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Intercel
Waarderveldweg 3, 35-40 werknemers. 

Haarlems Dagblad richt
de schijnwerpers op het

bedrijfsleven in de
Waarderpolder. Vandaag
staat het bedrijf Intercel
in het licht, groothandel

in accu’s. Het verkoopt in
heel Europa accu’s,

waaronder ook twee
typen accu’s die in de

Waarderpolder zijn
ontworpen en die voor
een flinke groei van de
omzet moeten zorgen.

Een noodstroomvoorziening is een
onmisbare installatie in bijvoor-
beeld ziekenhuizen, datacenters,
tunnels of banken. ,,Een ononder-
broken stroomvoorziening kan
soms letterlijk van levensbelang
zijn.’’, zegt Bart-Jan van der Jagt,
directeur bij Intercel. ,,Een nood-
stroomvoorziening, ook wel een
UPS genoemd, een Uninterruptible
Power Supply, is een systeem dat
direct de stroomvoorziening over-
neemt. Als de stroom uitvalt moet
een generator de stroomvoorzie-

ning overnemen, maar dat duurt
vaak even. In die tussentijd zorgt
de UPS voor stroom. Wij verkopen
niet alleen de accu’s voor deze
systemen, maar zetten ook de
benodigde stellingen neer en in-
stalleren ze op de meest bijzondere
locaties.’’
Vijf jaar na de oprichting werd het
bedrijf overgenomen door Vincent
Kleintjens, die het bedrijf verder
uitbouwde. Van der Jagt: ,,Door de
inzet en het enthousiasme van
Vincent zijn we zo groot geworden.
De UPS vormt nu nog een kwart
van onze activiteiten. Wij verkopen
in heel Europa accu’s aan vooral de
maakindustrie, er is een grote
diversiteit aan markten. In ons
magazijn staan vele verschillende
soorten accu’s. Wij hebben twee
eigen merken, Cellpower en pbq.
Dit zijn accu’s die we hebben ont-
worpen naar onze eigen maatsta-
ven, waaronder de nieuwe Cellpo-
wer CLN Lithiumaccu’s (zie kader,
red.)’’

AGV’s
,,Onze accu’s worden gebruikt voor
bijvoorbeeld elektrische voertui-

gen, back-up systemen, rolstoelen,
scootmobielen en AGV’s (automa-
ted guided vehicles). Dat zijn vol-
automatische voertuigen die onder
meer in magazijnen worden ge-
bruikt om stellingen te verplaatsen
of voor ander intern transport. In
onze werkplaats hebben we de
mogelijkheid om accupakketten op
maat te assembleren voor onze
klanten wanneer een standaard
accu niet voldoet. Je moet kijken
welke accu waarvoor geschikt is,
aan welke eisen die moet voldoen,
etc. In de werkplaats testen we ook
nieuwe typen accu’s, zoals we nu
doen met een nieuw soort accu die
heel geschikt is voor zonnepane-
len.’’
De zorgsector is momenteel de
grootste markt voor Intercel. Dan

gaat het om accu’s voor elektrische
rolstoelen en scootmobielen. Van
der Jagt: ,,Maar ook bijvoorbeeld
grote zitmaaiers die gemeenten
gebruiken om gazons te maaien
rijden op onze accu’s. Daardoor
maken ze veel minder lawaai, ge-

bruiken ze geen fossiele brandstof
meer en geven ze minder stank en
overlast. Beter voor het milieu dus.
Je ziet dat er steeds vaker wordt
overgestapt op elektrisch aangedre-
ven voertuigen en toepassingen,
veel bedrijven zijn bezig met die

omschakeling. Daardoor komen
wij ook in een fase dat we kunnen
doorgroeien.’’
Met het oog op de verwachte groei
nam Van der Jagt ruim twee jaar
geleden het stokje over van Vincent
Kleintjens. ,,Wij zetten nu in op

een verdubbeling van onze omzet
in de komende vijf jaar, hier heb-
ben we ruimte genoeg voor. We
zijn wel druk op zoek naar mon-
teurs en commercieel/technisch
personeel om ons hierin te hel-
pen.’’

Bart-Jan van der Jagt met de door Intercel ontwikkelde nieuwe accu. FOTO’S UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Accu van Intercel
verovert Europa
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Inmiddels heeft hij ook de oplei-
ding Engineering, Design and
Innovation aan de Hogeschool
van Amsterdam achter de rug.
Kleintjens: ,,Een echte opleiding
in de wereld van accu’s bestaat
niet. Door zelfstudie en door veel
bij onze klanten langs te gaan heb
ik kennis en ervaring opgedaan en
dit continu uitgebreid. Dan leer je
wat een accu wel of niet fijn vindt
en onder welke omstandigheden
die zich goed gedraagt. Voor een
leek ziet een accu er ongeveer
hetzelfde uit, maar er zijn enorme
verschillen in kwaliteit en ge-
schiktheid per applicatie.’’
Dankzij die achtergrond heeft
Martijn met een aantal collega’s
een nieuw type lithiumaccu kun-

nen ontwikkelen, de Cellpower
CLN. ,,De standaard lithiumaccu

bestaat al langer, maar is zes keer
zo duur dan een loodaccu en

daardoor voor veel applicaties
onbetaalbaar. Deze nieuwe lithi-

umaccu zit op de helft van de
prijs van standaard lithiumaccu’s,
is daarnaast lichter en heeft een
hogere energiedichtheid. Ze geven
veel energie af, je kunt er bijvoor-
beeld langer mee rijden en ze zijn
beter bestand tegen verkeerd
gebruik dan een loodaccu. In
plaats van twee loodaccu’s heb je
er hiervan maar één nodig. Veel
klanten zijn al overgestapt voor
gebruik in uiteenlopende toepas-
singen.’’

Trots
De ontwikkeling van deze accu’s
begon met een vraag van een
rolstoelfabrikant uit Noorwegen.
Kleintjens: ,,Die accu zijn wij door
gaan ontwikkelen. Hij is nu uitge-
breid getest en voldoet aan de
hoogste eisen op het gebied van
veiligheid en betrouwbaarheid.
De benodigde certificeringen
hebben we onlangs gekregen.
Daarmee zijn we het eerste bedrijf
in Europa die dit ook nog eens uit
voorraad kunnen leveren, dankzij
die accu’s gaan ontzettend veel
deuren voor ons open. Het is een
product waar we ontzettend trots
op zijn.’’

Kennis van accu’s met paplepel ingegoten

Martijn Kleintjens met een op maat gemaakt lithiumaccupakket.

Magazijn staat vol
met verschillende
soorten accu’sHaarlem Het is zo’n bedrijf dat

op zolder is ontstaan. In het geval
van Intercel gaat het om een huis-
kamer in Bloemendaal. Daar begon
Rob Spigt in 1988 met zijn bedrijf
in accu’s, in eerste instantie vooral
gericht op leveringen voor nood-
stroomsystemen. Dat groeide uit
tot deze bijzondere groothandel,
een bedrijf dat het voornemen
heeft de komende vijf jaar de om-
zet te verdubbelen.

Henk Geist

Haarlem Officieel werkt Martijn
Kleintjens nu tien jaar bij Inter-
cel. Maar zo ongeveer vanaf zijn
zesde komt hij daar al over de
vloer, omdat zijn vader Vincent
toen de leiding in handen had bij
het bedrijf. Daarmee kreeg hij de
kennis van batterijen en accu’s
min of meer met de paplepel
ingegoten.
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Henk Geist
h.geist@hollandmediacombinatie.nl


