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Veiligheid. We hebben 

er dagelijks mee te 

maken maar staan er 

niet altijd bij stil. 

// NO RISK, NO FUN?
Na een stevige klim van 1500 meter sta ik bovenop een 
bergtop te genieten van een adembenemend uitzicht. 
Onvergetelijk! Onderweg waren er wel wat hindernissen 
en was het niet altijd zonder risico, maar dat hoort bij 
de uitdaging. 

En veiligheid... hoe zit het daar eigenlijk mee? We staan er niet altijd bij stil. Terwijl 

we er toch dagelijks mee te maken hebben. In de auto, thuis, op reis, bij het 

beklimmen van een berg. Professioneel zijn we er des te meer mee bezig omdat we 

hierover ook voor anderen beslissingen nemen.

De projecten die in dit magazine de revue passeren, kennen allemaal specifieke 

uitdagingen. Technisch, organisatorisch maar zeker ook wat betreft veiligheid dus. 

Van diepe bouwputten tot extreme hoogbouw. Bij de werken aan de waterzuivering 

in Den Bosch worden onze medewerkers blootgesteld aan bacteriën en explosieve 

gassen. In Utrecht gaat het verkeer van 250.000 passanten per dag op het Centraal 

Station gewoon door terwijl wij bezig zijn met een mega-operatie.

Dit soort uitdagingen gaan we graag aan. Sterker nog, met dit soort complexe 

werken maken wij het verschil. Maar het zijn ook zeer complexe werken op het 

gebied van veiligheid. Gelukkig kunnen we een beroep doen op mensen die hierin 

gespecialiseerd zijn. In dit magazine stellen we het veiligheidsteam aan u voor.

Veiligheid als prioriteit nummer 1. We hebben ons als doel gesteld tot de drie beste 

bouwbedrijven te behoren op dit gebied. We gaan daarin zelfs zo ver dat we onze 

levenspartners vragen om ons daarbij te helpen. Wat is de gedachte hierachter?

Als techneut met de erbij horende specifieke opleiding kijk ik in eerste instantie 

naar de technische aspecten van een werk. Maar daarmee is de veiligheid nog niet 

gewaarborgd! Er bewust bij stilstaan dat dit een serieus aandachtspunt is, is al een 

stap in de goede richting. Onszelf de taak opleggen om dat continu te doen, maakt 

dat het een vast onderdeel van ons handelen wordt. En onze partners kunnen ons 

daarin helpen. Want zij kijken met een open blik en vanuit hun eigen professie en 

perspectief naar veiligheid.

Bij onze eerste veiligheidsrondgang nieuwe stijl werden we vergezeld door een 

piloot, wiens werk voor 90% over veiligheid gaat. Het heeft ons al nieuwe inzichten 

gegeven en hopelijk levert het thuis aan de keukentafel ook goede gesprekken op.

Prima dus, die bergen beklimmen. Maar ook hier geldt: safety first. Daar zijn we 

allemaal, het thuisfront niet in de laatste plaats, bij gebaat. 

Veel leesplezier.

ir. Jeroen Philtjens

Directeur BESIX Nederland
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PROJECT-APP 
BEATRIXSLUIS NIEUWEGEIN 

Onder toeziend oog van belanghebbende organisaties en omwonenden 
is op 1 september gestart met de aanleg van de derde sluiskolk 
bij de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. 
Hoofdingenieurs directeur Cees Brandsen en Theo van de Gazelle 
verrichtten samen met twee Vreeswijkse sluismeesters de 
starthandelingen, waaronder het plaatsen van het bouwbord en de 
sleuteloverdracht aan het consortium Sas van Vreeswijk (BESIX, 
Heijmans, Jan de Nul, TDP en RebelValley).

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en er is 

een begin gemaakt met de bouw van de nieuwe brug over de derde 

kolk. De bouw van de sluiskolk zelf start naar verwachting begin 

2017. Voor de verbreding van het kanaal wordt op dit moment de 

verplaatsing van de monumentale Kazematten voorbereid. 

BETROKKENHEID CENTRAAL 
De voortgang van de bouw wordt bijgehouden in de speciale 

Project-app Beatrixsluis. “We vinden het belangrijk om de omgeving 

zoveel mogelijk te betrekken bij het project,” vertelt Jacco Kwakman, 

Omgevingsmanager bij BESIX. “Via de app communiceren we 

nieuwtjes, bijzonderheden en praktische informatie. Zo bevat de app 

een interactieve kaart van het projectgebied, waarop men precies 

kan zien wanneer en waar wegomleidingen plaatsvinden. Verder 

organiseren we regelmatig leuke activiteiten op en rond de bouwplaats. 

Op deze manier maken we van de bouw een leuk evenement voor 

alle betrokkenen.”

BESIX NAAR DENEMARKEN

Recentelijk kreeg BESIX opdracht voor het realiseren van een verbinding 
over het Roskilde-fjord in Denemarken. Het Design & Build project 
bestaat uit een constructie van een 8,2 kilometer lange tweebaansweg 
met twee rijvakken in elke rijrichting, die Frederikssund met Skibbyvej 
verbindt, inclusief een 1,4 km lange brug en diverse kunstwerken. 

JOINT VENTURE
Voor dit werk is BESIX een joint venture aangegaan met het Italiaanse 

Razzani de Eccher en het Spaanse Acciona Infraestructuras. 

Elke partner in de joint venture heeft een gelijkwaardig aandeel. Volgens 

opdrachtgever Vejdirektoratet, het Deense Rijkswaterstaat, kwam het 

voorstel van BESIX en partners als beste uit de bus. Niet alleen vanwege 

de gunstige prijs- en kwaliteitverhouding, maar in het bijzonder vanwege 

de technische mogelijkheden. Het voorstel gaat uit van een brug met 

grote overspanningen en een variabele doorsnede, waardoor het aantal 

brugpijlers wordt gereduceerd. Daarnaast houdt het plan uitvoerig 

rekening met de omgevingsfactoren. De Roskilde-fjord is aangeduid als 

een Natura 2000-gebied, waardoor aandacht voor de omgeving een 

belangrijk criterium is. 

In november 2016 wordt gestart met de ontwerpfase en naar 

verwachting start de bouw in februari 2017. 

DOWNLOAD DE 
PROJECT-APP 

BEATRIXSLUIS NU IN 
JE APP STORE
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OFFICIËLE OPENING NIEUWE OV-TERMINAL UTRECHT

Op zaterdag 19 november vindt de oplevering plaats van de nieuwe ov-terminal in 
Utrecht. De feestelijke opening voor het publiek staat gepland op woensdag 7 december. 
De verbouwing van het grootste station van Nederland heeft in totaal bijna zes jaar geduurd. 

“Ondanks de complexiteit van het project, slagen we erin om binnen de gestelde termijn 

op te leveren,” vertelt Emiel Braeckman, Projectdirecteur OVT Utrecht voor BESIX. “Nóg 

meer reden voor een feestje. We brengen deze moeilijke klus met z’n allen tot een goed 

einde. Hier zijn we als aannemer natuurlijk ontzettend trots op.”

HOOG BEZOEK 
Op 30 november bezoekt de Belgische koningin Mathilde, samen met koningin Maxima 

het nieuwe station Utrecht, in het kader van de laatste dag van het officiële staatsbezoek 

van het Belgische koningspaar aan Nederland. “Uiteraard voelen we ons vereerd met dit 

bezoek. BESIX is van origine een Belgisch bedrijf. Het feit dat wij opdracht kregen voor 

de (ver)bouw van het belangrijkste spoorknooppunt van Nederland, symboliseert de 

buurlandrelatie.”

IN BESIX MAGAZINE NUMMER 19 
VERSCHIJNT EEN 

SPECIAL NIEUWE 
OV-TERMINAL 
IN UTRECHT

Foto: Gerrit Serne
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VELSERTUNNEL DOORSTAAT 
SITE INTEGRATION TEST MET SUCCES

Met het doorstaan van de Site Integration Test (SIT) komt het einde van 
de grootschalige renovatie van de Velsertunnel in zicht. Na een sluiting 
van negen maanden wordt de tunnel in januari 2017 weer geopend voor 
het verkeer. De renovatie van de zestig jaar oude tunnel was nodig, 
teneinde de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. 

De renovatiewerkzaamheden bestonden onder andere uit het verhogen 

van de doorrijhoogte, het aanpassen van de vluchtwegen en het 

vernieuwen van nagenoeg alle tunneltechnische installaties. 

De opdracht viel onder de verantwoordelijkheid van de bouwcombinatie 

Hyacint, bestaande uit BESIX, Dura Vermeer, SPIE Nederland en 

Croon Elektrotechniek. Om er zeker van te zijn dat de vernieuwde tunnel 

veilig is, moet deze uiteenlopende testen doorstaan. Begin september 

vond de SIT plaats, om te controleren of alle installaties en systemen 

goed met elkaar samenwerken. De test was een succes. Voor 

de opdrachtnemer is de SIT de laatste testfase. Hierna neemt 

opdrachtgever Rijkswaterstaat het over. De laatste stap van de renovatie 

is het afgeven van een opstellingsvergunning door de gemeente. 

Deze aanvraag is reeds ingediend. 

NIEUWBOUW HOGESCHOOL UTRECHT GESTART 

Op 29 augustus is de eerste paal geslagen 
voor het nieuwe onderwijsgebouw van de 
Hogeschool Utrecht aan de Heidelberglaan. 
De opdracht is in handen van Spark, een 
combinatie van BESIX en Strukton Worksphere. 
Architectenbureau Schmidt Hammer Lassen 
is verantwoordelijk voor het ontwerp. Naar 
verwachting wordt het pand in december 2017 
opgeleverd. 

OPVALLENDE KENMERKEN 
Het ontwerp bestaat uit acht verdiepingen 

en kenmerkt zich door een opvallend getrapt 

volume, met aan de Oostzijde het hoogste 

punt. Een ander opvallend kenmerk is de 

gevel. Deze wordt voor het grootste gedeelte 

opgebouwd uit geanodiseerd aluminium in 

diverse kleurschakeringen. 

Binnen typeert het atrium met het glazen 

dak de ruimte. Het atrium dient als 

ontmoetingsplek en vormt tevens de centrale 

verbindingsroute van het gebouw. Op de 

begane grond bevinden zich de algemene 

ruimten, waaronder twee auditoria en een café. 

De verdiepingen worden toegekend aan de 

verschillende faculteiten. 

Spark is verantwoordelijk voor het ontwerp, 

de realisatie en het onderhoud van het 

gebouw. De palen zijn inmiddels gereed en 

het grondwerk en de funderingswerken zijn 

in volle gang. ‘Design’ bevindt zich in de 

laatste fase met betrekking tot het 

interieurontwerp. Alles verloopt 

volgens planning.

Foto: Rijkswaterstaat, Fotograaf Ton Borsboom
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DE CO2-UITSTOOT MOET LAGER, 
DUS WE LEGGEN DE LAT STEEDS HOGER
Gelet op de eigen organisatie, op projectniveau en op ketenniveau tracht BESIX Nederland1 de 
CO2-uitstoot zoveel mogelijk te verlagen. Onze organisatie bevindt zich vandaag de dag op de 
vijfde (en hoogste) trede van de CO2-Prestatieladder (versie 3.0.). 

Onze doelstelling voor de periode 2015-

2019 is een jaarlijkse reductie van 2% van de 

CO2-uitstoot. De parameters die vandaag 

verantwoordelijk zijn voor meer dan 80% van 

deze CO2-uitstoot zijn de leaseauto’s, het 

werfmaterieel en het elektriciteitsverbruik. 

Voor het elektriciteitsaandeel hebben we de 

doelstelling reeds gehaald, onder meer door 

de aankoop van groene energie en het nemen 

van energiebesparende maatregelen. Als 

gevolg van de forse omzetstijging van Franki 

Grondtechnieken BV is de CO2 voor wat 

betreft het werfmaterieel in 2015 ten opzichte 

van 2014 meer dan verdubbeld. Door de 

omzetstijging ligt het aantal getankte liters 

gasolie aanzienlijk hoger. Bovendien heeft het 

bedrijf voor haar activiteiten groot en zwaar 

werfmaterieel nodig. 

VEILIG EN DUURZAAM OP WEG 
Voor wat betreft de leaseauto’s richten 

we ons primair op de vergroening van het 

wagenpark. Onder meer door de aanschaf 

van elektrische wagens. Maar niet alleen het 

soort auto, ook de rijstijl is bepalend voor 

het brandstofverbruik. Daarom hebben we in 

oktober een rijvaardigheidstraining voor onze 

medewerkers georganiseerd. Deze bestond 

uit een veiligheidstraining in combinatie met 

een e-Driver Challenge. Doel is een hogere 

verkeersveiligheid (en dus lagere schadelasten) 

en een lagere CO2-uitstoot. De Safety training 

bestond uit een theorie- en praktijkgedeelte, 

onder andere gericht op voertuigbeheersing 

en noodstop- en uitwijkoefeningen. Voor de 

e-Driver Challenge kregen medewerkers tips 

en tricks om een zuinige rijstijl te bevorderen. 

De resultaten van de Challenge worden in 

de eerstvolgende voortgangsrapportage 

meegenomen. 

Tot slot is BESIX actief betrokken bij 

gezamenlijke initiatieven, om de CO2-

impact binnen de gehele keten te reduceren. 

Zo werken we samen met ketenpartner 

Beelen Recycling aan een duurzaam 

afvalmanagement en waren we de laatste 

vijf jaar betrokken bij een studie van de 

betonketen op het project Lanaye. 

Kijk voor actuele en meer gedetailleerde 

informatie over de CO2-Prestatieladder op 

onze website. 

1De boundary waarvoor de CO2-uitstoot wordt berekend omvat het kantoor en projecten van BESIX Nederland, het kantoor en 

projecten van Franki Grondtechnieken BV, het hoofdkantoor te Brussel, de materieeldienst te Saintes en de ijzervlechtcentrale te 

Sint-Pieters-Leeuw.

POSITIEF EINDRESULTAAT 
CO2-OPVOLGINGSAUDIT 
EN TRANSITIE NAAR 
VERSIE 3.0 VAN DE CO2-
PRESTATIELADDER

Met de projectbezoeken op het 

project Keersluis Limmel en het project 

Beatrixsluis is op 28 oktober de 

jaarlijkse CO2-opvolgingsaudit door 

KIWA met positief gevolg afgerond.

Het administratief en organisatorisch 

gedeelte was reeds geaudit op 

19 september 2016. Deze audit 

betrof niet alleen een opvolgingsaudit 

maar ook een upgrade/transitie naar 

de uitdagendere versie 3.0 van de 

CO2-Prestatieladder, welke we niet 

alleen afgerond hebben zonder enige 

afwijking en opmerking maar zelfs met 

felicitaties van de jury voor de geleverde 

inspanningen, zowel op organisatie- als 

projectniveau!
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KEERSLUIS LIMMEL 
‘DE BIG FIVE VAN 

KEERSLUIS LIMMEL’

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert BESIX de nieuwe 
Keersluis Limmel. Het nieuwe keermiddel in het Julianakanaal bij 
Maastricht vervangt de tachtig jaar oude keersluis. Tegelijkertijd 
wordt er een nieuwe brug gebouwd voor het auto- en 
fietsverkeer. Tijdens de bouw is maximale beschikbaarheid van 
de vaarweg een vereiste. “Veiligheid heeft altijd onze prioriteit, 
maar in dit geval is de uitdaging extra groot,” aldus Ken 
Watzeels, Technical Manager bij BESIX. 

“Schepen die door de werf varen en een 

bestaande keersluis die moet blijven 

functioneren. We hebben te maken met een 

zeer beperkte werkruimte en we werken 

hierdoor vaak ’s nachts. Dan vormt veiligheid 

een extra grote uitdaging. Bij natte projecten 

zie je vaak, dat je naast de vaarweg kunt 

werken. Nu loopt de vaarweg door ons werk. 

Werken in de vaarweg proberen we natuurlijk 

zoveel mogelijk te beperken. Daarom ligt de 

focus van de onderdelen in de vaarweg, zoveel 

mogelijk op prefabricatie. Het plaatsen van die 

prefab elementen is een precisiewerk en een 

enorme uitdaging. Het project kent vijf grote 

hijsoperaties. De zogenaamde ‘Big Five van 

Keersluis Limmel’.”

VIJF SPECTACULAIRE HIJSACTIES 
“De eerste uitdaging was het plaatsen van 

de 80 meter lange Kanjelduiker, op de plek 

waar de beek Kanjel het Julianakanaal kruist. 

De enorme sifon is met behulp van drie 

hijskranen afgezonken. De tweede uitdaging 

was het plaatsen van het stalen brugdeel 

(77 x 7 meter) voor de nieuwe verkeersbrug. 

Het draaien en op de juiste plek positioneren 

van het brugdek was precisiewerk met een 

bewegingsruimte van 5 meter.” Als derde en 

vierde uitdaging noemt Ken het plaatsen van 

de prefab drempels en het inhijsen van de 

hefdeur en als vijfde – en laatste – het plaatsen 

van de hydraulische cilinders.

EXTRA VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
“We herinneren ons allemaal het hijsincident 

in Alphen aan den Rijn,” vervolgt Ken. 

“Veiligheid en stabiliteit krijgen hierdoor nog 

meer aandacht dan voorheen. En zeker bij 

een risicovol project als dit, loont het om 

extra maatregelen te nemen. Zo hebben we 

onze plannen uitvoerig laten toetsen door 

meerdere externe partijen, waaronder een 
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adviesbureau. Er is bijvoorbeeld onderzocht 

of de pontons stabiel genoeg zijn en bij 

welke windvoorspelling ‘het feest’ niet 

doorgaat. Ook tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden is er extra aandacht voor de 

veiligheid. Tijdens de Big Five hijsoperaties is er 

altijd een externe toezichthouder aanwezig.”

MEER BETROKKENHEID
Ken benadrukt dat samenwerken essentieel 

is in het kader van de veiligheid. “Het is 

belangrijk dat iedereen met een kritische 

blik naar de plannen kijkt. In dit geval heeft 

Rijkswaterstaat ook nog zelf haar experts 

aangedragen en de verzekeraar werpt meer 

dan ooit een blik op de plannen. Het feilloze 

verloop van moeilijke operaties is ieders belang 

en dus is zoveel betrokkenheid alleen maar 

goed. Op dit ogenblik werken we samen met 

Rijkswaterstaat en belanghebbenden aan 

een ‘Verbeterplan Veiligheid’ voor andere 

projectonderdelen. Bij grote projecten is de 

tijdsdruk of beschikbaarheid vaak leidend. 

Dit mag niet leiden tot risicovolle keuzes in 

de uitvoering. Met elkaar kijken we hoe het 

beter en veiliger kan. Zo werken we aan een 

plan om de sloopwerkzaamheden toch te 

kunnen scheiden van de scheepvaart, met 

maximale veiligheid als objectief. Zoals het 

er nu naar uit ziet, hebben we een passende 

oplossing gevonden.”

De civiele werkzaamheden zijn nagenoeg 

gereed, waarna gestart wordt met de 

elektrotechnische werkzaamheden. Het nieuwe 

keermiddel is naar verwachting begin 2017 

klaar. Dan vindt de testfase plaats en wordt 

gestart met het slopen van de oude keersluis. 

BIG FIVE

1. PLAATSEN  
KANJELDUIKER 

afgerond

2. PLATEN  
STALEN BRUGDEEL 

afgerond

3. PLAATSEN  
PREFABDREMPEL 

afgerond

4. INHIJSEN  
VAN DE HEFDEUR
verwacht 20 november

5. PLAATSEN 
HYDRAULISCHE CILINDERS 

eind 2016
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BUITENDIENSTSTELLING 
“Aan het besluit om sporen tijdelijk buiten-

dienst te stellen, gaat soms een jarenlange 

voorbereiding vooraf,” weet Dominique de Pré, 

Werkvoorbereider bij BESIX. “Het stopzetten 

van het treinverkeer dupeert reizigers 

en vervoerders, maar soms kan het niet 

anders, zoals in dit geval. ProRail stelt een 

buitendienststelling ter beschikking, waarin 

wij zoveel mogelijk werkzaamheden proberen 

te verrichten. Het nieuwe spoorviaduct bij 

Eygelshoven hebben we voorafgaand aan 

de buitendienststelling naast het spoor 

gebouwd, zodat de tunnelmoot gedurende 

de buitendienststelling onder het spoor 

geschoven kon worden. Om de tunnelbak 

met een totaalgewicht van circa 4.000 ton op 

zijn definitieve locatie te schuiven werd het 

treinverkeer op 5 mei van dit jaar voor een 

periode van 100 uur stopgezet. Voordat de 

tunnelbak geplaatst kon worden, werd het 

spoor over een lengte van 90 meter verwijderd 

en het bestaande spoortalud ontgraven. 

Op 10 september vond voor de tweede maal 

een buitendienststelling plaats, ten behoeve 

van de bouw van het viaduct over het spoor 

bij Nuth. We hebben 27 betonnen liggers, 

van maar liefst 22.000 kilo per stuk, over 

het spoor gehesen. In beide gevallen kon 

het treinverkeer volgens afspraak worden 

hervat. Voor toegang tot een ‘ProRailterrein’ 

gelden strikte veiligheidsregels. Ook bij 

een buitendienststelling gelden specifieke 

procedures, zodat de werkzaamheden op 

een veilige manier uitgevoerd kunnen worden. 

We moeten er bijvoorbeeld écht zeker 

van kunnen zijn, dat er geen treinen in het 

werkgebied komen en dat de bovenleiding 

spanningsloos gesteld wordt.”

BUITENRING PARKSTAD 
LIMBURG (BPL) 
EEN BOUWPLAATS VAN 
26 KILOMETER LANG
De Buitenring Parkstad Limburg krijgt steeds meer 
vorm. Het consortium BPL Beton (Boskalis-BESIX) is 
verantwoordelijk voor de realisatie van 39 kunstwerken 
en 25 geluidswerken. Twee van deze werken kruisen 
de spoorlijn. Voor de realisatie hiervan was een 
buitendienststelling van het spoor noodzakelijk. Maar dit 
was niet de enige uitdaging. Het feit dat de bouwplaats 
een 26 kilometer lang tracé betreft en geen afgebakende 
bouwput, geeft extra risico’s richting de omgeving. 
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LESSONS LEARNED 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 

wordt het projectteam ondersteund door 

een veiligheidskundige van BESIX. Sinds 

kort is voor het project BPL tevens een 

veiligheidscoach aangesteld. BESIX is 

met dit initiatief gestart op het project OVT 

Utrecht. “Een veiligheidscoach staat dichter 

bij de mensen op de werkvloer dan een 

veiligheidskundige,” legt Dominique uit. 

“De veiligheidscoach kijkt over de schouder 

van de medewerker mee, op zoek naar 

verbeterpunten. Een extern adviesbureau 

adviseert de combinatie op het gebied van 

spoorwegveiligheid. Dit bureau heeft samen 

met ons de buitendienststellingen voorbereid. 

De combinatie zorgt voor de technische 

input en het adviesbureau houdt zich bezig 

met spoorveiligheidsaspecten. Na elke 

buitendienststelling vond een evaluatiemoment 

plaats met de verschillende betrokken partijen, 

zowel intern, met onderaannemers als met 

ProRail. We delen onze ervaringen en dan met 

name op het gebied van verbeterpunten. Deze 

‘lessons learned aanpak’ is van meerwaarde 

voor toekomstige projecten.” 

CONFLICTEN 
Spoorveiligheid vormt niet de enige uitdaging 

tijdens de realisatie van de nieuwe buitenring. 

De bouwplaats is in totaal 26 kilometer lang. 

Dominique: “We zijn niet aan het werk op een 

mooi afgebakende bouwput en we zijn op 

verschillende plaatsen tegelijk aan het werk. 

We kunnen onmogelijk bouwhekken plaatsen 

langs het gehele traject. Hierdoor bestaat 

de kans dat er (per ongeluk) ongenodigde 

personen op de bouwplaats terecht komen. 

Soms zijn omwonenden niet bekend met 

de gewijzigde situatie of men denkt nog wel 

even snel door te kunnen rijden, terwijl we 

net met een afsluiting bezig zijn. Dit leidt tot 

gevaarlijke situaties. Om dit te voorkomen 

communiceren we veel met de omgeving, door 

middel van nieuwsbrieven, bewonersbrieven 

en sociale media. Daarnaast rijden continu 

twee van onze mensen rond, om het tracé te 

controleren op onveilige situaties. Ook kijken zij 

of de toegangspoorten gesloten zijn en of de 

bewegwijzering nog klopt.” 
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RWZI DEN BOSCH 
BOMMEN EN 
BACTERIËN 
In februari 2015 tekende 
bouwcombinatie BESIX-Hegeman 
het Design & Construct-contract 
voor de uitbreiding en renovatie van 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(rwzi) in Den Bosch. Opdrachtgever 
is Waterschap Aa en Maas. Volgens 
planning zouden de uitvoerende 
werkzaamheden begin 2016 starten, 
maar dat liep anders toen bleek, dat 
het om OCE verdacht gebied ging. 

Werken op een rwzi is 

niet zonder gevaren

Foto’s: Christophe Vander Eecken Photography
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Olav Plompen, Hoofduitvoerder bij BESIX, 

licht toe: “Werken op een rwzi is niet zonder 

gevaren. Er is kans op explosiegevaar 

of vergiftiging door de aanwezigheid van 

gevaarlijke gassen. Daarnaast bestaat de 

kans op een bacteriële besmetting. Deze 

risico’s zijn inherent aan een rwzi, maar er 

lag nog een ander ‘gevaar’ op de loer. Toen 

we begin van het jaar wilden starten met de 

realisatiefase, stuitten we op munitie uit de 

Tweede Wereldoorlog. De kans dat we op 

bommen zouden stuiten was aanwezig en het 

gebied werd aangemerkt als OCE verdacht. 

Dit zorgde voor de nodige uitdagingen.”

SANEREN IN VERDACHT GEBIED 
“We hadden te maken met twee uitersten op 

één terrein,” vervolgt Olav. “De bodem van 

het projectgebied was verontreinigd, dus we 

moesten saneren. Maar vanwege het risico 

op explosieven mochten we niet graven. 

Welke volgorde moet je dan hanteren? We 

zijn gestart met een NGE-bodemonderzoek 

(opsporing Niet Gesprongen Explosieven). 

Uiteindelijk hebben we met een speciale 

kraan de bodem laagsgewijs ontgraven. 

We hebben eerst de bovenste laag verwijderd, 

vervolgens het zware vuil en daarna zijn we 

dieper gegaan om de potentieel gevaarlijke 

objecten te benaderen. Hierdoor konden we 

pas een aantal weken later aan de slag in het 

saneringsgebied. Het NGE-onderzoek in de 

overige gebieden, in totaal vijf zones, heeft 

voor maanden vertraging gezorgd.”

GEZOND VERSTAND 
“Eenmaal aan de slag is het ‘gevaar’ nog niet 

geweken,” vervolgt Olav. “Het bommenverhaal 

is weliswaar afgesloten, maar aan werken 

op een rwzi zijn altijd risico’s verbonden. 

Die risico’s moeten we zoveel mogelijk 

minimaliseren. Daarom is het noodzakelijk 

om vooraf een Taak Risico Analyse (TRA) 

op te stellen. We hebben het projectgebied 

opgedeeld in gezoneerde gebieden. Elke 

zone kent bepaalde risico’s, gekoppeld aan 

specifieke veiligheidsmaatregelen. Iedereen 

die werkzaam is op de rwzi moet op de 

hoogte zijn van deze maatregelen. Daarom 

organiseren we onder meer toolboxmeetings. 

Als aannemer stellen we alles in het kader 

van de veiligheid en we verwachten hetzelfde 

van iedereen die op de rwzi rondloopt. 

Wie hier werkt, moet echt zijn gezonde 

verstand gebruiken.”

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
“Op een rwzi heb je te maken met gevaarlijke 

gassen. H2S bijvoorbeeld kan verstikking, 

bedwelming of vergiftiging tot gevolg hebben. 

In besloten ruimtes en gevarenzones, 

zoals gisting tanks, bestaat de kans op 

explosiegevaar door de aanwezigheid van 

methaan. We hanteren diverse maatregelen 

om de gevaren te voorkomen. Zo mag 

niemand aan het werk zonder werkvergunning. 

Daarnaast zijn elektrische gereedschappen 

of apparaten die vonken kunnen veroorzaken 

verboden in de gevaarlijke zones. Dit geldt 

natuurlijk ook voor roken. Medewerkers 

hebben altijd een detectieapparaat bij zich 

en bij besloten ruimtes werken we met een 

mangatwacht. Daarnaast is er extra aandacht 

voor valgevaar. Tot slot worden werknemers op 

een rwzi blootgesteld aan biologische agentia 

en daarom adviseren wij hen dringend zich te 

laten vaccineren. En ook hier geldt natuurlijk, 

dat medewerkers hun gezonde verstand 

moeten gebruiken. Het barst hier van de 

bacteriën, dus een goede persoonlijke hygiëne 

is een must.”

OP SCHEMA 
Ondanks de vertraging is het BESIX-Hegeman 

gelukt om weer op schema te komen. Olav: 

“Begin oktober was negentig procent van het 

betonwerk voor de nieuw te bouwen straat 

gereed. Inmiddels zijn we ook gestart met de 

werktuigbouwkundige werkzaamheden, het 

aanbrengen van de leidingen en het installeren 

van de pompen, stroomkabels, mantelbuizen 

en trekbuizen. Voor het renovatiegedeelte zijn 

we alvast gestart met de inspectierondes, 

zodat we weten wat de stand van zaken is. 

Het demonteren van de oude installatie is in 

volle gang. Naar verwachting wordt het project 

in oktober 2018 opgeleverd.”
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“We moesten werken met ‘de winkel open’,” 

vertelt Ruud Broeders, Hoofduitvoerder 

bij BESIX. “Dit maakte het werk extra 

complex. Reizigers mogen absoluut niet in 

het bouwgebied komen. Daarnaast mag 

het treinverkeer niet gehinderd worden door 

onze aanwezigheid.” “Eigenlijk mochten 

we hier niet zijn,” vult Wim Heinsbroek, 

Sr. Projectmanager bij BESIX, lachend aan. 

“We moesten voortdurend op zoek naar 

het optimum tussen voldoende loopruimte 

voor de reizigers en ons eigen werkgebied. 

Daarnaast moesten bepaalde werkzaamheden 

afgeschermd worden en niet zichtbaar zijn 

voor de mensen die gebruik maken van het 

station, bijvoorbeeld vanwege het vrijkomen 

van stof of vonken. Aan de hijsbewegingen 

waren strenge restricties verbonden. Geen 

enkele hijsbeweging mocht over de reizigers 

en het spoor heen gaan. Al deze aspecten 

hebben we van tevoren volledig uitgewerkt in 

een Taak Risico Analyse.”

TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN
“Je weet dus eigenlijk precies van tevoren 

hoe je gaat bouwen,” vertelt Ruud. “Maar in 

dit geval hadden we te maken met een 

aantal tussentijdse wijzigingen. Het contract 

liep al even en uiteindelijk bleek, dat het 

reizigersaantal veel sneller groeide dan 

oorspronkelijk voorzien. Daarom werd tijdens 

het werk besloten om een extra brede 

loopstrook te creëren van Oost naar West. 

Een dergelijke wijziging heeft grote gevolgen 

voor de uitvoering. In het oorspronkelijk plan 

waren een aantal tijdelijke tunnels opgenomen, 

die reizigers als het ware ‘veilig’ onder de 

werkzaamheden door moesten leiden. 

Nu moest er een extra tunnel bijkomen en 

de bouwplaats werd opgesplitst in zes in 

plaats van drie delen. Dit betekende dat alle 

draaiboeken, veiligheidsplannen, et cetera 

moesten worden herzien. Uiteraard gebeurde 

dit in goed overleg met de opdrachtgever en 

andere betrokkenen.”

OPENBAAR 
VERVOER TERMINAL 
(OVT) – UTRECHT 
WERKEN MET DE 
WINKEL OPEN 
Bijna zes jaar lang stond station Utrecht 
Centraal in de steigers. Het station is 
ooit gebouwd voor circa 35 miljoen 
reizigers per jaar. Naar verwachting ligt 
dit aantal in 2030 rond de 100 miljoen. 
De nieuwe ov-terminal is voorbereid 
op het groeiende aantal reizigers. 
De stationshal is ruim twee keer zo 
groot, de perrons zijn verbreed en de 
sporen vernieuwd. Een gigantische 
klus en dat terwijl er dagelijks zo’n 
285.000 mensen gebruik maken van 
het station.
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Foto’s: Buro JP

LOGISTIEKE UITDAGING 
Alle werkzaamheden werden gefaseerd 

uitgevoerd. “In de eerste fase was alles nog 

goed bereikbaar,” vertelt Wim. “Maar toen 

deze fase eenmaal gereed was en dus de 

omgeving veranderd was, werd het moeilijker 

om spullen aan te leveren. En dat terwijl we 

te maken hadden met just-in-time leveringen. 

Rondom het station waren de werkzaamheden 

ook in volle gang en dit leverde eveneens 

beperkingen op voor het aanvoeren van de 

materialen. Je mag sowieso niet over een 

andere bouwplaats heen hijsen, als hier 

mensen aan het werk zijn. Er was dus veel 

afstemming met andere partijen nodig en 

dit alles maakte van het project een enorme 

logistieke uitdaging.” 

KRIMPEND WERKGEBIED 
“Telkens als we een fase verder kwamen, 

werd ons werkgebied kleiner,” vult Ruud aan. 

“Het laatste deel van fase vier lag midden in 

het station. We konden de werkbordessen 

niet meer via de gevel bereiken. We hebben 

een deel van het dak zo lang mogelijk 

opengehouden, zodat we via het dak 

materialen konden aanvoeren. Op 1 juli werd 

het dak gesloten en vanaf dat moment vonden 

transporten plaats via de stationshal. In de 

nachtelijke uren uiteraard, zodat de overlast 

beperkt bleef. Ook dit vraagt weer om een 

uitvoerig plan van aanpak. Je hebt te maken 

met een beperkt tijdsbestek van slechts 

een paar uur en je komt onderweg allerlei 

‘obstakels’ tegen, zoals de toegangspoortjes. 

In de laatste fase waren we echt aan de grens 

van de reiziger aan het werk.” 

“Het werd natuurlijk steeds lastiger om ‘uit het 

zicht’ van de reiziger te blijven, maar al met 

al denk ik dat we hier goed in zijn geslaagd. 

Alleen de gele borden met omleidingsroutes, 

bouwschermen en af en toe wat herrie 

verklapten onze aanwezigheid,” besluit Wim. 

Wim Heinsbroek

Ruud Broeders
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VEILIGHEID BIJ 
ONDERGRONDS BOUWEN 
GEEN SPRONG 
IN HET DIEPE
Van extreem hoge kantoorgebouwen en gigantische 
sluizen tot tunnels en ondergrondse parkeergarages. 
BESIX is gespecialiseerd in uitdagende bouwprojecten. 
Elk project heeft te maken met specifieke risico’s. 
Ondanks onze jarenlange ervaring, zijn de risico’s en 
ongewenste gevolgen niet altijd bekend. Een minimale 
verplaatsing/vervorming van de constructie kan enorme 
gevolgen hebben, zeker bij ondergrondse projecten. 

Veiligheid begint bij voorkomen en dat 

betekent volgens Freek-Jan Alserda (Hoofd 

Werkvoorbereider bij BESIX) plannen maken. 

“Niet alleen wat gaan we bouwen, maar 

vooral hoe gaan we bouwen, staat centraal 

als we het hebben over veiligheid. Zowel gelet 

op ontwerp en realisatie als op gebruik en 

onderhoud.” 

Werken op een bouwplaats brengt per definitie 

risico’s met zich mee, maar zeker in het geval 

van diepbouw is een vroegtijdige risicoanalyse 

essentieel. Als voorbeeld noemt Freek-Jan het 

project Lammermarkt Leiden. Bouwcombinatie 

Parkeergarages Leiden (Dura Vermeer – 

BESIX) bouwt een parkeergarage onder de 

Leidse Lammermarkt. De parkeergarage 

bereikte september 2015 met een ontgraving 

tot ruim -24NAP (-25.85NAP liftput) het diepste 

punt. De Lammermarktgarage wordt hiermee 

de diepste ondergrondse parkeergarage van 

Nederland. 

PLANNEN MAKEN
“Voor dit project hebben we onder andere een 

VDHC-plan (Veiligheid, Doorstroming, Hinder, 

Communicatie) en een bouwveiligheidsplan 

opgesteld,” vertelt Freek-Jan. Hierin zijn 

de risico’s en veiligheidsmaatregelen met 

betrekking tot de omgeving van de bouwplaats 

opgenomen. Daarnaast zijn diverse scenario’s 

en normen c.q. eisen geanalyseerd op de 

constructieve veiligheid van de (bouwkuip)

constructie. In het verlengde van het 

bouwveiligheidsplan liggen het calamiteitenplan 

en het monitoringsplan. In deze plannen is 

een bepaalde bandbreedte omschreven, 

waarbinnen zich een scenario mag voordoen 

of waarbinnen geluid, trillingen, vervormingen 

en verlagingen van de grondwaterstand 

moeten blijven. Alsmede welke procedure 

bij overschrijding gevolgd moet worden. 

Om dit te controleren worden de bouwkuip 

en de objecten in de omgeving voortdurend 

gemonitord. Iedereen die de bouwput 

betreedt, is bekend met de veiligheidseisen en 

procedures in geval van calamiteiten. Anders 

kom je niet langs de ingangscontrole.”
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COMPLEXE CONSTRUCTIES 
“Bij diepbouw heb je te maken met 

complexe ondergrondse constructies. 

Om bezwijkmechanismen te voorkomen 

maken we sterkteberekeningen. Belangrijke 

momenten van de monitoring waren de 

ontgraving van de diepwanden, de ontgraving 

van de bouwkuip en het leegpompen van de 

bouwkuip. Bij de Lammermarktgarage hebben 

we gewerkt met een diepwandconstructie. 

Sleufstabiliteit is hierbij essentieel. Om de 

sleuf in evenwicht te houden moesten we de 

grondwaterstand plaatselijk verlagen, terwijl dit 

in feite weer impact kon hebben op het talud 

waar Molen de Valk op staat. Bij de ontgraving 

van de bouwkuip, kwam onder andere de 

Kermis tijdens het Leidse ontzet om de hoek 

kijken. De toegestane bovenbelasting rondom 

de bouwkuip vroeg om een aangepaste 

monitoring tijdens de kermis, onder meer gelet 

op de inclinometingen van de diepwanden. 

Voor het leegpompen van de bouwkuip 

(volume ca. 60.000m3) is telkens beschouwd 

wat het lekdebiet was en zijn aanvullende 

inspecties van de constructie met behulp van 

duikers uitgevoerd. De verschillende scenario’s 

zijn grondig beschouwd en gemonitord. Het 

veilig bereiken van het diepste punt was 

zonder meer reden voor een feestje.”

VEILIG ONDERGRONDS WERKEN
Bereikbaarheid en vluchtwegen van de 

bouwkuip zijn een belangrijk aandachtspunt 

bij ondergronds bouwen. “Er moeten altijd 

minimaal twee nooduitgangen aanwezig 

zijn,” weet Freek-Jan. “Bij dit project was 

de combinatie van een trappentoren en een 

bouwlift gunstig. In ons geval kon de bouwlift 

niet direct worden geplaatst. Een vereiste was 

de continue beschikbaarheid over een kraan 

met een grote manbak. Toen de lift eenmaal 

geplaatst was, bleef de kraan met manbak 

beschikbaar. Een extra veiligheidsmaatregel is 

bij dit soort complexe projecten nooit te veel.”
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“Binnen de bouw krijgt veilig gedrag steeds 

meer aandacht,” vertelt Koen de Mey, 

Adjunct Directeur bij BESIX. “Directie, 

medewerkers, onderaannemers en klanten. 

Iedereen is verantwoordelijk voor veiligheid. 

Als directie hebben we een voorbeeldfunctie, 

daarom staan we te allen tijde open voor 

feedback. Een open cultuur is belangrijk. 

We moeten met elkaar in gesprek blijven 

over veiligheid. Zo moeten we elkaar durven 

aanspreken op het gebied van onveilige 

situaties of overschrijdende normen. 

Veiligheidsrondgangen hebben altijd tot doel 

om het veiligheidsbewustzijn – en handelen 

te vergroten. In dit geval voegen wij hier een 

extra dimensie aan toe, door een partner te 

betrekken. Iemand die met een frisse blik 

naar onze werkzaamheden kijkt. Die partner 

kan iedereen zijn. Van de vrouw van de 

projectleider tot een specialist uit een compleet 

ander vakgebied. We willen de rondgang 

met een partner minimaal zes keer paar jaar 

organiseren.” 

VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN PRIKKELEN 
Op woensdag 12 oktober werd voor het 

eerst de veiligheidsrondgang met een 

partner georganiseerd op het project 

RWZI in Den Bosch. Zoals u elders in dit 

magazine kunt lezen, gelden voor een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie specifieke 

veiligheid- en gezondheidseisen. Als partner 

liep Ron Zondervan, Piloot, mee in de 

veiligheidsrondgang. 

“Het is ontzettend interessant om te ervaren, 

hoe iemand uit een andere sector naar ons 

werk kijkt,” vertelt Koen enthousiast. “In veel 

gevallen weten we natuurlijk wel hoe het moet, 

maar soms is het fijn als iemand je met de 

neus op de feiten drukt. Het zijn misschien 

kleine dingen, maar dit zet ons wel weer op 

CAMPAGNE 
VEILIGHEIDSRONDGANG 
MET PARTNER 
BESIX VOERT CAMPAGNE 
VOOR EEN GROTER 
VEILIGHEIDS BEWUSTZIJN 
“Wat als mijn vrouw mij zo zou zien?” Deze vraag kwam 
naar voren tijdens een algemene veiligheidsrondgang. Dit 
zette ons aan het denken. Wat voor ons vanzelfsprekend 
is, wordt door iemand van buitenaf misschien heel anders 
ervaren. Zeker als het om veiligheid gaat, kan een frisse, 
objectieve blik geen kwaad. In dit kader startte BESIX in 
oktober de campagne ‘Veiligheidsrondgang met partners 
van BESIX medewerkers’.

Foto: Christophe Vander Eecken Photography
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scherp, waardoor het veiligheidsbewustzijn 

wordt geprikkeld.” 

BEST PRACTICES 
“Het is ook interessant om onze eigen 

werkmethoden te spiegelen aan de 

werkmethoden van de partner,” vervolgt 

Koen. “Zo is het delen van gegevens en 

informatie een ontzettend belangrijk item 

binnen de luchtvaart. Piloten vliegen met 

een vast team. Daarom is het belangrijk 

dat iedereen alle procedures kent en volgt. 

Ditzelfde geldt voor de bouw. We werken 

vaak met veel verschillende onderaannemers. 

Ron benadrukte dat mensen moeten kunnen 

worden aangesproken op hun gedrag. Dit blijkt 

in de praktijk nog wel eens lastig. Aanspreken 

kan al snel (onbedoeld) bemoeizuchtig of 

negatief overkomen. Het organiseren van een 

toolboxmeeting in dit kader zou een voorbeeld 

kunnen zijn van concrete actie, naar aanleiding 

van de veiligheidsrondgang.”

Inmiddels staat een volgende rondgang op 

de planning. Ditmaal zal er iemand vanuit de 

kunstsector meelopen. Koen besluit: “Op deze 

manier krijgen we inzicht in de Best Practices 

uit verschillende sectoren, die we vervolgens 

vertalen naar Next Practices voor onze eigen 

organisatie, zodat we de veiligheid in de bouw 

nog verder kunnen verbeteren.” 
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QHSE TEAM BESIX 
ZIJ STAAN VOOR VEILIGHEID! 
BESIX Magazine nummer 18 staat in het teken van veiligheid. 
Graag stellen wij onze medewerkers van de QHSE afdeling 
aan u voor. Onze QHSE professionals stellen alles in het teken 
van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Zowel voor onze 
interne organisatie als voor onze opdrachtgevers. 

BART DE BRUYCKERE – QHSE 
BUSINESS & PROJECT SUPPORT 
MANAGER IN BRUSSEL
Bart heeft een duidelijk doel: “Iedereen 

na een dag werken weer veilig 

en wel naar huis. Ik zie er onder 

andere op toe, dat procedures 

voldoen aan de actuele normen en 

regelgeving. Managementsystemen 

worden continu geoptimaliseerd 

en kwaliteitshandboeken worden 

up-to-date gehouden. Het beheer 

van certificaten, waaronder VCA**, 

ISO 9001 en ISO 14001 vallen 

onder mijn verantwoordelijkheid. 

In overleg met de regionale QHSE 

manager stellen we een jaaractieplan 

op, voor onze interne processen 

en voor uitvoeringsmethodieken op 

projectniveau. Een goede voorbereiding 

staat bij ons centraal. Op dit moment 

werken de collega’s in Nederland 

aan een nieuwe softwareapplicatie 

binnen Relatics, specifiek gericht op 

veiligheid. De nieuwe applicatie vormt 

een uitbreiding op de huidige risico-

inventarisatie, zodat we in de toekomst 

nóg veiliger kunnen werken.”

MENNO SOER – HSE MANAGER BESIX 
NEDERLAND 
Menno is eindverantwoordelijke voor 

het pakket veiligheid, gezondheid 

en milieu binnen BESIX Nederland. 

“Binnen de bouw krijgt veiligheid 

steeds meer aandacht. Ook binnen 

BESIX willen we de veiligheid naar 

een hoger level tillen. Onze aandacht 

gaat hierbij niet alleen uit naar techniek 

en management, maar ook naar 

veilig gedrag. Veiligheid is immers 

mensenwerk. Veiligheid moet in het 

DNA zitten van al onze medewerkers 

én onderaannemers. Van timmerman 

tot directielid. Om te onderzoeken waar 

we als organisatie staan op het gebied 

van veiligheid, hebben we recent een 

veiligheidscultuurmeting uitgevoerd. De 

uitkomsten hiervan gelden als een soort 

nulmeting. Op basis hiervan kunnen 

we een verbeter- en/of interventieplan 

opstellen. Onderdeel hiervan is 

bijvoorbeeld het organiseren van extra 

veiligheidstrainingen.”

JAN VANGEEL – QHSE MANAGER BU 
EUROPA IN BRUSSEL 
“Onze missie is ontzorgen.” Het zijn 

de duidelijke woorden van Jan, die alle 

processen binnen BESIX bekijkt door 

een veiligheidsbril. “We willen als bedrijf 

koploper zijn op het gebied van QHSE. 

Dit vraagt om een proactieve aanpak. 

Waar onze vorige generatie vooral keek 

naar wat er mis ging en wat er niet 

mogelijk was, vertellen wij liever hoe het 

wel kan. Uiteraard binnen de gestelde 

regels en normen, als we het hebben 

over kwaliteit, gezondheid, veiligheid 

en duurzaamheid. Binnen QHSE 

zijn we continu op zoek naar nieuwe 

technieken, mogelijkheden en kijken we 

altijd hoe het nog beter kan. Enerzijds 

richten we ons op de procesmatige 

kant. We schatten vooraf risico’s in 

en zetten hier de juiste maatregelen 

tegenover. Anderzijds richten we ons 

op het stimuleren van veilig gedrag. 

Bijvoorbeeld door middel van coaching 

en training.” 
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HUGO MEIJER – PROJECT 
VEILIGHEIDSKUNDIGE
Hugo biedt veiligheidskundige 

ondersteuning in elke fase van het 

bouwproject. “De afgelopen jaren heeft 

er een verschuiving plaatsgevonden 

in contractvormen. Werken worden 

steeds vaker uitgevoerd op basis 

van een Design & Build contract, 

eventueel aangevuld met Maintenance. 

Hierdoor heeft de aannemer veel meer 

verantwoordelijkheden, zeker als het de 

veiligheid betreft. Veiligheid begint al in 

de ontwerpfase. Het is belangrijk om 

risico’s vroegtijdig te signaleren en te 

ondervangen. Daarnaast inventariseren 

we de risico’s tijdens de uitvoering van 

het werk en tijdens de gebruiks- en 

onderhoudsfase van een object. Al in 

het ontwerp houden we rekening met 

de veiligheid van de glazenwasser. 

Je moet met zoveel zaken rekening 

houden. Juist deze variatie maakt mijn 

werk zo leuk en uitdagend.” 
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BUREAU VEILIGHEIDS BEAMBTE 
RIJKSWATERSTAAT  
ONAFHANKELIJK ADVIES 
TUNNELVEILIGHEID 
Verschillende grote incidenten in de Alpentunnels rond het 
einde van de vorige eeuw waren voor de EU aanleiding voor 
het invoeren van de Europese tunnelrichtlijn. Vanaf 2004 zijn 
alle lidstaten verplicht om tunnelveiligheid vast te leggen in de 
nationale wet- en regelgeving. Sinds 2006 is de Nederlandse 
Tunnelwet van kracht. Het Bureau Veiligheidsbeambte van 
Rijkswaterstaat ziet toe op een correcte uitvoering en handhaving 
van deze wet. 
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De Tunnelwet (nieuwste versie 2013) is van 

toepassing op alle nieuwe en bestaande 

wegtunnels langer dan 250 meter. Binnen 

Rijkswaterstaat is een onafhankelijke 

Veiligheidsbeambte aangewezen, die in alle 

fasen van de levenscyclus van de tunnel 

adviseert en controleert op het gebied van 

tunnelveiligheid. De Veiligheidsbeambte 

wordt ondersteund door het Bureau 

Veiligheidsbeambte. William van Rijswijk en 

Peter Kole zijn beiden verbonden aan dit 

bureau, als adviseurs op het gebied van 

tunnelveiligheid. Zij waren vanuit hun expertise 

betrokken bij de renovatie van de Velsertunnel. 

STRATEGISCH OMGEVINGSMANAGEMENT 
“Veiligheid is altijd een gevoelig onderwerp,” 

stelt Peter. “Het is iets wat ons allemaal 

aangaat. Zoveel mensen, zoveel 

wensen, zogezegd. Economische- en 

omgevingsbelangen worden soms verward 

met veiligheidsbelangen, bijvoorbeeld gelet 

op beschikbaarheid van de tunnel. Het 

veiligheidsniveau en de uitrusting van een 

tunnel is voor de Rijkstunnels vastgelegd in 

wettelijke kaders, de WARVW/RARVW en 

Bouwbesluit 2012.”

“In het geval van de Velsertunnel wilde men 

aanvankelijk gefaseerd renoveren,” vult William 

aan. “Dit zou een enorme uitdaging zijn 

geweest op het gebied van de veiligheid in 

het bijzonder om ook de besturing gelijktijdig 

mee te nemen. Gelukkig hadden we de 

Wijkertunnel als achtervang, waardoor de 

Velsertunnel uiteindelijk negen maanden 

dicht kon. Een afsluiting vraagt veel aandacht 

voor omgevingsmanagement en maakt een 

project bestuurlijk complex. Door de afsluiting 

kon er efficiënt gewerkt worden en was 

tunnelveilighied geen issue gedurende de 

renovatie. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen 

aan deze succesvolle renovatie.” 

VOELSPRIETEN UITZETTEN 
De Veiligheidsbeambte van Rijkswaterstaat 

ziet tijdens het gehele renovatieproject 

toe op de tunnelveiligheid. Peter: “In de 

realisatiefase tot en met de openstelling van 

de tunnel. De Veiligheidsbeambte adviseert 

de tunnelbeheerder bij het aanvragen 

van een omgevingsvergunning en een 

openstellingsvergunning op basis van 

informatie die hij ingewonnen heeft bij de 

tunnelbeheerorganisatie, projectorganisatie 

en opdrachtnemer-combinatie. Hierin 

wordt hij gesteund door het Bureau 

Veiligheidsbeambte.” 

“We beoordelen bijvoorbeeld de plannen en 

testtrajecten in relatie tot de tunnelveiligheid,” 

vult William aan. “Aandachtsgebieden zijn 

bijvoorbeeld: Opleiden, Trainen, Oefenen en 

Beheer en Onderhoud. We werken hiervoor 

ook nauw samen met externe partijen. We 

zetten overal onze voelsprieten uit, zodat 

we op de hoogte blijven van de actuele 

veiligheidssituatie. Het testtraject is een 

belangrijke fase waarin aangetoond moet gaan 

worden dat de gevraagde functionaliteiten 

conform de gestelde klanteisen naar behoren 

werken. Deze fase behelst meerdere maanden 

van intensief testen. Het is belangrijk dat 

alle installaties feilloos samenwerken en dat 

er een goede (betrouwbare) verbinding is 

met de verkeerscentrale. Tot slot brengt de 

Veiligheidsbeambte een onafhankelijk advies 

uit over de veiligheid van de tunnel richting de 

tunnelbeheerder. Met dit advies, eventueel met 

een oplegnotitie, dient de tunnelbeheerder een 

openstellingsvergunning in bij het Bevoegd 

Gezag. Voor de Velsertunnel is deze aanvraag 

op dit moment in behandeling.” 

VEILIGHEID TIJDENS EXPLOITATIE 
Na de renovatie is de oudste Rijkswegtunnel 

van Nederland weer als nieuw. Vrijwel alle 

tunneltechnische installaties zijn vernieuwd, 

de vluchtwegen zijn aangepaste en de 

doorrijhoogte is verhoogd. Daarnaast is 

de oude dwarsventilatie vervangen door 

langsventilatie. “Om de veiligheid tijdens 

exploitatie te borgen, focussen we ons op 

drie functies,” vertelt Peter. “De eerste is 

zelfredzaamheid. Mensen moeten bij een 

calamiteit weten wat ze moeten doen en 

hoe ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen. 

Maatregelen zijn bijvoorbeeld noodverlichting 

en akoestische signalen. Een tweede is het 

faciliteren van de hulpdiensten. In dit geval 

is goede communicatie en samenwerking 

essentieel. Als derde richten we ons op het 

voorkomen van escalatie. De tunneltechnische 

installaties dragen in belangrijke mate bij aan 

de tunnelveiligheid. Maar wat tijdens ons 

gesprek ook duidelijk doorklinkt: veiligheid 

is mensenwerk, waarbij samenwerken en 

wederzijds begrip essentieel zijn in alle fasen 

van de levenscyclus van de tunnel.” Fo
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William van Rijswijk 

Peter Kole
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“Tijdens de piek van de bouw van het 

Al-Wakhra Stadium worden er ongeveer 

vijfduizend arbeiders op de bouwplaats 

ingezet,” vertelt Bjorn. “Dat is hier heel 

gewoon. Bij een gelijkaardig project in Europa 

ligt dit aantal gemiddeld vijf keer lager. Je 

kunt je voorstellen dat zo’n gigantische 

mensenmassa heel wat organisatie vraagt, 

zeker als het de veiligheid betreft.” 

Het verschil in aantal arbeiders is volgens Bjorn 

vooral gelegen in het feit dat de productiviteit 

per arbeider lager ligt en dat er veel meer 

supervisie nodig is. Hoofdoorzaak hiervan 

is het gebrek aan vakkennis. Een andere 

verklaring ziet hij in het feit dat manarbeid in 

het buitenland goedkoper is. Dit alles brengt 

verschillende risico’s met zich mee.

RISICO’S 
“Allereerst wordt er in het buitenland veel 

minder met prefab gewerkt en standaard 

processen zijn hier niet of nauwelijks 

ontwikkeld. Dit resulteert in meer activiteiten 

op de bouwplaats zelf en dus meer risico’s. 

Door gebrek aan vakkennis zijn de arbeiders 

bovendien vaak niet bekend met de gevaren 

op een werf. Dit vraagt om een andere 

veiligheidsaanpak. Waar in Europa de 

medewerkers zelf deels verantwoordelijk 

worden gehouden voor de veiligheid, is er 

hier veel meer toezicht op de werkvloer. 

Er lopen hier gemiddeld 150 mensen rond 

die zich puur op de veiligheid richten. Elke 

activiteit wordt gevolgd en op de bouwplaats 

worden er veel meer veiligheidsmaatregelen 

toegepast. Verder heb je in het buitenland in 

veel gevallen te maken met tijdelijke krachten. 

In Egypte waren dit vooral Egyptenaren zelf 

die als seizoenarbeider aan de slag gingen. Zij 

kregen per twee weken uitbetaald en er was 

een enorm verloop in personeel. Arbeiders 

hebben hierdoor veel minder binding met 

een project. Als het gaat om de veiligheid is 

BOUWEN & VEILIGHEID 
IN HET BUITENLAND 
“5.000 ARBEIDERS OP 
DE BOUWPLAATS IS HIER 
HEEL NORMAAL”
Bjorn Walgraeve is als Project Director bij BESIX 
betrokken bij diverse internationale projecten. Zo was hij 
in de periode 2012-2015 mede verantwoordelijk voor de 
het project ‘Grand Museum’ in Egypte. Op dit moment 
zit hij in Qatar voor de bouw van het nieuwe Al-Wakhra 
Stadium. Van 2000 tot 2010 is hij ook actief geweest in 
Nederland bij onder andere de Maastoren en Montevideo. 
Wat zijn de verschillen tussen deze projecten en projecten 
in Nederland en dan met name gelet op de veiligheid? 
Bjorn neemt ons mee op wereldreis en geeft ons een 
kijkje op de buitenlandse bouwplaats. 
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betrokkenheid een pre. Bovendien ben je in 

zo’n situatie constant bezig met opleiding en 

training. In Qatar is dit verloop minder, doordat 

we mensen rekruteren. Hier werken arbeiders 

uit bijvoorbeeld Pakistan, India en Bangladesh. 

Ook zij moeten intensief opgeleid worden, 

maar dit is dan voor een langere periode.”

VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN 
Dit brengt Bjorn meteen bij een volgend punt: 

“Op grote projecten, zoals in Qatar, werken 

veel verschillende nationaliteiten samen. Voor 

een goede werkrelatie is het belangrijk dat 

je elkaars cultuur begrijpt en respecteert. 

Ook dit is uiteindelijk in het belang van de 

veiligheid. We moeten goed nadenken hoe 

we het project organiseren. Zowel gelet op 

het samenstellen van de werkteams, als 

op het inrichten van de werf. Er bestaan 

gevoeligheden tussen verschillende geloven, 

daarom is het zaak, dat we goed nadenken 

over welke persoon we waar plaatsen. Verder 

zijn er verschillende faciliteiten op de werf 

aanwezig, zoals gebeds- en reinigingsruimten. 

Status is ook vaak een issue. Bij internationale 

projecten heerst er meestal een traditionele 

schoolmeestersmentaliteit. Het gezag 

geeft van bovenaf instructies. Zelf geef ik 

de voorkeur aan bottum-up management. 

Wekelijks organiseren we safety walks. 

Hierbij betrekken we niet alleen de staf, maar 

bijvoorbeeld ook ingenieurs, zodat ook zij 

kunnen bijdragen aan het verbeteren van de 

veiligheid. Het gevoel gehoord te worden is 

erg belangrijk en kan frustraties wegnemen. 

Dit draagt bij aan een prettige werksfeer en 

dus indirect aan de veiligheid.”
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VEILIGHEID 
BIJ EXTREME 
HOOGBOUW  
NIET MET JE 
HOOFD IN 
DE WOLKEN!

BOUWTIJD

2010-2016

VERDIEPINGEN 

65

OPPERVLAKTE KANTOREN

137.000 M²

LIFTEN

24

WIT GRANIET

44.000 M²
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De interpretatie van de term ‘extreme hoogbouw’ verschilt per 
geografisch gebied. De Rotterdamse Maastoren behoort met 
een hoogte van 165 meter tot het hoogste gebouw van de 
Benelux, maar in landen als India en de Verenigde Arabische 
Emiraten begint het pas vanaf 300 meter. Voor hoogbouw gelden 
specifieke veiligheidsmaatregelen. Hoe hoger, hoe geavanceerder 
de technologie. 

BESIX heeft ruime ervaring in 

hoogbouwprojecten. Bruno De Jonghe, 

Construction Manager bij BESIX vertelt: “Onze 

naam is verbonden aan de drie hoogste 

torens van Nederland, de Montevideo, de 

Maastoren en de New Orleans en aan het 

hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa 

in Dubai van maar liefst 828 meter hoog. 

Weer en wind zijn invloedrijke factoren bij 

hoogbouw. Hoe hoger je komt, hoe hoger 

de weerbelasting en des te geavanceerder 

de veiligheidsmaatregelen. Bovendien zijn 

het deze factoren, die uiteindelijk de planning 

mede bepalen, ook al is alles van tevoren tot 

in detail uitgewerkt. Deze onvoorspelbaarheid 

maakt hoogbouwprojecten extra uitdagend. 

Je kunt geen glazen gevel plaatsen op grote 

hoogte met hoge windsnelheden.” 

ALERT BLIJVEN
“Je bent soms letterlijk met je hoofd in de 

wolken aan het werk,” vertelt Michel Mulder, 

Sr. Projectmanager bij BESIX. “Dat vraagt 

om een heel andere aanpak, dan wanneer 

je bijvoorbeeld op de begane grond aan het 

werk bent. Er zijn allerlei facetten waar je 

rekening mee moet houden. Medewerkers 

worden daarom vooraf uitvoerig getraind om 

het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Je 

moet op de bouwplaats altijd alert blijven. Met 

je hoofd in de wolken is in dit geval dus écht 

alleen letterlijk bedoeld, anders gebeuren er 

ongelukken.” 

VALGEVAAR
“Extreme hoogbouw kent grote risico’s,” 

vervolgt Bruno. “Allereerst bestaat de 

kans op valgevaar. We werken onder 

andere met vangnetten en afzettingen 

en de bekistingsprocessen zijn dusdanig 

uitgedacht, dat deze onderdeel vormen van 

de veiligheidsmaatregelen. Als één van de 

eerste onderdelen worden de stelkisten naar 

boven gebracht. Deze vormen een soort box, 

waarbinnen de arbeiders hun werk verrichten. 

Zij worden op deze manier beschermd tegen 

valgevaar en tegen weer en wind. Een andere 

maatregel in het kader van valgevaar is, het 

gebruik van speciale afzetsystemen voor de 

installatiekokers. Deze kunnen alleen worden 

verwijderd na toestemming van bijvoorbeeld de 

projectleider en door middel van een speciale 

soort sleutel. BESIX is betrokken geweest bij 

het ontwerp van dit systeem. Verder kun je nog 

denken aan persoonlijke beveiliging in de vorm 

van een harnasgordel.” 

VLUCHTROUTES 
Vluchtroutes vormen – net als bij elk 

bouwproject – een belangrijk aandachtspunt. 

Bruno: “In geval van hoogbouw werken we 

met een jumplift, een tijdelijke werflift en een 

trap. De jumplift groeit als het ware met de 

hoogbouw mee en bevindt zich in het gebouw. 

De jumplift wordt uiteindelijk omgebouwd tot 

definitieve lift. De tijdelijke werflift bevindt zich 

aan de buitenzijde van het gebouw. Deze lift 

is eveneens geschikt voor personenvervoer. 

Tijdens piekmomenten moeten we soms 

zo’n 300 arbeiders transporteren. Voor een 

vlotte doorstroming biedt de goederenlift dan 

uitkomst.” 

ENGINEERING 
“Om überhaupt (veilig) te kunnen bouwen, 

moeten we vooraf verschillende constructieve 

voorzieningen treffen,” aldus Michel. 

“Bij hoogbouw werken we met speciale 

torenkranen, die niet zelfstandig kunnen 

staan. De kraan moet door middel van 

tijdelijke ankerpunten aan het gebouw worden 

vastgezet. Het gebouw moet bestand zijn 

tegen de krachtafdracht van de kraan en 

dit vraagt om constructieve aanpassingen.” 

“Ditzelfde geldt voor de ankerpunten ten 

behoeve van de bekistingen,” weet Bruno. 

“Je moet dus bijvoorbeeld ook van tevoren 

rekening houden met de uithardingsduur van 

het beton. Rekenen, rekenen en nog eens 

rekenen. Veiligheid begint in dit geval al bij 

de engineering. En hoe hoger je komt, hoe 

uitdagender de techniek.” 
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DARE CHANGE-PROGRAMMA  
BESIX ZET IN OP VERBETERING 
EN INNOVATIE 
Begin 2016 is BESIX GROUP gestart met de implementatie van het 
DARE CHANGE-programma. Hierin staat de reorganisatie van drie van onze 
kernactiviteiten centraal: prestatiemanagement, risicobeheer en het borgen 
van kennis. Uiteindelijk doel is het optimaliseren van de interne en operationele 
processen van de Group. Vooruitkijken, zodat we altijd kunnen inspelen op de 
toekomstige marktvraag.
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Als startsein voor het DARE-CHANGE-

programma zijn vorig jaar onze belangrijkste 

bedrijfsprocessen grondig geaudit. Op 

basis hiervan hebben we een zestal 

verbeter- c.q. veranderpunten opgesteld, 

gericht op visie & ambitie, besluitvorming, 

communicatie, verantwoordelijkheidszin & 

empowerment, commerciële doeltreffendheid 

en organisatiecultuur. Aan elke thema zijn 

doelstellingen en acties gekoppeld. Per 

thema is een werkgroep opgesteld die zich 

bijvoorbeeld bezighoudt met doorvoeren van 

nieuwe procedures of het implementeren van 

innovatieve tools. De komende periode gaan 

we hier actief mee aan de slag. 

INNOVATIE
Innovatie vormt een belangrijke pijler binnen 

het DARE CHANGE-programma, want zoals 

Johan Beerlandt, CEO BESIX GROUP zegt: 

“Binnen onze sector moeten wij het meest 

openstaan voor verandering. Inspelen op 

opkomende behoeften in de markt. Of zelfs 

nieuwe behoeften creëren met oplossingen 

waaraan onze concurrenten nog niet 

hebben gedacht.”

Het is niet de sterkste  

soort die overleeft, noch 

de meest intelligente,  

maar degene die 

het meest openstaat 

voor verandering.

Dit citaat van Charles Darwin 
dateert van vele jaren geleden, 
maar is relevanter dan ooit.
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EIGEN EXPERTISE 
BESIX is zich volledig bewust van het belang 

van gecertificeerde duurzame bouwprojecten 

voor het welzijn van de huidige en toekomstige 

generaties, de CO2-uitstoot en het energie-

verbruik.

Steeds meer klanten vragen bovendien 

naar gecertificeerde gebouwen. Zulke 

certificeringen zijn een kwaliteitslabel geworden 

voor investeerders en projectontwikkelaars 

en versterken het imago van een merk en/

of bedrijf. Er is expertise en gespecialiseerde 

knowhow nodig, om te voldoen aan de 

vereisten van bekende keurmerken, zoals 

LEED en BREEAM, internationaal de 

meest gebruikte beoordelingsmethodes 

voor duurzaamheid. Nationale overheden 

kunnen regels voor duurzaam bouwen 

opnemen in hun eigen wetgeving. Zo is er 

in België een energieprestatieregelgeving 

(EPB/Energieprestatie en Binnenklimaat). 

Ook klanten kunnen hun eigen criteria 

ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is de 

CO2-Prestatieladder van het Nederlandse 

Rijkswaterstaat. Gelukkig kunnen wij rekenen 

op de expertise van Geoffroy Bekkers (BESIX). 

Hij adviseert zowel onze klanten als de 

entiteiten van onze Groep in de ontwerpfase, 

volgt projecten op in de aanbestedings- en 

uitvoeringsfasen en geeft interne opleidingen 

over passieve en gecertificeerde gebouwen. 

Onze projectmanagers kunnen dus terecht bij 

een interne contactpersoon en hoeven geen 

beroep te doen op externe consultants, om 

milieucertificeringen te verkrijgen.

EEN POSITIEVE GROENE IMPACT 
In opdracht van onze klant gaan we op zoek 

naar de juiste materialen en machines die 

kunnen bijdragen aan meer duurzaamheid. 

Het beperken van de uitstoot van organische 

stoffen (VOC’s) en stikstofoxides (NOx) en 

afvalbeheer zijn onderdeel van ons routine-

onderzoek. Een mooi voorbeeld is het EDF 

Lab Saclay (Frankrijk). Hier is gewerkt met 

een systeem van actieve dakpannen, dat een 

zeldzame precisie vereist. Met behulp van de 

thermale massa van het beton worden de 

gebouwen verwarmd en gekoeld. En er zijn 

nog meer voordelen: voor onze Omegapalen 

moeten we minder grond uitgraven, waarmee 

we eveneens onze impact op het milieu 

beperken. We gebruiken ook schroefpalen met 

gronduithaling, om tijd en geld te besparen.

DUURZAAM 
BOUWEN: 
BOUWEN VOOR 
DE TOEKOMST
Groen bouwen is allang geen 
trend meer, maar noodzaak. 
Het concept wordt toegepast 
in zowel de publieke als de 
private sfeer. Onze Group 
past zich voortdurend aan, 
om te blijven voldoen aan de 
steeds strengere vereisten van 
duurzame bouwmethodes. 
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SHOPPING DISTRICT ‘DOCKS BRUXSEL’ OPENT DRIE WEKEN EERDER 

Op donderdag 20 oktober was het feest in 
Brussel. Die dag vond namelijk de officiële 
opening plaats van Docks Bruxsel, de nieuwe 
‘place to be’ van de Europese hoofdstad. 
De oplevering vond drie weken eerder plaats 
dan gepland. Een uitzonderlijke prestatie voor 
een commercieel project van deze aard. 

In Docks Bruxsel komt alles samen voor de 

unieke shopping experience. Het winkel-

centrum biedt onderdak aan 110 winkels, 

acht bioscoopzalen, een food district en een 

Adventurepark van 4.000 m2. Docks Bruxsel 

is het eerste winkelcomplex in Europa, dat is 

geclassificeerd als BREEAM ‘Excellent’. 

EEN GEVALLETJE ‘OMDENKEN’ 
Tijdens de bouw stond de aannemers-

combinatie T.V. BPC Brabant/ BESIX voor 

verschillende grote uitdagingen. Enerzijds was 

er de zeer strakke planning in combinatie met 

veel tussentijdse wijzigingen. Anderzijds is het 

complex pal gelegen langs het kanaal in het 

noordelijke gedeelte. Dit zorgde voor de nodige 

logistieke uitdagingen. Van dit ‘probleem’ is 

uiteindelijk een voordeel gemaakt. We hebben 

de waterwegen gebruikt voor het vervoeren 

van de materialen, waardoor het aantal 

vervoersbewegingen door de drukke straten 

van Brussel bovendien werd beperkt. 

De ervaring van BESIX met vergelijkbare 

projecten, zoals de Yas Mall in Abu Dhabi, 

en de uitstekende samenwerking tussen de 

verschillende partijen maakte een vroegtijdige 

levering mogelijk. Franki Foundations was 

verantwoordelijk voor de fundering het nieuwe 

spraakmakende winkelcentrum. 

Na drie jaar hard werken bereikten 
opdrachtgever FFR (Fédération Française 
de Rugby) en het consortium IBELYS (ICADE, 
BESIX, ENGIE) op vrijdag 24 juni een DBM-
overeenkomst voor het nieuw te bouwen 
rugbystadion in het Franse departement 
Essonne. De officiële ondertekening vond plaats 
onder toeziend oog van de Franse premier 
Manuel Valls. De twee contractpartijen werden 
vertegenwoordigd door Pierre Camou, voorzitter 
van de FFR en Jean Polet, General Manager BU 
Europe bij BESIX.

GROOT, GROTER, GROOTST 
Het multifunctionele stadion behoort met 

zijn 200.000 m2 bouwoppervlakte en 82.000 

zitplaatsen straks tot één van de grootste 

sportstadia van Europa. Zowel het dak als 

het grasveld zijn uitschuifbaar, waardoor het 

stadion ook geschikt is voor het organiseren 

van bijvoorbeeld evenementen. Het project is 

goed voor een waarde van 581 miljoen euro. 

IBELYS is verantwoordelijk voor het ontwerp, 

de bouw en het onderhoud voor een periode 

van 30 jaar. De werkzaamheden starten in 

2018 en nemen naar verwachting 43 maanden 

in beslag. 

RUGBYSTADION FFR 
STARTSCHOT VOOR ‘LE GRAND 
STADE’ 
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Een kleine drie jaar na de start van de nieuwbouw legt de VOF 
BESIX-Jacques Delens de laatste hand aan de interieurwerken 
van het nieuwe kantoorgebouw voor het Europees Parlement. 
Het gebouw, met een totale oppervlakte van 40.000 m2, 
is gelegen in het drukke centrum van Brussel. Om precies 
te zijn: tussen de Belliardstraat en de Trierstraat (rue de 
Trêves), vandaar de naam TreBel. Dit zorgde voor een enorme 
logistieke uitdaging. 

Het gebouw telt dertien verdiepingen en een ondergrondse parkeergarage op drie niveaus. 

Het plaatsen van de geothermische palen tot een diepte van 237 meter door ons zusterbedrijf 

Frank Foundations was een première in Brussel. Om dit te kunnen bereiken is gebruik 

gemaakt van een innovatieve boortechniek, die met succes kon worden uitgevoerd in de 

diepe, weinig ontgonnen steenlagen en (waterhoudende) grondlagen. 

TREBEL: KANTORENCOMPLEX 
VOOR HET EUROPEES PARLEMENT  
EEN LOGISTIEKE UITDAGING IN 
HET CENTRUM VAN BRUSSEL

TOTALE OPPERVLAKTE

40.000 M²

GEVEL (GORDIJNGEVEL)

12.250 M²

BETON 

15.000 M³

DRAAGSTRUCTUUR

1.700 TON

PLATEN

17.000 M²
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BESIX realiseert in Nederland al 25 jaar prestigieuze 

werken in civiele betonbouw, industriële bouw, 

specialistische utiliteitsbouw en maritieme bouw. 

Ook wereldwijd bouwt BESIX aan uitdagende 

projecten, al dan niet volgens het design & construct 

principe, die het uiterste vergen van haar calculators, 

constructeurs en bouwers. Daarin worden beproefde 

en vernieuwende methoden toegepast. De beste 

prestaties worden namelijk geleverd op het snijvlak van 

stabiliteit en dynamiek. BESIX investeert constant in 

haar kwaliteitsbelofte, zowel op menselijk als materieel 

vlak. Daarom schakelen overheden, de industrie en 

projectontwikkelaars BESIX in voor hun projecten.

O
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