum wordt een nieuwe generatie Protec digitaal 
brandweerpaneel geplaatst met geïntegreerde DRIS-functie. 
Met dit Dynamische Route Informatie Systeem kunnen de 
vertrektijden van het openbaar vervoer worden weergegeven.
Fresh! beschikt daarnaast over een ontruimingsinstallatie 
type A (gesproken woord) op basis van 4EVAC-Compact500 

Maquêttes in het informatiecentrum tonen hoe Mall of the Netherlands er in 2020 uit zal zien.

De bewakingscamera’s, luidsprekers en aspiratiedetectie zijn niet 

storend aanwezig in het interieur.
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van Hacousto dat ook als omroepsysteem is te gebruiken. Net 
als de brandmeldinstallatie zijn de systeemdelen gekoppeld 
met een glasvezeldataverbinding in een ringstructuur. Bij 
brandalarm kunnen per zone berichten worden afgespeeld. 
Dit kan zowel automatisch gebeuren als door een centralist 
die een oproep doet. Het systeem beschikt hiertoe over een 
brandweermicrofoon met touchscreen en zwanenhalsmicro-
foon voor commercieel gebruik. De automatische ontrui-
mingsberichten worden volgens klantwens afgespeeld in het 
Nederlands, Engels en Arabisch. Naast de ontruimings-
installatie is een separaat muzieksysteem geïnstalleerd. Dit 
systeem is opgebouwd uit versterkers en luidsprekers die 
verspreid over het winkelcentrum worden geplaatst. De 
versterkers zijn via een netwerk gekoppeld met elkaar en met 
de centrale geluidsinstallatie via het Dante protocol. Er zullen 
verschillende soorten muziek worden afgespeeld in de 
diverse delen van het winkelcentrum. Live muziek kan 
worden afgespeeld via de muziekinstallatie. In geval van 
ontruiming zal de muziekinstallatie worden stilgezet.

Cameraobservatie Het videosysteem in Fresh! bestaat 
uit 37 bewakingscamera’s van Dahua Technology en video 
management software Security Center van Genetec. Het aan-
tal camera’s in Mall of the Netherlands zal worden uitgebreid 
tot ruim vierhonderd. Jaap Priester: “Het gaat dan alleen om 
camera’s in de algemene ruimten van het winkelcentrum, 
zoals de passages, expeditiegangen, algemene en openbare 
ruimtes en pleinen. In de winkels is het aan de ondernemers 
of zij videobewaking toepassen. De camera’s zijn onder meer 
geïnstalleerd bij alle ingangen. Het systeem biedt de mogelijk-
heid om gezichten te herkennen en te matchen met lijst van 
bekende ongewenste personen.” Onderdeel van Mall of the 
Netherlands is een controlroom waar de medewerkers van de 
beveiliging de regie voeren over de veiligheid. Voor het over-
zicht is de controlroom voorzien van een 110” videowall.
De toegepaste camera’s zijn 4 megapixel domecamera’s voor 
gezichtsherkenning, 2 megapixel domecamera’s, camera’s 
voor buiten en thermische camera’s op het dak van het 
hoogste bouwdeel. De intercominstallatie met videofunctio-
naliteit bestaat uit onder meer vandaalbestendige buitenpos-
ten bij de ingangen van de expeditie en in de parkeergarage, 

intercomposten in de winkels en intercomposten in de 
expeditiegangen en de toiletten. De inbraakbeveiliging is 
opgebouwd uit tien inbraakcentrales die gekoppeld zijn via 
het technische netwerk en aan het videomanagement-
systeem.

Gefaseerde realisatie De beveiligingssystemen zullen 
de komende anderhalf jaar steeds verder worden uitgebreid 
tot aan het moment dat Mall of the Netherlands officieel zal 
worden geopend. Jaap Priester: “We hebben de beveiligings-
eisen vertaald naar een installatie die voorziet in veiligheid 
voor publiek, winkeliers en overige gebruikers van het ge-
bouw. Het gerealiseerde beveiligingssysteem in Fresh! vormt 
de basis voor de verdere uitbreidingen. In augustus zijn alle 
beveiligingssystemen die in Fresh! zijn toegepast onderwor-
pen aan een Factory Acceptance Test (FAT). Hierbij werden 36 
testscenario’s doorlopen waarbij de functionaliteiten werden 
aangetoond. Op locatie is onder meer getest met verschillen-
de types branden in de praktijk. Een uitdaging bij de verdere 
realisatie is de planning waarin de verschillende delen van het 
complex worden opgeleverd. Dat betekent dat bijvoorbeeld 
de bekabeling op een slimme manier moet worden aange-
legd. Het eerstvolgende deel dat definitief gereed zal zijn, is 
het gedeelte waarin onder meer de Jumbo Foodmarket is 
gevestigd. Tussen dat deel en Fresh! wordt echter de ko-
mende tijd nog volop gewerkt. Een groot project als dit is als 
het ware een legpuzzel, waarvan de puzzelstukjes uiteindelijk 
allemaal op de juiste plek komen.”
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