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M
anshoge toegangsdeuren, lange beveiligingssluizen, halfhoge 

tourniquets of heuphoge draaikruizen; er is een groot aantal 

oplossingen voor de gecontroleerde fysieke toegang tot 

gebouwen, terreinen en bijzonder beveiligde zones beschikbaar. Maar wat 

is nu de juiste keus? Veiligheid is één, maar ook met het comfort voor de 

gebruiker, de werkbaarheid en het design moet door de security manager 

rekening worden gehouden.

TREND: OPEN EN SFEERVOL

Het creëren van een prettige en stimulerende werkomgeving staat bij veel 

moderne bedrijven hoog op de agenda. Ruimten zijn open, de inrichting 

sfeervol. Werknemers en hun bezoekers moeten met de intrede van het 

nieuwe werken makkelijk in en uit kunnen lopen. Het liefst zeven dagen in 

de week, vierentwintig uur per dag. Maar deze trend - het veranderende 

gebruik van bedrijfspanden - brengt onherroepelijk risico’s met zich mee. 

Denk maar aan de duizenden werknemers die iedere dag ruimtes bezetten 

met hun mobiele telefoons, laptops en aktetassen vol met dossiers. Maar 

ook antieke objecten en kunstwerken, die bijdragen aan een sfeervolle 

werkomgeving, moeten worden beschermd. 

Het is de reden dat safety en security hot items zijn bij veel bedrijven. Waar 

beslissingen over beveiliging en veiligheid in het verleden altijd door de 

directie moesten worden genomen, is dat inmiddels achterhaald. Fysieke 

toegangscontrolesystemen behoren tot de standaard ‘uitrusting’ van 

bedrijven en zijn bij nieuwbouw of renovatie zelfs vaak een onderdeel van 

bestektekeningen. Partijen als dormakaba haken daarbij in het ideale geval 

vroegtijdig aan. Tijdens bouwvergaderingen en het overleg met architecten 

en installatiebedrijven worden alle relevante gegevens betreffende de 

producten en oplossingen gedeeld en wordt expertise ingebracht als het 

gaat om de toepassing van het juiste fysieke toegangscontrolesysteem. 

Veiligheid allang niet meer het enige criterium 
bij de keuze voor een toegangscontrolesysteem. 
Wat speelt nog meer een rol?

• Comfort voor de gebruiker

• Design

• Flexibiliteit als het gaat om het inpassen in de gebruiksomgeving

• Werkbaarheid

Fysieke toegangscontrolesystemen; 
hoe veiligheid samengaat met comfort, 
design en flexibiliteit 
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Er is immers een groot aantal oplossingen voor de gecontroleerde fysieke 

toegang tot gebouwen, terreinen en bijzonder beveiligde zones beschikbaar. 

Deze variëren afhankelijk van het gebruik, het gewenste beveiligingsniveau, 

de bezoekersfrequentie en de ontwerpeisen. 

NIET DOMINANT, PASSEND IN OMGEVING

Dat dit laatste een belangrijk aspect is, blijkt ook uit de case bij Boskalis. 

Boskalis werkt aan infrastructurele projecten op land en water. In Nederland 

en ver daarbuiten. Op de site van het hoofdkantoor in Papendrecht staan 

in totaal vijf kantoorpanden, waar ruim duizend mensen werken. Al deze 

medewerkers lopen dagelijks in en uit via de hoofdentree en zij-ingangen. 

En velen van hen ontvangen er ook nog eens bezoek. Verder arriveren er 

onder meer tal van leveranciers en aannemers. Veiligheidsmaatregelen 

zijn er, uiteraard. Maar niet dominant, deze gaan volgens de wens van 

Boskalis op in de omgeving waar ze zijn geplaatst. De in totaal dertien 

Sensorsluizen zijn populair als toegangscontrolesysteem.  
Maar waarom?

•  Ze zorgen voor een soepele doorstroom, onder meer dankzij zwenkdeuren die meedraaien in de 

looprichting. 

• Comfortabele, aanrakingsloze doorgang mogelijk.

• Het ontwerp is niet kolossaal, niet dominant in de omgeving

• Het ontwerp is altijd aan te passen aan de omgeving.

• Talloze inbouwmogelijkheden van kaartlezers van verschillende leveranciers.
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doorgangssluizen zijn gemaakt van rvs in combinatie met glas. In de 

panden waar receptiebalies aanwezig zijn, zijn de rvs constructies van de 

doorgang bovendien laag gehouden, maximaal één meter twintig. 

Onderdeel van receptiebalie

Dat ontwerp belangrijker wordt, heeft voor een belangrijk deel ook 

te maken met het feit dat de fysieke toegangscontrolesystemen 

tegenwoordig vaak een vast onderdeel uitmaken van de receptiebalie bij 

een hoofdentree. Ze zijn soms zelfs aaneengekoppeld. Dit stelt andere 

eisen aan onder meer doorgangsluizen, die moeten qua ontwerp flexibel 

zijn. Voor de aanpassing aan de stijl van de entree en de bestaande 

of nieuw ontworpen receptiebalie daarin, kan daarom tegenwoordig 

bij veel fysieke toegangscontrolesystemen worden gekozen tussen 

een behuizing van bijvoorbeeld roestvrij staal of transparante glazen 

zijwanden, zoals bij Boskalis. De systemen zijn daarnaast leverbaar in 

verschillende lengtes en met verschillende typen sensoren, afhankelijk 

van het gewenste beveiligingsniveau. Alle installaties kunnen verder 

worden gecombineerd met tijdregistratiesystemen en paslezers – inclusief 

contactloze en biometrische systemen. De toegangssystemen hebben 

daarnaast compatible elektronische interfaces voor alle gangbare 

toegangscontrolesystemen. Of men nu Exos van dormakaba gebruikt als 

beveiligingsplatform of een ander systeem, dat maakt niet uit. 

Comfortabele, aanrakingsloze doorgang

Ook bij Boskalis zijn de doorloopsluizen van dormakaba voorzien 

van paslezers, die in verbinding staan met het daar toegepaste 

toegangscontrolesysteem van Nsecure. Boskalis is volgens eigen zeggen 

bij de plaatsing van de doorloopsluizen volledig ontzorgd door de 

leveranciers. En met succes. Er zijn weinig storingen; de koppeling met 

het beveiligingsplatform en de kaartlezers werkt goed. Bovendien ervaart 

Boskalis de huidige situatie als comfortabel, medewerkers en bezoekers 

lopen snel en makkelijk in en uit. De doorloopsluizen hebben namelijk een 

door sensoren bewaakte doorgang met automatische deurelementen. 

Het systeem herkent waar iemand zich bevindt en of hij of zij een trolley 

met zich meedraagt. In dat geval blijft het poortje automatisch wat langer 

openstaan. Hierdoor is een comfortabele, aanrakingsloze doorgang 

mogelijk, zelfs met tassen of bagage. Direct na doorgang sluiten de deuren 

automatisch om onbevoegde doorgang te verhinderen. Het systeem was 

voor Boskalis het antwoord op tourniquets met meerdere draaiarmen, die 

voorheen werden toegepast. Deze zorgden voor de nodige strubbelingen 

bij de ingangen omdat werknemers met laptops en trolleys deze moeilijk 

konden passeren. Gevolg was dat de medewerkers alternatieven bedachten 

en de trolley over de poort tilden of er zelf met trolley en al over heen 

stapten. 

Comfort is belangrijk, maar daarnaast speelt er nog iets anders. Voor steeds 

meer bedrijven is de toegankelijkheid van het pand voor ook minder 

validen essentieel: minder validen moeten op dezelfde manier toegang 

kunnen krijgen tot bedrijfspanden als valide mensen. Doorloopsluizen 

bieden daarin de passende oplossing, in tegenstelling tot tourniquets of 
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draaiarmen waarbij er vaak naast deze toegang een zwenkdeur moet 

worden geplaatst waarmee minder valide personen toegang kunnen krijgen 

tot het pand.

Laptop van de financieel directeur

Dat ondanks het belang dat bedrijven hechten aan comfort en 

werkbaarheid de veiligheid de belangrijkste drijfveer is voor het toepassen 

voor gecontroleerde fysieke toegang, lijkt evident. De gedachte achter de 

Zelfservice kiosk; efficiënt en kostenbesparend 

De markt van fysieke toegangscontrolesystemen verandert. Logisch, het beweegt mee met de 

vraag. Binnen bedrijven worden bijvoorbeeld receptiediensten steeds vaker wegbezuinigd. Maar 

hoe wordt de uitgifte van toegangspassen dan geregeld? De zelfservice kiosk biedt uitkomst, in 

combinatie met bijvoorbeeld manshoge toegangsdeuren. 

Bezoekers, leveranciers en subcontractors registreren zich bij de toepassing van de zelfservice 

kiosk voorafgaand aan het bezoek online. Welke informatie daarbij verplicht en optioneel moet 

worden verstrekt door de bezoeker ligt vast in workflow-gestuurde intelligentie. Als de aanvraag 

wordt goedgekeurd moet de bezoeker bij zijn bezoek aan de locatie zich bij de kiosk melden en 

daar zijn ID scannen ter identificatie. Klopt dit alles, dan geeft de kiosk de toegangspas zelf uit. Het 

ter plekke aanmaken en uitgeven van toegangspassen door security of receptie is dus niet meer 

nodig. Doordat het proces – grotendeels geautomatiseerd – vooraf af te wikkelen, realiseren be-

drijven een aanzienlijke efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen. Zelfservice portals bieden 

naast aanmelding ook de mogelijkheid om bezoekers vooraf veiligheidsfilms en -instructies te laten 

bekijken en bijbehorende toetsen af te nemen. Bij bedrijven, maar vooral ook in de logistieke sector 

is de zelfservice kiosk inmiddels een belangrijk hulpmiddel bij toegangscontrole. Zeker voor die 

laatste sector geldt dat chauffeurs zich dag en nacht melden en dat de kiosk wordt gecombineerd 

met bijvoorbeeld manshoge toegangsdeuren. Deze zijn bijzonder geschikt om buitenterreinen 

betrouwbaar te beveiligen. In combinatie met aanmeldkiosk wordt de toegangscontrole dan op 

betrouwbare wijze geregeld zonder toezicht door bewakingspersoneel.
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implementatie van een toegangscontrolesysteem is veelal om de grote 

criminaliteit in de vorm van terrorisme buiten de deur te houden. Maar 

is dat wel terecht? Heuphoge tourniquets of halfhoge doorgangssluizen 

weerhouden een terrorist er immers niet van om groot leed aan te richten. 

Het voorkomt echter wel dat kwaadwillenden op de plekken komen 

waar ze niet mogen zijn, zoals op de afdeling waar de directie werkt of 

in productieruimten. Ook gaat het de kleinere criminaliteit tegen, dieven 

die eigendommen van medewerkers stelen en uit zijn op de laptop 

van de financieel directeur. Zeker als de sluizen en tourniquets worden 

gecombineerd met een goed camerasysteem die alle bewegingen in het 

pand haarscherp vastlegt. 

Naast het aspect security is er ook nog de veiligheid die wordt bevorderd 

door de toepassing van fysieke toegangscontrolesystemen. Serverruimte 

of de ontwikkelafdeling kunnen doormiddel van toegangsbarrières worden 

afgeschermd voor alles en iedereen. Daarbij is het voor security managers 

belangrijk om een goed overzicht te houden over de plaatsen van 

mensen tijdens hun verblijf in het bedrijf en op andere delen van de site. In 

noodgevallen moet de hij of zij samen met de brandweer zorgen voor de 

evacuatie van iedereen die gevaar loopt. Een ander risico komt voort uit de 

aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Stel je eens voor wat er gebeurt als 

er na een ongeval in een laboratorium gevaarlijke gassen over het terrein 

lekken. Zonder effectief toegangsbeheer zijn deze risico’s nog groter.

Nuttig en veilig

Gecontroleerde fysieke toegangssystemen bewijzen hun nut. Naast dat 

deze het pand en de eigendommen van de pandbewoners beveiligen, 

werken ze ook de veiligheid in de hand. Tourniquets en doorloopsluizen die 

met kaartlezers zijn gekoppeld aan het beveiligingsplatform zorgen ervoor 

dat bij een calamiteit meteen duidelijk is wie zich waar in het pand bevindt. 

Evacuaties verlopen daardoor soepeler en effectiever.

De mogelijkheden voor het toepassen van sensorsluizen, deuren en 

robuuste tourniquets voor het één voor één binnen laten van personen 

of meerdere bezoekers tegelijkertijd zijn veelzijdig. De verscheidenheid 

aan designs, vormen, oppervlakken en kleuren schept mogelijkheden 

voor een breed scala aan toepassingen: kantoren en administratieve 

gebouwen, fabrieken, onderzoeksinstellingen, overheidsorganisaties, 

banken, vliegvelden, stations, stadions, zwembaden, attractieparken 

en openbare toiletten. Afhankelijk van het gebruik, het gewenste 

beveiligingsniveau, de bezoekersfrequentie en de ontwerpeisen kan de keus 

worden gemaakt. Naast veiligheid spelen ook werkbaarheid, flexibiliteit, 

comfort en design een rol bij die keuze. Echter, voor de selectie van de 

juiste en passende toepassing is het wel belangrijk dat fabrikanten van de 

toegangscontrolesystemen vroegtijdig worden betrokken bij de plannen. 

Net zoals dat bij Boskalis is gebeurd, met succes. 

Deze whitepaper is een coproductie van Security Management en dormakaba
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PROJECTGEGEVENS 

BOSKALIS

•  Toegepast systeem 

dormakaba: Argus HSB-E08

•  Aantal medewerkers Boskalis 

in Papendrecht: ca. 1300

• Aantal doorloopsluizen: 13

•  Totaal aantal deuren/

zij-ingangen met fysieke 

toegangscontrolesysteem 

dormakaba:6

•  Aantal ingangen met 

receptiedienst: 2
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