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‘What you see is what you get’. Marcel Sterk, de nieuwe directeur van Voorbij  Funderingstechniek, 

is een schoolvoorbeeld van de nuchtere Fries; rustig, onopgesmukt, maar vastberaden op zijn doel 

af: het bedrijf aan de oevers van het Noordzeekanaal in het westelijk havengebied van Amsterdam 

positioneren als de funderingspartner bij uitstek in alsmaar complexere integrale werken. ‘Ik koers 

op samenwerken met onze klanten als bouwpartners; Voorbij steeds meer naar voren halen in 

projecten, zodat we zo vroeg mogelijk worden betrokken in het proces en daardoor samen de 

beste oplossingen kunnen leveren.’

‘  Staan voor je werk en  
doen wat je zegt’

NIEUWE DIRECTEUR MARCEL STERK VAN  
VOORBIJ FUNDERINGSTECHNIEK ZOEKT DE SAMENWERKING:

‘Ik blijf rustig. Dat is mijn kracht.’



’Ik weet precies hoe wij in de puzzel passen’

Hoewel nog maar enkele maanden werkzaam  

bij zijn nieuwe werkgever, voelt Marcel Sterk zich 

al helemaal op zijn plek bij het bedrijf. Groot 

was de overgang dan ook niet, zegt hij zelf. 

‘Bij Sterk Heiwerken, Koop Tjuchem en MNO 

Vervat ben ik actief geweest in alle denkbare 

 disciplines, zoals wegenbouw, betonbouw, 

spoorbouw, tunnelbouw, noem maar op.  

Met mijn ervaring bij hoofdaannemers weet ik 

precies hoe wij als Voorbij Funderingstechniek 

in de puzzel van onze opdrachtgevers passen. 

Ook heb ik geleerd om binnen een organisatie 

zoveel mogelijk de krachten te bundelen om 

tot de beste oplossingen te komen. Door 

optimaal samen te werken en gebruik te maken 

van elkaars kennis en kunde, kun je echt iets 

toevoegen voor de klant.’

Als zoon van een funderingsaannemer (vader 

Jitze en oom Jan zwaaiden jarenlang de scepter 

bij Sterk Heiwerken in Drachten) staat Marcel 

Sterk met beide benen in de funderingspraktijk. 

‘In mijn tienerjaren heb ik veel meegeholpen in 

het bedrijf’, blikt hij terug. ‘Ik heb zelf ook onder 

de heistelling gewerkt: denk aan  damwanden 

laden en lossen, laswerk verrichten. Ik weet dus 

waar het over gaat op de bouwplaats. Dat is een 

groot voordeel.’ 

Bewuste keuze voor hoofdaannemer

In de jaren ‘90 lag het voor de hand dat de 

42-jarige geboren Drachtenaar in de voetsporen 

van zijn vader zou stappen. Maar het liep 

anders. Na zijn studies civiele techniek en 

milieukunde koos Marcel Sterk bewust voor 

een loopbaan bij een hoofdaannemer, om goed 

inzicht te krijgen in de praktijk en behoeften 

aan klantzijde. De voorgenomen terugkeer 

naar het bedrijf waar het allemaal begon, ging 

door de verkoop van Sterk Heiwerken niet door. 

Na onder meer een tienjarig dienstverband 

als projectmanager bij Koop Tjuchem en 

area-manager bij MNO Vervat (nu onderdeel van 

Boskalis), werd hij in 2008 gevraagd leiding te 

geven aan MNO Vervat in de Carribean vanaf 

standplaats Curaçao. 

‘Ze zochten een mensenmens’

Van zijn verblijf en werk op het zonnige eiland in 

de Carribean heeft Marcel Sterk zeer genoten. 

Zijn vrouw bestiert er onder meer nog steeds 

haar eigen kunstuitleen. Toch was hij eind 2014 

toe aan een nieuwe uitdaging. Daarop hoefde 

hij niet lang te wachten. In het voorjaar van 

2015 polste TBI Infra-directeur Jan Luijten, waar 

hij al langer contact mee had, hem voor de 

vacature van directeur van Voorbij Funderings-

techniek. De functie was vrijgekomen in verband 

met het vertrek van Carlo van Klarenbosch. 

‘Mijn profiel sloot kennelijk goed aan bij dat 

van Voorbij Funderingstechniek. Ze zochten 

een mensenmens. En ook het feit dat ik goed 

bekend ben met de funderingswereld, heeft 

ongetwijfeld in mijn voordeel gesproken’,  

zo verklaart hij zijn aanstelling. 

Voorbij Funderingstechniek en andere TBI- 

ondernemingen kende Marcel Sterk al van 

eerdere combinatiewerken met MNO Vervat. 

Niettemin was hij geïmponeerd bij zijn eerste 

bezoek aan het Voorbij-complex aan het Noord-

zeekanaal, afgelopen voorjaar. ‘Het enorme 

terrein met opslag van palen, damwanden, 

stalen profielen... zeer indrukwekkend. En 

op kantoor en bij de technische dienst zag ik 

een goed opgetuigde organisatie met mensen 

die met beide voeten op de grond staan. 

 Doelgericht en met veel technische kennis.’

Man van de ‘vereende krachten’

Samenwerken en integratie. Deze woorden 

vallen meer dan eens tijdens het interview. 

Marcel Sterk is een man van de ‘vereende 

krachten’. ‘Wij hebben een ervaren en zeer 

gespecialiseerde club mensen die in elk 

project van toegevoegde waarde kan zijn. Dat 

hebben we bewezen in de projecten waarin 

we samen optrokken en optrekken met 

TBI- ondernemingen als Mobilis, J.P. van Eesteren, 

ERA Contour, Servicis en Timmermans. Ze 

weten wat ze aan ons  hebben, en wij aan hen. 

Het fundament daarvoor ligt in open en eerlijk 

communiceren met elkaar. Op deze manier ga je 

samen oplossingsgericht te werk. Ik zie het als 

mijn belangrijkste taak om het belang daarvan 

continu aan te snijden, zowel binnen TBI als  

bij andere partijen.’

Sterks hang naar integratie en samenwerking 

verklaart ook zijn rust en bescheidenheid.  

‘Ik blijf rustig. Dat is mijn kracht. Zaken rustig 

overdenken. Reëel zijn. En vooral open staan 

voor andermans ideeën en opvattingen. Want ik 

besef heel goed dat ook de man op de stelling 

misschien betere ideeën en oplossingen kan 

hebben dan ikzelf. Mijn taak is het die ideeën 

in mensen naar boven te halen en te benutten 

voor ons bedrijf en onze klanten.’

Over veiligheid heeft Marcel Sterk al even 

uitgesproken ideeën. ‘In projecten draait het om 

mensen, om wederzijds vertrouwen’, vindt hij. 

‘Want ondanks de voortschrijdende techniek 

komt het aan op de mensen op en onder de 

stellingen. Zij moeten het uiteindelijk doen. Hun 

kennis, kunde en ideeën maken het geheel. 

Door de toenemende complexiteit van projecten 

wordt de menselijke factor steeds belangrijker. 

Er wordt meer van ons verwacht, maar onze 

veiligheid en gezondheid mag hierdoor nooit in 

het geding komen. Dat iedereen ‘s avonds weer 

veilig en gezond thuiskomt, heeft voor mij de 

hoogste prioriteit.’ 

‘ Het enorme terrein met al die opgeslagen producten:  
palen, damwanden, stalen profielen... zeer indrukwekkend.’

‘Ik weet waar het 
over gaat, ook op de 

bouwplaats. Dat is een 
groot voordeel.’

‘We kijken graag 
samen met onze 

opdrachtgevers hoe wij 
het beste passen binnen 
het gehele bouwproces. 

Daar zijn we goed in  
en daar maak ik me 

sterk voor.’
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Geen ingrijpende koerswijzigingen

Ingrijpende koerswijzigingen zijn niet te 

verwachten van de nieuwe directeur. En waarom 

zou hij ook? ‘Als Voorbij Funderingstechniek 

hebben we veel te bieden. We hebben 

vrijwel alle technieken en kennis in huis om 

in de behoeften van de meest uiteenlopende 

projecten te voorzien. 

Uiteraard kijken we wel naar mogelijkheden 

om de organisatie en technieken te versterken 

en te verbeteren. Wat kunnen we toevoegen 

om processen nóg beter en sneller te laten 

verlopen? Welke nieuwe markten kunnen we 

bedienen?’ 

In dat verband wijst Sterk graag naar 

Voorbij’s innovatieve HSP-paalsysteem (Hoge 

Snelheids Paal) met een snelle productie en 

daarmee relatief lage kosten per geleverd 

draagvermogen. HSP wordt toegepast als 

fundering van bedrijfshallen, waardoor de vloer 

dunner kan worden uitgevoerd en dus minder 

beton en wapeningsstaal benodigd is. In de 

infrastructuur kan een paalmatras op HSP snel 

worden aangelegd en direct worden belast, 

waardoor de totale uitvoeringstijd korter is dan 

bij traditionele methoden. ‘Naast de bestaande 

toepassingen willen we het HSP-systeem breder 

in de markt zetten, bijvoorbeeld als fundering 

van betonconstructies of tanks.’ Ook van de 

geluids- en trillingvrije Verdringende Schroef Paal 

(VSP) heeft Sterk hoge verwachtingen. Geluid 

en trillingen door heien zijn immers in steeds 

meer situaties ongewenst. ‘En eind van het jaar 

komt er een nieuwe damwandkraan, zodat we 

onze damwandexpertise nóg specifieker kunnen 

inzetten.’

In de samenwerking ligt de toekomst

Zoals gezegd: de toekomst van Voorbij 

 Funderingstechniek ligt vooral in de samen-

werking met de partners, zowel in TBI-verband 

als daarbuiten. ‘We willen onze klanten totale 

funderingsoplossingen kunnen bieden en 

hebben hiervoor alle specifieke technieken en 

kennis in huis. Daarnaast kijken we graag samen 

met onze opdrachtgevers hoe wij het beste 

passen binnen het gehele bouwproces. Daar zijn 

we goed in en daar maak ik me sterk voor.’

Voton B.V.
De productie van voorgespannen 

 prefab betonpalen wordt sinds  

1 januari 2015 verzorgd door Voton 

B.V. De moderne palenfabriek is 

onderdeel van Voorbij Funderings-

techniek en is gevestigd op dezelfde 

locatie aan het Noordzeekanaal. 

Voorbij Prefab legt zich sinds  

1 januari jongstleden volledig toe op 

de productie van elementen voor de 

woning- en utiliteitsbouw en valt nu 

rechtstreeks onder TBI Bouw. 

Sterke partner in 
integrale projecten
Voorbij Funderingstechniek wordt steeds vaker in de tenderfase al betrokken 

door opdrachtgevers. Projecten waarin het bedrijf vanaf het begin aan tafel zit, 

 profiteren volop van de expertise op het gebied van funderingstechniek en grond- 

en  waterkerende constructies. Voor de Koningin Máximabrug heeft Voorbij 

bijvoorbeeld van tevoren in kaart gebracht welke transportmethode van 

 funderingsmachines en materialen de minste CO2-uitstoot veroorzaakt. 

Aangezien duurzaamheid in  aanbestedingsfase een belangrijk criterium 

was heeft dit bijgedragen aan het  verkrijgen van de opdracht  

door Mobilis.

‘Projecten waarin het 
bedrijf vanaf het begin 
aan tafel zit, profiteren 
volop van de expertise 

op het gebied van 
funderingstechniek en 

grond- en waterkerende 
constructies.’ 
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Mobilis Danmark ambitieus 
uit de startblokken
 

Met Mobilis Danmark A/S heeft TBI Infra een bouwbedrijf opgericht dat geheel zelfstandig  

op de Deense markt opereert. Het Deense bedrijf is actief in dezelfde markten als waarin  

Mobilis in Nederland sterk is: civiele bouw voor water, infrastructuur en industrie. 

Mobilis Danmark is officieel in april 2014 uit de 

startblokken gegaan. Toen werd in Taastrup, 

niet ver van Kopenhagen, een eigen vestiging 

geopend. Voor die tijd werden de projecten 

in uitvoering vooral ondersteund door het 

Nederlandse zusterbedrijf. De dagelijkse leiding 

in Denemarken is in handen van Sjoerd Opdam. 

Hij en een twintigtal, nu nog, voor het meren-

deel Nederlandse medewerkers vormen een 

 enthousiast, hecht en vooral ambitieus team.

‘Denemarken biedt perspectieven’

Jan Luijten, directeur TBI Infra: ‘Door de 

mindere vooruitzichten voor de inframarkt in 

Nederland, keken wij al langer om ons heen. 

Denemarken biedt perspectieven. Er staan daar 

de komende jaren veel grote infraprojecten 

op stapel. Een eerste werk hebben we samen 

met onze  Nederlandse collega’s van Van Gelder 

uitgevoerd. Maar we zijn daarnaast op zoek 

gegaan naar Deense partners. Je kunt niet 

zonder die lokale kennis en betrokkenheid. In 

de marktconsultatie van een tender kwamen 

we in contact met Barslund (zie interview op 

pag. 9). Met dit gerenommeerde bouwbedrijf 

hebben we  inmiddels een goede samenwerking. 

Maar Mobilis Danmark gaat ook zelfstandig de 

markt op. En dan heb je een eigen vestiging 

nodig. Nu is het merendeel van de medewerkers 

nog  Nederlands, maar de bedoeling is er op 

termijn een echte Deense annex internationale 

 organisatie van te maken.’

‘Ervaring met design & construct waardevol’

Projectmanager Sjoerd Opdam van Mobilis 

Danmark is eveneens optimistisch. Hij zegt:  

‘De bouw loopt hier qua ontwikkeling zo’n 

vijftien jaar achter op de situatie in Nederland. 

Onze ervaring met design & construct 

 bijvoorbeeld, is heel waardevol. Die ontwikkeling 

is hier nog maar pas begonnen. Wij hebben 

daarin echte toegevoegde waarde te bieden. 

Ander verschil is de techniek. In Nederland 

werken we steeds meer prefab, in Denmarken 

gaat het meeste nog in situ. Ook daarmee 

kunnen we scoren.’ Ontwerpleider Emile 

Völkers van Mobilis Danmark vult aan: ‘Met 

onze design & construct ervaring brengen we 

veel professionaliteit in. Als aannemer hebben 

wij greep op ontwerp en processen. Dat is voor 

Denemarken relatief nieuw. Men is nog niet zo 

gewend dat een aannemer met serieuze vragen 

en opmerkingen komt. Daarom werken we hier 

met z’n allen hard om het vertrouwen van de 

opdrachtgevers te winnen. We doen mee in 

tenders op grote projecten, zoals de bouw van 

1,5 km lange brug over de Roskilde Fjord en een 

brug in de nieuwe HSL-lijn naar Duitsland.’

Mooie projecten, goede sfeer

Mobilis Danmark heeft in korte tijd al een mooie 

referentielijst kunnen opbouwen. Van een 

tunneltje op een golfbaan en kleine bruggen in 

een museumpark tot een serie viaducten over de 
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drukke wegen in de regio Kopenhagen. Werken 

die soms als onderaannemer werden uitgevoerd 

en in andere gevallen als hoofdaannemer. Waar 

nodig wordt de hulp van zusterbedrijf Mobilis in 

Nederland ingeroepen. 

Een deel van de medewerkers woonde al in 

Denemarken of heeft zich er gevestigd. Een 

ander deel vliegt in de weekeinden naar huis 

en woont door de week in enkele woningen 

die het bedrijf in Taastrup heeft gehuurd. Erika 

Kauffmann, junior projectmanager, roemt de 

open sfeer en collegialiteit bij Mobilis Danmark. 

‘We vormen een hecht team, er is chemie. We 

voelen onszelf nu nog pioniers, maar werken 

met elkaar toe naar de totstandkoming van een 

echt Deens bedrijf. En dat gaat best snel.’ Of, 

zoals office manager Oetske te Brake het zegt: 

‘Wij kunnen het anders en wij doen het anders. 

Mobilis Danmark heeft een frisse kijk op de 

markt. Daar is steeds meer behoefte aan.’

Mobilis Danmark…

… realiseerde zeven viaducten in een nieuw stuk snelweg van  

4,4 km lengte: de Frederikssundmotorvejen.

… werkt aan een brugconstructie in de Køge Bugt motorvejen.

…bouwt een voetgangers- en fietsbrug over de Øresund-spoorlijn.

…legt een vijftal bruggen aan in het landschapspark bij het Arken Museum.

…realiseert drie viaducten in de Helsingormotorvejen.
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BARSLUND PARTNER TBI INFRA IN DENEMARKEN

TBI Infra is al enige jaren zeer actief op de 

Deense markt. Sinds april 2014 ook vanuit 

een eigen vestiging in de regio Kopenhagen. 

Mobilis Danmark werkt er aan uiteenlopende 

civiele projecten, groot en klein. Een belangrijke 

Deense samenwerkingspartner daarbij is  

het aannemingsbedrijf Barslund S/A. 

Met deze onderneming werd onlangs ook 

een bedrijf opgericht, genaamd Shoul-

ders, in damwand-, kadeconstructies en 

 funderingstechniek. 

Het is het klassieke verhaal van een startende 

bouwondernemer. Thomas Barslund begon met 

één graafmachine, één medewerker en één klant. 

We schrijven 1980, Kvistgård, Denemarken. 

Die eerste medewerker werkt anno 2015 nog 

steeds bij Barslund S/A. Maar nu samen met 500 

andere collega’s. Het bedrijf behoort inmiddels 

tot de toonaangevende aannemers in grond-, 

weg- en waterbouw in Denemarken. De lijst met 

referenties is imponerend. 

Vriendelijk, modern en stimulerend

De hoofdvestiging van Barslund ademt naast 

bedrijvigheid vooral vriendelijkheid. Het kantoor 

is modern en tegelijk huiselijk ingericht. Een 

stimulerende werkplek waar bezoekers een gast-

vrij onthaal krijgen. Het zegt iets over de filosofie 

van het familiebedrijf. Want dat is Barslund in 

alle opzichten. Thomas Barslund leidt het bedrijf 

samen met zijn echtgenote Mette. Zij heeft een 

eenvoudige verklaring voor de jarenlange groei 

en het succes van hun onderneming: ‘dat komt 

door het dagelijkse harde werken van onze fijne 

en slimme medewerkers.’ 

In Beeld spreekt met Thomas en Mette Barslund 

tijdens een werklunch waarbij ook directeur 

Jan Luijten van TBI Infra aanwezig is. Het gaat 

daarbij over de markt in Denemarken, de 

‘ Bedrijven vullen elkaar 
uitstekend aan’

‘De bedrijfsculturen 
van Barslund en TBI 

Infra zijn vergelijkbaar. 
Ik denk dat we elkaar 

goed aanvoelen 
en scherp ons 

beider belang in de 
samenwerking zien.’

V.l.n.r. Thomas en Mette Barslund met Jan Luijten voor het hoofdkantoor van Barslund S/A in het Deense Kvistgård. 

‘We hebben elkaar absoluut nodig.’ 



projecten die gezamenlijk worden opgepakt,  

de overeenkomsten en verschillen tussen Denen 

en Nederlanders en de ambities voor de nabije 

toekomst. 

Veranderende markt

De markt in Denemarken is onmiskenbaar aan 

het veranderen, vertelt Thomas Barslund. ‘Veel 

opdrachten komen nog op een traditionele 

manier op de markt. Opdrachtgevers leggen 

hun eisen en wensen neer bij ingenieurs- en 

ontwerpbureaus. De aannemer krijgt vervolgens 

tot in detail voorgeschreven hoe een werk moet 

worden uitgevoerd. En de laagste aanbieder 

wint. Maar we zien, door de schaalvergroting 

van projecten, ook hier steeds meer behoefte 

ontstaan aan design & constructovereen-

komsten. Die trend is onomkeerbaar; het is de 

toekomst. TBI Infra heeft er veel ervaring mee 

en onze beide bedrijven vullen elkaar uitstekend 

aan. Wij trekken nu dus vaak samen op in 

tenders op grote combinatiewerken.’

Barslund en TBI Infra maakten kennis tijdens 

een marktconsultatie/tender. Mobilis was toen 

al aan het werk in Denemarken. Samen met de 

 Nederlandse collega’s van Aannemingsmaat-

schappij Van Gelder werden vanaf september 

2012 op Sjælland 4 km provinciale weg en  

5 km snelweg gerealiseerd. De concrete samen-

werking tussen Barslund en TBI Infra ontstond 

in een project aan de Helsingørmotorvejen, een 

belangrijk stuk rijksweg bij Kopenhagen. Een 

viaduct dat een samenwerkingspartner van Bars-

lund aan het bouwen was, stortte  gedeeltelijk 

in. Directeur TBI Infra Jan Luijten: ‘Het ingestorte 

viaduct en twee andere viaducten konden wij 

toen afmaken. Van het een kwam het ander.’

Een goede klik

Op het persoonlijke vlak is er eveneens een 

goede klik tussen Barslund en TBI Infra, vindt 

Mette Barslund. ‘Denen en Nederlanders lijken 

veel op elkaar, zowel wat betreft mentaliteit als 

manier van werken. Ook onze bedrijfsculturen 

verschillen niet zo veel, denk ik. Natuurlijk heb je 

zakelijke discussies. Zonder discussies kun je niet 

goed functioneren. Maar ik denk dat we elkaar 

goed aanvoelen en scherp ons beider belang in 

de samenwerking zien.’

Dat belang is betrokkenheid bij de uitvoering 

van grote projecten. Daarvan komen er in 

Denemarken de komende jaren veel op de 

markt. Er liggen heel wat interessante plannen 

klaar. Zowel de bereikbaarheid van hoofdstad 

Kopenhagen als die van de regio’s krijgen 

grote bestuurlijke aandacht. Zo moet er een 

HSL-spoorverbinding met Duitsland komen,  

is er een brug over de Roskilde Fjord gepland 

en wordt hard gewerkt aan de verbetering van 

het net van rijks- en provinciale wegen. Samen 

kunnen Barslund en TBI Infra veel aan, tot en 

met de ‘turn key’ oplevering van onder- en 

bovengrondse infrastructuur, complete 

 g  ebiedsinrichtingen en water- en industrie-

projecten. 

De blik op Zweden

Barslund en TBI Infra houden de blik daarnaast 

ook gericht op Zweden. Thomas Barslund: ‘Ook 

in Zweden staan de komende tien jaar grote 

projecten op stapel: de aanleg van tunnels, 

spoortunnels en bruggen, projecten op stations 

en in havens, wegverbredingen, noem maar op. 

Er wordt enorm geïnvesteerd. Die hoeveelheid 

werk biedt bouwbedrijven uit andere landen 

volop kansen. De Zweedse capaciteit alleen is 

niet voldoende.’ 

Het zwaartepunt van de investeringen in nieuwe 

infrastructuur ligt in de regio rond hoofdstad 

Stockholm en het zuidwesten van Zweden, 

tussen de steden Gothenburg en Malmö. 

Barslund is in laatstgenoemde regio op bekend 

terrein. Het bedrijf is actief in Skåne, het meest 

zuidelijke stukje Zweden dat alleen door het 

water van de Sont van Denemarken wordt 

gescheiden. Bij de liefhebbers van goede thrillers 

is Skåne bekend als de landstreek van inspecteur 

Kurt Wallander, de fameuze creatie van schrijver 

Henning Mankell.

Ook samen in damwand-, kadeconstructies 

en funderingstechniek.

De samenwerking tussen Barslund S/A en 

TBI Infra gaat overigens verder dan het 

 gemeenschappelijk inschrijven op grote tenders.  

Samen met Voorbij Funderingstechniek heeft 

Barslund in de lente van 2015 het bedrijf 

Shoulders opgericht. Dit bedrijf richt zich op 

damwand-, kadeconstructies en funderings-

techniek. Mette Barslund: ‘De markt is er en 

dankzij deze samenwerking kunnen we het nu 

helemaal zelf gaan doen. Funderen is een echt 

specialisme. In Nederland is er, vanwege de 

bodemomstandigheden, veel expertise. Door die 

te combineren met onze knowhow kunnen we 

concurrerend aanbieden.’ 

Jan Luijten, aanvullend: ‘Shoulders voert 

projecten voor Barslund en Mobilis Danmark uit, 

maar ook voor andere Deense bouwbedrijven. 

De start is veelbelovend. Er zijn niet zoveel 

funderingsbedrijven in Denemarken, het werk 

is vaak kleinschalig. Shoulders heeft alles in huis 

om zich ook op grote projecten te gaan richten. 

We bieden echt toegevoegde waarde.’ 

Thomas en Mette Barslund zijn blij met de 

samenwerking van hun bedrijf met TBI Infra. 

Het ondernemende echtpaar gaat de grote 

uitdagingen op de Deense inframarkt graag  

aan met ‘the Dutch’. ‘We hebben elkaar 

absoluut nodig.’

‘We zien, door de schaalvergroting van projecten, 
ook in Denemarken steeds meer behoefte  

ontstaan aan design & constructovereenkomsten.  
TBI Infra heeft daar veel ervaring mee.’
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Mette en Thomas Barslund

‘Denen en Nederlanders  
lijken veel op elkaar,  

zowel wat betreft mentaliteit  
als manier van werken’
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‘BEST VALUE’ GAAT NIET OVER INKOOP MAAR OVER SAMENWERKING  

Het beste in elkaar  
naar boven halen
 

Best Value Procurement is een inkoopfilosofie die steeds meer gemeengoed wordt in  

de bouw. Vooral in de infrasector, waar Rijkswaterstaat de voortrekkersrol op zich nam.  

BVP wordt ook wel ‘prestatie-inkoop’ genoemd. Maar die term dekt maar een deel  

van de lading, vinden Sicco Santema en Carlita Vis. Zij hebben het liever over ‘Best Value’. 

‘Binnen een kwartier hebben we het niet meer over inkoop.’

Hoe creëer je voor de klant de meeste waarde 

tegen de laagste prijs? En hoe maak je dat 

snel en duidelijk zichtbaar en meetbaar? 

Met andere woorden: hoe haal je voldoende 

goed renderende opdrachten binnen? Voor 

die gecompliceerde uitdaging staan bedrijven 

dagelijks. In de bouw, en vooral de infrasector, 

is dat niet anders. De slag om de projecten 

woedt in alle hevigheid. Nieuwe contract- en 

 samenwerkingsvormen blijven zich aandienen. 

Een bouwbedrijf wordt nu steeds meer 

 afgerekend op toegevoegde waarden als 

technisch vermogen, MVO, financiële zekerheid 

en andere EMVI-criteria. 

Toekomstbestendig inspelen op de belangrijkste 

ontwikkelingen in de markt; adjunct-directeur 

Carlita Vis van Mobilis maakt er concreet 

werk van. Zij gelooft in ‘Best Value’, in steeds 

nauwere samenwerkingen in de keten, om zo 

het beste in elkaar naar boven te halen. Doel is 

van Mobilis een structureel lerende organisatie 

maken. ‘Natuurlijk leer je van je ervaringen in 

tenders en in projecten’, zegt ze, ‘de kunst is 

om deze om te zetten in concrete verbeteringen 

voor de langere termijn. In de bouw hebben 

we de neiging het volgende project als horizon 

te zien. En zijn we nogal eens bezig het wiel 

steeds opnieuw uit te vinden. Dat is overigens 

heel logisch. De problemen van vandaag zijn 

belangrijk en morgen zien we wel weer.’

‘Wat kun je bijdragen?’

Om een concreet verbetertraject te starten, heeft 

Mobilis de samenwerking gezocht met Scenter, 

bureau voor organisatieontwikkeling. Carlita Vis: 

‘Het kan altijd beter, maar dat gaat niet vanzelf. 

Het is goed om van buitenaf prikkels te krijgen. 

We krijgen een spiegel voorgehouden.’

Sicco Santema, partner en consultant van 

Scenter, legt uit. ‘Denken vanuit de eigen 

organisatie is klassieke economie, achterhaald. 

In een moderne samenwerking gaat het over het 

doel van de opdrachtgever. Je gaat niet uit van 

wat je kunt verkopen, maar wat je, als expert, 

kunt bijdragen. Onze rol is om de medewerkers 

van bedrijven en organisaties daarvan te door-

dringen en hen te helpen hun gedrag duurzaam 

te veranderen. Want zíj moeten het doen.’

In april 2015 werd besloten een pilotproject 

te starten. Carlita Vis: ‘Scenter begeleidt ons 

binnen TunnelAlliantie. Met TunnelAlliantie 

staan we voor een nauwe ketensamenwerking 

met ProRail volgens de principes van Best Value. 

We doen dat als Mobilis samen met Hegeman 

Beton- en Industriebouw in de combinatie 

Onderspoor. Met enkele andere marktpartijen 

zijn we geselecteerd voor de tenders van 

alle spooronderdoorgangen die ProRail de 

komende jaren gaat realiseren. Dat zijn er enkele 

tientallen. De inbreng van Scenter is tweeledig. 

Hun adviseurs lopen mee met de tenders, maar 

kijken ook mee bij de realisatie. Ze doen dat bij 

de aanleg van een onderdoorgang in Bilthoven 

die oktober 2015 is gestart. Onze doelstelling 

is simpel: we willen door een continu leer- en 

verbeterproces de beste tunnelbouwer van 

Nederland worden.’

‘Ingenieurs moet je boos maken’

Sicco Santema: ‘Door met Onderspoor mee 

te kijken, zien we hoe processen verlopen 

en de medewerkers daarin functioneren. 

Waarom gaan dingen zoals ze gaan? Waarom 

doe je zaken op een bepaalde manier? Hoe 

heb je het eerder gedaan? Wat kan er beter, 

slimmer en sneller? Men vraagt zich dat vaak 

niet meer af. Veel gewoonten en werkwijzen 

zijn ingesleten. Het is onze taak om daar, met 

goede  argumenten, kritisch in te zijn, soms zelfs 

betweterig. Anders gebeurt er niks. Uiteraard 

is er weleens weerstand omdat onze inbreng 

als kritiek voelt. En soms is het dat ook. Een 

ingenieur moet je boos maken, dan gaat 

hij mooie dingen doen. Doel is om mensen 

effectiever en efficiënter te laten functioneren. 

Het mooiste is als wij ze zelf leren ontdekken 

hoe. We proberen daarbij altijd aan te haken bij 

de trots van mensen. De trots op hun vakman-

schap, hun projecten en hun bedrijf. Overigens 

hebben geoliede projectorganisaties in mijn 12



Carlita Vis:

‘Best Value is geen trucje.  
Het vraagt een andere manier 

van kijken naar jezelf, je bedrijf, 
je opdrachtgever en naar andere 

samenwerkingspartners.’

Sicco Santema: 

‘Denken vanuit de eigen  
organisatie is klassieke  
economie, achterhaald.  

In een moderne samenwerking  
gaat het over het doel van  

de opdrachtgever.’



optiek vaste, op elkaar ingespeelde teams. Het 

tenderteam gaat ook altijd de uitvoering doen, 

zou ik zeggen. Planvorming en concretisering 

gaan dan naadloos over in de realisatie.’

Sicco Santema heeft het graag over ‘flow in de 

keten brengen’; processen beter op elkaar laten 

aansluiten en versnellen. Het begrip ‘Lean’ valt 

snel. Deze bekende managementfilosofie over 

continu verbeteren vindt zijn oorsprong bij het 

Japanse autoconcern Toyota. De bedrijfscultuur 

daar moedigt alle medewerkers aan om bij te 

dragen aan verbetering. Sicco Santema laat zich 

er dagelijks door inspireren en past belangrijke 

elementen ervan toe in zijn eigen advieswerk. 

‘Het tegengaan van verspilling is het beste 

wapen om een organisatie echt slagvaardiger te 

laten opereren. Verspilling van materialen, van 

menselijke energie, van informatie en vooral van 

tijd. Wat kost dat niet?’

Mobilizer: onmisbare tool

Carlita Vis sluit daarop aan. ‘Mobilis is 

voortdurend bezig de eigen bedrijfsvoering te 

optimaliseren. Dat is deels een zoektocht. Sneller 

en systematischer werken kan op veel manieren. 

Vooral op het gebied van informatisering 

hebben we al een slag gemaakt. Ons in 2014  

in gebruik genomen integrale management-  

en informatiesysteem Mobilizer is nu al een 

onmisbare tool om slimmer en beter te bouwen. 

We kunnen daarmee leren over projecten heen. 

We lopen daarmee voorop in de markt.’ 

‘Mobilizer is inderdaad een mooi voorbeeld 

van verbetering van de informatieketen’, 

beaamt Sicco Santema. ‘Goed vastleggen 

en documenteren is ontzettend belangrijk. 

Mensen zijn vaak veel tijd kwijt aan het zoeken, 

verspreiden en delen van informatie. Mobilizer 

is compleet en praktisch. Het vormt een ideale 

database voor intern gebruik, maar ook om te 

delen met opdrachtgevers en leveranciers. Die 

transparantie is ontzettend belangrijk. Door 

informatie voor alle relevante partijen - de keten 

- eenvoudig beschikbaar te maken, geef je het 

proces een enorme versnelling. Je maakt de kans 

op fouten kleiner. Geef elkaar toegang, letterlijk 

en figuurlijk. Ik noem dat meedogenloze, 

radicale transparantie. Pas dan kun je expliciet 

werken.’

Vormen van standaardisering

Hij vervolgt: ‘Marktpartijen moeten hun track 

record en best practices kunnen vertalen naar 

wat de klant in een heel specifiek geval wil. 

Want die vraagt altijd iets anders. Daarom geloof 

ik absoluut dat vormen van standaardisering en 

industriële productie een bouwbedrijf beter laten 

concurreren. Het is de kunst je concrete ervaring 

zonder al te veel aanpassingen te herhalen. 

Kun je een bekisting bijvoorbeeld meer dan één 

keer gebruiken? Wat kan er allemaal prefab in 

de fabriek in elkaar worden gezet en niet op 

de bouwplaats? Die slimmigheden zorgen voor 

kortere doorlooptijden. Dat werkt automatisch 

door op de prijs. En wie just-in-time werkt, 

volgens een vloeiend proces, hoeft nauwelijks 

voorraad te houden. Bij veel bedrijven liggen 

veel te veel spullen. Ook dat kost allemaal geld.’ 

Lachend: ‘En zo zijn we weer aan het inkopen…’

Co-creatie met de opdrachtgever is een 

 bijzondere uitdaging. Het lukt niet als deze 

vooraf met een waslijst van eisen komt.  

Sicco Santema: ‘Dan kun je zelf niks meer 

verzinnen. Die ruimte moeten we creëren.  

Bij ‘Best Value’ geeft de klant aan wat hij wil. 

Vervolgens legt de aannemer uit hoe hij tot  

dat gewenste resultaat komt.’

Carlita Vis, afsluitend: ‘Best Value helpt ons 

om beter samen te werken en iedereen te 

laten doen waarin hij of zij goed is. Dat geldt 

voor de opdrachtgever, de aannemer, hun 

medewerkers en de betrokken adviseurs en 

leveranciers. Best Value is geen trucje. Het vraagt 

een andere manier van kijken naar jezelf, je 

eigen organisatie, je eigen beperkingen en naar 

je samenwerkingspartners. Er moet sprake zijn 

van een win-winsituatie, van denken vanuit een 

gezamenlijk belang.’

Sicco Santema
Prof. Dr. Mr. Ir. Sicco Santema is technisch bedrijfskundige en fiscalist met advieservaring in 

het bedrijfsleven en bij de overheid. Hij is partner en consultant bij organisatie- adviesbureau 

Scenter en tevens hoogleraar marketing en ketenmanagement aan de Technische Universiteit 

Delft. Daarvoor was hij hoogleraar E-Business Marketing en Procurement aan de Technische 

Universiteit van Eindhoven. Scenter helpt organisaties en bedrijven bij hun strategische 

positionering in de keten en hun medewerkers bij het verbeteren van hun bijdrage daaraan. 

Sicco Santema publiceert regelmatig artikelen en boeken over onder meer Best Value, 

prestatie-inkoop en  prestatieverkoop.

Carlita Vis
Ir. Carlita Vis trad per 1 juni 2015 toe tot het directieteam van Mobilis, onderdeel van TBI 

Infra. Zij focust zich als adjunct-directeur vooral op algemene directietaken,  vernieuwing van 

contractvormen, procesvernieuwingen en strategie. Hiervoor bekleedde zij de functie van 

hoofd Inkoop GWW bij Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud. Met de toepassing 

van Best Value in het Programma  Spoedaanpak won zij de Dutch Sourcing Award. Eerder 

werkte zij als organisatieadviseur bij AEF en als design en development engineer bij Ballast 

Nedam. Carlita Vis studeerde civiele techniek aan de TU Delft.



MOBILIS – HEGEMAN IN TUNNELALLIANTIE MET PRORAIL 

Voor al uw 
onderdoorgangen
 

Mobilis heeft veel ervaring met de bouw van tunnels en onderdoorgangen. Zowel zelfstandig, 

als in TBI-verband als in combinaties met andere bouwpartners. Die ervaring strekt zich uit 

van grote werken en in Tweede Coentunnel, de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel 

tot  kleinere projecten als spooronderdoorgangen en voetgangers- en fietserstunnels. Al die 

 expertise mag Mobilis nu inzetten in TunnelAlliantie, een bijzondere samenwerking met 

 ProRail, de beheerder van de railinfrastructuur in ons land.

Onderspoor B.V. (Mobilis en  Hegeman) behoort 

sinds april 2015 tot de selecte groep van vijf 

aannemers die de komende vier jaar onder-

doorgangen voor ProRail mag bouwen. Met 

deze TunnelAlliantie wil ProRail het realiseren 

van onderdoorgangen verregaand verbeteren. 

Dat moet gebeuren in ketensamenwerking met 

opdrachtgevers en aannemers. Doel: de kwaliteit 

en prijszekerheid van het bouwproces aanmer-

kelijk omhoog krijgen. Middel: met vaste teams 

en volgens een standaard proces werken. 

Wil een provincie, gemeente of waterschap 

ergens een onderdoorgang, dan maakt deze 

initiatiefnemer een aanbestedingsdossier en 

 kunnen de geselecteerde aannemers een aan bie-

ding doen. De beste aanbieder mag vervolgens 

aan de slag. ‘Er worden dus geen cadeautjes 

gegeven, we moeten voor elke tunnel apart 

aanbieden’, zegt tendermanager Johan Averesch 

van Mobilis. Samen met bouwmanager Willem 

van der Linde van Hegeman Beton- en Industrie-

bouw en manager beheersing Rutger van den 

Noort van Mobilis trekt hij de kar bij Onderspoor. 

Het gezamenlijke bedrijf houdt kantoor op de 

Hegeman-vestiging in Amersfoort. Samenwer-

kingspartners zijn Scenter (zie ook het artikel 

op pag.12 e.v.), ingenieursbureau Movares en 

spooraannemer VolkerRail. Daarnaast zoekt 

Onderspoor naar meerdere samenwerkingspart-

ners om processen en producten beter op elkaar 

af te stemmen. 

‘Close’ met de klant

Onderspoor richt zich geheel op tunnels en 

onderdoorgangen. Niet uitsluitend de werken 

via het TunnelAlliantie-raamcontract, maar ook 

de andere spoorgerelateerde tenders die ProRail 

op de markt brengt. Johan Averesch: ‘Mobilis 

en Hegeman kennen elkaar goed en hebben 

een vergelijkbare cultuur en mentaliteit. In het 

recente verleden hebben we al heel wat  

samen gedaan, onder meer de realisatie van 

dertien ecoducten. Willem van der Linde:  

‘We streven naar een ingespeeld team met  

altijd voldoende capaciteit en aanwezigheid  

van de goede competenties, voor zowel grote 

als kleine projecten.’

De kern van de samenwerking met ProRail richt 

zich volgens het tweetal op ‘erg close zijn’ met 

de klant en directer contact met de initiatief-

nemer. Waarbij aspecten als veiligheid, risico’s en 

prijszekerheid doorslaggevend zijn. Een beheerst 

proces kortom. En vooral: een proces waarin 

maximaal kan worden geprofiteerd van eerdere 

ervaringen. Bijvoorbeeld met vormen van stan-

daardisatie en modulering die redelijk eenvoudig 

projectspecifiek kunnen worden gemaakt. Johan 

Averesch: ‘Idealiter kiest de opdrachtgever straks 

een tunnel uit de catalogus en weet meteen 

wat deze kost. Dat is toekomstmuziek, maar we 

proberen daar absoluut naar toe te werken.’

Faalkosten minimaliseren

Binnen de TunnelAlliantie zitten de geselecteerde 

aannemers ook in een speciale werkgroep 

samen aan tafel met ProRail. Willem van der 

Linde: ‘Er is meer onderlinge samenwerking 

dan tot voor kort normaal was. We proberen 

elkaar en de opdrachtgever te helpen steeds een 

effectieve inspanning te leveren en risico’s en 

faalkosten te reduceren.’

‘We groeien nu 
langzaam toe naar 

een situatie van 
‘legolisering’; met 

standaard ‘bouwstenen’ 
sneller, effectiever en 
goedkoper werken.’
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Hoewel het werk al eerder was aangenomen, 

en niet binnen het raamcontract valt, past 

Onderspoor de aanpak voor TunnelAlliantie nu 

al toe op de realisatie van een onderdoorgang in 

Bilthoven. Het werk is in augustus 2015 gestart 

en moet medio 2017 klaar zijn. Johan Averesch: 

‘We willen onze ervaring daar meenemen 

naar het raamcontract. In eigen werkgroepen 

leggen we die vast. ‘Calculatie’ richt zich op 

kennis en kengetallen, ‘Ontwerp’ op modules 

en optimaliseren en ‘Realisatie’ op hoe we het 

buiten slimmer kunnen doen.’ Willem van der 

Linde: ‘De realisatie van een onderdoorgang 

onder het spoor werd bijna altijd georganiseerd 

als een uniek project. We groeien nu langzaam 

toe naar een situatie van ‘legolisering’; met 

standaard ‘bouwstenen’ sneller, effectiever en 

goedkoper werken. We denken niet in 1, maar 

in 10 onderdoorgangen’

Permanent verbeteren

In de permanente zoektocht naar verbetering, 

laat Mobilis zich ondersteunen door de 

organisatieadviseurs van Scenter. De nauwe 

ketensamenwerking binnen TunnelAlliantie is 

daarin een pilotproject volgens de principes van 

Best Value. Johan Averesch: ‘Scenter kijkt mee 

met de tenders en let scherp op onze processen. 

Ze stellen voortdurend vragen over wie, wat, 

waarom en hoe. Wie zijn de eigenaren van 

taken? Men is erg gefocust op verbetering van 

onze effectiviteit, maar ook op communicatie en 

het omgaan met raakvlakken. Ik vind de pilot tot 

nu toe heel waardevol.’

Willem van der Linde: ‘Wij zijn techneuten en 

willen dus snel de techniek in. De adviseurs 

van Scenter geven het proces op zo’n manier 

aandacht dat je meerwaarde haalt uit eerdere 

ervaringen. Leren ons prestatiedenken. Hoe 

worden we een echt topteam? Uiteraard zijn 

we het niet altijd met elkaar eens en lijkt het 

weleens bouwcultuur tegenover wetenschap. 

Maar uit die wrijving ontstaan goede dingen.’

‘Mobilizer heel waardevol’

De samenwerking met Scenter is intensief.  

De medewerkers van Onderspoor krijgen 

speciale trainingen, er is wekelijks overleg en  

de adviezen betreffen zowel de tendertrajecten 

als de feitelijke realisatie. 

Johan Averesch en Willem van der Linde 

 benadrukken de waarde van Mobilizer in 

het traject. Dit door Mobilis in eigen huis 

ontwikkelde digitale management- en 

informatiesysteem is een onmisbare tool om 

beter en slimmer te kunnen bouwen. Willem 

van der Linde: ‘Wie ermee werkt wordt direct 

 enthousiast. Dat geldt voor onze mensen intern, 

maar vooral ook voor onze opdrachtgevers  

en bouwpartners.’

Johan Averesch (links) en Willem van der Linde…’Meerwaarde halen uit eerdere ervaringen’…

16



Spoormetamorfose in Delft
 

Spoorbeheerder ProRail heeft de laatste jaren een reeks van omvangrijke stationsprojecten 

opgepakt in de grote steden. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Eindhoven,  

Breda, Tilburg en Delft werden en worden stations en hun omgeving ingrijpend 

 vernieuwd.‘Spoorzone Delft’ behoort tot de meest in het oog springende uitdagingen.  

Maar liefst 30 hectare binnenstad gaat letterlijk op de schop. 

Mobilis maakt met CFE en Dura Vermeer 

deel uit van de combinatie CrommeLijn. Deze 

 combinatie bouwt vanaf 2009 aan een spoor-

tunnel, ondergronds station, parkeergarage 

en ondergrondse fietsenstalling. Een interview 

met Rick Pattipeilohy, namens Mobilis project-

directeur van de combinatie, en Ad Broeders, 

projectmanager namens ProRail. ‘Op zo’n groot 

contract moet je elkaar goed verstaan.’

Tweesporige flessenhals

Waarom Spoorzone Delft? Het viaduct waar 

de treinen tot begin 2015 overheen reden was 

al jarenlang een knelpunt in de stad. Het werd 

aangelegd in de negentiende eeuw en liep vlak 

langs de historische binnenstad. Het bouwwerk 

sneed Delft in tweeën en gaf veel (geluids)

overlast en veiligheidsrisico’s. Het viaduct  

was bovendien een flessenhals in het, met  

350 treinen per dag, drukste spoortraject in  

de Randstad. Want de lijn bleef bij Delft 

tweesporig terwijl het overige spoor tussen 

Amsterdam en Rotterdam geleidelijk werd 

 uitgebreid tot vier sporen.Ook het station  

voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. 

Een grotendeels ondergrondse oplossing brengt 

nu uitkomst. Daardoor ontstaat er ruimte voor 

de realisatie voor een heel nieuw stadsdeel: 

eigentijds wonen en werken, omringd door 

grachten en groen. Bovenop het ondergrondse 

station is de stationshal gebouwd, die weer 

onderdeel uitmaakt van het nieuwe stads-

kantoor, dat nog gedeeltelijk in aanbouw is. 

Ook in de bouw van woningen en stedelijke 

functies, zoals horeca, culturele voorzieningen, 

start-ups en bedrijvigheid is in de wat verdere 

toekomst voorzien. Het voormalige markante 

stationsgebouw wordt gerestaureerd en krijgt 

waarschijnlijk een horecabestemming. Met  

het infrawerk is een aanneemsom van circa  

350 miljoen euro gemoeid. Ongeveer hetzelfde 

bedrag gaat naar de aanleg en bouw van de 

sporen, installaties, station en openbare ruimte.

Fase 1 van het infradeel is inmiddels gereed.  

Eén van de twee tunnelbuizen, de ondergrondse 

fietsenstalling en het nieuwe station zijn 

begin 2015 in gebruik genomen. Het oude 

spoor viaduct is daarna gesloopt. In de periode 

tot 2017 worden de tweede tunnelbuis, de 

parkeergarage en de inrichting van de openbare 

ruimte gerealiseerd. 

Samen succes, samen buikpijn

‘We hebben het over een van de grootste 

civiele projecten van deze jaren’, benadrukt 

project manager Ad Broeders van ProRail. 

Hij is sinds 2011 verantwoordelijk voor alle 

project onderdelen van Spoorzone Delft.’Bij een 

dergelijke enorme contractomvang moet je extra 

goed naar de relatie tussen opdrachtgever en 

aannemer kijken. Je gaat een langdurige samen-

werking met elkaar aan. Hoe ga je, vooral bij 

tegenslagen, met elkaar om? Want je weet zeker 

dat die hobbels er gaan komen. Het streven moet 

zijn om samen successen te vieren en samen pijn 

in je buik te hebben. Dat lukt ons uitstekend.’
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Wat die buikpijn betreft werden beide partijen 

al in het prille begin van het project stevig op 

de proef gesteld. De grondwaterstanden kwam 

niet overeen met de basisgegevens waarmee 

in het ontwerp was gewerkt. Het ontwerp 

moest helemaal opnieuw, een enorme operatie. 

CrommeLijn-projectdirecteur Rick Pattipeilohy: 

‘Zo’n tegenvaller heeft impact en legt grote druk 

op beide organisaties. Maar we bleven voortdu-

rend met elkaar in gesprek. Alle deskundigheid 

is in stelling gebracht om de nieuwe oplossing 

uit te werken. We zijn tot het uiterste gegaan 

om binnen de contouren en de systeemgrenzen 

te kunnen blijven van de oplossing die we 

hadden. Na de vertraagde start in 2010 hebben 

we alle mijlpalen gehaald. Dat is ons grootste 

succes tot nu toe.’

Ad Broeders: ‘Vertraging en een nieuw ontwerp; 

meteen bij de start moesten we al om extra 

geld vragen. We konden deze tegenvaller niet 

dekken uit de post onvoorzien. Dat is geen leuke 

boodschap. Ook ProRail wordt daar op afgere-

kend. Wij zitten echt niet op een grote zak geld. 

Over de totale linie weten we de kosten goed te 

beheersen.’ 

Forse risico’s getackeld

Toch bleken de ‘foute’ grondwaterstanden 

meteen de grootste hobbel. De andere forse 

risico’s die het project met zich meebracht,  

zijn zonder grote problemen getackeld.  

Rick Pattipeilohy noemt de belangrijkste.  

‘Neem de conditionering van het gebied vooraf:  

het verleggen van kabels en leidingen.  

Je bent dan met veel partijen in gesprek die 

allemaal iets anders willen. Het liefst willen ze 

niks. Het  feilloos op elkaar laten aansluiten 

van de  technische installaties is eveneens in 

eendrachtige samenwerking tussen ProRail 

en de combinatie gegaan. Uit de praktijk 

weten we dat daar, zeker bij de besturings-

delen, veel mis kan gaan. Sinds de tunnel in 

gebruik is vertonen de installaties nauwelijks 

kinderziektes.  Vergunningen waren ook een 

Rick Pattipeilohy 
(Mobilis) en  

Ad Broeders (ProRail):
‘Je moet voortdurend 

met elkaar in  
gesprek blijven.’

Ad Broeders (links) en Rick Pattipeilohy18



gezamenlijke uitdaging. We hebben er over en 

weer veel menskracht in gestopt. Het behoud 

van de monumentale Molen de Roos en de 

 Bagijnetoren op de tunnel hebben CrommeLijn 

en ProRail samen opgepakt.’

Vijf jaar hebben beide projectteams, als aparte 

organisaties, een kantoor gedeeld. In de zomer 

van 2015 verhuisde de aannemerscombinatie 

naar een nieuwe directiekeet op het bouwterrein 

zelf. In een goede werkrelatie ga je altijd door en 

los je het met elkaar op, stellen Ad Broeders en 

Rick Pattipeilohy. Een contract gaat over rechten 

en plichten, maar dat is slechts een deel van 

het verhaal. Opdrachtgever en opdrachtnemer 

moeten dezelfde insteek en dezelfde doelen 

hebben. Elkaar op alle niveaus opzoeken.’In 

onze samenwerking zitten overal verbindingen: 

in planning, uitvoering en management. Er zijn 

veel persoonlijke contacten.’ Veel kon gewoon 

in het reguliere overleg worden opgelost, in het 

veertiendaagse informele overleg tussen beide 

projectverantwoordelijken of in de bouwteam-

vergadering. 

Ad Broeders: ‘Onze ultieme uitdaging was en is 

het realiseren van een groot en gecompliceerd 

binnenstedelijk bouwproject, met veel rand-

voorwaarden, zonder grote overlast en schade 

voor bewoners en bedrijven. Ook hier in Delft 

moesten we op slechts enkele meters van de 

gevels van een groot aantal historische panden 

werken. Over het resultaat kunnen we heel 

tevreden zijn.’ 

Grote bouwveiligheid

De grote bouwveiligheid verdient volgens Ad 

Broeders aparte vermelding. Ernstige ongevallen 

hebben zich niet voorgedaan. Tijdens de pieken 

werkten er circa 600 mensen, verdeeld over acht 

locaties, op het project. ‘De dynamiek van een 

dergelijk groot project is steeds weer anders. 

Boven- en ondergronds werken, voertuigen op 

het werk; dat vraagt om een speciale cultuur en 

aandacht. Veilig werken of niet werken. Ook 

daar hebben onze beide organisaties elkaar 

gevonden.’

Projectdirecteur Rick Pattipeilohy: ‘Mensen 

moeten met elkaar kunnen en willen samen-

werken. Eerlijkheid, vertrouwen en transparantie 

zijn daarbij volgens mij het belangrijkste. Dat is 

makkelijk gezegd, maar dat moet je met elkaar 

waarmaken. Als leidinggevenden proberen Ad 

en ik daarin ook steeds het goede voorbeeld  

te geven.’

Feiten en cijfers
In 2009 startte Combinatie CrommeLijn met de voorbereidende werkzaamheden.  

Het plangebied werd ‘functievrij’ gemaakt door het verleggen van kabels en leidingen 

en twee tramlijnen, sloopwerk en het verplanten van bomen. In 2010 ging het werk 

fysiek de grond in. Sinds eind februari 2015 rijden de treinen ondergronds, door de 

eerste tunnelbuis met twee sporen. Daarmee werd fase 1 van het infrawerk afgerond. 

In de zomer van 2015 is het spoorviaduct gesloopt, waarna werd gestart met de aanleg 

van de tweede tunnelbuis en de parkeergarage. 

Fase twee betekent voor Combinatie Crommelijn het in 2017 opleveren van de 

ruwbouw van de tunnel voor de sporen 3 en 4 waarmee in de toekomst complete 

 viersporigheid op een van de drukste spoortrajecten van Nederland mogelijk wordt. 

Rick Pattipeilohy: ‘Onze combinatie functioneert als één bedrijf. We hebben geen 

 vertical split gemaakt, we doen alles samen. De bedrijven kenden elkaar in deze 

combinatie goed van de samenwerking op de bouw van de Tweede Coentunnel.’ 

Omvang:  30 hectare

Spoortunnel:  2.300 meter lang, 4 sporen

Fietsenstalling:   5.000 fietsen ondergronds + 2.000 fietsen bovengronds

Parkeergarage:  650 plaatsen

Nieuwbouw:    ca. 800 woningen en 40.000 m2 niet-woonruimte

Stadspark:  24.000 m2

Totale investering:  ca. 1 miljard (infrastructuur en vastgoed)

Financiering:   Ministerie van Infrastructuur en Milieu,  

gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland,   

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Opdrachtgevers:   Ministerie van Infrastructuur en Milieu,  

gemeente Delft

Projectleiding spoortunnel  

en OV-knoop:  ProRail 

Voorbij Prefab Beton:  800 meter geluidswanden

De tunnelmonden worden aan weerszijden voorzien van ca. 800 meter aan 

 geluidswanden die aan de omgevingszijde over de volle lengte zijn gedecoreerd  

met een fraai abstract reliëf. Voorbij Prefab Beton produceert de elementen.



DUURZAAM HEERLENS ENERGIEBEDRIJF UNIEK IN DE WERELD  

Warm en koud water  
uit de mijnen
 

Het concept is even simpel als geniaal: gebruik het grondwater in de Limburgse mijnen  

voor verwarming en koeling. In Heerlen gebeurt dat al sinds 2008. Mijnwater B.V. maakt, 

uniek in de wereld, een energiecentrale van de mijnen. Timmermans Infratechniek,  

onderdeel van TBI Infra, levert er een specialistische bijdrage aan.

Toen de mijnen in de vorige eeuw nog vol in 

bedrijf waren moest het grondwater uiteraard 

worden weggepompt. Na de sluiting van de 

mijnen hoefde dat niet meer en liepen de 

mijngangen vol. Resultaat: een reservoir van 

11 miljoen kubieke meter water. Het idee om 

dit door aardwarmte opgewarmde mijnwater 

te gebruiken als warmte- en koudebron voor 

woningen en bedrijven kwam van Elianne 

Demollin-Schneiders, destijds coördinator energie 

en duurzaamheid bij de gemeente Heerlen. Haar 

suggestie kreeg concreet vorm in Mijnwater. Dit 

bijzondere en zeer duurzame energieproject kon 

starten door financiering van de gemeente en 

met subsidies van rijk, provincie en EU. 

Water van 28 graden Celsius

In 2004 werd begonnen met de bouw van een 

pilotinstallatie. De mijngangen waren daarvoor 

eerst digitaal in kaart gebracht. Vervolgens zijn 

boorputten en een ondergronds leidingstelsel 

aangelegd. Na vier jaar van onderzoek werd 

zo in Heerlen in 2008 de eerste mijnwater-

energiecentrale ter wereld in werking gesteld. 

De eerste gebruikers waren Centrumplan 

Heerlerheide, een grootschalig binnenstedelijk 

vernieuwingsgebied in Heerlen, en het gebouw 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Op 700 meter diepte is het water 28 graden 

Celsius warm. Boven de 250 meter is het  

met 16 graden Celsius een stuk kouder.  

Hubert Blom, projectmanager Mijnwater:  

‘We pompen het water zorgvuldig op, want het 

mag niet gaan mengen. We beschikken over 

twee warmtebronnen, twee koudebronnen  

en een retourbron. Het water vindt zijn weg 

naar de zogenoemde mijnwater ‘backbone’, 

onze hoofdleiding. Daarvandaan gaat het via 

een netwerk aan leidingen, het clusternet,  

Plaatsing (cluster)uitwisselstation van Mijnwater in Heerlen.20



via een ondergronds (cluster)uitwisselstation 

naar onze afnemers. Energie-uitwisseling tussen 

het clusternet en de afnemers en tussen het 

clusternet en de mijnwater ‘backbone’ vindt 

plaats door warmtewisselaars.’

‘Veel ervaring met grondwerk en leidingen’

En daar komt de rol van Timmermans Infra-

techniek in beeld. In het stelsel van Mijnwater 

worden zowel stalen buizen als kunststof 

leidingen toegepast. Hoofduitvoerder Jack 

Munsters: ‘Wij hebben als infrabouwer veel 

ervaring met grondwerk en het leggen van 

leidingen. Het werken met kunststof leidingen  

is een echt specialisme van ons. En we hebben 

ook veel waterzuiveringen gebouwd. De water-

wereld is helemaal de onze, kun je zeggen.’ 

Timmermans Infratechniek heeft het clusternet 

van Mijnwater eind 2014 uitgebreid met 6 km 

geïsoleerde leiding in diameters tot rond 200, 

inclusief grondwerk en aansluitingen, circa 

600 TIG-lassen en een horizontaal gestuurde 

boring (HDD) van een kleine 700 meter. Op de 

uitbreiding van het clusternet zijn onder andere 

het kantoor van pensioenuitvoerder APG, een 

ijzergieterij en een zwembad aangesloten. Jack 

Munsters: ‘De opdrachtgever en wij stonden 

onder flinke tijdsdruk. Onze planning was daar 

uiteraard op afgestemd. Een week na opdracht 

konden we starten. Na aanbesteding lukte het 

bovendien om een deel van het werk naar voren 

te halen, waardoor de werkdruk in een later 

stadium verminderde. Omdat we veel in eigen 

hand hielden, ook het isoleren en doorkoppelen, 

konden we snelheid en kwaliteit garanderen. 

Zo is het laswerk op dertien verbindingen 

 gecontroleerd met röntgen. Het ging perfect.  

We konden de hele klus in twee maanden 

klaren.’ 

Efficiënte ‘productietrein’

Projectmanager Hubert Blom van Mijnwater: 

‘Onze investeringen zijn groot want het 

aanleggen van leidingnetten is een kostbare 

aangelegenheid. Wij willen daarom voor 

alles beheersbaar bouwen en onderhouden. 

De knowhow en ervaring die Timmermans 

 Infratechniek inbrengt, past daar uitstekend bij. 

Zij zorgen voor een efficiënte ‘productietrein’  

en gaan zorgvuldig met risico’s om. Zo kunnen 

we kosten besparen.’

Timmermans Infratechniek heeft in juni 2015 

ook de opdracht verworven voor de aanleg van 

het eerste gedeelte van een nieuw clusternet 

voor Mijnwater. Het gaat om het tracé van het 

CBS-kantoor naar het Maankwartier, de nieuwe 

levendige stationsbuurt van Heerlen. Het werk 

voorziet ook in de bouw van een ondergronds 

(cluster)uitwisselstation, waarin warmte-

wisselaars voor de energie-uitwisseling met  

de bestaande mijnwater ‘backbone’ zorgen. 

Duurzaam en hybride

Mijnwater B.V. is een innovatief bedrijf. Bij de 

start (Mijnwater 1.0) in 2008 leverde het de 

eerste klanten simpel gezegd warm water om  

te verwarmen en/of koud water om te koelen. 

Dat leverde een CO2-reductie op van 35 tot  

40 procent. Om de capaciteit en het rendement 

te verhogen, werd Mijnwater 2.0 ontwikkeld  

en vanaf eind 2013 toegepast. 

Hubert Blom: ‘Mijnwater 2.0 is een hybride 

systeem. Het kan gekoppeld worden aan andere 

duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-

energie. We baseren het op uitwisseling en laten 

aangesloten gebouwen van elkaars reststromen 

gebruik maken. Wat men tekort komt, vullen wij 

aan. Het mijnwater wordt zo meer een buffer 

dan een bron. Neem het clusternet met APG, een 

ijzergieterij en een zwembad. APG heeft enorme 

servers staan. De computervloeren daarvan 

worden nu gekoeld met (koud) retour water van 

openbare gebouwen. De restwarmte gaat ons 

systeem in en wordt hergebruikt in de omgeving. 

De ijzergieterij ontvangt koud retourwater van 

het nabij gelegen zwembad dat vervolgens weer 

warm water van de ijzergieterij ontvangt. Met 

Mijnwater 2.0 loopt de  gemiddelde CO2-reductie 

op naar zo’n 65 procent.’ 

Inmiddels wordt alweer hard gewerkt aan 

Mijnwater 3.0. Hubert Blom: ‘Door intelligente 

software toe te voegen kunnen we straks nog 

klantgerichter opereren en echt maatwerk 

leveren. Door buffering van energie en 

combinaties met zonne- en windenergie kan 

de CO2 -reductie dan 80 tot 100 procent gaan 

bedragen.’ 

Mijnwater wil begin 2018 circa 800.000 

vierkante meter vloeroppervlak (woningen en 

kantoren) van mijnwaterenergie voorzien.

‘Wij willen voor alles beheersbaar bouwen  
en onderhouden. De knowhow en ervaring  

die Timmermans Infratechniek inbrengt,  
past daar uitstekend bij.’

Plaatsing (cluster)uitwisselstation van Mijnwater in Heerlen. Jack Munsters (links) en Hubert Blom
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SLUISKILTUNNEL STELT NIEUWE NORM IN SAMENWERKING

Zondagskind onder  
de infraprojecten
 

Je hebt ze soms. Van die zondagsprojecten, waarin alles lijkt te kloppen en op rolletjes loopt. 

‘Modelwerken’ die moeiteloos van start gaan, probleemloos verlopen en letterlijk feilloos 

finishen. In dit geval: 5 weken eerder opgeleverd dan gepland, binnen budget, zonder claims 

en restpunten en met uitstekende kwaliteits- en veiligheidsresultaten. De bouw van de 

 Sluiskiltunnel in Zeeuws-Vlaanderen was zo’n project. Eén van de grootste infrawerken van de 

laatste jaren zelfs. Op 19 mei 2015 werd de nieuwe (geboorde) tunnel officieel geopend door 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Naar dat moment was in de hele regio  

(en ver daarbuiten) reikhalzend uitgekeken. 

De geboorde tunnelbuizen zijn elk 1145 meter lang. De binnendiameter bedraagt 10,1 meter.



De geoliede machine die het projectsucces 

realiseerde, was het resultaat van jarenlang 

investeren in wederzijds vertrouwen en 

gefocust toewerken naar hetzelfde projectdoel, 

zo concludeerde het Centrum Ondergronds 

Bouwen (COB), dat het project heeft 

 onderzocht. Vanuit één gedeelde bouwkeet 

trokken opdrachtgever BV Kanaalkruising Sluiskil 

(KKS) en bouwcombinatie BAM-TBI (CBT) samen 

op, op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen 

en transparantie. ‘Zo’n goede samenwerking 

komt echter niet vanzelf’, vertelt KKS-directeur 

Tin Buis. ‘Daar hebben alle partijen fors in 

 geïnvesteerd en intensief met elkaar over 

gepraat, vooral over elkaars opstelling en gedrag 

en de vraag: hoe werken we het beste samen  

en hoe behouden we de juiste focus?’ 

‘Iedereen zat in dezelfde positieve flow’ 

Ook de professionaliteit aan beide kanten  

droeg fors bij aan het voorspoedige verloop, 

vindt Ton Vrijdag, general manager namens  

KKS. ‘Zowel bij ons als bij de aannemer zaten 

de juiste mensen aan tafel, die ook nog eens 

oprechte interesse in elkaar hadden. Iedereen 

ging voor ‘best for project’. Zo ontstond 

een win-win- situatie voor beide partijen.’ 

 CBT-projectmanager Michel Langhout: 

‘Met al die deskundigheid in eigen huis konden 

we zelf alle verantwoordelijkheid en beslissingen 

nemen, zonder inschakeling van adviseurs en 

juristen.’ Ook maakte de grote professionaliteit 

het volgens Jan de Jong, voorzitter van de 

Raad van Bestuur van de combinatie, mogelijk 

dat alle issues snel inhoudelijk konden worden 

afgehandeld en ook op de juiste manier de juiste 

verbindingen werden gelegd naar de disciplines. 

‘Want als het bovenin goed zit, werkt dat door 

naar beneden, zo blijkt. Iedereen in het project 

zat in dezelfde positieve flow.’  

V.l.n.r. Ton Vrijdag, Tin Buis, Jan de Jong en Michel Langhout

Wat omvatte het project?
Het Sluiskiltunnel-project omvatte de aanleg van een boortunnel en de bouw van de 

bedieningsgebouwen en de aansluitende infrastructuur: 6 kilometer hoofdrijbaan en  

2 viaducten, een spoorbrug en een fietsbrug. Ook werd aan weerszijden een kanteldijk 

aangelegd, die moet voorkomen dat bij vollopen van de polder of lekkage in de tunnel 

het achterland onder water komt te staan. De combinatie BAM-TBI is de komende  

10 jaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel.

Waarom was de tunnel nodig?
De nieuwe Sluiskiltunnel ligt vlakbij de draaibrug over het Kanaal van Gent naar 

Terneuzen, een beruchte bottleneck in de N62. Deze route verbindt Zuid-Beveland en 

de rest van Zeeland via de Westerscheldetunnel met Zeeuws-Vlaanderen en het drukke 

havengebied van Gent. De brug stond gemiddeld zo’n 5 uur per dag open om het drukke 

scheepvaartverkeer door te laten. Gevolg: veel files, veel ergernis, veel sluipverkeer en  

veel economische schade: zo’n € 1 miljoen per maand. 
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Project in cijfers
Tracé Sluiskiltunnel, inclusief nieuwe aansluitingen: 6 kilometer

Lengte boortunnels: 2 keer 1145 meter (1330 m, incl. toeritten)

Binnendiameter tunnelbuizen: 2 keer 10,1 meter

Diepste punt: 33 meter -NAP

Maximale helling: 4,5%

Maximale doorrijhoogte: 4,30 meter

Dwarsverbindingen: 6 (om de 250 meter)

Vaardiepte boven tunnel: max. 13,5 meter, excl. kielspeling (16 m na verdieping vaargeul)

Project in kort bestek
Opdrachtgever: BV Kanaalkruising Sluiskil (namens Provincie Zeeland)

Aannemer: Combinatie BAM-TBI (BAM Civiel, Mobilis, Croon Elektrotechniek en  

Wayss & Freytag Ingenieurbau)

Tunnelbeheerder: N.V. Westerscheldetunnel

15 november 2010: ondertekening bouwcontract

Voorjaar 2011: start werkzaamheden

Januari 2013: start boren

November 2013: einde boorwerkzaamheden

2014: afbouwen van toeritten en tunnelinstallaties

2015: testen

19 mei 2015: officiële opening door Koningspaar

23 mei 2015: openstelling voor verkeer, 5 weken eerder dan gepland

Bouwkosten: ca. € 230 miljoen (ruim binnen budget opdrachtgever)

Totale kosten: ca. € 300 miljoen

Dicht op het werk, dicht op de aannemer

De lat voor het project lag zeer hoog. KKS 

stelde ambitieuze eisen aan veiligheid, kwaliteit, 

ontwerp en uitvoering. Daarnaast moest de 

Sluiskiltunnel dezelfde ‘look & feel’ krijgen als 

de Westerscheldetunnel een paar kilometer 

verderop. Dit met het oog op het comfort en 

de veiligheid van de weggebruikers, de routine 

van de hulpdiensten en het beheer door N.V. 

Westerscheldetunnel. Voor ontwerp en realisatie 

was ruim 4,5 jaar uitgetrokken. Om zeker te 

zijn dat al die ambities op tijd en binnen budget 

gerealiseerd zouden worden, koos KKS bewust 

voor een betrokken opdrachtgeverschap; dicht 

op het werk en dicht bij de aannemer. Dichterbij 

kon niet, want KKS en CBT deelden dezelfde 

bouwkeet. 

Tin Buis: ‘Veel opdrachtgevers trekken zich 

tegenwoordig steeds meer terug en leggen de 

verantwoordelijkheid zo veel mogelijk bij de 

aannemer. Wij trokken die verantwoordelijkheid 

juist naar ons toe en zaten er dicht bovenop. 

Daarmee hadden we goede ervaringen 

opgedaan bij de Westerscheldetunnel.’ Ook 

de ‘buitenwacht’ werd vanaf het begin nauw 

bij het project betrokken. Buis: ‘Want als je die 

te laat bij het project betrekt, krijg je fricties 

en zetten mensen de hakken in het zand. Om 

verzekerd te zijn van hun medewerking, hebben 

Het hele traject van contractondertekening tot oplevering nam slechts 4,5 jaar in beslag.26



we vroeg geïnvesteerd in samenwerking met alle 

stakeholders, waaronder bevoegde gezagen, 

gemeente en hulpdiensten. Mede hierdoor 

werkte een belangrijke partij als de gemeente 

Terneuzen proactief mee aan een snel proces. 

Dit soort bouwsteentjes hielpen allemaal mee 

om zaken snel en goed voor elkaar te krijgen.’

‘Voeten-op-tafel’-bijeenkomsten

De eendracht in het project boette al die jaren 

niets aan elan in. In de gedeelde bouwkeet 

liepen medewerkers bij elkaar in en uit en 

werden mijlpalen, successen en feestdagen 

gezamenlijk gevierd. Doorslaggevend waren 

volgens Buis ook de informele ‘voeten-op-ta-

fel’-bijeenkomsten, waarin de directies zonder 

agenda en notulen in alle openheid de voort-

gang en samenwerking bespraken en eventuele 

zorgen met elkaar deelden. ‘Door deze zaken 

in ontspannen sfeer te bespreken, zonder bang 

te zijn dat het morgen tegen je gebruikt zou 

worden, kwam er zicht op heel goede oplos-

singen, die gedragen werden door alle partijen.’

In dat verband herinnert Michel Langhout zich 

vooral de testfase aan het eind van het project. 

‘In die hectische laatste maanden kan er van 

alles fout gaan, waarop je genadeloos op kunt 

worden afgerekend. Om fricties en verhitte 

discussies te voorkomen, zijn de testteams 

van KKS en CBT op een maandag niet gaan 

testen, maar naar het strand gegaan voor een 

potje beachvolleybal. Dat deed wonderen. De 

volgende dag stond iedereen weer schouder aan 

schouder om te zorgen dat de deadline werd 

gehaald.’

Een belangrijke meerwaarde van zo’n intensieve 

samenwerking is ook het plezier die dat in het 

project brengt. ‘In een formelere sfeer heb je 

veel minder lol in je werk en ben je wellicht  

ook minder gemotiveerd, met alle gevolgen  

voor de voortgang’, vindt Buis. Volgens Ton 

Vrijdag is zo’n formele omgang zelfs dodelijk. 

‘Want je weet vooraf dat je altijd problemen 

tegenkomt. Het laatste wat je dan nodig hebt,  

is dat je elkaar op afstand bestookt met 

verwijten. Problemen moet je juist samen 

oplossen. Je hebt elkaar gewoon nodig.’

Veiligste civiele project in Nederland

Veiligheid was een topprioriteit, zowel tijdens 

de bouw als in de gebruiksfase. KKS en CBT 

wilden de tunnel tot het veiligste civiele project 

in Nederland maken: geen dodeljke ongevallen 

en minder dan 5 verzuimongevallen per miljoen 

gewerkte uren. Vrijdag: ‘Bij veiligheid gaat  

het niet alleen om de grote issues, maar ook  

om die losse plank, kapotte schakelaar en al  

die andere kleine zaken, die tot ongelukken 

kunnen leiden. Die moet je samen signaleren  

en oplossen. Ook daarin namen wij als 

opdrachtgever onze verantwoordelijkheid.  

Dat is redelijk uniek.’ 

Dat met de veiligheid geen loopje kon worden 

genomen, kon niemand ontgaan. Zo waren 

er maandelijkse veiligheidssessies, hing in de 

kantine een veiligheidsmeter, waarin groene 

en rode ballen de actuele veiligheidssituatie 

op de bouwplaats weergaven en werd elke 

maand een prijs uitgereikt aan medewerkers 

die een zichtbare bijdrage hadden geleverd 

aan de veiligheid. Bij de bouwplaatsinspecties 

trokken mensen van KKS en CBT samen op en 

stimuleerden elkaar zo hun gezamenlijke doel te 

bereiken. Resultaten bleven niet uit: gedurende 

het hele project liepen slechts 4 (van de meer 

dan 4000) medewerkers een lichte verwonding 

op. Een laagterecord. 

Het hoge veiligheidsbewustzijn in het project 

was een van de pijlers onder de hoge auditscore 

bij Stichting Bewuste Bouwers in 2013, de 

hoogste BB-auditscore ooit. 

‘Positief signaal het land in gestuurd’

Ook later in het project verslapte de eendrach-

tige flow niet. Het werk werd zelfs vijf weken 

eerder opgeleverd dan gevraagd, binnen budget 

en zonder claims en restpunten. Uniek, volgens 

Michel Langhout: ‘ Vaak zijn opdrachtgever en 

opdrachtnemer na oplevering nog maanden 

bezig om de laatste restpunten af te handelen 

en dossiers af te sluiten.’

Het succes van het project vervult iedereen die 

eraan heeft gewerkt, met trots. ‘Van de directie 

tot de mensen die het beton hebben gestort 

en de kantinemevrouw’, aldus Ton Vrijdag. 

De opening door het koningspaar in mei was 

de kers op de taart. De Jong: ‘Een heel mooie 

bekroning voor een heel mooi project en voor 

alle mensen die eraan hebben gewerkt. Dit 

werk heeft echt een positief signaal het land 

ingestuurd: in Zeeland is een project van goede 

kwaliteit gerealiseerd, dat op is tijd opgeleverd 

en iedereen die eraan heeft gewerkt, ook nog 

eens veel voldoening heeft bezorgd.’

‘Iedereen in  
het project zat  

in dezelfde  
positieve flow.’

Nominaties
De Sluiskiltunnel is genomineerd in 2 categorieën voor de NCE Bundeling & Underground  

Space Award 2015, een internationale bouwprijs voor projecten die een belangrijke bijdrage 

leveren aan samenwerking en innovaties in de tunnelbouw. De winnaars worden donderdag  

3 december 2015 in Londen bekendgemaakt. Ook dingt het project mee voor de Schreuders-

prijs 2015 voor innovatieve ondergrondse projecten.

Projectboek Diepe Indruk
Over de Sluiskiltunnel is een rijk geïllustreerd projectboek verschenen met alle ins & outs over 

het project. Het boek is online te bekijken via www.sluiskiltunnel.nl/projectboek.

COB-evaluatie-
rapport 
Sluiskiltunnel
Tijdens een symposium op 23 juni 

2015 zijn de uitkomsten van de 

 evaluatie door COB gepresenteerd. 

Alle bevindingen en conclusies 

zijn terug te lezen in een cahier, 

dat u kunt downloaden vanaf de 

 kennisbank op www.COB.nl.



MOBILIS SPONSORT TANZANIA-PROJECT STUDENTEN TU DELFT

In gevecht met  
een grillige rivier
 

 

Hoe houd je overstromingen van een grillige rivier zo in de hand dat de lokale bevolking er  

wel de lusten, maar niet de lasten van ondervindt? Die uitdaging gingen Jaap Borghans,  

Tom van Eijk, Anke Luijben, Cornel van Zaal, Sophie van Zanten en Wessel van der Zee eind 

2014 aan. De zes masterstudenten Civiele Techniek aan de TU Delft reisden er drie maanden 

voor naar Tanzania. Mobilis sponsorde dit bijzondere studieproject in de  omgeving van Moshi, 

een stad even ten zuiden van Afrika’s hoogste berg Kilimanjaro. 

Het probleem. Het plangebied meet ruwweg 

acht bij vijf kilometer. Er wonen zo’n acht-

duizend mensen. Een suikerrietplantage annex 

suikerfabriek is de grootste werkgever van 

de streek. Verder leeft de lokale bevolking er 

vooral van zelfvoorzienende landbouw. Men 

verbouwt maïs, bonen, tomaten, bananen, 

meloenen en aubergines. Ook veehouderij en 

visserij vormen bronnen van bestaan. De Ronga 

is de belangrijkste rivier en onmisbaar voor de 

landbouw. Beperkte overstromingen maken de 

relatief zoute grond vruchtbaar en geschikt om 

gewassen te verbouwen. Echter, de rivier is in  

de huidige situatie niet te beteugelen. De over-

stromingen zijn te groot en te  onvoor spelbaar, 

bedreigen de oogsten en de zorgen voor 

overlast in de dorpen. 

De waterproblematiek gaat de Nederlandse 

ontwikkelingsorganisatie FT Kilimanjaro 

aan het hart. Met projecten in onderwijs, 

 gezondheidszorg en infrastructuur werkt deze 

NGO structureel aan het verbeteren van de 

woon- en leefomstandigheden ter plaatse.  

Ook suikerrietplantage TPC wilde iets terugdoen 

voor de omgeving waarin ze actief is. Bedrijf 

en NGO besloten daarom samen iets aan het 

waterprobleem te gaan doen. ‘Zo zijn we met 

elkaar in contact gekomen en werd ons project 

concreet’, vertellen de zes Delftse studenten. 

Met afzonderlijke specialisaties als Water-

management, Coastal Engineering en Hydraulic 

Structures brachten zij de voor deze situatie 

relevante kennis in om concrete en uitvoerbare 

oplossingen te ontwikkelen.

Bijdragen aan kwaliteit van leven

Het zestal bereidde zich een half jaar voor op de 

reis naar Tanzania. In die periode komen de twee 

dames en vier heren wekelijks bij elkaar voor 

een voorstudie en de werving van sponsors en 

fondsen. ‘Het was voor ons belangrijk om met 

het project iets bij te dragen aan de kwaliteit van 

het leven van mensen’, aldus de TU-studenten. 

‘Het moest maatschappelijke betekenis hebben, 

echt gewenst zijn. En natuurlijk daadwerkelijk te 

realiseren en te gebruiken...’ 

De bureaus op de universiteit worden november 

2014 verruild voor het echte veldwerk.  

De studenten Civiele Techniek reizen af naar 

de regio Lower Moshi, waar ze worden 28



ondergebracht op een compound van de 

suikerrietplantage. In de bagage onder meer 

GPS-apparatuur, dieptemeters en rolmaten.  

Er volgen drie maanden van intensief onderzoek, 

metingen, interviews met locals, vastlegging 

en analyse van data, het maken van (tussen)

rapportages, overleg met de begeleiders van 

FT Kilimanjaro en voortgangspresentaties 

voor lokale stakeholders. Ondertussen 

denken de zes uiteraard druk na over allerlei 

 oplossingsvarianten.

Uitkijken voor nijlpaarden en krokodillen

Het veldwerk is interessant, verrassend en soms 

een beetje spannend. Als Cornel ergens argeloos 

het water inloopt, vraagt hun begeleider hem 

nerveus om er meteen weer uit te komen - kans 

op krokodillen. Voor nijlpaarden is het ook 

uitkijken. Deze kolossen maken de meeste 

 dodelijke slachtoffers in Afrika. Het devies: 

respecteer altijd hun territorium. Dat geldt 

uiteraard ook voor de woonomgeving van de 

dorpelingen. Vraag toestemming om op hun 

land te komen en leg steeds uit wat je aan het 

doen bent. Zo leert Anke dat je niet zomaar 

een sinaasappel in het water gooit om de 

 stroomsnelheid te meten. Jongens uit de buurt 

halen de vrucht er direct weer uit. Iets eetbaars 

gooi je toch niet weg…

Veel van het veldwerk wordt lopend en met 

bootjes gedaan. Een busje met begeleider 

brengt de studenten op de goede plekken.  

Ook is er gelegenheid het gebied vanuit de  

lucht te observeren. Jaap mag met een vlieg-

tuigje mee en maakt veel foto’s. Een waardevolle 

aanvulling op het werk op de grond. De 

problematiek blijkt complex. De studenten:  

‘De exacte locaties en afmetingen van de 

rivier en zijtakken waren vooraf onbekend. 

We moesten een inschatting maken van de 

maximale afvoercapaciteit van het watersysteem. 

Met de verzamelde data kregen we een goed 

beeld van de piekafvoeren die tijdens de twee 

regenseizoenen optreden. De korte regens zijn 

onvoorspelbaar en komen voor tussen oktober 

en december. De intensiteit, de duur en de 

frequentie verschilt elk jaar. Het lange regen-

seizoen, van maart tot juni, is een stuk beter te 

voorspellen. Door interviews met boeren konden 

we de fasering van de overstromingen in kaart 

brengen. De piekafvoeren blijken vijf tot zes 

maal de capaciteit van het riviersysteem te zijn. 

Bij overstromingen kan het water op het land 

makkelijk tot kniehoogte stijgen.’

Directeur Jan de Jong vindt het 

belangrijk dat Mobilis  studieprojecten 

ondersteunt. Hij zegt:

‘Als bedrijf willen wij bijdragen 

aan de ontwikkeling van het 

opleidingstraject Civiele Techniek 

van de TU Delft. Kennisoverdracht is 

ontzettend belangrijk. Ons vakgebied 

is zeer gebaat bij de aanwas van jong 

technisch talent. Daarnaast is het fijn 

dat dit specifieke project zich op een 

ontwikkelingsland richt. Zo dragen 

we hopelijk iets wezenlijks bij aan de 

verbetering van de leefomstandig-

heden van de mensen daar.’

Metingen op locatie betekende ook uitkijken voor krokodillen en nijlpaarden.
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Achttien oplossingsvarianten

Uiteindelijk denken Sophie, Anke, Cornel, 

Jaap, Tom en Wessel maar liefst achttien 

oplossingsvarianten uit. Dijken, herbebossing, 

capaciteitsvergroting, regelwerken, water-

berging en extra rivierbeddingen zijn er de 

belangrijkste uitwerkingen van. De integrale 

oplossing die ze hebben gekozen is een slimme 

combinatie daarvan. Ze vertellen: ‘Eerst moet 

een eerder bezweken dijk over een lengte van 

800 m hersteld worden. Daarnaast vergroten 

we de capaciteit van de rivieren door oude 

rivierbeddingen uit te graven en op elkaar aan 

te sluiten. Om een minimale waterhoogte voor 

de landbouw te garanderen, hebben we een 

innovatief regelwerk ontworpen. Dit heeft de 

vorm van een overlaat en is verstelbaar in de 

hoogte met behulp van zware machines. Op 

deze manier kan het regelwerk met ‘trial and 

error’ worden aangepast aan de werkelijke 

rivierafvoeren.’ 

Het zestal vervolgt: ‘Onze oplossing moet 

duidelijk zichtbaar en begrijpelijk zijn voor de 

lokale bevolking. Dat was een belangrijke eis 

van FT Kilimanjaro. Ook zijn de voorgestelde 

ingrepen zo robuust, dat de mensen daar er niet 

aan kunnen gaan knutselen door bijvoorbeeld 

zelf waterstromen te verleggen. Dat zou ruzie 

tussen gemeenschappen kunnen veroorzaken.’

Tussen al het werk door was er ook tijd voor 

ontspanning en gelegenheid om het nodige van 

de schitterende omgeving te zien. De studenten 

beklommen de Kilimanjaro en maakten game 

drives om wild te spotten. Ook bezochten ze 

een weeshuis en verzorgden daar op verzoek 

wiskundelessen. 

‘En nu hopen op een uitvoeringsplan’

Opdrachtgevers FT Kilimanjaro en TPC zijn 

blij met het werk van de Delftse studenten. 

Datzelfde geldt voor de lokale partijen waarmee 

de studenten te maken hadden. Stakeholders als 

het regionale waterschap en de lokale bevolking, 

maar ook de nomadisch levende herders en 

jagers van de Masai. 

Na terugkeer in Nederland presenteerden de zes 

hun werk op de TU Delft en aan de sponsors.  

De waardering was groot. Hun docenten 

beloonden hen met een 8,5. De Afrika-gangers: 

‘We kijken terug op een succesvol project. We 

hebben ontzettend veel geleerd en waardevolle 

ervaringen opgedaan. Tanzania is een prachtig 

land. De mensen waren overal ontzettend 

 vriendelijk voor ons, maar de contrasten zijn 

er groot. Veel overweldigende natuur, maar 

veel armoede ook. Wij hopen daarom dat onze 

oplossing snel werkelijkheid wordt. Wellicht kan 

een volgende groep studenten een uitvoerings-

plan gaan maken. We hopen het van harte.’

Meer details, foto’s en andere wetens

waardigheden over het Tanzaniaproject zijn 

terug te vinden op de projectsite van de zes  

TU Delftstudenten: http://projecttanzania.nl/

V.l.n.r. Wessel van der Zee, Jaap Borghans, Tom van Eijk, Anke Luijben, Cornel van Zaal en Sophie van Zanten.
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OVERHOEKS: AMSTERDAMS ANTWOORD OP KOP VAN ZUID 

Oud Shell-kantoor  
wordt ‘super creatieve’ 
A’DAM Toren 

 

Rotterdam heeft haar Kop van Zuid. En Amsterdam? Amsterdam heeft ‘Overhoeks’, 

 Nederlands jongste stedelijke hotspot in wording op het voormalige Shell-researchterrein  

op de noordelijke IJ-oever, pal tegenover het Centraal Station. De ambities voor deze  

plek zijn  torenhoog: een zinderende cocktail van woningen, horeca, kantoren,  

creatieve bedrijven, culturele voorzieningen en groen. 

‘Betonnen palen van dit 
formaat op zo’n diepte 
slaan, was nog nooit 

eerder gebeurd.’

Hoofduitvoerder Maarten van der Eng van J.P. van Eesteren (links) Voorbij-uitvoerder Harm Wammes.
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Op luttele meters van het EYE Filminstituut 

verricht TBI-onderneming J.P. van Eesteren er 

pionierswerk met de transformatie van de oude 

Shell-toren (22 etages) in een multifunctioneel 

complex met clubs, kantoren en een hotel, 

bekroond met een ronddraaiend restaurant en 

observatieplatform. TBI Infra-partner Voorbij 

Funderingstechniek realiseerde het funderings-

werk voor de ondergrondse parkeergarage. 

Overhoeks is vernoemd naar de 80 meter hoge 

oude Shell-toren, die sinds de jaren ‘70 de 

noordelijke IJ-oever domineert. De naam verwijst 

naar de haakse draaiing van het gebouw ten 

opzichte van de oever, een krachtige visuele 

vondst van de beroemde architect Arthur Staal. 

Tot voor enkele jaren werden de toren en de 

omliggende laboratoriumgebouwen bevolkt 

door Shell, dat het terrein in 2003 verkocht aan 

de gemeente Amsterdam en in 2009 de locatie 

daadwerkelijk verliet. 

‘Super Creatieve Toren’

Sinds het vertrek van de oliemaatschappij  

tovert de gemeente Amsterdam, in samen-

werking met ontwikkelaars en ondernemers,  

het voormalige researchterrein de komende 

jaren om tot een nieuwe hotspot in het 

 overigens nog relatief rustige Amsterdam 

Noord. Als A’DAM Toren maakt het voormalige 

 Shell-gebouw straks deel uit van de ‘Strip’  

langs de IJ-oever en de Badhuiskade: een 

 imposant geheel van kantoren, woningen, 

winkels, horeca, congreshotel Maritim 

Amsterdam, het oude laboratorium-complex, 

cultureel centrum Tolhuistuin en EYE.

In opdracht van Sander Groet (Club Air), Hans 

Brouwer (MassiveMusic), Duncan Stutterheim 

(oprichter ID&T) en projectontwikkelaar Lingotto 

transformeert J.P. van Eesteren het oude 

Shell-gebouw tot een ‘Super Creatieve Toren’, 

met clubs, een hotel (120 kamers), kantoren 

voor creatieve bedrijven, studio’s en show- en 

congresruimtes. De immense luifel met vier 

Shell-schelpen en uitzichtpunt, die decennia lang 

het dak sierde, heeft inmiddels plaatsgemaakt 

voor een ‘kroon’ waarin onder meer een 

draaiend restaurant, lofts en een observatiedek 

zijn voorzien. Bezoekers kunnen hier straks 

genieten van een riant uitzicht over de stad en 

omgeving. In de zomer van 2014 werd gestart 

met de bouw. Komend voorjaar wordt het werk 

opgeleverd.

‘Omgeving zo veel mogelijk ontzien’

Tussen de toren en het voormalig Groot-

laboratorium van Shell bevindt zich de nieuwe 

‘Het is nóg leuker om te 
zien dat wat je bedacht 
hebt in de praktijk ook 

echt wérkt.’

Primeur: heien tot 66 meter diepte
Luttele meters van de A’DAM Toren verrichtte Voorbij Funderingstechniek nóg een 

knap staaltje innovatief funderingswerk. In opdracht van BAM Woningbouw heide  

het TBI Infra-bedrijf 135 koppelpalen met elk een totale lengte van 66 meter voor een  

75 meter hoge woontoren met 150 appartementen die daar verrijst. De prefab 

betonpalen werden na 30 meter voorboren in 2 segmenten (een van 32,5 meter en 

een van 33,5 meter, schachtmaat 500x500 mm) met behulp van een speciaal in eigen 

huis ontwikkeld heiblok tot op de derde zandlaag op 66 meter diepte geslagen. Harm 

Wammes: ‘Een primeur. Betonnen palen van dit formaat op zo’n diepte slaan was nog 

nooit eerder gebeurd. Het hele traject hebben we eigenhandig gerealiseerd. Van de 

productie van koppelpalen tot en met de volledige installatie. De in de palen gestorte 

kokers maakten het mogelijk om met een camera na installatie de kwaliteit van de  

paal te meten.’

Artist impression van de A’dam Toren, bekroond door  

het draaiende restaurant en observatiedek.



Een tien voor veiligheid

Dat in een complex werk als de 

A’DAM-transformatie geen enkel 

risico met de veiligheid wordt 

genomen, mag duidelijk zijn. Zo 

werden de medewerkers bij de werk-

zaamheden aan de kroon beveiligd 

met volledig dichte hangsteigers. 

Maarten van der Eng: ‘Bij het werk 

aan de kroon had je totaal niet het 

gevoel dat je 83 meter hoog stond. 

Van Aboma kregen we zelfs een tien 

voor veiligheid.’ 

parkeerkelder voor 220 auto’s. Hiervoor startte 

Voorbij Funderingstechniek in september 2014 

met het plaatsen van de damwandkuip en 

prefab betonpalen. Uitvoerder Harm Wammes 

van Voorbij Funderingstechniek: ‘In een 

complex project als dit, tussen al die bestaande 

gebouwen, wilden we de omgeving zo veel 

mogelijk ontzien. Daarom installeerden we 

eerst een aantal proefpalen op locatie om te 

bepalen hoe we de overlast zo veel mogelijk 

konden beperken. Ook zijn tijdens de uitvoering 

regelmatig zettingsmetingen gedaan bij de 

omliggende gebouwen.’ 

Bij de plaatsing van de damwandkuip moest 

ook rekening worden gehouden met de 

 verankeringen van de nabij gelegen kade-

constructie aan het Buiksloterkanaal. En er 

waren nog meer uitdagingen: ‘De kuip bestond 

uit allemaal hoeken en moest deels onder de 

toren worden geplaatst. Vanwege de beperkte 

werkhoogte hebben we de damwandplanken 

in twee delen in de grond gebracht. Bovendien 

kon het trilblok niet bovenop de planken 

worden geplaatst. Om ze toch op diepte te 

kunnen krijgen, werden de eerste meters in de 

grond getrild met een zogenoemd trilzwaard, 

een stalen plaat die haaks op de damwandplank 

was gelast’, aldus Wammes. 

Inbreng leidt tot optimalisaties

De invloed die J.P. van Eesteren in de 

bouw teamfase (februari-juli 2014) had op 

de projectaanpak, betaalde zich voor de 

opdrachtgever uit in diverse optimalisaties. 

Een daarvan was de methodiek voor een zo 

snel en veilig mogelijke plaatsing van de stalen 

kroon op het dak, een operatie die met militaire 

precisie moest worden uitgevoerd. De kroon 

werd in 5 losse prefab-delen aangevoerd naar 

het werk, waarna een 1200-tonskraan, de 

Het funderingswerk in cijfers:

•  550 m2 stalen damwand  (planklengte tot 16 m). 

•  Ca. 50 schroefinjectieankers (lengte 33 m). 

•  310 ton aan gordingen en  stempelingen. 

•  Ca. 700 prefab betonpalen van 18 tot 22 m en een schachtmaat  

van 420x420 mm en 350x350 mm.

Maarten van der Eng (links) en Harm Wammes  

poseren voor de entree van de parkeergarage. 33



grootste mobiele torenkraan van Europa, de 

zware elementen (de zwaarste woog 85 ton) op 

locatie naar het dak op 80 meter hoogte hees. 

Vervolgens assembleerde het bouwteam de 

elementen tot een complete kroonconstructie. 

Door de prefabricage kon de montagetijd op 

het open dak tot 3 dagen worden beperkt, wat 

de veiligheid en het bouwlogistieke proces ten 

goede kwam. Speciaal voor het afstempelen 

van de enorme kraan had Voorbij Funderings-

techniek in het funderingstraject 12 extra prefab 

palen in de grond geslagen.

De inbreng in het voortraject biedt volgens 

hoofduitvoerder Maarten van der Eng van J.P. 

van Eesteren alleen maar voordelen, zowel voor 

de opdrachtgevers als voor de aannemer. ‘Ik heb 

het als zeer prettig ervaren dat we in de bouw-

teamfase onze ideeën op tafel hebben kunnen 

gooien en in samenspraak met de adviseurs, 

bedrijfsleider en werkvoorbereiders hebben 

kunnen toewerken naar een ontwerp waar we 

allemaal achter kunnen staan. En het is natuurlijk 

nog leuker om te zien dat wat je bedacht hebt  

in de praktijk ook echt allemaal wérkt.’

Uitdagingen het hoofd bieden

Wammes kan die woorden alleen maar beamen. 

Want ook voor het funderingswerk is steeds 

samen gezocht naar mogelijkheden om het 

materiaalgebruik terug te brengen en het proces 

efficiënter te laten verlopen. ‘Zo hebben we 

de trekpalen in de vorm van stalen ankerpalen 

vooraf omgerekend naar betonpalen, zodat 

we deze met dezelfde machines en in dezelfde 

fase konden aanbrengen als de drukpalen. Deze 

oplossing was niet alleen efficiënter, maar ook 

goedkoper. Harm: ‘Door de goede afstemming 

sloten deze werkzaamheden naadloos aan op de 

bouwstromen van J.P. van Eesteren.’ In augustus 

was de parkeerkelder klaar en was het weer de 

beurt aan Voorbij Funderingstechniek om de 

laatste damwanden te verwijderen.

Van der Eng en Wammes kijken terug op 

een vruchtbare samenwerking. Van der Eng: 

‘Uiteraard waren er wel eens akkefietjes, maar 

die heb je altijd. Uiteindelijk kwamen we er altijd 

samen uit.’ De proactieve inbreng van Voorbij, 

de slimme oplossingen waarmee zij de talrijke 

uitdagingen bij het funderingswerk het hoofd 

bood en de flexibiliteit waarmee zij inspeelde 

op de complexe situatie, oogstten waardering. 

‘Terugkijkend vind ik dat we prima hebben 

samengewerkt.’

Alles over de nieuwe A’DAM Toren leest u op 

www.adamtoren.nl

Duurzaamheid troef
Duurzaamheid staat in het A’DAM-project centraal. Zo wordt het gebouw verwarmd en 

gekoeld met een WKO-systeem, verlicht met LED-verlichting, geventileerd door de wind 

en van stroom voorzien door zonne-energie. En ook bij de uitvoering is duurzaamheid 

troef. Bijvoorbeeld door een slimme fasering, bundeling van werkzaamheden en 

transporten en speciaal ontwikkelde duurzame oplossingen, zoals het tweede leven dat 

de gesloopte gevelelementen kregen als betongranulaat in de betonnen vloeren van 

het duurzame Hotel Amstelkwartier (300 kamers) dat J.P. Eesteren momenteel bouwt, 

samen met TBI-ondernemingen Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros.

Project nadert voltooiing
De transformatie van de A’DAM Toren nadert zijn voltooiing. Sinds de start van 

het werk in de zomer van 2014 is het gebouw volledig gestript en voorzien van 

nieuwe glazen gevels. Van september tot eind december 2014 voerde Voorbij 

 Funderingstechniek het heiwerk uit en realiseerde het de bouwkuip. In april werd de 

kroon geplaatst en eind augustus was de parkeerkelder klaar. Komend voorjaar wordt 

de A’DAM Toren ‘interieurbouwklaar’ opgeleverd, nog geen 2 jaar na de start.

Hotspot ‘Overhoeks’ ligt pal tegenover het Centraal Station.
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MIRIAN TIMMERMANS, STEUN EN TOEVERLAAT TIMMERMANS INFRATECHNIEK 

 

Ze is receptioniste, telefoniste, office manager, secretaresse, administratief medewerkster en 

personeelsfunctionaris tegelijk. Maar ze is vooral ook gastvrouw, vraagbaak, luisterend oor, 

intermediair en probleemoplosser. Onmisbaar in feite, maar dat zal je uit haar mond nooit 

horen. Mirian Timmermans is de vriendelijke bescheidenheid zelve. Een gesprek met  

‘het enige zusje’ binnen Timmermans Infratechniek. 

Timmermans is gevestigd op bedrijventerrein  

De Koumen in het Zuid- Limburgse Hoensbroek. 

Wie voor de deur parkeert ziet Mirian al  

zitten op haar  strategische plek bij de receptie. 

Zij is iemand bij wie bezoekers zich meteen  

op hun gemak voelen. Koffie en vlaaien  

(‘de echte, van de bakker’) staan snel op  

tafel en Mirian regelt en passant wat  

geregeld moet worden. 

‘Je wist niet beter, je deed het gewoon’

Van de vijf zussen Timmermans is zij als enige 

in het bedrijf terechtgekomen. Bij de broers ligt 

die verhouding duidelijk anders: vijf van de zes. 

Samen met Jos, Frans, Paul, Tjeu en Alex zet 

Mirian voort wat vader Piet in de jaren zestig 

begon. Als ze over haar broers praat, heeft 

Mirian het steevast over ‘de jongens’. Zij gingen 

allemaal zo rond hun zestiende jaar het bedrijf 

in. Ook voor haar riep die vanzelfsprekende 

plicht. Ze was een jaar of negentien en opgeleid 

‘  Ik kan in het werk  
mezelf blijven’

‘ We voelen ons echt lid  
van de grote TBI-familie.’



tot schoonheidsspecialiste. Maar vader en broers 

kwamen een administratieve kracht tekort. ‘Het 

was vanzelfsprekend dat ik bijsprong’, vertelt 

Mirian, ‘je wist niet beter, je deed het gewoon.’ 

Timmermans hield toen nog kantoor aan huis in 

Merkelbeek.

Ze is nooit meer weggegaan en heeft alle ups 

en downs van het bedrijf meegemaakt. Zoals de 

gestage groei naar bijna honderd medewerkers, 

de vele klussen bij DSM, de specialisaties 

in bijvoorbeeld het aanbrengen van diepe 

grondkerende constructies en kunststoftechniek 

en, niet onbelangrijk, het werken over de grens. 

‘Wij kunnen zelfstandig projecten in Duitsland 

aan. Je moet dan niet alleen weten om te gaan 

met een andere cultuur, maar ook met andere 

wet- en regelgeving. Ik vind dat echt één van de 

sterke punten van ons bedrijf.’ In de Duitse taal 

kan Mirian daarom prima uit de voeten, zowel 

mondeling als in de correspondentie met de 

opdrachtgevers. 

In al haar werkzame jaren maakte ze ook de 

mindere tijden mee, zoals de crisis van 2008 

die voor de Limburgse bouwsector genadeloze 

gevolgen had. Inmiddels gaat het weer een  

stuk beter met Timmermans Infratechniek,  

dat in 2012 onder de vleugels van het 

 TBI-concern kwam. 

‘Klant gaat altijd voor’

Alles wat Mirian op kantoor doet, heeft zij in 

de praktijk van alledag geleerd. Ze kent het 

bedrijf en de medewerkers van haver tot gort. 

En, belangrijk, kent ook bijna alle klanten 

 persoonlijk. ‘Als een klant belt, weet ik meestal 

direct waar het over gaat, naar wie ik moet 

doorverbinden of wat er moet gebeuren. Ik kan 

sneller helpen omdat ik door mijn functie alles 

meekrijg wat er speelt. Daarom weet iedereen bij 

Timmermans me altijd te vinden. Ook ’s avond  

en in het weekend. Maar dat hoort erbij. In die 

zin blijven we gewoon het familiebedrijf dat we 

altijd geweest zijn. Het werk houdt nooit op.  

De klant gaat altijd voor, die moet je het naar de 

zin maken. Ik blijf me altijd afvragen hoe ik zelf 

behandeld wil worden en ga op die manier met 

onze klanten om. Dat wordt gewaardeerd.’

Daarom maakt Mirian lange werkweken. Iets 

van een workaholic heeft ze zeker in zich, 

een perfectionistische inslag ook. Thuis, in 

haar eigen gezin, zijn ze niet anders gewend. 

Mirians echtgenoot is actief in catering en 

partyservice en haar zoon volgt een opleiding in 

het hotelvak. Privé zit de klantgerichtheid er dus 

eveneens goed in. Toch is er ook vrije tijd. Ter 

ontspanning leest Mirian graag goede thrillers 

en fantasy. Haar sport is tennis. Daarnaast 

houdt ze van wandelen, vooral op de fraaie 

Brunsummerheide, en van ‘een gezellig dagje 

Maastricht’. Ook gaat ze af en toe lekker uit 

eten. ‘Dat kan hier in de buurt heel goed.’ 

‘TBI is collegiaal en informeel’

Mirian Timmermans gaat alle dagen met plezier 

naar de zaak. ‘Ik kan in het werk mezelf blijven. 

Dat vind ik heel belangrijk. Het blijft óns bedrijf, 

zo voelen we dat. Binnen TBI kunnen we veel van 

onze zelfstandigheid behouden. Die houding is 

typerend voor de  TBI-filosofie en die past goed 

bij ons. En we zijn erg blij met de collegialiteit en 

de informele manier van het met elkaar omgaan, 

met de open sfeer.’

Lachend: ‘We voelen ons hier in het diepe 

zuiden echt lid van de grote TBI-familie.’

‘Ik blijf me altijd afvragen hoe ik zelf  
behandeld wil worden en ga op die manier met 

onze klanten om. Dat wordt gewaardeerd.’

…�Receptioniste,�telefoniste,�office�manager,�secretaresse,� 

administratief medewerkster en personeelsfunctionaris…
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MOBILIS BOUWT AAN MULTIDISCIPLINAIR KUNSTSTUKJE 

Máximabrug krijgt verkeers- 
én verblijfsfunctie
 

Fraaie kegelvormige kolommen staan strak in het gelid op de oevers. Ze zijn de eerste 

 blikvanger op de bouwplaats van de Máximabrug. De nieuwe oeververbinding tussen  

Alphen en Koudekerk krijgt vorm. Ook de toeritten zijn al duidelijk zichtbaar. De Máximabrug 

verbindt het bedrijvengebied Rijnhaven-West aan de zuidkant straks met de Gnephoekpolder 

aan de noordkant. Mobilis is hoofdaannemer. Het werk wordt uitgevoerd op basis van een 

design & constructovereenkomst. 

Najaar 2015. Architect Syb van Breda en 

landschapsarchitect Paul Kersten kijken vanaf 

een uitkijktoren toe op de realisatie van wat 

zij op de tekentafel creëerden. Op en in de 

Oude Rijn wordt vanaf pontons gewerkt aan de 

volgende rijen kolommen. Projectleider Rens Olij 

van Mobilis geeft het tweetal uitleg bij wat er 

gaande is op het water. Eerst zijn onder water 

fundatiepalen geheid. Daarbovenop worden nu 

prefab betonnen bakken geplaatst waarin later 

de kolommen kunnen worden gemaakt. Begin 

2016 wordt met de bouw van het dek gestart. 

Als het goed is worden dan in mei/juni de stalen 

brugdelen ingehesen. Eind 2016 moet alles 

klaar zijn. Alphen aan den Rijn en omgeving zijn 

dan een bijzonder infrawerk rijker, in meerdere 

opzichten. 

Een tikje geheimzinnig

Vormgeving, inpassing in de omgeving en 

duurzaamheid zijn bepalende aspecten geweest 

bij de keuze van de opdrachtgever. Architect Syb 

van Breda over die vormgeving: ‘Een brug is iets 

technisch van vooral beton en staal. Wij hebben 

een staartbrug ontworpen. Voor de toeschouwer 

zijn die altijd een tikje geheimzinnig; je kunt niet 

goed zien hoe ze open gaan. Ineens blijkt dan 

dat het dek spectaculair de lucht ingaat.’
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‘Geen iconische aandachtstrekker,  
maar logisch in omgeving opgenomen.’

Bouwpartners Máximabrug
Hoofdaannemer Mobilis realiseert het complete kunstwerk en is eindverantwoordelijk. 

Bouwpartners zijn Hollandia Infra, dat het stalen beweegbare deel van de brug levert, 

en Aannemingsmaatschappij Van Gelder, die het grond- en wegendeel verzorgt.

Voorbij Funderingstechniek brengt een palenmatras en funderingen voor de kunst-

werken aan. TBI-onderneming Voorbij Prefab Beton levert de heipalen.

De brug heeft een slanke belijning. De houten 

leuning en de afwerking van het dek lopen 

onafgebroken door. Ook de kegelvormige 

kolommen geven de brug een transparante en 

lichte indruk. Trappen en verlichting hebben een 

rustige industriële vormgeving. Materialen zijn 

onder meer metaal, beton, glas en composiet. 

Syb van Breda: ‘Kenmerkend voor het ontwerp 

is de consequente toepassing van afronding 

van alle scherpe randen, zowel bij de grote als 

kleine vormen. Het resultaat is een zachte en 

vriendelijke uitstraling.’ 

Meer dan een verkeersfunctie

Bij ontwerp en landschappelijke inpassing is 

goed gekeken naar de historie: een open weide-

gebied met typisch Hollands slagenlandschap. 

‘De Máximabrug is geen iconische aandachts-

trekker’, zegt Syb van Breda, ‘maar integraal 

en logisch in de omgeving opgenomen. Het is 

een brug met meer dan een verkeersfunctie. 

Het wordt een plek die mensen uitnodigt naar 

het water te komen. We scheiden auto’s van 

voetgangers en fietsers en een uitkijkpunt 

biedt een fraai panorama over land en water.’ 

Landschapsarchitect Paul Kersten, aanvullend: 

‘We hebben veel aandacht besteed aan de 

verblijfsfunctie. De onderdoorgangen  

zijn vriendelijk en sociaal-veilig ingericht en 

houten vlonders brengen mensen nog dichter 

bij het water. Je kunt ze als rustpunt gebruiken 

maar er ook prima een hengeltje uitgooien.  

En we hopen oprecht dat de nieuwe situatie 

straks meer mensen uitnodigt met de fiets naar 

het werk te gaan.’

Eigen energie van zonnepanelen

Volgens Paul Kersten zit de duurzaamheid van  

de Máximabrug natuurlijk in slim materiaal-

gebruik, maar vooral in de energievoorziening. 

Vijfhonderd zonnepanelen maken de brug 

zelfvoorzienend en daarmee energieneutraal.  

Ze drijven anderhalve meter onder het maaiveld 

op een waterpartij in de lus die het verkeer aan de 

noordkant van de brug afwikkelt. De panelen zijn 

niet zichtbaar vanaf de weg. Verkeer heeft dus 

ook geen hinder van spiegeling. De water berging 

volgt de structuur van de bestaande polders.

Het ontwerp compenseert én versterkt de 

ecologische waarde van het gebied, aldus 

Paul Kersten. ‘Er komen minstens net zoveel 

bomen in het gebied als er nu staan. Zuiverende 

planten zorgen voor zeer schoon water in de 

lus, ze geven er een ecologische impuls mee. 

Een oer-Hollandse windmolen houdt het water 

bovendien in beweging.’

Brugonderdelen die meer gekoppeld zijn met 

het landschap hebben een natuurlijke uitstraling. 

Zo komen er met groen begroeide houten 

geluidschermen. Auto’s op de lus rijden binnen 

een met gras begroeide wal; hierdoor schijnen 

koplampen niet de polder in. 

Integraal totaalbeeld

Het was de eerste samenwerking van Syb van 

Breda en Co in Leiden, specialist in transit 

architectuur en wUrck, bureau voor architectuur, 

stedenbouw, landschap en infrastructuur in 

Rotterdam. ‘Samen waren wij in staat een 

integraal totaalbeeld neer te leggen’, aldus 

beide heren. ‘Het heeft de nodige, soms felle, 

discussie gekost. Onderling, maar ook met 

Mobilis, de gemeente en andere bouwpartners. 

Het resultaat is er: maximale kwaliteit tegen 

minimale kosten. Letterlijk veel waar voor je 

belastinggeld.’ De architect en de landschaps-

architect hebben veel waardering voor de, 

vinden zij, prettige en vanzelfsprekende manier 

waarop Mobilis met creatieve ontwerpers werkt. 

Met respect voor creatieve ideeën, verstand van 

zaken waar het haalbaarheid en techniek betreft 

en altijd met de wil om er op een positieve 

manier uit te komen. Ook de afstemming met 

de gemeente Alphen aan den Rijn wordt als 

prettig en professioneel ervaren. 

Veel disciplines betrokken 

Aan Projectleider Rens Olij en alle medewerkers 

op de bouwplaats om het karwei verder te 

klaren. Het lastigste vindt de projectleider van 

Mobilis het afstemmen van de vele raakvlakken 

op het werk: beton, staal en installaties, maar 

ook grond en water. ‘Er zijn veel disciplines 

betrokken, dat vraagt om goede afspraken. 

Maar alles gaat volgens plan.’ Rens Olij is 

blij met de positieve manier waarop met de 

omgeving wordt samengewerkt. ‘Met alle 

omwonenden en bedrijven is al in een vroeg 

stadium goed gecommuniceerd. Het is ons ook 

gelukt een aantal wensen van hun kant in te 

willigen.

V.l.n.r. Rens Olij, Syb van Breda en Paul Kersten
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TIMMERMANS INFRATECHNIEK LEGT WATERBEKKENS AAN VOOR DUITS WATERSCHAP 

 

Het is er leeg en stil. De acht hectare grote waterbekkens staan nog droog. Wie over  

de  aangelegde dijkjes wandelt, heeft het idee in een natuurgebied rond te lopen.  

We zijn in  Duitsland, niet ver van Mönchengladbach. Net buiten Dülken om precies  

te zijn. Hier realiseerde Timmermans Infratechniek samen met het Duitse bouwbedrijf  

Solbach een  regenwater- en vuilwateropvangbekken, zuiveringsbekkens, een gemaal  

en de aansluiting op het hoofdriool.

‘  Weten hoe je het  
droog krijgt’

Thomas Schwarze (links) en Alex Timmermans…‘In onze samenwerking kunnen we veel aan elkaar overlaten’…40



De aanleiding was de steeds vaker voorkomende 

wateroverlast in Dülken, een stadsdeel van de 

gemeente Viersen. Vooral bij hevige regenval 

kan het ondergedimensioneerde rioolstelsel het 

daar niet meer aan. Dit riool stort over in het in 

Dülken ontspringende riviertje de Nette, dat dan 

op zijn beurt overbelast wordt en overstroomt. 

Om de problemen het hoofd te bieden, is met 

de aanleg van het nieuwe waterbekkencomplex 

extra buffercapaciteit gecreëerd. Het werk 

werd uitgevoerd voor het regionale waterschap 

Niersverband, al jaren een relatie van zowel 

Solbach als Timmermans. Beide bedrijven 

bouwden samen in het verleden een tiental 

waterzuiveringen voor het Niersverband. Op dit 

project was Solbach de hoofdaannemer en koos 

het Timmermans als bouwpartner.

‘Je weet wat je aan elkaar hebt’

Thomas Schwarze is afdelingshoofd bouw bij 

Solbach Hoch- und Ingenieursbau. Hij kent 

Timmermans Infratechniek al vele jaren en heeft 

op veel projecten met de Limburgse tak van 

TBI Infra samengewerkt. Zowel in zijn huidige 

functie bij Solbach als in zijn vorige bij het 

waterschap Niersverband. De relatie gaat terug 

tot de tijd dat oprichter Piet Timmermans nog 

aan het roer stond. Thomas Schwarze: ‘Als wij 

watergerelateerde projecten uitvoeren, hebben 

we Timmermans er graag bij. Het bedrijf heeft 

verstand van zaken en je weet wat je aan ze 

hebt. In onze samenwerking kunnen we veel 

aan elkaar overlaten. Er is vertrouwen in elkaars 

vakmanschap en ieder neemt zijn specialistische 

rol daarin. En we gaan open en eerlijk met 

elkaar om.’ 

Logistiek op orde

Binnen het project heeft Solbach de beton-

constructies en het stamriool voor zijn rekening 

genomen. Timmermans deed alle overige 

werkzaamheden. Omdat de logistiek bepalend 

was, met name door de complexe geotechnische 

constructies, coördineerde Alex Timmermans de 

samenwerking tussen alle betrokken partijen.  

Hij was projectleider, hoofduitvoerder en 

uitvoerder tegelijk. ‘Het was voor ons technisch 

niet heel ingewikkeld’, vertelt Alex Timmermans. 

‘Er hebben zich dan ook geen tegenvallers 

voorgedaan. De kunst was de logistiek op 

orde hebben. Vooral de controle over de grote 

hoeveelheden aan- en af te voeren grond, zand 

en andere materialen.’ 

Ook broer Frans Timmermans leverde een 

belangrijke bijdrage. In plaats van het zetten van 

bronnen werkte hij met oppervlaktebemaling. 

Resultaat: slechts tien procent van de maximaal 

toegestane hoeveelheid water hoefde te worden 

weggepompt. Timmermans had de grondwater-

huishouding vooraf in 3D vastgelegd. 

Een drietraps vijzelgemaal transporteert het 

rioolwater straks bij een overstort naar het 

eerste bekken. Als dat vol is kan het water via 

een overstortvoorziening overstromen naar 

een tweede en derde bekken en, voldoende 

gezuiverd, weer terug naar de rivier. Het eerste 

bekken heeft een harde bodem. Het tweede 

bekken is zo ingericht dat er steeds een natte 

ondergrond achterblijft, die de natuur ruime 

kansen biedt zich zelf te ontwikkelen. Het 

gehele terrein is ingebed in de omgeving door 

het toepassen van kruidenrijke graszaden en 

aanplant die past in de omgeving. 

Bouwtijd half jaar verkort

De werkzaamheden zijn in mei 2015 opgeleverd. 

Voor de inbreng van Timmermans stond een 

periode van twee jaar. Het lukte om het karwei 

binnen anderhalf jaar te klaren. Solbach en 

Timmermans Infratechniek kijken terug op een 

geslaagde samenwerking, de zoveelste. Thomas 

Schwarze en Alex Timmermans kijken alweer uit 

naar het volgende project op Duitse bodem.

In Nederland, Duitsland en België
Timmermans Infratechniek is al bijna 

50 jaar actief in de grond-, weg- en 

waterbouwsector. Sinds het najaar van 

2012 is het bedrijf onderdeel van TBI 

Infra. Timmermans is gespecialiseerd 

in het aannemen en uitvoeren van 

(vaak complexe) infrastructurele 

projecten voor de overheid, industriële 

en petrochemische ondernemingen, 

bouwbedrijven en waterschappen in 

Nederland, Duitsland en België. Naast  

de reguliere infrastructurele werken  

is Timmermans gespecialiseerd in  

kunststoftechniek en (tijdelijke)  

grondkerende constructies  

waaronder damwanden,  

berlinerwanden en  

groutankers.

‘Als wij watergerelateerde projecten  
uitvoeren hebben we Timmermans er graag bij.  

Het bedrijf heeft verstand van zaken en  
je weet wat je aan ze hebt.’
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ANDERS DENKEN 
De Heilige Barbara waakt over de werkers in de Sluiskil-tunnel. Dat heeft 

ze goed gedaan: de twee tunnelbuizen zijn zonder incidenten geboord. 

Zelden was een tunnel zó welkom; het verkeer op de weg Gent-Terneuzen 

heeft namelijk enorm veel last van een waterweg, waar de brug dagelijks 

meer dan twintig keer open gaat. Hoewel het leven iets trager gaat bij onze 

Belgische buren - en bij ons net iets te snel - is dit zelfs voor hen iets te veel 

van het goede. U begrijpt, de bouwers (BAM-TBI) werden met open armen 

ontvangen. 

 

Uitdagingen waren er genoeg: zo was het point of entry lastig te bereiken 

en moest er worden gevochten tegen een prehistorische kleilaag, die 

eeuwenlang de tijd heeft gehad om te bedenken dat ze niet meewerkt. 

Bovendien liep er een spoorbaan over het terrein - en da’s altijd een lastige 

uitdaging. Hoe komt zo’n staaltje van technische vernuft dan toch tot 

stand? Zeker niet alleen door expertise en ervaring. Een derde component 

is onontbeerlijk: creativiteit. Dit houdt in dat soms moet worden afgeslagen 

van de bekende weg. Zelf vind ik niets zo saai als de gebaande paden. Daar 

 hebben wel meer mensen met een creatief beroep last van. ‘Je moet altijd 

doen wat niemand doet’, vertrouwde Theo van Gogh mij ooit toe. ‘Alleen 

het onmogelijke is interessant.’ 

Wat is creativiteit? Ik kan het u vertellen. Ik maak er al twintig jaar mijn 

beroep van. Vaak wordt er moeilijk over gedaan. De werking van creativiteit 

wordt tot op het bot ontleed. Er zijn hele bibliotheken over vol geschreven. 

Maar creativiteit is simpelweg: anders denken. Hoe kunnen we alle 

dingen die niet goed gaan in ons werk en in ons leven in één klap uit het 

slop halen? Door anders te denken. De manier waarop je denkt bepaalt 

namelijk hoe je dingen doet. Dat klinkt simpel - en dat is het ook. We zijn 

vaak geneigd om het moeilijker te maken dan het is. Creatief betunnelen 

vergt ook een snel reactievermogen. Zodra iets anders loopt dan verwacht 

moet er direct worden ingespeeld op de nieuwe situatie. Dat vereist een 

 proactieve houding. Zelf heb ik die houding al van jongsaf aan. Zo herinner 

ik mij dat ik eens een brief aan Sinterklaas heb gestuurd. De tekst weet ik 

ook nog: ‘Lieve Sinterklaas, ik stuur u deze brief met een nieuw verlang-

lijstje, omdat ik alles wat ik aan u had gevraagd, net heb gevonden onder 

het bed van mijn ouders.’ 

 

Er zijn altijd uitdagingen die je niet aan zag komen en waar je mee moet 

dealen. Zeker in de wereld van de infrabouw. Dan komt het aan op durf 

en ambitie. Wat is ambitie? De dingen niet aanvaarden zoals ze zijn. 

Dát is ambitie. Precies wat we nodig hebben, zeker bij de projecten van 

TBI - die immers stuk voor stuk uniek zijn. Dat vraagt expertise, ervaring 

én  creativiteit. Denk onlogisch, denk gek, denk vrij... denk als een kind. 

Voor een kind is alles nieuw. Een kind breekt regels omdat het niet weet 

dat die er zijn. Daarom vinden we kinderen zo leuk; het zijn wandelende 

 vraagtekens. Zeg tegen jezelf: ‘Het zandkasteel dat ik als kind heb 

gebouwd, is nog lang niet klaar.’ 

Column Sjaak Bral
Cabaretier / colmnist / 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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