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SDNA levert DNA-markering 
aan Deutsche Bahn
Deutsche Bahn gebruikt 
sinds kort DNA-markering 
tegen koperdiefstal. In de 
deelstaat Noordrijn-Westfa-
len zijn honderden kilome-
ters kabel gemarkeerd met 
een unieke code. Met stickers en 
borden worden potentiële koperdie-
ven duidelijk gemaakt dat het koper 
hiervan is voorzien. Bij diefstal is 
Deutsche Bahn met behulp van de 
code eenvoudig als rechtmatige 
eigenaar te traceren. De DNA-marke-
ring is door SDNA Forensic Marking 
speciaal ontwikkeld voor toepassing 
in de buitenlucht.

Intergarde beveiligt AZM en 
en Universiteit Maastricht
Intergarde verzorgt vanaf maart/april 
de komende twee tot vier jaar de 
bewakings- en surveillancediensten 
voor een dertigtal locaties in Maas-
tricht van het Academisch Ziekenhuis 
Maastricht en de Universiteit 
Maastricht. Het project gaat werk 
bieden aan ruim dertig medewerkers. 

EasyLobby naar HID Global
HID Global heeft EasyLobby overge-
nomen, een fabrikant van software 
voor Visitor Management in lobby’s 
en voor receptiediensten. EasyLobby 
vult het portfolio van HID Global voor 
‘secure identity’ aan, van fysieke 
toegangscontrole tot het vervaardi-
gen van professionele bezoekersbad-
ges. EasyLobby blijft als merknaam 
bestaan binnen het portfolio van HID.

March Networks 
overgenomen door Infinova
Infinova heeft March Networks 
overgenomen, fabrikant van IP 
videosystemen. March Networks zal 
als aparte afdeling van Infinova in 
Canada blijven bestaan met behoud 
van de eigen naam. De aandeelhou-
ders van beide bedrijven moeten nog 
instemmen met de overname.

Safety Control naar Breijer
Breijer Bouw en Installatie heeft 
Safety Control Veiligheidsinspecties 
& Veiligheidsopleidingen uit Zaan-
dam overgenomen. De activiteiten 
van Safety Control worden onderge-
bracht bij Trigion Safety Opleidingen, 
dat onder Breijer opereert.

Business

Het laatste nieuws dagelijks op 
www.beveiliging.nl/nieuws 
en in de digitale nieuwsbrief

Strengbeveiligde parkeerplaatsen 
voor vrachtwagens haven R’dam

Samenwerkingsverband Trigion, 
Securitas, Zeehavenpolitie R’dam 

Surveillancediensten van MPL 
overgenomen door Securitas

De Zeehavenpolitie Rotterdam-
Rijnmond, Trigion en Securitas 
gaan nauwer samenwerken in 
de haven van Rotterdam.

Eind december ondertekenden de 
partijen een convenant waarin zij 
afspraken structureel informatie 
uit te wisselen. De Zeehavenpoli-
tie verstrekt informatie aan 
beveiligers die in het havenge-
bied werken via een computer-
sys teem dat wordt gevuld door 
de politie en via smartphones 
door beveiligers op straat is na te 

lezen. Het betreft relevante 
informatie over gepleegde 
criminaliteit, opsporingsberich-
ten, kentekens, foto’s en signale-
menten. Beveiligers kunnen op 
hun beurt aan de hand van deze 
informatie meldingen doen bij de 
politie of de gevraagde informa-
tie aanvullen in het systeem en 
dit zo delen met de Zeehavenpoli-
tie en hun collega-beveiligers. 
Het project start met vijftig 
werknemers van Trigion en 
Securitas, maar dit aantal zal 
sterk worden uitgebreid.

Het Rotterdamse Havenbedrijf 
krijgt drie parkeerplaatsen voor 
vrachtwagens die dag en nacht 
bewaakt zullen worden.

Het doel is de chauffeurs en hun 
lading te beschermen tegen 
criminelen. Het zijn de eerste 

strengbeveiligde plekken in de 
haven. In totaal zullen er 268 
plekken komen, dankzij een 
investering van drie miljoen euro 
van de Rotterdamse haven. 
Overdag kunnen trucks er gratis 
parkeren en ’s nachts kost de 
parkeerplek een euro per uur.

Securitas heeft per 1 januari 2012 de surveillance- en stationering -
diensten van MPL Beveiligingsdiensten uit Barneveld overgenomen. 

MPL Beveiligingsdiensten heeft 
een jaaromzet van elf miljoen euro 
en ongeveer 180 medewerkers. 
Securitas neemt één op één de 
dienstverlening en alle medewer-
kers van MPL Beveiligingsdien-
sten over. Securitas Mobile is de 
grootste mobiele surveillance-
dienst van Nederland met het 
meest uitgebreide landelijk dek-
kende netwerk.

Peter Lenters (MPL), Dennis Gähler 

(Securitas) en Marcel Lenters (MPL).
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