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Door het vuur voor de klant
De klant centraal stellen. 24/7 ontzorgen... het klinkt inmiddels als een grijsgedraaide 
top 40-deun. Hoe meer je het hoort, hoe minder je ernaar luistert. Totdat je begrijpt 
hoe een bedrijf als Timmermans Infratechniek die kreten dag-in-dag-uit in de praktijk 
brengt. Lang voordat het woord ontzorgen überhaupt bestond, legde het Limburgse 
bouwbedrijf zijn opdrachtgevers al in de watten. De goodwill die het daarmee in bijna 
50 jaar heeft opgebouwd, is een belangrijke sleutel tot een kansrijke nieuwe toekomst 
binnen de solide gelederen van TBI Infra. Na de doorstart in 2012 was het meteen 
'business as usual'.

Het onopvallende bedrijfscomplex van Timmermans 

bevindt zich op een al even pretentieloos 

bedrijventerrein in Hoensbroek. Hier wordt gewerkt, 

niet geïmponeerd. Dat we ons in hartje mijnstreek 

bevinden, merken we niet alleen aan het glooiende 

landschap en de glimmende installaties van het 

immense DSM-complex enkele kilometers verderop 

bij Geleen. Ook het onthaal is onvervalst Limburgs. 

Bij aankomst in het knusse kantoor wacht ons - hoe 

kan het anders - een hartelijk zuidelijk welkom met 

koffie en vlaaien. Het elan en optimisme bruisen 

weer door de gelederen van deze bijzondere civiele 

bouwer met zijn unieke specialismen. 

'Niet één klant afgehaakt'

Hoe anders was dat beeld nog geen twee jaar 

geleden, toen de rechter het faillissement uitsprak 

over het toen nog zelfstandige familiebedrijf. Net als 

veel andere bouwbedrijven werd ook Timmermans 

overrompeld door de kredietcrisis van 2008. "Het 

werk droogde van de ene op de andere dag 

op", blikt directeur Jos Timmermans terug op die 

donkere periode. Diverse reorganisaties konden 

het tij niet keren. "We liepen voortdurend achter 

de feiten aan. In 2012 trok de rechter de stekker 

eruit. En dat terwijl we juist weer uit het dal leken 

te klimmen en we dat jaar weer goed in het werk 

zaten. De liquiditeitsproblemen waren echter te 

hoog opgelopen." 

Nog datzelfde jaar maakte het failliete, maar 

in wezen kerngezonde bedrijf een succesvolle 

doorstart onder de vleugels van TBI Infra. "Na 

de doorstart was het meteen 'business as usual'. 

Niet één klant was afgehaakt.  Al het eerste jaar 

onder de TBI-vlag konden we afsluiten met zwarte 

cijfers. En ook dit jaar schrijft Timmermans naar 

verwachting zwarte cijfers." 

TIMMERMANS INFRATECHNIEK MAAKT INFRA-PALET TBI COMPLEET

Van groenteboer tot nichebouwer  

We schreven het al: Timmermans is een 

bijzondere bouwer. In de jaren '60 schoot de 

voortvarende groenteboer Piet Timmermans(†) 

de ontredderde inwoners van Stein en Urmond 

bij een overstroming met zijn vrachtwagen te 

hulp bij het leegpompen van kelders, het brengen 

van zandzakken en het in veiligheid brengen 

van meubilair, nadat de Maas buiten haar oevers 

was getreden. Timmermans' voortvarende 

optreden bleef niet onopgemerkt. In opdracht 

van de toenmalige Staatsmijnen (nu DSM) 

voerde hij ook diverse herstelklussen uit: het 

slopen van huizen, het leggen van rioleringen 

en grondwerkzaamheden. Het bouwbedrijf was 

geboren. En ook de hechte relatie met DSM, waar 

Timmermans nog steeds kind aan huis is.

'Na de doorstart was 
het meteen 

business as usual. 
Gelukkig was niet één 

klant afgehaakt.' 

'Elan én werk 
bruisen weer door de 

gelederen'...

Kantoor Timmermans in Hoensbroek
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“Na de doorstart was het 
meteen business as usual”

Directeur Jos Timmermans... 'van DSM-complex nooit meer weggeweest.'
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In de jaren '70 stroomden Piets kinderen één 

voor één het bedrijf in. Als oudste opende Jos 

de rij, in de loop der jaren gevolgd door Frans, 

Paul, Tjeu, Alex en Mirian. Anno 2014 bepaalt 

het zestal nog steeds de dagelijkse gang van 

zaken, onder aanvoering van Jos, die als directeur 

formeel eindverantwoordelijk is. In ruim vier 

decenna zag hij het kleine 'klusbedrijf' van zijn 

vader uitgroeien tot een geduchte specialist in 

infratechniek, kunststoftechniek en grondtechniek. 

In opdracht van overheden, industriële en 

petrochemische bedrijven (met name op het 

DSM-complex 'Chemelot', zie ook het artikel op 

pagina's 30 en 31), water- en zuiveringschappen 

en bouwbedrijven voert Timmermans bouw- en 

renovatieprojecten uit in Nederland (vooral binnen 

de eigen regio) en Duitsland.

Pionier in kunststofleidingen

Naast de klassieke infra-werkzaamheden als 

grondwerk en bestratingen, legt Timmermans 

Infratechniek zich vooral toe op speciale 

werkzaamheden, zoals het aanleggen, verbouwen 

en onderhouden van waterzuiveringen, rioolstelsels 

en transportleidingen voor chemische vloeistoffen. 

Afhankelijk van de eisen worden deze uitgevoerd 

in beton, kunststof (GRE, HDPE, PVC en PP), 

gietijzer en rvs, inclusief appendages. Op het gebied 

van kunststofleidingen mag Timmermans zich 

zelfs pionier noemen. Al sinds de jaren '80 legt 

het bedrijf complete kunststof-leidingsystemen 

aan, een specialisme dat het nog steeds als een 

van de weinige in Limburg beheerst. Ook het 

aanbrengen van diepe grondkerende constructies 

is een typisch Timmermans-specialisme, met name 

damwanden, berlinerwanden en groutankers. En 

inspelend op de steeds strengere milieu-eisen en de 

saneringswerkzaamheden die daar uit voortvloeien, 

beschikt de infrabouwer ook over het BRL SIKB 

7000 procescertificaat voor het uitvoeren van 

bodemsaneringen op conventionele wijze.

Jos Timmermans: "Vooral bij DSM was er behoefte 

aan aannemers die kunststof-leidingen en -putten 

konden aanleggen en onderhouden voor het 

transport, bufferen en afvoeren van chemicaliën 

en proceswater. Deze techniek stond in de jaren 

'80 nog in de kinderschoenen. En er waren maar 



weinig bedrijven die er verstand van hadden. In de 

loop der jaren hebben we de techniek voortdurend 

verbeterd en doorontwikkeld, zodat de leidingen 

steeds beter zijn afgestemd op de vloeistoffen die 

ze moeten transporteren. Van het DSM-complex 

zijn we sindsdien nooit meer weggeweest."

Rioleringen en waterzuiveringen

In dezelfde periode werkte het bedrijf mee aan 

tientallen riolerings- en waterzuiveringsprojecten in 

binnen- en buitenland, vooral met boringen, het 

aanbrengen van damwanden, berlinerwanden, 

bouwputten en groutankers en het aanbrengen 

en onderhouden van kunststof-bekledingen voor 

verzamelputten en het aanleggen van de aan- 

en afvoerleidingen. Hierbij worden steeds vaker 

duurzaam vloeistofdichte kunststof-bekledingen 

toegepast in plaats van traditioneel beton- en 

metselwerk. Timmermans bouwt hiervoor een 

nieuwe put van kunststof binnen de bestaande. 

De ruimte tussen de oude en nieuwe put wordt 

vervolgens opgevuld met gietmortel. Deze oplossing 

is veel goedkoper dan de bouw van een nieuwe 

put en vergt ook veel minder werk, terwijl de 

opdrachtgever toch verzekerd is van een duurzaam 

vloeistofdichte oplossing. 

Duurzame innovaties

Dat een vernieuwer als Timmermans zich ook 

op het gebied van milieu,  duurzaamheid en 

reductie van energieverbruik en CO2
-uitstoot niet 

onbetuigd laat, laat zich raden. Hiertoe wordt 

onder meer fors geïnvesteerd in schonere machines 

en bedrijfswagens. De nieuwe heimachine 

verbruikt bijvoorbeeld maar liefst 50% minder 

brandstof dan de traditionele machines en in de 

gebouwen regelen automatische schakelaars de 

verlichting. En ook met productinnovaties wordt 

alert ingespeeld op nieuw milieuontwikkelingen, 

bijvoorbeeld met vloeistofdichte kunststoffolies die 

de ondergrond afschermen voor chemicaliën. Veel 

vraag is er ook naar de innovatieve, gepatenteerde 

infiltratieoplossing voor regenwater. De directeur: 

"Daarmee spelen we in op de regelgeving die 

voorschrijft dat regenwater op eigen grond 

geïnfiltreerd moet worden. Hiertoe boren we 

een gat, vullen dat met grind en brengen een 

bufferbassin aan. Deze oplossing hebben we 

ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit 

van Aken. Inmiddels hebben we er honderden 

van aangelegd. Vanwege zijn betaalbaarheid is 

het systeem ook zeer geschikt voor woningen. 

Ook na al die jaren is het nog steeds een bijzonder 

product."

Kwaliteit zonder compromissen

De typische Timmermans-kwaliteiten en 

-specialismen brachten het bedrijf tot ver over de 

landsgrenzen. "In de hoogtijdagen hadden we 

negen boorploegen permanent aan het werk op 

locatie. In Nordrhein-Westfalen is er bijna geen 

zuiveringsinstallatie te vinden, waaraan wij niet 

hebben meegewerkt", aldus Jos Timmermans. 

De goodwill en klinkende reputatie die het bedrijf 

in de loop der jaren had opgebouwd met zijn 

hoogstaande kwaliteit en service, legden ook een 

solide basis voor een succesvolle doorstart binnen 

TBI Infra. 

"Voor onze klanten gaan we door het vuur. 

Indien nodig heeft de klant binnen drie dagen na 

de aanvraag een gedetailleerde offerte in huis, 

inclusief ontwerp en berekeningen, zodat hij precies 

weet wat hij kan verwachten. Met ons eigen 

bedrijfsbureau kunnen wij altijd direct reageren en 

actie ondernemen. Ook op locatie staan wij dag 

en nacht klaar voor de klant. Bij werkzaamheden 

op locatie sturen wij altijd dezelfde mensen naar 

dezelfde klanten. Dat wekt vertrouwen. En we 

leveren altijd kwaliteit, zonder compromissen. 

Bij renovatiewerk zien we altijd meteen welke 

leidingen door ons destijds zijn aangelegd. Die zien 

er zelfs na 30 jaar nog steeds keurig netjes uit. De 

klant herkent en waardeert dat en vraagt ons de 

volgende keer weer."

Soepele integratie met TBI Infra

De opgebouwde goodwill betaalde zich dubbel en 

dwars uit. Omdat alle vaste klanten 'binnenboord' 

waren gebleven, was een solide basis gelegd 

voor een rooskleurige nieuwe toekomst. Als 

'nichespeler' kan Timmermans in samenwerking 

met gerenommeerde TBI Infra-partijen als Croon 

Elektrotechniek, Mobilis, Voorbij en Wolter 

& Dros zijn klanten voortaan een compleet 

infrabouwpakket bieden: van grondwerk en 

funderingstechniek tot en met de installaties. Jos 

Timmermans is dan ook dik tevreden over de 

samenwerking. "De integratie is verrassend soepel 

verlopen. Vanaf de eerste dag matcht het goed 

met de andere TBI-ondernemingen. Over en weer 

profiteren we van elkaars kennis en kunde. En 

dat werpt zijn vruchten af. We werken nu door 

heel Nederland, bijvoorbeeld bij de Centrale As 

in Friesland en het nieuwe Centraal Station in 

Rotterdam." 

Maar ook andersom heeft Timmermans zijn TBI-

collegabedrijven veel te bieden. "Ik heb het dan 

niet alleen over onze specialistische knowhow op 

het gebied van grondtechniek en kunststoffen, 

maar ook over onze trouwe, tevreden klanten. 

Opdrachten komen in ons soort werk namelijk 

niet van bovenaf binnen, maar van 'onderaf'; door 

de klant totaal te ontzorgen, zijn medewerkers 

op de werkvloer tevreden te stellen, direct klaar te 

staan als het nodig is en daarmee het vertrouwen 

te winnen. Zo hebben we het altijd gedaan en zo 

zullen we het altijd blijven doen."
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Indien nodig heeft 
de klant binnen drie 

dagen na de aanvraag 
een offerte in huis, 

inclusief ontwerp en 
berekeningen.

'Onze leidingen zien 
er ook na 30 jaar 
nog steeds keurig 

netjes uit.'

De nieuwe heimachine verbruikt 50% minder brandstof



GEDEPUTEERDE SIETSKE POEPJES BLIJ MET GROTE INFRAPROJECTEN

'Geen stolp over Friesland'
“Als politici hebben wij de plicht om Friesland bereikbaar te houden. Burgers 
willen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. Bedrijven moeten over goede aan- en 
afvoerroutes kunnen beschikken. Dat kan niet zonder deugdelijke infrastructuur. 
Natuurlijk hebben wij een prachtige groene en waterrijke provincie. Maar het is geen 
reservaat. Er mag geen stolp over Friesland heen.”

Sietske Poepjes (1979) maakt sinds 2011 

namens het CDA deel uit van Gedeputeerde 

Staten van de provincie Friesland. De 

Makkummer vissersdochter heeft onder meer 

verkeer en vervoer en de water- en vaarwegen 

in haar portefeuille. Zij heeft een juridische 

achtergrond en was eerder werkzaam voor de 

gemeente Lemsterland.

Gedeputeerde Sietske Poepjes van verkeer 

en vervoer geeft bondig aan waarom er zo 

hard aan de weg wordt getimmerd in haar 

provincie. Dat is goed voor de economie en de 

werkgelegenheid. En dat is weer goed voor 

de welvaart en het welzijn van alle Friezen. Op 

die belangen wijst de CDA-gedeputeerde met 

verve: in Provinciale Staten, bij de gemeenten, 

tijdens spreekbeurten en via de (social) media. 

Er is dan ook brede steun voor de aanleg van 

de nieuwe infrastructuur, waarvan de Haak om 

Leeuwarden en de Centrale As de meest in het 

oog springende projecten zijn. Sietske Poepjes: 

“Tegen de tegenstanders - die zijn er ook - zeg 

ik altijd: wacht nou maar tot het er allemaal ligt. 

Het wordt veel mooier dan je denkt.”

De Friese gedeputeerde Sietske Poepjes met naast haar Mobilis-directeur Jan de Jong:

'bouwen is een lokale aangelegenheid'
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Mobilis is betrokken bij de aanleg van zowel 

de rondweg Haak om Leeuwarden als de 

Centrale As, de nieuwe verbindingsweg tussen 

Drachten en Dokkum. Gedeputeerde Poepjes 

en Mobilis-directeur Jan de Jong kennen elkaar 

al een tijdje in hun rollen als opdrachtgever 

en opdrachtnemer. Ze zijn blij met de goede 

samenwerking tussen het bestuurlijke apparaat 

van de provincie en de uitvoering op de 

bouwplaatsen. “Het werk gaat tot nu toe 

vrijwel probleemloos”, aldus de gedeputeerde. 

De technische uitdagingen zijn er echter niet 

minder om, aldus Jan de Jong. De grillige 

bodemgesteldheid - een zettingsgevoelige 

bovenlaag op een bikkelharde ondergrond - 

vraagt extra aandacht voor de engineering. 

“We kunnen hier echt onze knowhow kwijt.” 

Geld kwam net op tijd

Friesland kreeg meer financiële ruimte voor de 

projecten door de compensatie die de provincie 

van het rijk kreeg voor het niet doorgaan van 

de Zuiderzeespoorlijn. Het geld kwam net 

op tijd, zegt de gedeputeerde. Niet dat er al 

sprake was van stagnatie, maar meer en betere 

ontsluiting ‘naar alle kanten’ was hard nodig. 

De Haak om Leeuwarden, een stuk rijksweg, 

zorgt straks voor betere doorstroming en minder 

sluipverkeer op de regionale wegen. Mobilis 

werkt, samen met Van Gelder, J.J. de Vries en 

Oosterhof Holman in combinatie ‘Grutte Fier’ 

aan het middendeel. Dit omvat het ontwerpen 

en bouwen van 1 kilometer autoweg (N31), de 

aansluiting op de provinciale en gemeentelijke 

wegen en twee spooronderdoorgangen. Het 

projectdeel Westelijke invalsweg omvat het 

ontwerpen en bouwen van drie spoorkruisingen 

en aansluitende gemeentelijke wegen.

Samen met regionale aannemers

De provincie heeft de werken ‘MKB-vriendelijk’ 

aanbesteed, legt Sietske Poepjes uit. “Door 

de projecten in percelen te verdelen, maakten 

ook de kleinere lokale aannemingsbedrijven 

kans op een stuk van de taart. Die is niet 

alleen voor de grote jongens. Zo behouden we 

werkgelegenheid en koopkracht voor de regio.”

Jan de Jong is het daar helemaal mee eens. 

“Bouwen is altijd een lokale aangelegenheid. 

Het is de policy van Mobilis om samen te 

werken met collega-aannemers die de regio 

kennen. Dat doen we heel bewust. Want je 

kunt van elkaar leren. Er moet sprake zijn van 

een win-winsituatie.” De bouw is sowieso 

De Centrale As, werkzaamheden ten behoeve van het aquaduct.
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een pijler voor de economie, benadrukt de 

Mobilis-directeur. “Het is maakindustrie. Als wij 

ademen, volgt de rest.” 

De ‘Haak’ en de ‘As’ kwamen als Design & 

Construct-contracten op de markt.

Sietske Poepjes: “Daarbij heeft de provincie 

ingezet op meer dan alleen beton en asfalt. We 

wilden de infrastructuur onderdeel maken van 

gebiedsontwikkeling. Voorbeeld bij de Centrale 

As is de aanleg van het Wille- en wetterpark 

Burgum, waarbij we een bestaand park 

vernieuwen en uitbreiden met wandelpaden, 

een dierenweide en een natuurspeelplaats.” 

Ecologische verbinding met ‘paluducten’

De Centrale As is geen opwaardering van een 

bestaande weg, maar krijgt een geheel nieuw 

tracé, dwars door de polders: een dubbelbaans 

autoweg van Dokkum tot Nijegea (Drachten). 

Momenteel rijdt het verkeer nog dwars door 

een aantal dorpen. Het ontwerp houdt rekening 

met de landschappelijke waarde van het 

gebied, onder andere door de weg plaatselijk 

verdiept aan te leggen. Ook is voorzien in 

houtwallen langs de weg en het aanleggen van 

faunapassages. Voor alle werken geldt dat de 

provincie grote waarde hecht aan duurzaamheid 

in brede zin. Sietske Poepjes: “Duurzaamheid 

moet geen ‘dingetje’ zijn dat goed klinkt, 

maar eigenlijk is bedacht voor de bühne. Nee, 

de oplossingen moeten inhoudelijk echt iets 

voorstellen.” 

Mobilis realiseert binnen het contract ‘Midden 

2’ onder andere het aquaduct dat de N365 

onder het Prinses Margrietkanaal door leidt. 

Het Prinses Margrietkanaal wordt na de bouw 

van het aquaduct naar het zuiden verlegd. 

Hierdoor kan de gesloten bak van het aquaduct 

in den droge naast het bestaande kanaal 

worden gebouwd. Aan weerszijden komt 

een ecologische verbinding met zogenoemde 

‘paluducten’. In deze paluducten zijn de 

moerasachtige oevers doorgetrokken, zodat het 

kunstwerk geen barrière vormt voor de fauna. 

‘Ik moet het kunnen uitleggen’

De gedeputeerde van verkeer en vervoer volgt 

alle bouwactiviteiten met, zacht uitgedrukt, 

bovengemiddelde belangstelling. “Ik hoor 

graag hoe de dingen in elkaar zitten. Vind het 

leuk om te leren. Hoewel ik geen verstand 

heb van techniek,  aanbestedingen en 

financieringstechnieken, moet ik het wel kunnen 

uitleggen. Begrotingsdiscipline vind ik als 

bestuurder natuurlijk heel belangrijk. En zeker 

bij de aanleg van infrastructuur. Het werk moet 

op tijd en binnen budget.” 

Jan de Jong, daarop inhakend: 

“Begrotingsdiscipline heeft twee kanten. 

Budget is heilig, maar alles kost geld. Daarom 

is het voor een aannemer fijn te weten wat je 

opdrachtgever precies wil. En het is fijn als deze 

weet waar hij het over heeft. In onze relatie met 

de provincie maken wij optimaal gebruik van 

elkaars kwaliteiten. Wij zijn over en weer heel 

transparant. De aandacht die de provincie ons 

als bouwers geeft, is erg prettig . Men weet 

ons ondernemerschap op zijn juiste waarde te 

schatten. Dat is echt niet overal zo.”

Wensenlijstje

Na de huidige grote projecten is Friesland 

voorlopig even ‘af’, denkt de gedeputeerde. 

Toch heeft ze uiteraard nog een wensenlijstje. 

De opwaardering van het Van Harinxmakanaal 

en het Prinses Margrietkanaal van Lemmer naar 

Groningen bijvoorbeeld. En het verbreden en 

verdiepen van de sluis bij Kornwerderzand. Maar 

ook updates van de provinciale wegen. Blij is 

ze ook met het doorgaan van de aanpak van 

het knooppunt Joure. Daar gaat de bestaande 

rotonde plaatsmaken voor een ongelijkvloerse 

verbinding tussen de A6 en A7. Lachend: “Na 

de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 

2015 ga ik graag door met dit werk.”

Ook werken aan N381

onderdoorgang Wolvega
Mobilis is ook op andere fronten actief 

in Friesland. Samen met J.J. de Vries en 

Boskalis/MNO Vervat wordt gewerkt aan de 

aanpassing van de N381 tussen Drachten 

en Oosterwolde. Op een deel van het tracé 

wordt de bestaande weg verdubbeld en op 

een ander deel wordt een compleet nieuwe 

weg gebouwd. In het werk zitten twee grote 

onderdoorgangen, drie viaducten en acht 

tunnels bestemd voor auto en fietsverkeer. 

De N381 ligt in zuidoost Friesland, in 

het verlengde van de N31 en heeft een  

belangrijke functie, vooral voor vrachtverkeer. 

In opdracht van ProRail legt Mobilis bij 

Wolvega een onderdoorgang aan die een 

bestaande overgang vervangt. De bouw 

maakt de groei van treinverkeer tussen 

Leeuwarden en Zwolle van twee naar vier 

treinen per uur mogelijk.

Al eerder realiseerde Mobilis de 

parkeergarage Zaailand in Leeuwarden en 

de Friese aquaducten Galamadammen en 

Jeltesloot. Jan de Jong: “Wij hebben een 

traditie in Friesland.”

De Centrale As, werkzaamheden ten behoeve van het aquaduct.



Nederlands eerste 
'one-stop-shop' in 
waterprojecten
Steeds meer waterschappen en drinkwaterbedrijven trekken zich terug op hun 
kerntaken: het zuiveren en leveren van water. TBI speelt op die ontwikkeling in met 
Aquanize, het eerste 'one-stop-shopping' bouw-, renovatie- en onderhoudsconcept 
voor riool- en drinkwaterzuiveringen. "Aquanize is de enige partij in de markt die zelf 
alles in huis heeft op watergebied: ontwerp, calculatie, civiele bouw, werktuigbouw, 
elektrotechniek en procesautomatisering. Daarmee zijn we uniek in Nederland", aldus 
projectleider/tendermanager Koen de Jong.

'HARTSTIKKE LEUK OM DE KLANT ALLE ZORG UIT HANDEN TE NEMEN'

Koen de Jong... 'aannemer volledig verantwoordelijk voor het project' ...



In Aquanize bundelen de TBI-ondernemingen 

Croon Elektrotechniek, Eekels, Mobilis en 

Wolter & Dros hun specialistische kennis en 

ervaring tot een slagvaardig en innovatief 

samenwerkingsverband voor de integrale 

aanpak van waterprojecten. Van oudsher 

hebben de TBI-ondernemingen elk een 

lange staat van dienst als het gaat om 

rioolwaterzuiverings- en drinkwaterprojecten. 

En in veel projecten trekken ze al jaren samen 

op. Maar met Aquanize zet TBI een forse stap 

verder door de opdrachtgever als één partij 

van A tot Z te ontzorgen bij het ontwerp, de 

realisering/renovatie en het onderhoud van zijn 

rioolwaterzuiverings- of drinkwatercomplex. 

'Sturen vanuit één centrale controlekamer'

"In de watersector tekent zich een duidelijke 

trend af", legt De Jong uit. "Steeds meer 

waterschappen en drinkwaterbedrijven richten 

zich op hun eigen hoofdactiviteiten. In feite 

ga je toe naar een situatie waarin vanuit 

één controlekamer alle processen, zelfs van 

meerdere locaties, centraal worden bediend 

en gestuurd." Taken die niet direct te maken 

hebben met het zuiveren of leveren van water 

worden in toenemende mate afgestoten, 

zoals het ontwerpen en coördineren van 

bouwprojecten en het beheer en onderhoud 

van de installaties. Om die reden worden 

steeds meer bouw- en renovatieprojecten als 

design & construct-contracten in de markt 

gezet. "Op basis van een handvol topeisen 

en randvoorwaarden worden inschrijvers 

uitgedaagd om met de beste totaaloplossingen 

te komen. De aannemer is dan volledig 

verantwoordelijk voor het project. Als het 

resultaat niet aan de eisen voldoet, zit hij ook 

zelf op de blaren."

 

TBI's totaalpakket voor waterprojecten voorziet 

in een groeiende behoefte. De opdrachtgever 

werkt samen met één integrale aannemer 

voor het hele werk. De Jong: "In Nederland 

is Aquanize de enige ontwerp-, realisatie- 

en onderhoudsformule die vanuit één en 

dezelfde organisatie alles kan bieden op 

watergebied. In tegenstelling tot constructies 

met onderaannemers zijn wij een echte 

samenwerkingspartner die zich volledig richt 

op het best mogelijke projectresultaat. Wij 

halen het rendement niet uit het uitknijpen 

van onderaannemers, maar uit optimalisaties 

voor het project. Daarmee zijn we echt 

onderscheidend."

'Geef ons het project, dan heb je nergens 

omkijken naar'

Vooral bij grotere waterprojecten bewijst de 

multidisciplinaire aanpak van Aquanize haar 

toegevoegde waarde. Het organiseren en 

beheersen van deze - vaak zeer complexe 

- werken kost veel tijd, vergt veel van de 

organisatie en vereist zeer specialistische 

knowhow. Fouten in de coördinatie kunnen de 

opdrachtgever duur komen te staan. Door het 

hele project in handen te geven van Aquanize 

schuift hij die last van zich af. 

De Jong: "Eigenlijk zeggen we: geef ons het 

project. Dan heb je nergens omkijken naar. 

Desgewenst verzorgen we alles: ontwerp, 

landschapsarchitectuur, vergunningen, 

realisatie en ook het onderhoud. Als je dat 

als opdrachtgever allemaal zelf in de hand 

wilt houden, ben je dag-in-dag-uit bezig 

met coördineren, afstemmen en problemen 

oplossen. Of je één aannemer over de vloer 

hebt, of meerdere, dat scheelt nogal. Alle 

rompslomp houd je op deze manier buiten 

boord, terwijl je toch volledig in control 

bent. Met ons digitale management- en 

informatiesysteem 'Mobilizer' heb je 24/7 

actueel inzicht in de voortgang. Als een 

opdrachtgever bepaalde taken liever in eigen 

hand houdt, kan dat uiteraard ook."

De integrale informatiebeheersing en -deling 

11

In Nederland is Aquanize de enige ontwerp-, 
realisatie- en onderhoudsformule die 

vanuit één organisatie alles kan bieden op 
watergebied.
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met Mobilizer is een ideale afstemmingstool 

voor projecten waarin het aankomt op 

samenwerking, zowel binnen de combinatie 

als met de opdrachtgever. En waar disciplines 

elkaar steeds meer raken en overlappen, zoals 

bedrijfsprocessen, planning en techniek, wordt 

die afstemming steeds belangrijker. De Jong: 

"Iedereen die ermee werkt, is er dan ook 

erg enthousiast over, en niet alleen binnen 

Aquanize. Van een van onze opdrachtgevers 

kreeg ik onlangs nog een compliment over hoe 

ver wij al zijn met onze projectbeheersing. Dat 

zegt toch wel wat." Meer over Mobilizer leest u 

op pagina 27. 

'Best for project'

Binnen Aquanize brengt elk TBI-bedrijf zijn 

eigen specialistische kennis en ervaring in 

stelling: Croon als specialist in elektrotechniek 

en procesautomatisering, Mobilis als civiele 

bouwer en Wolter & Dros op het gebied van 

werktuigbouw, waar nodig aangevuld met 

de inbreng van Eekels (elektrotechniek en 

werktuigbouw). Voor elk project bundelt TBI 

deze knowhow tot een integrale project-

organisatie die op maat is afgestemd op de 

eisen van het project. 

Die samenwerking wordt geformaliseerd in de 

combinatie die het werk aanneemt. De Jong: 

"Daarbij werken we volgens het principe 'best 

for project'. Alle keuzes worden gemaakt in het 

belang van het project en niet in dat van een 

bepaald TBI-bedrijf, ook als die keuze die partij 

financieel nadeel oplevert. Om erop toe te zien 

dat dit ook echt gebeurt, heeft Aquanize een 

eigen Raad van Bestuur, waarin de directies van 

alle TBI-bedrijven zijn vertegenwoordigd."

'Z-info' standaard binnen zuiveringswereld

De samenwerking binnen Aquanize heeft al 

geleid tot interessante innovaties. Zo ontwikkelde 

Croon, samen met de waterschappen, een uniek 

effectief en gebruikersvriendelijk informatie- en 

rapportagesysteem dat inmiddels de standaard 

is binnen de zuiveringswereld. 'Z-info' verwerkt 

alle ongestructureerde data van bijvoorbeeld 

monsternames, energieverbruik en draaiuren 

on the fly tot presentabele informatie op maat. 

Naast rapportages op diverse niveaus zetten 

waterschappen Z-info ook in voor benchmarking 

van RWZI's, wat tot verdere optimalisaties 

leidt in het zuiveringsproces. "Z-info helpt de 

klant zijn kerntaak optimaal uit te voeren: de 

ononderbroken zuivering en levering van water 

tegen zo laag mogelijke kosten. Steeds meer 

waterschappen en drinkwaterbedrijven zien de 

voordelen van een gestandaardiseerd systeem 

voor informatie- en rapportagebeheer dat zich 

in de praktijk heeft bewezen. Begrijpelijk, want 

waarom zou je het wiel uitvinden als het al 

bestaat."

Ontzorgd tot lang na oplevering

Momenteel werkt Aquanize aan de renovatie 

van RWZI Alblasserdam (Waterschap 

Rivierenland), RWZI Numansdorp (Waterschap 

Hollandse Delta), een nieuw onthardings- en 

chemicaliëngebouw op het drinkwatercomplex 

bij Lith (Brabant Water) en een nieuw 

drinkwaterproductiebedrijf voor Vitens in 

Nieuwegein. Op het complex in Alblasserdam is 

Aquanize zelfs volledig in de lead. Het project 

wordt uitgevoerd op basis van Best Value 

Procurement, waarbij de klant volledig wordt 

ontzorgd, zelfs tot lang na de oplevering. 

Aquanize is twee jaar lang verantwoordelijk 

voor het totale technische onderhoud van de 

installaties, met een optie voor nog eens twee 

keer vier jaar. 

Koen de Jong: "Het smeren van machines 

en het verwisselen van oliefilters zijn geen 

kerntaken, dus ook hier zie je een trend naar 

uitbesteden. Zo kan de klant maximaal sturen op 

Total Cost of Ownership. Voor een vast bedrag 

per jaar zorgen wij dat hun assets in perfecte 

conditie zijn en hun processen ongestoord 

blijven functioneren. Door het onderhoud in 

handen te geven van de partij die het project 

ook ontwerpt en realiseert, weet de klant zeker 

dat al bij het ontwerp de juiste keuzes worden 

gemaakt voor een probleemloos onderhoud. 

Het belang van de opdrachtgever is immers 

ook ons belang. Het is de ultieme manier van 

uitbesteden. En wij vinden het hartstikke leuk 

om de klant op deze manier alle zorg uit handen 

te nemen." 

Voor meer informatie over Aquanize: 

www.aquanize.nl

40% energie besparen met Expandis
Ronduit baanbrekend is het volledig geautomatiseerde en zeer efficiënte zuiveringssysteem dat Aquanize heeft ontwikkeld voor de uitbreiding en 

renovatie van de RWZI Alblasserdam in opdracht van Waterschap Rivierenland. In het Expandis-systeem vinden in elk compartiment de beluchting,  

de bezinking en het decanteren van het effluent plaats. Met deze innovatie bespaart de RWZI na oplevering maar liefst 40% energie ten opzichte 

van de huidige situatie en gaat de footprint van het complex evenredig omlaag. Hoewel zeer innovatief kan Expandis eenvoudig worden geïntegreerd 

binnen de bestaande installaties en processen. Hierdoor kan het systeem breed worden toegepast binnen de communale afvalwatersector.

Voor meer informatie over Expandis: www.expandis.nl

'Of je één aannemer 
over de vloer hebt, 
of meerdere, dat 

scheelt nogal.'

Met Expandis bespaart 
RWZI Alblasserdam maar 

liefst 40% energie.
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'Aandacht 
voor de 
menselijke 
kant'

MARJOLEIN VAN BEEK, KWALITEITSMANAGER MOBILIS

Ze komt uit een echte 
aannemersfamilie. Opa was 
betonijzervlechter en vader, 
jawel, een civiele bouwer. “Op 
vakanties sleepte hij ons gezin 
altijd mee langs bruggen en 
tunnels”, vertelt Marjolein van 
Beek lachend. Die invloed had 
echter niet direct resultaat. “Ik 
voelde mezelf meer geschikt 
voor een baan in de zorg.” 



Het liep toch anders. De huidige kwaliteitsmanager 

van Mobilis liet zich uiteindelijk door haar vader 

overtuigen ook eens bij een bouwopleiding te 

gaan kijken. Met alle bètavakken in haar VWO-

examenpakket had het de TU kunnen zijn. Maar 

de praktische kant van HTS Bouwkunde sprak 

Marjolein het meeste aan. “Veel creatieve vakken, 

lekker met je handen iets maken. Dat fröbelen doe 

ik ook in mijn vrije tijd graag: schilderen, meubels 

opknappen, kransen maken.” 

Marjolein liep tijdens haar studie stages bij een 

ingenieursbureau en Voormolen, een van de 

voorlopers van Mobilis. Ze kon meteen bij het 

Rotterdamse bouwbedrijf blijven en ging aan de 

slag in de werkvoorbereiding. “De knooppunten 

en klaverbladen waren in die tijd in de aanbieding. 

Er was veel werk. We waren ook huisaannemer 

bij de bloemenveiling in Aalsmeer. Ik heb 

daar meegewerkt aan grote verbouwings- en 

nieuwbouwprojecten. Hard werken in een leuk 

team. Het was een gezellige tijd.”

Van ‘keetleven’ naar kantoor

Kwaliteitsmanager en ‘mensenmens’ Marjolein 

van Beek zit bij Mobilis helemaal op haar plek. 

Samen met Dick Kraaijenbrink runt ze de KAM-

afdeling. Dick neemt de arbeidsomstandigheden 

en het milieu voor zijn rekening. Marjolein maakte 

de overstap van ‘keetleven’ naar kantoor toen 

haar dochters, nu 8 en 10 jaar, zich aandienden 

en ze iets minder wilde gaan werken. “De directie 

vroeg me toen of ik naar de KAM-afdeling 

wilde. Ze vonden het belangrijk dat iemand die 

de praktijk op de bouwplaats goed kende het 

team kwam versterken. Voor mij sloot het goed 

aan. Als kwaliteitsmanager zit ik regelmatig op 

onze projecten. Zo hoef ik het leven buiten niet 

helemaal te missen.”

Het werk als kwaliteitsmanager is veelzijdig 

en uitdagend, vindt Marjolein. Er is veel te 

doen. Want in de huidige markt wordt van 

bouwbedrijven meer en meer gevraagd. Van 

puur uitvoerend bouwer verschuift de rol steeds 
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verder richting projectmanagementorganisatie. 

Nieuwe contractvormen en het moeten voldoen 

aan steeds meer (veiligheids)eisen, certificeringen 

en keurmerken hebben grote invloed op de 

werkprocessen. Vastlegging en borging ervan zijn 

van groot belang voor de kwaliteit die de Mobilis-

organisatie levert.

‘Eisen moeten werkbaar zijn’ 

Marjolein: “Er komt steeds meer op onze 

mensen af: ISO- en VCA-normen, maar ook 

eisen en regels voor bijvoorbeeld werken aan 

het spoor, werken met duurzame materialen 

en het beperken van CO2
-uitstoot. De kunst is 

om al die normen in te passen in het dagelijkse 

werk. Dat vraagt om een goede vertaalslag 

en implementatie. Kunnen de mensen op de 

bouwplaats ermee uit de voeten? Zich ernaar 

gedragen? Eisen moeten werkbaar zijn.”

Veel communiceren en veel contact met de 

werkvloer, dat is de manier waarop de KAM-

afdeling werkt. Marjolein bezoekt elk project 

regelmatig. Maar wordt door de projectleiders 

ook gevraagd om langs te komen. “Wij zijn een 

onafhankelijke afdeling die los van de productie 

staat. Géén controleurs. Ik probeer altijd de 

zachte kant te benadrukken. Met een andere bril 

naar de betrokken collega’s en het hele team te 

kijken. Loopt alles goed? Zit iedereen daar wel 

echt op de goede plek? Ook dat heeft alles met 

kwaliteit te maken. Iemand mag niet ongelukkig 

op een project aan het werk zijn. Ik zie het als 

een deel van mijn taak om daarin, in overleg met 

de projectleider of personeelszaken, mijn steentje 

bij te dragen.”

Met de blik van de klant

Ze vervolgt: “Bij een audit zeg ik ook nooit dat 

iemand iets fout doet. Ik zeg dan: ‘Ik zie je dat 

doen. Waarom doe je dat zo?’. Vervolgens leg 

ik uit hoe het eventueel anders en beter kan. 

Dan voelen de collega’s zich niet op de vingers 

gekeken. Ik ben onafhankelijk en daardoor minder 

bedreigend. Wel probeer ik soms ook met de blik 

van de opdrachtgever te kijken en mijn collega’s te 

helpen met wat ik zie.” Maar systemen zijn geen 

doel op zich. Wij van de afdeling KAM willen de 

boel niet overnemen. Daarom ervaar ik zelden dat 

de hakken in het zand worden gezet. De borging 

van kwaliteit is een must. Dat besef is er binnen 

onze organisatie.”  

De KAM-afdeling wordt ook vaak in het 

voortraject van projecten betrokken. 

Bijvoorbeeld bij het opstellen of beoordelen van 

projectkwaliteitsplannen, al of niet als onderdeel 

van een tender. Ook begeleidt Marjolein de audits 

die KIWA, de certificerende instantie, bij Mobilis 

doet. Om bedrijfsblindheid te voorkomen is ze 

ook lid van een club met ‘kwaliteitscollega’s’ van 

andere bedrijven. “We auditeren soms ook samen 

bij combinatieprojecten. Zo leer je van elkaar 

en kijk je verder dan de eigen schutting. Heel 

belangrijk.”

 

‘Met Mobilizer voorop in markt’ 

Een fraai voorbeeld van het integraal werken 

aan kwaliteit vindt Marjolein de totstandkoming 

van Mobilizer, het in eigen huis ontwikkelde 

management- en informatiesysteem van Mobilis 

(zie ook pag. 24 en verder). 

De samenwerking tussen de afdelingen 

Bouwproces en KAM leidde tot een state-of-

the-art informatiesysteem dat in 2014 werd 

uitgerold. “Met Mobilizer lopen we voorop 

in de markt”, aldus Marjolein. Dat blijkt uit 

reacties van TBI-zusterbedrijven, partnerbedrijven 

in combinaties, onderaannemers en, niet 

onbelangrijk: opdrachtgevers. Aan introductie en 

implementatie wordt veel aandacht besteed. “Om 

de hele organisatie ervan te doordringen en alle 

collega’s goed te ondersteunen zijn we hiermee 

top down begonnen. Eerst de directie, toen het 

management, toen de afdelingen. Met workshops 

leerde iedereen het systeem goed kennen en 

ermee werken. En dat gaat goed.”

Heel stabiel

Bij de vraag naar wat Marjolein de grote kracht 

van Mobilis vindt, is ze heel stellig. “Wij zijn 

organisatorisch sterk, echte kartrekkers. Dat weten 

onze partners in combinaties. We zijn niet de 

grootste, maar wel stabiel. Een goede partij, ook 

binnen de integrale projecten van TBI.”

‘Hard werken vind ik heel gewoon’

Marjolein is vaak vroeg achter haar bureau te 

vinden. Voor bouwbegrippen soms zelfs heel 

vroeg. “Heerlijk. Dan gaat de telefoon nog niet 

en kun je ongestoord een goede start maken.” 

Ook bij de groei van de activiteiten in Denemarken 

wordt Marjolein met enige regelmaat betrokken. 

“Hard werken vind ik heel gewoon. Ik ben goed 

georganiseerd en bepaal mijn eigen programma. 

Dat helpt en ik voel me er prettig bij.

“Mobilis is organisatorisch sterk. 
Wij zijn echte kartrekkers. Een goede partner, 

vooral ook binnen combinaties en de 
integrale projecten van TBI.”
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Mobilis beschikt 
over de volgende 
kwaliteitscertificaten:

• ISO 9001:2008 
 Kwaliteitsmanagementsysteem
• ISO 14001:2004 en 
 SCCM certificatiesysteem 
 Milieumanagementsystemen
• VGM Checklist Aannemers
 ** 2008/5.1
• BTR Branchegerichte 
 Toelichting Railinfrastructuur
• CO

2
 bewust certificaat

 [versie 2] (TBI Infra)
Marjolein van Beek… 'Er komt veel op onze mensen af'



Mobilis met bouwpartners in 
gesprek over veilig werken
Begin 2014 ondertekenden vijftien grote partijen uit de bouw en installatietechniek 
de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’. Daarin spraken zij af om de 
veiligheidscultuur in hun eigen organisaties te verbeteren en een voorbeeld te zijn 
voor de hele sector. Het TBI-concern was een van de ondertekenaars.  

UNIEK INITIATIEF IN INFRA
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Bouwplaatsen zijn de gevaarlijkste werkplekken 

van Nederland. Van 2008 tot 2011 vonden in de 

bouw 1.464 ongevallen plaats. Daarbij waren 49 

dodelijke slachtoffers te betreuren. Dat is volgens 

het Centraal Bureau voor de Statistiek een derde 

van het totale aantal dodelijke bedrijfsongevallen. 

De ongevallen hebben alles te maken met de 

aard van het werk. Er komen zware machines, 

materialen en allerlei soorten gereedschap aan 

te pas. Ook wordt er veel op hoogte gewerkt 

en op en bij gevaarlijke plekken als wegen 

en spoorverbindingen. Er wordt gehesen, 

geschoven, geladen en gelost. 

De bedrijfstak is zich zeer bewust van de vele 

risico’s en er gebeurt veel om veilig werken 

‘tussen de oren te krijgen’. 

Op gelijkwaardige basis

Mobilis heeft op een bijzondere manier werk 

gemaakt van de intenties van de Governance 

Code ‘Veiligheid in de bouw’. Twee keer per 

jaar organiseert het bedrijf bijeenkomsten met 

de directies van een twintigtal bouwpartners 

met als thema: veiligheid in brede zin. Dit zijn 

de leveranciers en onderaannemers waarmee 

het meest intensief wordt samengewerkt.. 

Het is een uniek initiatief binnen de Infra in 

Nederland. Dick Kraaijenbrink, VGM-manager 

van Mobilis, legt uit: “Tijdens deze bijeenkomsten 

voeren we een open discussie met elkaar, op 

volstrekt gelijkwaardige basis. Een onafhankelijke 

voorzitter leidt de gesprekken. Samen proberen 

we veilig werken naar een hoger plan te 

brengen. Wij willen goede bedoelingen op een 

kleinschalige en praktische manier omzetten in 

daden. Bewust spreken we daarbij over onze 

bouwpartners. In deze tijd van samenwerking is 

er geen ‘boven’of ‘onder’. We doen het met en 

voor elkaar.” 

Jos Ickenroth, director sales van Brand Energy 

& Infrastructure Services, is een van de 

deelnemende bouwpartners. Hij waardeert het 

initiatief van Mobilis. “Prettig is dat iedereen 

elkaar in deze sessies met open vizier tegemoet 

treedt. Alle deelnemers kunnen hun hart vrijelijk 

luchten. De beide directeuren van Mobilis zitten 

niet als onze opdrachtgever aan tafel, maar stellen 

zich echt kwetsbaar op. Alles gaat in dialoog.” 

Brand Energy & Infrastructure Services is een 

industriële dienstverlener, tot eind 2013 bekend 

als Harsco Infrastructure. Het bedrijf levert onder 

meer werkplekken op hoogte, ondersteuningen 

en bekistingen, en andere specialistische diensten. 

Belangrijke markten zijn energie, industrie, chemie 

en petrochemie, offshore en infrastructuur. Voor 

Mobilis leverde Brand recent onder meer de 

steigerconstructies voor de bouw van de kap van 

het nieuwe Centraal Station Rotterdam.

‘Gezond weer naar huis’

Jos Ickenroth en Dick Kraaijenbrink onderstrepen 

dat de veiligheid van de medewerker op de 

bouwplaats voor alles gaat. Iedereen gaat aan het 

eind van de dag weer net zo gezond naar huis als 

hij gekomen is, zo eenvoudig is het. Veilig werken 

“Iedereen gaat aan het eind van de dag weer 
net zo gezond naar huis als hij gekomen is, zo 

eenvoudig is het.” 
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kan, nee moet, veel persoonlijk leed voorkomen. 

Dat vinden zij het allerbelangrijkste. Maar er 

speelt meer. Onveilig gedrag heeft ook financieel 

grote nadelige gevolgen. Dick Kraaijenbrink: 

“Ik heb eens uitgerekend uit wat een relatief 

licht ongeval kost. Bij zes dagen ‘ziek thuis’ is 

dat zomaar tienduizend euro. Een groot project 

enkele dagen stilleggen na een dodelijk ongeval 

kan honderdduizenden euro’s kosten. Dat moet 

je wel terugverdienen. Conclusie: veiligheid kost 

geen geld, het levert geld op.”

Jos Ickenroth: “In sommige markten is veilig 

werken het belangrijkste dat er wordt gevraagd. 

Doe je veel onveilig, dan gaat de opdrachtgever 

naar een ander. Het gaat dus over je continuïteit 

als bedrijf. Als individuele werknemer kan onveilig 

gedrag jou je baan kosten. En dan is er nog de 

imagoschade, zowel voor de opdrachtgever als 

de aannemer. Een dodelijk ongeval wordt door de 

aandacht van de media automatisch uitvergroot. 

Je wordt geknipt en geschoren.”

De Mobilis-veiligheidsbijeenkomsten hebben 

het karakter van een brainstormsessie. Alles 

is bespreekbaar en alles mag gezegd worden. 

Dick Kraaijenbrink: “Het gaat over algemene, 

niet projectgerelateerde zaken. Per bijeenkomst 

houden twee deelnemers een presentatie over 

hun eigen veiligheidsperceptie. We volgen een 

agenda, maken afspraken hoe we verder gaan 

en leggen verslag van de sessies. Met regelmaat 

maken de directies ook samen een rondgang 

over een project. Zo leert men ook met de ogen 

van een ander te kijken. We leren van elkaar en 

trekken onszelf aan elkaar op.”

Een kwestie van gedrag

Jos Ickenroth: “Veiligheid is puur een kwestie van 

gedrag. De kunst is te bereiken dat iedereen zich 

aan de gemaakte afspraken houdt. Sancties zijn 

daarvoor lang niet altijd een goede methode. Een 

positieve benadering werkt beter. Een open vraag 

in plaats van een waardeoordeel. ‘Waarom doe 

je dat zo’ in plaats van ‘dat doe je niet goed’. Zo 

houd je mensen een spiegel voor.”

Dick Kraaijenbrink geeft er een ander concreet 

voorbeeld bij. “Bij een van de bouwpartners 

droegen medewerkers in het kader van een 

interne veiligheidscampagne t-shirts met voorop 

de tekst “Ik let op jou” en achterop “Let jij op 

mij?”. Die tekst geeft perfect aan dat veilig 

gedrag een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

is. Maar op een heel vriendelijke en logische 

manier. Het werkte prima, want het is iedereen 

opgevallen.” 

Met werken aan veiligheid kun je niet vroeg 

genoeg beginnen, meent Jos Ickenroth. “Een 

klein kind leert links, rechts en dan weer links 

kijken voor het oversteken. Dat wordt snel 

een automatisme. Zo worden ze ‘onbewust 

bekwaam’. Bij de technische opleidingen moet 

dat ook op die manier. Want jongeren vinden 

veiligheid vaak niet stoer. Helaas merk ik vaak dat 

ze op dit belangrijke punt niks geleerd hebben. 

Hoezo brillen en handschoenen dragen?”

Met juiste partners competitiever

Dick Kraaijenbrink: “We maken in de bouw 

momenteel een enorme inhaalslag met het 

verbeteren van de veiligheid in de keten. Ik durf 

de stelling aan dat we tien jaar geleden 35 jaar 

achterliepen op de industrie. Nu nog maar 10 

jaar.” 

Jos Ickenroth, afsluitend: “Met de juiste 

partners ben je competitiever. Mobilis heeft dit 

traject professioneel opgepakt. In langdurigere 

partnerships ga je elkaar steeds beter begrijpen. 

Je zit in feite in een permanent verbetertraject. 

Daardoor gaat de veiligheid omhoog en gaan 

de faalkosten omlaag. We kunnen veel stappen 

vooruit maken. Dit soort bijeenkomsten leiden tot 

win-winsituaties.”
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'We maken in de 
bouw momenteel een 

enorme inhaalslag 
met het verbeteren 
van de veiligheid in 

de keten.'

10 gouden veiligheidregels
Regels kun je alleen goed naleven als ze eenduidig en uniform zijn. De bouwpartners 

formuleerden tijdens de Mobilis-veiligheidsbijeenkomsten gezamenlijk een top 10 van ‘gouden’ 

regels, waaraan ze zich allemaal op de projecten aan gaan houden. 

1. We melden ons altijd eerst bij de uitvoerder.

2. We zorgen voor een adequate start werk instructie.

3. We gebruiken de juiste PBM op correcte wijze.

4. We gebruiken alleen geldig gekeurd gereedschap.

5. Telefoneren doen we op een veilige plek en niet tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

6.  We zorgen voor goed verlichte werkplekken op de bouwplaats.

7.  Bij hijsactiviteiten begeven we ons niet onder de last.

8.  We scheiden afval op de juiste manier op de bouwplaats.

9.  We voorkomen stofvorming op de bouwplaats.

10. We gebruiken geen alcohol, drugs of medicijnen die het gedrag op de 

 bouwplaats beïnvloeden.



Bouwen aan groene stroom
De verduurzaming van ons energieverbruik is niet alleen volop in discussie, er wordt 
ook hard aan gewerkt. Bij Urk bijvoorbeeld. Daar verrijst, aan de boorden van het 
IJsselmeer, het Windpark Zuidwester, onderdeel van windpark Noordoostpolder.
De twaalf te bouwen windturbines gaan tot de grootste ter wereld behoren. 
Koninklijke Sjouke Dijkstra doet de voorbereidende werkzaamheden. De Groningse 
aannemer koos Voorbij Funderingstechniek als partner voor het funderingswerk. 

Windpark Zuidwester komt in 2017 in bedrijf en 

produceert dan voor bijna 80.000 huishoudens 

groene stroom. Opdrachtgever is RWE Innogy 

Netherlands, dochterbedrijf  van het Europese 

energiebedrijf RWE (bekend van het merk 

Essent). Elke windturbine heeft een vermogen 

van 7,5 megawatt (MW) en wekt evenveel 

stroom op als de 50 beduidend kleinere 

windturbines gezamenlijk van het nu nog 

in bedrijf zijnde Windpark Westermeerdijk bij 

Urk, dat eind jaren tachtig werd gebouwd. 

Het totale project bestaat uit de aanleg van de 

toeleidende infrastructuur naar de bouwlocaties 

voor de windturbines, de aanleg van deze 

bouwlocaties zelf en het aanbrengen van de 

fundering voor de turbines. Koninklijke Sjouke 

Dijkstra heeft al decennia lang ervaring met de 

bouw van windturbines en is in heel 

Nederland actief.

VOORBIJ FUNDERINGSTECHNIEK HELPT GROOTSTE WINDTURBINES VAN EUROPA FUNDEREN
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Slappe bodem

Wat wind betreft is de Noordoostpolder een 

ideale locatie. De slappe bodem ter plaatse vormt 

echter een grote uitdaging voor de bouwers. Zo 

kwam volgens projectleider Ronald Faber

van Koninklijke Sjouke Dijkstra ook in de 

aanbestedingsfase het contact met TBI Infra 

tot stand. “De belasting van de kraan die de 

windturbines gaat plaatsen, is enorm. Tot wel 

255 kN per vierkante meter. De opdrachtgever 

stelde dus zeer hoge eisen wat betreft zettingen 

en draagvermogen van de kraanopstelplaatsen. 

Bijkomend probleem was dat de bouw van de 

turbines in relatief korte tijd moest starten. 

Wij zochten daarom een specialist om als partner 

met ons mee te denken.” 

Er zijn verschillende opties voor de opstelplaatsen 

overwogen, vertelt Simon van Dijk, hoofd 

engineering van Voorbij Funderingstechniek. 

De oplossing werd gevonden in constructies 

met paalmatrassen op Hoge Snelheids Palen 

(HSP). Een dergelijke constructie kan snel worden 

geïnstalleerd en vervolgens direct worden belast. 

Vooral daar waar de bodem slecht is, wordt deze 

techniek vaker toegepast. Bijvoorbeeld onder 

provinciale wegen die dwars door polders lopen. 

De weg wordt dan aangelegd op een laag van 

geogrid en steenkorrel die de belasting verspreid 

over een groot aantal palen. Voor een 

kraanopstelplaats is deze toepassing echter 

nieuw. 

Simon van Dijk: “Voor de stabiliteit van de 

fundering voor de windturbines is gekozen 

voor het in een cirkel en schoor installeren van 

prefabpalen, eenderde schoor naar binnen en 

tweederde schoor naar buiten. Bijzonder bij dit 

project is dat deze schoorpalen deels onder de 

HSP-palen doorgaan, waardoor er een interactie 

is tussen de belasting op het paalmatras en de 

belasting van de turbinepalen. Om de interactie 

in beeld te brengen is in de ontwerpfase gebruik 

gemaakt van Plaxis 3D berekeningen.”

Kritische opdrachtgever

Het project voor RWE is een oefening in alert 

en precies werken. Er gelden strenge eisen 

voor kwaliteit, veiligheid en milieu, vertaald in 

strikte procedures. De opdrachtgever houdt 

voortdurend de vinger aan de pols. Gaat alles 

zoals afgesproken? Levert de aannemer wat er 

is beloofd? Wordt er volgens alle protocollen 

gewerkt?  Projectleider Ronald Faber: “We zijn 

veel gewend, maar leren ook zelf weer. 

De opdrachtgever dwingt ons heel kritisch op 
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Ronald Faber (links) en Simon van Dijk
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Feiten en cijfers windturbines

De in de Noordoostpolder te plaatsen windturbines zijn van de Duitse producent Enercon. 

Belangrijke kengetallen:

Totale hoogte: 198,45 m

Ashoogte: 135 m

Diameter toren onderzijde: 14,5 m

Diameter toren bovenzijde: 4,0 m

Rotordiameter: 127 m

Details funderingswerk

Voor de fundering van de twaalf windmolens installeert Voorbij Funderingstechniek 720 prefab 

palen met een lengte tussen 17,50 m en 31,75 m en een schachtmaat van 500 x 500 mm. 

De paalmatrassen voor de opstelplaatsen worden onderheid met in totaal bijna 

29.000 in de grond gevormde HSP-palen (6-13 m lang, diameter 220 mm). 

Er worden 200 HSP-palen per dag geïnstalleerd. 

onszelf en onze partners te zijn. Mensen van 

RWE zijn voortdurend op het werk aanwezig 

om te monitoren. We worden vaak letterlijk 

op de vingers gekeken. Men is heel secuur, 

en terecht.” Simon van Dijk: “Als Voorbij 

Funderingstechniek hebben wij daarom een 

eigen medewerker voor kwaliteitsregistraties 

permanent bij dit werk aanwezig.”

De bouw van Windpark Zuidwester kwam 

niet zonder slag of stoot tot stand. Na bijna 

twee decennia van ontwikkelen, ontwerpen 

en vergunningstrajecten, en drie jaar 

onderhandelen, is het werk in maart 2014 

van start gegaan. Koninklijke Sjouke Dijkstra 

legde de wegfundatie en asfaltverhardingen  

aan, maakte tijdelijke losplaatsen voor het 

heiwerk en verzorgde de onderbouw voor de 

op- en afritten naar de opstellocaties. Voorbij 

Funderingstechniek startte juni 2014 met haar 

werkzaamheden, die doorlopen tot begin 

2015. 

De installatie van het betonwerk voor de eerste 

windturbines begon eind oktober 2014. Iedere 

week daarna wordt gestart met de volgende 

locatie. Begin 2015 start de opbouw van de 

eerste windturbine. Naar verwachting duurt 

elke opbouw 2,5 maand. Elke geïnstalleerde 

turbine wordt direct aan het elektriciteitsnet 

gekoppeld en in bedrijf genomen. 

‘Zuidwester’ maakt deel uit van windpark 

Noordoostpolder, met een vermogen van 

429 MW - 16% van het totaal in Nederland 

opgestelde windvermogen - één van de 

grootste in Europa (86 turbines, 400.000 

huishoudens). Eind 2013 stond in totaal in 

Nederland 2.700 MW. Het project helpt mee 

om de duurzaamheidsdoelstelling uit het 

Nationale Energieakkoord te halen: 14 procent 

duurzaam in 2020.

Samen naar een goed eindresultaat

De samenwerking met Voorbij 

Funderingstechniek ervaart Ronald Faber van 

Koninklijke Sjouke Dijkstra als positief. “We zijn 

duidelijk tegen elkaar. Natuurlijk lopen dingen 

soms anders dan gepland en zit het weleens 

tegen. De praktijk is en blijft grillig. Maar wij 

lossen dat onderling goed op. Op die manier 

kunnen wij met elkaar een kwalitatief goed 

eindresultaat opleveren.”   

Gewicht toren: 2.800 ton

Gewicht gondel: 700 ton

Grootste hijsgewicht is de generator: 230 ton

Diameter fundering: 26,50 m

Hoogte fundatie incl. werkvloer: 3,70 m
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Bouwen als Oranje
Wat hebben integrale bouwprojecten en het Nederlands voetbalelftal met elkaar 
gemeen? Nou... best veel eigenlijk. Remco Hoeboer gebruikt de vergelijking in elk 
geval graag om duidelijk te maken waar het in integrale projecten om gaat. "Want 
net als bij het nationaal team gaat het om topprestaties, moet iedereen in het project 
het eigen belang opzij willen zetten voor het hogere doel, dezelfde taal spreken en 
volgens de afgesproken tactiek spelen." 

INTEGRALE PROJECTEN VRAGEN OM SPRANKELEND SAMENSPEL

Remco Hoeboer... 'dezelfde taal spreken'...
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Inspelend op de groeiende vraag naar volledige 

ontzorging bij vooral de grotere en complexere 

bouwprojecten trekken Croon, Mobilis en Wolter 

& Dros steeds vaker en nauwer samen op. Als 

directeur Integrale Projecten Infra & Industrie 

namens de drie TBI-bedrijven 'coacht' Remco 

Hoeboer die samenwerking en afstemming van 

werkzaamheden met een perfect projectverloop 

voor ogen. Niet alleen onderling, maar ook met 

de opdrachtgever en andere partners in het project. 

In de markt voor bouw- en onderhoudsprojecten 

in de infrastructuur en industrie signaleert hij 

namelijk een belangrijke tendens. "Het gaat 

steeds minder over het beton, de elektrotechniek 

en de installaties en steeds vaker over de hele 

levenscyclus van een bouwwerk of een systeem: 

ontwerp, engineering, realisatie en ook nog eens 

het onderhoud daarna. De klant vraagt een 

totaalprestatie over tien, vijftien jaar of zelfs langer. 

Die prestatie lever je niet alleen, maar met alle 

projectpartners samen."

'In vier seconden van nul naar honderd'

In prestatiecontracten is de aannemer zowel 

verantwoordelijk voor een goed eindproduct, als 

voor een feilloze werking tot lang na de oplevering. 

"Vergelijk het met een auto. Onder de motorkap zit 

een sterke accu van Croon, een krachtige motor 

van Mobilis en een solide overbrengingssysteem 

van Wolter & Dros. Maar veel klanten willen dat 

helemaal niet weten. Die zijn alleen geïnteresseerd 

in wat hij met de auto kán: in vier seconden van 

nul naar honderd en tien jaar lang geen problemen. 
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'De klant vraagt een 
totaalprestatie over 
tien, vijftien jaar of 

zelfs langer.'

Rutger van der Noort... 'Mobilizer geeft integrale werkwijze handen en voeten'...



Die tendens zie je niet alleen in de infrabouw, maar 

ook in de industrie. Ook daar hoor je steeds vaker: 

'Wij willen ons volledig richten op de core business. 

Zorgen jullie maar dat onze processen de komende 

tien jaar probleemloos werken, zonder dat wij er 

omkijken naar hebben."

'Dezelfde taal spreken'

Integrale projecten vereisen een geoliede 

samenwerking, zowel binnen de 

bouwcombinatie als met de opdrachtgever en 

andere partners en belanghebbenden "In het 

project moet iedereen dezelfde taal spreken, 

processen op dezelfde manier doorvoeren, op 

dezelfde manier tot dezelfde besluiten komen en 

op dezelfde manier denken en werken", aldus 

Hoeboer. "Alleen dan kun je échte toegevoegde 

waarde bieden in het project. En alleen dan kom 

je met oplossingen voor problemen waaraan de 

klant wellicht zelf nog niet eens had gedacht."

Remco Hoeboer wijst in dat verband graag 

naar geslaagde samenwerkingsprojecten,zoals 

de Markthal Rotterdam, het nieuwe Centraal 

Station in Rotterdam en de Sluiskiltunnel onder 

het Kanaal van Gent naar Terneuzen. "Bij de 

tunnel werken Croon, Mobilis en BAM als één 

hecht team met één taal en één werkwijze 

aan het project. De rol van de projectleider in 

zo'n complex integraal project is die van een 

bondscoach van een nationaal team die de 

neuzen van al die verschillende spelers van 

verschillende clubs dezelfde kant op moet 

krijgen. Iedereen werkt in dienst van het 

projectbelang. Na het inspelen mag je niet meer 

merken bij welke club het teamlid op de loonlijst 

staat, ofwel: namens welk bedrijf je in het 

project werkt." 

Samenwerking borgen met Mobilizer

Bij recente projecten als Santrijn in Oosterhout 

(stadswoningen, appartementen en een 

ondergrondse parkeergarage), De Centrale 

As (de nieuwe verbindingsweg tussen 

Drachten en Dokkum) en de uitbreiding van 

de rioolwaterzuiveringsinstallatie (inclusief het 

onderhoud na oplevering) bij Alblasserdam 

gaat die samenwerking nog een stap verder. 

Alle partijen in deze projecten werken 

met 'Mobilizer', het baanbrekende digitale 

management- en informatiesysteem van TBI voor 

het eenduidig managen, afstemmen, vastleggen, 

borgen en communiceren binnen tenders en 

projecten.

   

Aan de ontwikkeling van Mobilizer heeft 

Rutger van der Noort, bouwprocescoördinator 

bij Mobilis, belangrijk bijgedragen. Hij vertelt: 

"Mobilizer geeft de gevraagde integrale 

werkwijze in projecten handen en voeten. Het 

systeem helpt je waterdichte afspraken te maken 

over de werkwijze, zodat iedereen in het project 

op dezelfde manier werkt en dezelfde aanpak 

en begrippen hanteert, en die ook eenduidig 
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'Na het inspelen mag je niet meer merken bij welke club je op de 
loonlijst staat, ofwel: namens welk bedrijf je in het project werkt.'

...'ook als je alles keurig hebt vastgelegd in het systeem, moet je nog steeds 

met andere mensen samenwerken en communiceren'...



vastlegt. Mobilizer is geen doel op zich. 

Samenwerken is in de eerste plaats een houding. 

Je moet het vooral willen. Maar met Mobilizer 

heeft het projectteam wel een instrument in 

handen om die integrale, eenduidige werkwijze 

en procesbeheersing in het hele team te borgen 

en maximaal te laten renderen." 

Standaard gereedschap 

Mobilizer moet het standaard gereedschap 

worden in de bedrijfsvoering en projectaanpak 

van Croon, Mobilis en Wolter & Dros. Remco 

Hoeboer geeft leiding aan een stuurgroep die 

de implementatie van dit proces begeleidt. "We 

moeten daarbij wel letten op een goede balans 

tussen de gewenste eenduidigheid en maatwerk. 

Croon, Mobilis en Wolter & Dros zijn immers 

verschillende bedrijven met hun eigen producten, 

dienstverlening en markten. Wat we willen 

bereiken is dat de bedrijven Mobilizer kunnen 

inzetten voor én het verbeteren van de eigen 

processen én voor een eenduidige projectaanpak 

in integrale projecten. Een platform waarin de 

gezamenlijke ambities worden gelijkgezet en 

bewaakt."

Volgens Rutger van der Noort is werken met 

Mobilizer voor veel mensen een eye opener. 

"Men is zich veel meer bewust van zijn rol en 

verantwoordelijkheid in het totaalproces. Door te 

werken met Mobilizer, merk je bijvoorbeeld als 

omgevingsmanager: ik zit niet op een eilandje. 

Mijn werk hangt sterk samen met andere 

disciplines, zoals het ontwerp. Mobilizer stelt je 

in staat die raakvlakken expliciet te benoemen 

en bewaken en zorgt ervoor dat iedereen in het 

belang van het project werkt. Dat maakt het 

proces dynamisch en geeft een stuk borging."

'Bij klant zie je aha-effect'

Ook de opdrachtgever herkent zich direct in het 

systeem en de voordelen ervan voor zijn project. 

"Bij de klant zie je een aha-effect", aldus Rutger 

van den Noort. "Hij herkent in Mobilizer direct 

het Integraal Projectmanagement-model (IPM) 

dat hij zelf ook hanteert in projecten. Dat 

wij onze projectorganisatie op dezelfde leest 

schoeien als de zijne, zorgt voor herkenning en 

stelt hem gerust. Temeer daar hij via Mobilizer 

ook nog eens live kan meekijken naar de 

voortgang van het project en alle mutaties 

direct paraat zijn. Met Mobilizer kunnen we de 

opdrachtgever snel overtuigen dat we met onze 

manier van werken volledig invulling kunnen 

geven aan zijn vraag."

Aansprekende voorbeelden van integrale TBI-

projecten vindt u op pagina 28.

Mobilizer brengt integratie in stroomversnelling
Mobilizer moet uitgroeien tot hét digitale 

management- en informatiesysteem, 

waarmee de TBI-bedrijven hun 

bedrijfsprocessen, tenders en projecten 

beheersen en aansturen. Het systeem is 

ontwikkeld door Mobilis, en wordt nu 

uitgerold bij andere TBI-partners. 

Mobilizer stelt de bedrijven in staat om ook 

de meest complexe tenders en projecten van 

start tot finish te managen en beheersen. 

Sterker nog, hoe ingewikkelder het project 

hoe beter het zijn meerwaarde bewijst. 

Binnen het (web based) systeem wordt 

alle bedrijfs-, tender- en projectinformatie 

centraal opgeslagen, beheerd en gekoppeld. 

Alle informatie is door alle geautoriseerde 

gebruikers (dus ook de opdrachtgever) dag 

en nacht te raadplegen. En omdat Mobilizer 

schaalbaar is, kan het op de maat en eisen 

van elk project worden aangepast.

Inspirerend voor iedereen

Remco Hoeboer: "Mobilizer stelt ons in staat 

om ook in samenwerkingsprojecten een 

gezamenlijke visie en strategie te ontwikkelen 

die inspirerend zijn voor iedereen. Het 

systeem dwingt dat gewoon af. En ook dat 

die visie en strategie één op één worden 

doorvertaald in praktische plannen en worden 

voorzien van de juiste checks en balances." 

Rutger van den Noort: "Mobilizer heeft het 

denken over integraal samenwerken binnen 

TBI in een stroomversnelling gebracht. Het 

dwingt tot een zeer gestructureerde manier 

van werken. Tot goed nadenken over de 

meest kansrijke strategie: hoe vlieg je de 

tender of het project aan? Hoe stem je de 

projectorganisatie af op het project? Hoe 

organiseer je de samenwerking met andere 

projectpartijen? Hoe maak je afspraken en 

borg je dat iedereen ze stipt nakomt? Dat 

soort dingen kun je met Mobilizer perfect 

regelen, beheersen en borgen."

Geen 'vinkjescultuur'

Bang dat Mobilizer de creativiteit afremt 

en een 'vinkjescultuur' stimuleert, zijn 

Hoeboer en Van Noort allerminst. "Het is een 

hulpmiddel om zaken goed te regelen en vast 

te leggen. Het is geen communicatiemiddel. 

Echte communicatie en creativiteit vereisen 

dat je met andere mensen rond de tafel 

zit, elkaar inspireert en ideeën uitwisselt. 

Mobilizer verandert daar niets aan. Want 

ook als je alles keurig hebt vastgelegd in het 

systeem, moet je nog steeds met andere 

mensen samenwerken en communiceren."

'Dat wij onze projectorganisatie op 
dezelfde leest schoeien als de zijne, zorgt 
voor herkenning en stelt de klant gerust.'

'Hoe maak je afspraken en borg je dat 
iedereen ze stipt nakomt? Dat soort 

dingen kun je met Mobilizer 
perfect regelen en borgen.'
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NSP Rotterdam Centraal: 

overladen met prijzen

Ook wie er dagelijks komt, vergaapt zich vast nog 

wel eens aan de spectaculaire aanblik van het 

nieuwe 'Rotterdam Centraal'. Op de plek van het 

oude Centraal Station verrees een ultramodern 

nieuw OV-knooppunt van internationale betekenis. 

Blikvanger is het immense dak van staal en glas 

('de haaienbek'). Het meet 30.000m², waarvan een 

derde is bedekt met 130.000 zonnepanelen. 

Rotterdam Centraal is een schoolvoorbeeld van 

een complex integraal project in TBI-verband. 

Mobilis realiseerde het complex in nauwe samen-

werking met Croon Elektrotechniek, Wolter & 

Dros, MDB, Voorbij, Timmermans Infratechniek, J.P. 

van Eesteren en Korteweg Bouw. Opdrachtgevers 

waren ProRail, RET, NS, Stadsregio Rotterdam, 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de 

Gemeente Rotterdam. Het project behelsde onder 

meer de aanpassing van de sporen, de bouw van 

een nieuwe passage, twee nieuwe stationshallen 

en een nieuwe sporenkap.

Dagelijks nemen 110.000 reizigers in Rotterdam 

Centraal de trein, tram, metro of bus. Dat is net zo 

veel als op luchthaven Schiphol. De verwachting 

is dat dit aantal in 2025 is gegroeid naar 323.000 

reizigers per dag.

Over het veelgeroemde project daalde een ware 

prijzenregen neer. Het gedurfde ontwerp van 

Benthem Crouwel Architects, Meyer en Van 

Schooten Architecten and West 8 won de Brunel 

Award, Dutch Design Award, Houtarchitectuurprijs, 

Nationale Staalprijs en Living Daylights Award.

Markthal Rotterdam: 

project van superlatieven

Zelden zal er zo'n stormloop zijn geweest op een 

nieuw 'winkelcentrum'. Nog geen maand na de 

officiële opening door Koningin Máxima schuifelde 

de miljoenste bezoeker langs de stalletjes, 

winkeltjes en terrasjes in de Markthal Rotterdam, 

de spectaculaire overdekte foodmarkt, overkapt 

door een kantoren- en appartementencomplex, 

aan de Blaak in het hart van Rotterdam. 

Over de Markthal Rotterdam kan slechts in 

superlatieven worden geschreven. Het exterieur 

is ronduit imposant. Een tien verdiepingen hoge 

toog (totaal 95.000m²) in de vorm van een 

hoefijzer biedt onderdak aan kantoren, winkels, 

een supermarkt, horecazaken, een kookschool en 

meer dan 200 appartementen. Onder de boog 

strekt zich een overdekte markt uit ter grootte 

van twee voetbalvelden met 100 versunits uit 

alle foodbranches, omringd door het grootste 

kunstwerk van Nederland: een 11.000m² groot 

tableau met reusachtige afbeeldingen van verse 

marktproducten, ontworpen door Arno Coenen 

en Iris Roskam. Onder het maaiveld ligt een 

parkeergarage van vijf etages, die plaats biedt aan 

1.200 auto's 

  

Het complex werd in opdracht van ontwikkelaar 

Provast ontworpen door architectenbureau 

MVRDV. J.P. van Eesteren bouwde de toog met 

markthal. De parkeergarage werd gerealiseerd door 

de combinatie Mobilis - Martens en Van Oord. De 

bouw van het complex nam vijf jaar in beslag. 

Santrijn Oosterhout: 

parkeergarage en 

woningen

In het centrum van Oosterhout ontwikkelt en 

realiseert een combinatie van ontwikkelaar 

Blauwhoed en TBI-bedrijven Korteweg Bouw en 

Mobilis het project 'Santrijn'. Het werk omvat 

de realisatie van een tweelaagse ondergrondse 

parkeergarage voor 275 auto's met daarboven 

20 stadswoningen en 33 appartementen in twee 

appartementengebouwen. 

De woningen en appartementen worden 

in eigen ontwikkeling gerealiseerd door de 

combinatie. De parkeergarage is een initiatief 

van de Gemeente Oosterhout, bedoeld om 

de parkeerdruk van bezoekers van theater De 

Bussel en de nabijgelegen winkels, te verlichten. 

De appartementen worden verhuurd en de 

stadswoningen verkocht. 

De combinatie kwam als winnaar uit de bus bij de 

prijsvraag die de gemeente Oosterhout eerder had 

uitgeschreven voor deze opgave. In mei van dit 

jaar luidde Voorbij Funderingstechniek de bouw 

in met drie bezwijkproeven en het installeren van 

de damwand en groutankers voor de bouwkuip 

van de parkeergarage. De parkeergarage wordt in 

oktober 2015 opgeleverd. De woningen kunnen in 

de zomer van 2016 worden betrokken.

SAMEN WERKEN AAN VANDAAG
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RIF010: surfen in hartje Rotterdam 

Surfen, raften, duiken en kajakken in hartje 

Rotterdam? Het winkelend publiek in de 

Hoogstraat zal straks wellicht vreemd opkijken bij 

het zien van tientallen watersporters op anderhalve 

meter hoge golven in de nu nog uitgestorven 

Steigersgracht. Het unieke binnenstedelijke 

watersportgebied wordt in 2015 gerealiseerd door 

TBI Infra, in opdracht van Stichting RIF010.

 

In juli 2014 won de Stichting het Stadsinitiatief 

2014, een wedstrijd die was uitgeschreven door 

de Gemeente Rotterdam. Prijs: 3 miljoen euro 

en de toestemming om het idee uit te voeren. 

RIF010 is een coalitie van ondernemers, bouwers, 

architecten, horecamensen, wetenschappers 

en studenten die watersport in het hart van de 

Maasstad voor iedereen mogelijk wil maken.

Voor de realisatie van het watersportgebied 

wordt de Steigersgracht afgesloten van de rest 

van de Rotte. Na het plaatsen van de tijdelijke 

damwanden wordt de gracht leeggepompt en 

het betonwerk uitgevoerd. Vervolgens worden de 

terrassen, het zand, de riffen en de geomatrassen 

aangebracht. Ten slotte wordt de dan geheel 

afgesloten gracht weer volgepompt met schoon 

water. De surfgolven worden opgewekt met een 

speciaal hiervoor ontwikkelde installatie.

 

De ambiance van een surfstrand wordt 

gecompleteerd door een strandhuis met terras en 

een 'vuurtoren' in de inham bij het McDonalds-

restaurant.

www.rif010.nl

Maximabrug Alphen aan den Rijn: volledig energieneutraal 

Met de Maximabrug krijgt Alphen aan den Rijn 

een fraaie, energieneutrale oeververbinding over 

de Oude Rijn ten westen van de stad. De brug 

verbindt de N11 met Koudekerk aan den Rijn en 

bedrijventerrein Gnephoek . De nieuwe brug en 

wegen moeten de leefkwaliteit, bereikbaarheid en 

economische kracht van de stad helpen versterken 

en verbeteren.

 

Syb van Breda & Co Architects tekende voor 

het ontwerp van de brug; wUrck voor het 

landschapsontwerp. De brug en de aanvoerwegen 

worden gerealiseerd door Mobilis, samen met 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Hollandia. 

Met zijn inschrijving won Mobilis de tender die 

was uitgeschreven door de Gemeente Alphen 

aan den Rijn.

 

In het project is er bijzondere aandacht voor de 

veiligheid van weggebruikers en de leefbaarheid 

voor de omgeving. Een intelligent verlichtingsplan 

verhoogt zowel de sociale als de verkeersveiligheid. 

Door een uitgekiende werkmethode creëren 

de bouwpartners minimale hinder en maximale 

veiligheid bij de uitvoering van het werk. 

En de energie voor de brugbediening en 

-verlichting wordt opgewekt door een eiland van 

zonnepanelen in de lus van de toeleidingsweg.

 

De werkzaamheden starten in januari 2015. In het 

najaar van 2016 gaan de slagbomen open voor het 

verkeer.

www.maximabrug.nl

SAMEN BOUWEN VOOR MORGEN



Routineus manoeuvreert Paul Timmermans zijn 

auto langs de wirwar van chemische installaties 

op het 800 ha grote Chemelot-complex. De 

projectleider is op vertrouwd terrein. Onderweg 

vertelt hij honderduit over de huzarenstukjes 

die Timmermans Infratechniek in de loop der 

jaren op het DSM-complex heeft geleverd. 

Aangekomen op de plaats van bestemming, 

komt hij op het eigenlijke onderwerp van 

gesprek: het gerenoveerde bluswaterbekken 

Beekersveld met zijn nieuwe pompenplatform. 

"Met dit werk hebben we als TBI Infra ons 

visitekaartje afgegeven: Mobilis met zijn grote 

ervaring met buitendienststellingen, planning en 

projectbegeleiding, Voorbij Prefab Beton met zijn 

slimme prefab-oplossingen voor betonconstructies 

en Timmermans Infratechniek met zijn ervaring 

met kunststof folieconstructies en werken in de 

complexe industriële omgeving van DSM, met 

haar strenge eisen en strikte procedures. Samen 

staan we sterk. Dat hebben we in dit project wel 

bewezen."

Bluswaterbekken volledig droogleggen

Op het eerste gezicht lijkt het een 'eenvoudige' 

rechttoe-rechtaanklus: een waterbassin 

schoonmaken en een betonnen platform met 

pompenhuis bouwen. Maar niet volgens de 

aanpak en planning die TBI Infra opdrachtgever 

EdeA (verantwoordelijk voor het blussysteem 

op Chemelot) had voorgesteld: namelijk binnen 

twee weken en met volledige drooglegging van 

het bassin. En dat terwijl de preventieve grote 

schoonmaak niet eens op de oorspronkelijke 

boodschappenlijst stond. Paul Timmermans: 

"In onze aanpak zou het bassin een week lang 

volledig droog worden gelegd. Dat gaf ons de 

gelegenheid om het bassin in den droge meteen 

grondig te inspecteren en schoon te maken. 

Uiteindelijk hebben we de klant voor dat idee 

gewonnen. Het reinigen was geen overbodige 

luxe, zo bleek. We hebben maar liefst 800 kuub 

slib weggezogen, waarna we de kunststof folie 

op de bodem grondig hebben schoon gespoten, 

geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. 

Daarmee was het bassin weer als nieuw."

Klant gewonnen voor beter plan

Oorspronkelijk bestond de projectopdracht uit de 

bouw van een nieuw platform met pompenkamer 

boven het bassin ter vervanging van het 

verouderde pompgebouw op de wal, inclusief 

detailengineering, funderingspalen, betonnen 

constructie, trapconstructies, leuningen, filters 

en het ontkoppelen van de bluswaterleidingen. 

Omdat het blussysteem op het terrein altijd moet 

kunnen beschikken over voldoende bluswater, 

'Samen staan we sterk. Dat hebben we in 
dit project wel bewezen.'

Er kan veel in een week, 
heel veel...
Op het immense chemiecomplex 'Chemelot' rond DSM bij Geleen renoveerde TBI Infra 
in ruim twee weken een groot bluswaterbassin, inclusief nieuw(ruw)bouw van een 
pompenhuis. Met dit knappe staaltje van durf, know how, planning en samenwerking 
gaf TBI Infra ook in Limburg zijn visitekaartje af als aanbieder van slimme, integrale 
bouwoplossingen in complexe industriële omgevingen. En het nieuwe concernlid 
Timmermans Infratechniek toonde aan dat het bedrijf in blakende vorm verkeert.

INTEGRAAL HUZARENSTUKJE OP CHEMELOT-COMPLEX



zou de nieuwbouw aanvankelijk plaatsvinden 

in een tijdelijke bouwput, afgeschermd door 

damwanden. Samen met de experts van 

Mobilis en Voorbij wisten Paul Timmermans en 

bedrijfsleider grondtechniek Arno Schoffelen de 

klant echter met de nodige overredingskracht 

te winnen voor een beter plan: het bassin een 

week lang helemaal buiten gebruik stellen, zodat 

het hele bekkencomplex grondig kon worden 

aangepakt.

'Onze aanpak bood alleen maar voordelen'

Arno Schoffelen: "Onze aanpak bood alleen 

maar voordelen. Allereerst hoefde de folie niet 

onderbroken te worden voor een tijdelijke 

kering. Bovendien konden we door het bassin 

helemaal droog te pompen, de bestaande folie 

echt grondig inspecteren en reinigen. In den 

natte kan dat niet. Nu wist men dus zeker dat het 

echt goed gebeurde. En door al het betonwerk 

in prefab uit te voeren, verkortten we de 

doorlooptijd en konden we een hogere kwaliteit 

garanderen. Onze oplossing was goedkoper, 

beter, sneller én minder risicovol." 

Op basis van die overtuigende argumenten ging 

EdeA uiteindelijk overstag. Zij het onder één 

harde voorwaarde: het bassin mocht met het 

oog op de vereiste brandveiligheid niet langer 

dan een week droog staan. In die zeven dagen 

moest bijna alles gebeuren: droogpompen, 

inspecteren, slib wegzuigen, schoonmaken, 

fundering, kelderbak, onderwaterpompen 

('verzopen pompen') en vuilroosters aanbrengen, 

folie terugbrengen en waterdicht lassen en het 

bekken weer volpompen. En niet te vergeten: 

het opvissen en weer terugzetten van de 18 

karpers die het bassin moeten vrijhouden van 

groen en vuil. Dankzij een grondige voorbereiding 

en uitgekiende planning slaagde het TBI-team 

wonderwel in zijn opzet. De week daarop werd 

het bordes met de pompenkamer afgemaakt. Dit 

werk hoefde niet per se in het droge te worden 

uitgevoerd. Het werk wordt dit najaar afgerond 

met de nieuwe bestrating bij het bassin. 

Goed geoliede bouwmachine

De website van TBI Infra/Timmermans 

Infratechniek toont een time-lapsfilmpje waarin 

al die werkzaamheden in krap drie minuten 

aan de kijker voorbijtrekken. De indruk die het 

achterlaat, is die van een geoliede bouwmachine 

en goed ingespeeld team waarin geen minuut 

wordt verspild, alle werkzaamheden naadloos op 

elkaar aansluiten en niets aan het toeval wordt 

overgelaten. Elke partij speelde in dat strakke 

draaiboek een eigen hoofdrol: Mobilis tekende 

voor de projectbegeleiding en planning, Voorbij 

Prefab Beton voor het maken en aanbrengen van 

funderingen en prefab beton-elementen voor 

het platform en Timmermans voor het droog- 

en volpompen van het bassin, het reinigen en 

herstellen van de folie en het aanbrengen en 

aansluiten van de leidingen. 

Paul Timmermans: "Iedereen die ik erover spreek, 

zegt: het is bijna niet te geloven wat jullie in zo'n 

korte tijd hebben gepresteerd. Het project spreekt 

zich echt rond." Arno: "Door de samenwerking 

binnen TBI hebben onze klanten kennis kunnen 

maken met de kennis en kunde van onze TBI-

zusterbedrijven en met de korte lijnen, optimale 

procescontrole en korte doorlooptijd die we als 

integrale infrabouwer kunnen bieden. Het was 

qua omvang en omzet een relatief klein project, 

maar voor ons van cruciaal belang als opstap 

naar nieuwe opdrachten." En inderdaad: de 

uitnodigingen voor inschrijvingen op nieuwe 

projecten vallen op de deurmat. Missie geslaagd, 

oordelen Arno en Paul tevreden.

'Het project spreekt 
zich echt rond.'
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Arno Schoffelen (links) en Paul 
Timmermans bij het brandschone 
bluswaterbekken en nieuwe 
pompenplatform... 'Onze oplossing 
was goedkoper, beter, sneller én 
minder risicovol' ...
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De Paleisbrug is gemaakt van het onderhoudsarme 

en weervaste Cortenstaal en heeft de voor 

deze staalsoort karakteristieke roestbruine 

kleur. De gebruikers worden straks bovendien 

getrakteerd op een ‘groene’ oversteek. Over de 

gehele lengte krijgt het brugdek beplanting in 

de vorm van grassen, struiken en bomen. Zo 

wordt de brug in feite een verhoogd stadspark 

met wandelpaden, fietspaden en zitbankjes. Het 

ontwerp is van voormalig rijksbouwmeester Mels 

Crouwel van Benthem Crouwel Architecten. 

Het beplantingsplan komt van de bekende 

tuinarchitect Piet Oudolf. 

Opdrachtgevers voor Mobilis zijn ProRail voor 

de ruwbouw en de gemeente ’s-Hertogenbosch 

voor de afwerking. Mobilis is verantwoordelijk 

voor de gehele realisatie en het onderhoud voor 

de eerste tien jaar. Voor de gemeente werd een 

integraal ontwerp voor de afbouw gemaakt, 

waarin vier bestekken werden geïntegreerd 

(Diagonale liften, E+W , bouwkundig en 

'We willen échte kwaliteit, 
ook qua uitstraling'
De eerste bijnamen voor de Paleisbrug in ’s-Hertogenbosch doen al de ronde. Zo 
spreken sommigen oneerbiedig over de ‘roestbak’. Maar iedereen is het erover 
eens dat de brug landmark-achtige allure heeft. Het 253 meter lange, en tien meter 
brede, bouwwerk is een echte eyecatcher. De brug vormt straks een nieuwe fiets- en 
voetgangersverbinding tussen het Paleiskwartier en de oude binnenstad.    

’S-HERTOGENBOSCH KIEST VOOR BRUG EN STADSPARK IN ÉÉN 

Impressie van de Paleisbrug zoals die er straks uit gaat zien.



waterhuishouding beplanting). Mobilis kreeg 

het Prorail-deel en het gemeentelijke deel van 

het werk gegund op basis van een UAV-GC 

contract.

Een plek om te verblijven

Het Paleiskwartier is een nieuw stadsdeel 

aan de westzijde van het oude centrum, met 

kantoren, appartementengebouwen, winkels 

en parkeervoorzieningen van eigenzinnige 

architectuur. De wijk grenst aan het Centraal 

Station van de Noord-Brabantse hoofdstad. 

Roel Dekens, senior projectmanager bij de 

sector Stadsontwikkeling van de gemeente 

’s-Hertogenbosch: “Het Paleiskwartier hoort bij 

het centrum. Zo voelen we dat hier. Ons station 

heeft bijvoorbeeld twee ‘voorkanten’, geen 

‘achterkant’. Bij de gemeente vinden we daarom 

dat we de stadsdelen op een bijzondere manier 

met elkaar moeten verbinden. Er is dan ook 

lang over de brug nagedacht. Want we willen 

échte kwaliteit, ook qua uitstraling. Niet alleen 

een oversteekplaats, maar ook een plek om 

te verblijven. Vandaar het groene karakter. De 

tuinarchitect heeft eerder iets soortgelijks gedaan 

met oude metrobanen in Manhattan, New York. 

Vanaf de brug heb je een prachtig uitzicht op het 

historische polderlandschap aan de rand van de 

stad, het Bossche Broek en de Gement.”

Ook de bewoners van de westelijke wijken van 

de stad profiteren van de verbeterde verbinding. 

Omgekeerd worden de voorzieningen in West, 

zoals de Onderwijsboulevard, het nieuwe Jeroen 

Bosch Ziekenhuis en het Westerpark beter 

toegankelijk vanuit de binnenstad. Voetgangers 

en fietsers kunnen de brug aan beide zijden op 

via trappen met fietsgoot of met een diagonale 

lift. Een speciaal verlichtingsplan zorgt voor 

sfeervolle verlichting en extra sociale veiligheid. 

Vloerverwarming in het brugdek en de trappen 

voorkomt ’s winters bevriezing. Het warme water 

dat daarvoor nodig is, wordt ’s winters uit de 

aarde opgepompt. 

Slechts één buitendienststelling

Op grond van de Beheerconcessie 

Hoofdspoorweginfrastructuur is ProRail 

onder meer verantwoordelijk voor de veilige 

berijdbaarheid en beschikbaarheid van de 

hoofdspoorweginfrastructuur. Onder die 

verantwoordelijkheid en bevoegdheid valt ook 

de aanleg van een spoorkruisende brug als de 

Paleisbrug in opdracht van de gemeente.

Het spoor is belangrijk voor ’s-Hertogenbosch, 

zegt Roel Dekens. Hoort er onlosmakelijk bij, is 

een wezenlijk onderdeel van de stad. Daarom 

hebben de gemeente en ProRail, als beheerder 

van het spoorwegnet, elkaar hard nodig. Op dit 

project, maar ook elders. 

'Het is bij de bouw van een brug over het 
spoor belangrijk om precies te weten wie 

de eigenaar van welk probleem is.'

33Impressie van de Paleisbrug zoals die er straks uit gaat zien.

V.l.n.r.: Piet Versteden (ProRail), Roel Dekens (gemeente ’s-Hertogenbosch) 

en Gerard van den Berg (Mobilis).
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Bouwmanager Piet Versteden van ProRail 

valt hem daarin bij. “Bij de bouw van een 

brug over het spoor komt heel wat kijken. 

Het is erg belangrijk precies te weten wie de 

eigenaar van welk probleem is. Wij hebben 

daarom met de gemeente en Mobilis voor 

een bouwteam gekozen waarbij we in nauwe 

samenwerking met de gemeente de ruwbouw 

van de Paleisbrug gerealiseerd hebben. En ik 

denk eerlijk gezegd dat we het niet veel beter 

hadden kunnen doen. Het is bijvoorbeeld 

gelukt het spoorkruisende deel van de brug te 

plaatsen in één buitendienststelling van slechts 

32 uur. Dankzij de medewerking en inzet 

van velen bij de gemeente, ProRail, Mobilis 

en omgevingspartijen is de hinder voor de 

omgeving hierbij tot een minimum beperkt 

gebleven.”

Het bewuste brugdeel van 47x10 m² en 400 ton 

zwaar werd op een zaterdag eerst opgehesen 

door twee 700-tons kranen en geplaatst op 

twee meerassige transportvoertuigen. Zo kon 

het in zijn geheel verplaatst worden. Om de 

bovenleiding van het emplacement te passeren, 

is het laatste stuk door inrijden en inhijsen 

uitgevoerd. Om dit alles mogelijk te maken, 

moest ProRail vooraf  ter plaatse ook nog werk 

aan de bovenleidingen  laten verrichten.  

Het huzarenstukje trok het nodige publiek. Veel 

Bosschenaren keken op veilige afstand toe hoe 

het gevaarte millimeter voor millimeter op zijn 

plaats werd gezet. De gemeente had voor het 

spektakel zelfs een ruimte in een naastgelegen 

kantoorpand ingericht en er bewoners, 

belangstellenden en relaties voor uitgenodigd. 

Gevoelige omgeving

“Het inhijsen was één van onze grote 

uitdagingen op dit project”, beaamt 

projectleider Gerard van den Berg van Mobilis. 

“Het is heel beheerst gegaan en in goed 

overleg met de omliggende bedrijven.” Met 

de gevoeligheid van de omgeving moet 

Mobilis sowieso terdege rekening houden. 

Aan de ‘paleiskant’ grenzen de voormalige 

Remington-fabrieken vrijwel direct aan de 

bouwlocatie. Aan deze monumentale panden 

mocht uiteraard geen enkele schade ontstaan. 

Ook verkeerstechnisch viel het nodige te 

regelen. De laan die evenwijdig aan het spoor 

loopt, grenst eveneens aan de bouwlocatie. 

Mogelijke langdurige stremming was voor de 

gemeente niet bespreekbaar met het oog op de 

omliggende bedrijvigheid en het verkeer richting 

station. Mede daarom maakte staalbouwer 

Van den Besselaar alle brugdelen in prefab 

secties. Deze konden vervolgens vanuit de 

fabriek in Udenhout naar de bouw worden 

getransporteerd. Gerard van den Berg: “Dit alles 

werd op de voorbouwlocaties samengesteld 

tot één geheel. Niet alleen het spoorkruisend 

deel hebben we erin gereden, maar later in het 

project ook de aanbruggen. Deze aanbruggen 

zijn in één avond op de opleggingen gelegd.”

Een andere belangrijke uitdaging was van 

constructieve aard. De brug heeft een stalen 

onderbouw met daarop een betonnen plaat 

met uitsparingen voor bomen en planten. 

De TU Delft heeft zelfs geadviseerd  bij  de 

berekeningen van de gecombineerde staal-

betonconstructie van de aanbruggen. Daarvoor 

is, ook met het oog op de omgeving, een 

trillingsarm funderingssysteem toegepast. 

Heien was geen optie. De ligging van 

bestaande kabels en leidingen bleek een extra 

complicerende factor. “Dat konden we oplossen 

door een constructie met funderingsplaat en 

paalfundering over de ondergrondse kabels en 

leidingen aan te brengen”, blikt Gerard van den 

Berg terug.

Het project is in mei 2012 aanbesteed. Op 

1 juli 2014 leverde Mobilis de ruwbouw op 

aan ProRail. Vervolgens vond op 7 juli 2014 

overdracht door ProRail aan de gemeente 

‘s-Hertogenbosch plaats. De Paleisbrug moet 

31 maart 2015 gereed zijn. Roel Dekens van de 

gemeente: “Bij dit project zijn zeer veel partijen 

betrokken. Dat vergt, zacht uitgedrukt, enige 

afstemming. Maar ik kan niet anders zeggen 

dat de samenwerking vlot verloopt.” ProRail-

bouwmanager Piet Versteden is het helemaal 

met zijn bouwpartner eens. Lachend: “Het 

wordt een heel mooi product waarop we met 

zijn allen heel trots mogen zijn.”

'Bij dit project 
zijn zeer veel 

partijen betrokken. 
Dat vergt, zacht 

uitgedrukt, enige 
afstemming'

Het 400 ton zware brugdeel kon in één keer worden geplaatst.
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'Simpeler dan de wasstraat'
Het lijkt zo simpel. Je rijdt je auto in een liftruimte, volgt een paar aanwijzingen op 
een display op, en stapt uit. Een volautomatisch systeem parkeert je auto vervolgens op 
de meest geschikte plek in de parkeergarage. En bij terugkomst staat de auto binnen 
een minuut (!) weer voor je klaar. Alweer volautomatisch. 

MOBILIS-SKYLINE: INNOVATIEF, DUURZAAM EN VOLAUTOMATISCH PARKEREN

Het lijkt niet alleen simpel, dat is het ook. “Ons 

systeem werkt voor de automobilist eenvoudiger 

dan een wasstraat”, zegt Richard Denzler. Hij 

is directeur van Skyline Parking, ontwikkelaar 

en producent van volledig geautomatiseerde 

parkeersystemen. Het Zwitserse bedrijf is met 

Mobilis voor Nederland een exclusief partnerschap 

aangegaan voor de bouw van (ondergrondse) 

parkeergarages met de gepatenteerde systemen 

van Skyline. “Samen zijn we in staat om unieke 

turnkey-oplossingen aan te bieden”, aldus Richard 

Denzler. Mobilis in de rol van civieltechnische 

design & construct-aannemer, Skyline Parking 

voor engineering, technologie en productie van de 

autoliften.

 

Meer auto’s in minder ruimte 

Het unieke zit in de vele voordelen die de combi 

Mobilis-Skyline biedt. Zo vergt de bouw slechts om 

en nabij een derde van het ruimtebeslag van een 

conventionele parkeergarage- of kelder. Tegelijk 

is het ruimtegebruik binnen zeer efficiënt. Omdat 

de auto’s worden ‘gestapeld’ kan het systeem 

16 auto’s kwijt in 45 m³. Bij de conventionele 

oplossing is dat 120 m³, wat dus bijna driemaal 

zoveel ruimte kost. Ter illustratie: een Ferrari heeft 
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minder hoogte nodig dan een Landrover. Die 

flexibiliteit biedt het systeem. We kunnen dus 

met recht over compact parkeren met een hoog 

rendement spreken.

Mobilis-directeur Jan de Jong is enthousiast 

over de samenwerking met Skyline. “Dit 

parkeerproduct is bij uitstek geschikt voor 

een dichtbevolkt land als Nederland, met 

zijn dichtbebouwde binnensteden. Vooral de 

ondergrondse oplossing zal het denken over 

parkeren en parkeergarages de komende jaren 

echt veranderen. We kunnen de schaarse ruimte 

nu veel  beter benutten en echt maatwerk leveren. 

En nog goedkoper ook.”

De vertegenwoordiging van Skyline in Nederland 

kwam met Mobilis in gesprek doordat een 

wederzijdse relatie het TBI-bedrijf ‘dé expert in 

ondergronds bouwen in Nederland’ noemde. 

De lijst met recente referentieprojecten bewijst 

dat: Spoorzone Delft, Metrostation Rotterdam 

CS, Sluiskiltunnel en Tweede Coentunnel. 

Ondergrondse parkeergarages realiseerde 

Mobilis onder meer onder de nieuwe Markthal 

in Rotterdam, onder het hoofdkantoor van 

Rabobank in Utrecht, in de Spoorzone Delft en 

in Leeuwarden. Het contact met Skyline was snel 

gelegd. Maar eerst wilde Jan de Jong uiteraard 

met eigen ogen zien hoe het systeem in de 

praktijk functioneerde. In Zwitserland bezocht hij 

diverse parkeergarages en raakte onder de indruk. 

“De techniek is zeer robuust, echt Zwitsers. Skyline 

is een puur door technologie gedreven bedrijf. 

Alleen het beste is goed genoeg.”

Puur rationeel concept 

Skyline Parking-directeur Richard Denzler vult aan: 

“Met de mechanische systemen, die al sinds de 

jaren tachtig in de markt zijn, gaat nog weleens 

iets mis. Dat heeft het denken over automatisch 

parkeren negatief beïnvloed. Ons systeem echter, 

is state of the art, een puur rationeel concept. 

Bestuurders komen zelf niet in de ruimte waar 

de auto’s geparkeerd staan. Er wordt niet 

rondgereden, er ontstaan geen rijen wachtende 

auto’s, er zijn geen inparkeermanoeuvres. De 

kans op een aanrijding, schade of brand is nihil. 

En de auto is binnen een minuut weer rijklaar 

voor vertrek. Vergelijk dat eens met de tijd die 

je kwijt bent bij het uitrijden van een gewone 

parkeergarage.”

De ratio in het concept resulteert in belangrijke 

bijkomende pluspunten. Zo wordt de sociale 

veiligheid ermee gediend. Lange wandelingen 

door stille en matig verlichte parkeergarages zijn 

niet meer nodig. En het is onmogelijk de auto te 

stelen. Ook het milieu profiteert. De uitstoot van 

uitlaatgassen vermindert enorm doordat er binnen 

niet wordt gereden. De parkeerschacht bevat, 

behalve de parkeerlift, verder geen installaties en 

is daardoor zeer energiezuinig. Wat ook weer een 

positieve invloed heeft op beheer en onderhoud 

en beduidend goedkoper uitvalt in vergelijking 

met traditionele garages. 

Veel interesse

Skyline Parking ging in 2007 uit de startblokken. 

De ontwikkeling van het  parkeersysteem duurde 

een aantal jaren. De eerste parkeergarages met 

het systeem werden vanaf 2010 gerealiseerd 

in thuisland Zwitserland: in Zürich en in 

Schaffhausen. Richard Denzler trad in 2013 

Links Richard Denzler, directeur Skyline Parking, rechts Jan de Jong, directeur Mobilis… 

'We merken dat er veel interesse is'…

Meer auto's in minder ruimte



10 unieke 
voordelen
De 10 significante voordelen van de 

Mobilis-Skyline parkeeroplossing in 

het kort:

1.  Ruimtebeslag 1/3 van conventionele    

 P-garage, dus minder gebruik van 

 de openbare ruimte

2. Duurzaam door minder uitlaatgassen  

 en lager energieverbruik

3. Snel, veilig en comfortabel parkeren

4. Hoge capaciteit, 2x zoveel auto’s per m³

5. Snelle response, auto in circa 1 minuut 

 weer terug

6. Geen publiek in garageruimte, diefstal  

 onmogelijk 

7. Modulair uitbreidbaar 

8. In- en uitritten buiten openbare weg

9. Concurrerend in total cost of ownership

10. Weinig bouwhinder voor omgeving

www.skyline-parking.com 

www.mobilis.nl

37Zo werkt Mobilis - Skyline Parking. 
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tot het bedrijf toe en kon daarmee een droom 

verwezenlijken: ondernemen met een bedrijf 

waarin hij ook zelf aandelen heeft. Met zijn 

ervaring in de industrie is de materie hem op het 

lijf geschreven. “Dit is geen markt voor ‘quick 

runs’. Het kost gemiddeld één tot vijf jaar voor je 

op een project concreet kunt gaan bouwen.”

Jan de Jong, aanvullend: “We merken dat er 

veel interesse is. Bij gemeenten, exploitanten van 

parkeergarages, project- en gebieds-ontwikkelaars 

en architecten. Maar ook bij potentiële 

opdrachtgevers als bedrijven, ziekenhuizen, 

luchthavens en ov-bedrijven. We hebben in 

dit eerste jaar van onze samenwerking al veel 

contacten gelegd.”

Mobilis en Skyline kunnen de parkeergarages 

geheel ondergronds, gedeeltelijk ondergronds, 

maar ook bovengronds bouwen. De techniek 

heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen 

en is uiterst betrouwbaar, benadrukt Richard 

Denzler. Het systeem is geschikt vanaf 50 auto’s, 

kan tussen de 5 en 13 parkeerlagen krijgen en 

modulair worden uitgebreid. Belangrijk voordeel 

bij de ondergrondse variant is dat de toe- en 

uitritten niet dieper dan -1 hoeven te gaan. De 

rest doet het autoliftsysteem. 

Jan de Jong: “Binnen TBI kunnen wij ook de 

elektrotechnische en werktuigbouwkundige 

expertise leveren. We zijn dus in staat om de 

complete  realisatie voor onze rekening te nemen: 

ontwerp, bouw en onderhoud.” De total cost

of ownership is volgens hem gelijk aan die van 

conventionele parkeergarages. “Het is een kwestie 

van tijd en dan zijn we in Nederland gewend aan 

deze zeer innovatieve, uiterst compacte turnkey 

parkeeroplossingen. We zijn er het ideale land 

voor.”



Unieke oplossing voor 
uitzonderlijke uitdaging
Met zijn spectaculaire reliëfontwerp voor de geluidswanden langs de tunnelmonden 
van de nieuwe spoortunnel door Delft stelde architect Daniel Jongtien de fabrikant 
van de betonnen wandelementen voor een bijzondere uitdaging. Wekenlang beten 
de engineers van Voorbij Prefab Beton zich vast in de vraag: hoe op efficiënte 
wijze 160 unieke wandelementen te produceren, zónder in tijdrovend handwerk te 
vervallen? Het antwoord werd gevonden in een set vaste mallen en een reeks losse 
'reliëfmodules', waarmee het uitzonderlijke ontwerp op fabrieksmatige wijze kan 
worden gerealiseerd binnen de gestelde levertermijn.

'IN NEDERLAND NOG NIET EERDER VERTOOND'

Zonder het speciaal ontwikkelde procédé hadden 

de betonmakers van Voorbij Prefab Beton voor een 

schier onmogelijke opgave gestaan. Niet alleen 

was de scherpe deadline voor het aanleveren van 

de eerste tranche van 60 stuks à 5 meter lang dan 

beslist onhaalbaar geweest. Ook de kosten zouden 

door het handwerk de pan uit zijn gerezen. De 

speciale methodiek maakt een productie van 

10 elementen per week mogelijk, zodat de 60 

elementen voor de eerste fase (de oostzijde van 

de twee tunnelmonden) in slechts twee maanden 

kunnen worden geproduceerd.

'Eindresultaat moet superstrak zijn'

Begin 2014 werd Voorbij Prefab Beton gevraagd 

de 160 betonpanelen te leveren voor de beide 

tunnelmonden van de 2,3 lange spoortunnel die 

Combinatie CrommeLijn (met Mobilis als een 

van de combinatiepartners) momenteel realiseert 

Rogier van den Brink (links) en Richard Gabel... spectaculair ontwerp, maar lastig om te maken...
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in het centrum van Delft. De wanden zijn aan 

de omgevingszijde gedecoreerd. Projectleider 

Rogier van den Brink: "Het ontwerp hiervoor is 

uitzonderlijk. Het bestaat uit antracietkleurige 

betonelementen van verschillende formaten 

en een zeer grillige decoratieafwerking van 

uitstekende en terugliggende vlakken. Vlakken 

die volkomen glad uit de mal komen, worden 

na het gieten gezandstraald om een iets geruwd 

oppervlak te verkrijgen. Een spectaculair ontwerp, 

maar zeer lastig om te maken, temeer daar het 

beton ook nog eens moet voldoen aan de strenge 

oppervlakte-eisen van CUR 100B1. Het resultaat 

moet superstrak zijn."

Wekenlang puzzelen op oplossing

Samen met mede-projectcoördinator Robert 

Englebert van Mobilis doken Van den Brink, 

Gabel, de Voorbij-engineers en leden van het 

productieteam in het bijzondere eisenpakket. 

Na wekenlang 'puzzelen', overleggen en 

experimenteren kwamen ze met een effectieve 

productiemethodiek. Van den Brink: "Normaal 

werken we hier met vaste mallen die we elke dag 

opnieuw gebruiken voor de dagelijkse productie. 

Maar in in dit project is elk element anders, met 

schuin aflopende hoekjes en randen en een 

enorme diversiteit aan vormen en structuren." 

Samen met de mattenleverancier ontwikkelde het 

team een structuurmat voor de hele wand. "Door 

die structuur op te knippen in losse elementen, 

zeg maar modules, kunnen we met één en 

dezelfde mal op efficiënte wijze alle elementtypes 

produceren, met al hun verschillende reliëfs, 

structuren en formaten. Een nieuw element 

maken is een kwestie van modules vervangen, 

weghalen, verschuiven en hoger of lager plaatsen. 

Met slechts vijf mallen kunnen we alle 160 

elementen maken."

Kleurafwijkingen uit den boze

De aanpak en planning van de productie 

zijn volledig aangepast aan de bijzondere 

ontwerpeisen. Richard Gabel: "Om kleurverschillen 

tussen de antracietkleurige elementen zo veel 

mogelijk te voorkomen, moeten de mallen steeds 

op hetzelfde moment worden gestort en altijd op 

hetzelfde moment weer worden ontkist. Wijk je 

daarvan af, krijg je onherroepelijk kleurverschillen. 

Om die cyclus niet te verstoren werken we met 

een vaste ritme van vier dagen storten. De vrijdag 

gebruiken we om de mallen weer goed op orde 

te brengen." En omdat het gekleurde beton voor 

de elementen niet mag worden vermengd met dat 

voor de 'gewone' betonproductie, moet de hele 

stort installatie elke dag voor en na het storten 

grondig worden schoongespoeld. "Dat hele 

proces vergt uiteraard een zeer goede afstemming. 

Daarom werken we met een vast productieteam 

dat het hele proces volledig in de vingers heeft." 

Enorme tijdsdruk

De productie van de elementen is inmiddels in 

volle gang. Bij het schrijven van dit artikel stonden 

de eerste panelen al klaar voor transport naar 

Delft. Voor het transport worden meerdere 

panelen in delen gemaakt, omdat de grote, zware 

elementen niet in hun geheel kunnen worden 

vervoerd. Vervolgens worden de elementdelen 

op de projectlocatie begin 2015 weer herenigd 

volgens het ontwerp van de architect. 

Een tijdige levering is cruciaal. Voor het plaatsen 

van de elementen wordt de testfase van dit 

spoortraject twee weekenden stilgelegd. 

Richard Gabel: "Halen we de deadline niet, 

moet men daar weken wachten op de volgende 

mogelijkheid van een buitendienstinstelling. Er 

zit dus een enorme tijdsdruk op." De productie 

en plaatsing van de wanden aan de westelijke 

tunnelmondkanten staan voor 2016 op het 

programma. 

Intussen kunnen Rogier van den Brink en Richard 

Gabel nu al terugkijken op een spannende periode 

met een mooi tussenresultaat. Rogier: "Ik denk 

niet dat zoiets eerder in Nederland is vertoond. 

Het is een unieke oplossing voor een unieke 

uitdaging."

'Met slechts vijf 
mallen kunnen we 
alle 160 elementen 

maken.'

'Vast productieteam 
heeft het hele 

proces volledig in 
de vingers.' 
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Stationsgebied Delft ondergaat metamorfose

Wie enkele jaren niet in Delft is geweest, 

herkent het gebied rond het station niet meer 

terug. Waar het beruchte spoorviaduct de stad 

met veel lawaai in tweeën snijdt, verrijst een 

compleet nieuw stadsdeel met onder meer 

een OV-knooppunt, woningen, kantoren, een 

stadspark, een ondergondse parkeergarage 

een fietsentalling voor 5000 fietsen en 

een nieuw stadhuis (50.000m²). Het oude 

stationsgebouw wordt gerestaureerd en krijgt 

een horecabestemming. 

Ondergronds zijn de veranderingen al even 

ingrijpend. De treinen rijden straks door een 

2,3 km lange spoortunnel en stoppen in het 

eveneens ondergrondse station. De spoortunnel, 

het ondergrondse station en de parkeergarage 

worden in opdracht van ProRail gebouwd door 

Combinatie CrommeLijn VOF, bestaande uit 

CFE, Dura Vermeer Groep en Mobilis. De tunnel 

bestaat uit twee tunnelbuizen met elk twee 

sporen. In 2017 is de tunnel klaar. De oplevering 

van het hele Spoorzone-project is voorzien in 

2025-2035. 

Op maaiveldniveau markeren alleen de beide 

tunnelmonden aan de noord- en zuidzijde straks 

de aanwezigheid van de tunnel. Deze worden 

aan weerszijden voorzien van ca. 800 meter 

aan geluidswanden die aan de omgevingszijde 

over de volle lengte zijn gedecoreerd met een 

spectaculair abstract reliëf. De productie van 

de elementen werd gegund aan Voorbij 

Prefab Beton.

Meer info over project 

Spoorzone Delft vindt u 

op www.mobilis.nl.

Klaar voor transport naar Delft.



België heeft meer 
stroom nodig
Een enorme kraan hijst een schoorsteendeel langzaam 
op zijn plek. Het element weegt 40 ton. De mannen 
die het karwei klaren, zijn in volle concentratie en 
communiceren voortdurend met elkaar. Van een veilige 
afstand kijken bouwplaatsleider Marc van der Velden 
van E.ON en werkvoorbereider Janwillem de Jong van 
Servicis toe. 

SERVICIS FUNDEERT OMBOUW E.ON-CENTRALE 

We staan op het terrein van de, niet in bedrijf 

zijnde, E.ON-elektriciteitscentrale in Vilvoorde, 

net boven Brussel. Servicis heeft een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de werken die op 

de plant gaande zijn. Daar vindt een grote 

ombouwoperatie plaats. Servicis legde er letterlijk 

het fundament voor. Het betreft twee funderingen 

aan weerszijden van een gasturbinegebouw. 

Daarop laat E.ON een staalconstructie bouwen 

voor een nieuwe, 45 meter hoge schoorsteen. De 

15 meter hoge portalen van de staalconstructie 

moeten hun last afdragen op de nieuwe 

funderingen. 

Snel en doordacht

In totaal ging het in Vilvoorde om het storten 

van 188 kuub beton voor de funderingen en 4 

ton voor de poeren. “Technisch was het voor ons 

niet zo’n ingewikkeld karwei”, vertelt Janwillem 

de Jong, “maar de planning halen, dat was de 

opgave. De funderingen moesten er, inclusief 

uitharden, binnen tweeëneenhalve week liggen. 

Het lukte ons in anderhalve week.” 

Bouwplaatsleider Marc van der Velden is 

er namens E.ON blij mee. “De snelheid en 

doordachtheid van werken, en het vakmanschap 

waarmee dat gebeurde, heeft hier indruk 

gemaakt. Ik heb nog nooit mannen beton, uit de 

hand, zo mooi vlak zien maken als Jacques van 

Oers en Gerard Jansen van Servicis.”  

Servicis is gespecialiseerd in betonconstructies, 

betonreparaties en onderhoud aan beton. Het 

bedrijf is, met een zestigtal werknemers, een 

flexibele en slagvaardige speler op de inframarkt.

De planning die E.ON voor de gehele ombouw 

hanteert is krap, omdat de problematiek die 

eraan ten grondslag ligt zeer actueel en urgent is. 

België kampt namelijk met een dreigend tekort 

aan elektriciteit. De twee kerncentrales in het land 

liggen al geruime tijd stil vanwege geconstateerde 

haarscheurtjes. Zeker bij een koude winter wordt 

nu een tekort aan opwekkingscapaciteit verwacht. 

Maar ook de gasgestookte elektriciteitscentrale 

in Vilvoorde ligt, zoals gezegd, al sinds begin 

dit jaar stil, omdat het gasgestookt produceren 

van stroom volgens E.ON niet rendabel meer 

is. Ook Electrabel, een andere grote Belgische 

energieproducent, sloot om dezelfde reden al 

gasgestookte centrales. 

Noodplan in werking

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in 

België, heeft daarom in opdracht van de federale 

rijksoverheid een noodplan in werking gezet. Met 

E.ON werd een contract gesloten dat de centrale 

in Vilvoorde op 1 december weer elektriciteit moet 

kunnen leveren.

Marc van der Velden legt uit: “Het is de bedoeling 

dat onze centrale wordt ingezet bij acute tekorten. 

Als Elia daarvoor het sein geeft, moeten wij binnen 

vijf uur opgestart zijn. Daarom is nu gekozen voor 

een sneller en eenvoudiger productieproces. Eerst 

gebruikten we de hete lucht die vrijkomt bij de 

productie via de gasturbine om stoom te maken. 

In een gecombineerde cyclus werd die stoom 

weer ingezet bij productie via een stoomturbine. 

Nu kappen we die zogenaamde afgaslijn af en 

produceren straks uitsluitend met de gasturbine. 

Daarom moeten we onder andere een nieuwe 

schoorsteen bouwen en de nodige aanpassingen 

aan de installaties en gebouwen doorvoeren.”   

‘We begrijpen elkaar’

Janwillem de Jong verzorgt de Servicis-inbreng met 

veel plezier. “Het project heeft een internationaal 

karakter, dat maakt het extra leuk. We werken 

als Nederlands bedrijf in België voor een Duitse 

opdrachtgever. Het beton komt van een centrale 

waar men Frans spreekt en op de bouw kom ik 

ook Tsjechische collega’s tegen die voor andere 

aannemers en leveranciers werken. We spreken 

alle talen door elkaar, soms ook met handen 

en voeten. Maar we begrijpen elkaar altijd. Als 

Servicis hebben wij veel ervaring in de industrie 

en in de nutswereld. We zijn bijvoorbeeld goed 

bekend met de specifieke regelgeving, milieu- en 

veiligheidseisen en gedragsregels op dit type 

locaties.”   

'Ik heb nog nooit mannen bezig gezien die 
beton, uit de hand, zo mooi vlak maken.'
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Bouwplaatsleider Marc van der Velden heeft krap 

5 maanden voor de gehele ombouw. Juli 2014 

kon er worden gestart. “We werken met een 

simpel en snel uit te voeren ontwerp. Tot nu toe 

gaat alles goed”, zegt hij, “en het is fijn om in 

dit soort spannende trajecten terug te kunnen 

vallen op professionele partners. Wij hebben zeer 

goede ervaringen met Mobilis, onder meer bij de 

bouw van onze elektriciteitscentrale MPP3 op de 

Maasvlakte. Zo is ook het contact met Servicis 

gelegd.”    

'Het is fijn om in dit 
soort spannende 
trajecten terug 

te kunnen vallen 
op professionele 

partners.'

Marc van der Velden van E.ON (links) en Janwillem de Jong van Servicis...   

'Snelheid van werken was grote uitdaging'…



Een integraalhelm kennen we allemaal. Ik wil 

u kennis laten maken met een ander kostbaar 

hulpmiddel: de integraalbril. Niet verkrijgbaar bij 

SpecSavers of Hans Anders. Nee, de integraalbril 

ontwikkelt u zelf. Nou ja, niet alleen natuurlijk; 

samen met uw collega’s en partners. Het is een 

groepsbril. Het is de blik waarmee u naar een 

complex project kijkt. De blik waar deze tijd om 

vraagt. Ja, ik weet, er zijn andere brillen die ons 

ook willen doen geloven dat ze die blik geven. 

Neem de Google-bril. Die bril heet ‘Glass’ en is 

een futuristische must-have; hier een Nederlandse 

vertaling voor proberen te bedenken is niet meer 

van deze tijd. Een bril die nog niet in de handel 

is - dus als het ware ‘nóg niet van deze tijd’ is. 

Een computerbril met een schermpje, zodat de 

navelstreng tussen mens en digitale omgeving 

geen moment behoeft te worden doorgesneden. 

Behalve het gebruikelijke aanbod aan verslavende 

filmpjes en sociale media-diarree, schuilt er in 

dit computertje een overijverige alleswetende 

bemoeial die de gebruiker voortdurend lastig valt 

met suggesties over wat “ie nu weer eens moet 

gaan ondernemen - of vooral consumeren”. 

Mensen die het wagen zomaar door de stad te 

dwalen, krijgen dwingende routeadviezen en 

worden gedreven naar plekken en winkels die als 

mogelijke voorkeur zijn voorgekauwd. Wie op 

eigen houtje iets nieuws wil ontdekken, is bijna 

een verzetsheld. En juist dáár zit’m de kneep bij 

de integraalbril: die ontwerpt u samen en is voor 

ieder project uniek. 

Laten wij die bril eens van dichtbij bekijken. Dan 

zien we dat die bril  iedereen kan passen, mits 

hij of zij de juiste instelling heeft. Complexe 

infrastructurele problemen vragen om een 

volstrekt unieke aanpak. 

Sta mij toe u een paar vuistregels te geven. 

Regel 1: We doen het met ambitie. Heeft u de 

ambitie om dingen te willen veranderen en te 

verbeteren? Of laat u zich tegenhouden door 

blokkades van buitenaf? Wie zwak van geest is, 

neemt een code over, wie sterk is, stelt de code 

zelf op. De dingen niet aanvaarden zoals ze zijn, 

dát is ambitie. 

Regel 2: We doen het samen. Succes wordt altijd 

bepaald door de mensen die meedoen, niet 

door de mensen die aan de zijlijn staan. Er zullen 

mensen zijn die eigenwijs zijn, of die twijfelen, 

maar dat is niet erg. Aarzeling is het begin van 

wijsheid. De integraalbril wordt door veel mensen 

gehanteerd, mensen die vaak al ervaring hebben 

die jij nog niet hebt. Ervaring is iets dat je meestal 

krijgt…. vlak nadat je het nodig had. Leer dus van 

elkaars ervaringen. Het scheelt een hoop tijd en is 

vaak stukken goedkoper. 

Regel 3: Communiceer. De kracht van 

samenwerking kan sterker zijn dan het sterkste 

staal, maar is helemaal niets zonder de juiste 

communicatie.  Denk even terug aan een groot 

infra-project waar het  niet lekker liep. Grote 

kans dat verkeerde communicatie de oorzaak 

was. Bedenk dat problemen nooit groot worden 

geboren en wees er snel bij als de communicatie 

niet duidelijk is. 

Wanneer worden mensen negatief? Wanneer 

gaat het fout? Als je niet op de hoogte bent van 

de strategie, als je de strategie niet begrijpt en als 

je niet weet hoe je moet handelen. Succes wordt 

bepaald door de mensen die meedoen, niet door 

de mensen die aan de zijlijn staan. Samenwerking 

begint bij jezelf. Stel je daarvoor open. Stel jezelf 

niet de vraag wat gaan wij doen, maar eerst: wat 

ga ík doen? 

Regel 4: Werk met discipline. Complexe 

infrastructurele problemen vragen om de juiste 

instelling van alle betrokkenen en daarbij is 

discipine een onmisbare schakel. Het is de 

instelling die je hebt, die je succes bepaalt. Je 

mentaliteit, daar gaat het om. Het mooie van een 

mentaliteit is: een mentaliteit kun je aanleren. 

Regel 5: Positieve gedachten leiden tot positieve 

acties. Negatief denken zorgt voor negatieve 

acties. Denk positief. Wie met die ‘mindset’ door 

de infra-integraalbril kijkt, kan niet anders dan 

succesvol zijn. 

Integraalbril

Column Sjaak Bral
Cabaretier / columnist / schrijver Sjaak Bral is een geboren 
en getogen Hagenees en deelt in dit nummer zijn eigen 
scherpzinnige visie op de infrastructuur met ons.
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