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Volledige controle.  

Is dat wel zo 

vanzelfsprekend? 

// SLEUTEL OP DE DEUR 
Een eigen huis… veel van ons worden met een 
baksteen in de maag geboren. Ik ook en mede daarom 
besloot ik vijftien jaar geleden om mijn eigen huis te 
bouwen. 

Als ‘opdrachtgever’ heb ik het bouwproject in verschillende deeltjes gesplitst, 

gekeken wat ik zelf kan en de rest aan verschillende vakmannen uitbesteed. Als 

opdrachtgever had ik de volledige controle. Heel vanzelfsprekend, zo blijkt uit 

een rondvraag bij een aantal van mijn collega’s die ook een eigen huis hebben 

gebouwd. Maar is dit wel zo vanzelfsprekend? 

Kijk ik naar BESIX vandaag de dag, dan krijgen wij als opdrachtnemer steeds 

meer verantwoordelijkheid over bouwprojecten. Projecten worden steeds groter 

en complexer. Een integrale aanpak is noodzakelijk om samen de beste oplossing 

te realiseren, gelet op alle onderdelen in de keten. Opdrachtgevers vragen 

steeds vaker om een totaaloplossing, waarbij ontwerp, realisatie, financiering 

en exploitatie als één project worden gezien. Wij spelen hier graag op in en zijn 

van sec betonbouwer uitgegroeid tot een integrator die verschillende disciplines 

samenbrengt. Deze nieuwe manier van organiseren in de bouw is uitdagender, 

leuker én lonend. Voor iedereen. Dit vraagt om een nieuwe manier van organiseren, 

met vertrouwen als belangrijkste basis. Vertrouwen tussen bouwpartners onderling 

en tussen de opdrachtgever en de aannemer. Logisch, want de opdrachtgever 

moet kunnen en durven loslaten. Project DOEN is hiervan een prachtig voorbeeld, 

zoals u verderop in het magazine kunt lezen. 

Professioneel sta ik voor integraal bouwen en toch heb ik de bouw van mijn huis 

als losse onderdelen benaderd. En met mij veel anderen. Waarom? Als beginnende 

professional speelde budget zeker een rol, maar ook omdat ik het bouwen en 

creëren van een totaaloplossing zelf gewoon ontzettend leuk vind. Een typische 

eigenschap van onze mensen. 

Wij willen het verschil maken in bouwend Nederland, waarbij wij streven naar een 

fijne en langdurige samenwerking met onze opdrachtgevers en partners. En ik 

durf te stellen dat we op de juiste koers zitten. Dit jaar bestaat BESIX Nederland 

namelijk 25 jaar. In het volgende magazine besteden wij uitgebreid aandacht aan 

ons jubileum. We blikken terug op een aantal fantastische projecten uit het verleden 

en we kijken natuurlijk vooruit, want ook voor nu en in de toekomst zitten er 

verschillende mooie projecten in het vooruitzicht. 

Veel leesplezier. 

ir. Jeroen Philtjens

Directeur BESIX Nederland
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HOGESCHOOL UTRECHT 
SCHIET UIT DE GROND 

De nieuwbouw van de Hogeschool Utrecht aan de Heidel-
berglaan schiet uit de grond. De contouren van het 
nieuwe schoolgebouw worden stap voor stap zichtbaar. 
Het nieuwe HU-gebouw telt in totaal zeven verdiepingen 
en een technisch niveau en kenmerkt zich door een 
terrasvormige opbouw. Naar verwachting wordt in het 
tweede kwartaal van 2017 het hoogste punt bereikt. 

Combinatie Spark (BESIX – Strukton) is verantwoordelijk 

voor de nieuwbouw. Eind 2016 zijn de funderingswerken 

afgerond en is gestart met de ruwbouw. Inmiddels is 

de vierde verdiepingsvloer zichtbaar en is er in mei een 

begin gemaakt met de gevel. Volgens de planning moet 

het gebouw eind 2017 opgeleverd worden aan de HU. 

De ruwbouw voor niveau 1 tot en met 5 is inmiddels gereed. 

Op de vierde verdieping zal een tijdelijke waterdichting 

gerealiseerd worden, zodat voor deze niveaus alvast gestart 

kan worden met de afbouw. Door de gefaseerde uitvoering 

ligt de bouw op schema. 

EINDSTREEP KEERSLUIS LIMMEL IN ZICHT 

Op 14 maart 2017 nam BESIX het 
keermiddelbeschikbaarheidscertificaat 
in ontvangst. Het nieuwe keermiddel is 
na uitvoerig testen in gebruik genomen. 
Het certificaat was voor BESIX het startsein om 
te mogen beginnen met de sloop van de oude 
keersluis en tegelijkertijd een bekroning op het 
complexe werk, dat wordt gekenmerkt door een 
vijftal spectaculaire hijsoperaties en een intens 
traject van industriële automatisering. 

Medio juli zullen de sloopwerkzaamheden 

gereed zijn. De oplevering van het werk 

staat gepland op eind september van dit 

jaar. BESIX is tevens verantwoordelijk voor 

de landschappelijke inrichting. In de nabije 

omgeving van de sluis zijn de bomen gerooid. 

Het verlies van natuur wordt gecompenseerd 

door het terugplaatsen van bomen en het 

natuurlijk inrichten van de omgeving van de 

sluis en de Kanjel. 

SUCCESVERHAAL 
Ken Watzeels, Technical Manager bij BESIX, 

kijkt met tevredenheid terug op het project. 

“Het project kende een aantal complexe 

hijsoperaties en een forse tegenslag door 

een ongeval tijdens het transport van de 

hefdeur. Toch liggen we uitstekend op 

schema. Natuurlijk had ik liever gezien dat de 

hefdeur in één keer goed was aangekomen, 

maar we hebben deze tegenslag met z’n 

allen omgebouwd naar een succesverhaal. 

Door een zeer intensieve samenwerking 

tussen alle betrokken partijen, van klant tot 

verzekeraar, is het ons gelukt om de hefdeur 

alsnog twee maanden na het ongeval te 

plaatsen zonder impact op de planning. 

Het inhijsen van de hefdeur vormde uiteindelijk 

de kers op de taart van dit project.”
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Na de Montevideo (158 m), 
de New Orleans (152 m) 
en de Maastoren (165 m) 
op de Kop van Zuid bouwt 
BESIX Nederland verder aan 
de skyline van Rotterdam. 
Afgelopen dinsdag 16 mei 
is de engineer and build-
overeenkomst voor een 
100 meter hoge woontoren 
aan de noordkant van de Maas 
getekend. Opdrachtgevers zijn 
projectontwikkelaar Provast en 
First Sponsor via FSMC Group 
uit Singapore. Het ontwerp is 
van OZ architecten.

De Terraced Tower zal worden opgetrokken 

op de plaats van het vroegere kantoor van 

Erasmus Verzekeringen aan de Boompjes 

55 – 58. Er komen verschillende typen 

moderne stadsappartementen voor een 

brede doelgroep, waarvan 258 huur- en 

86 koopwoningen. De toren dankt zijn naam 

aan de terrassen langs de volledige breedte 

van alle wooneenheden met een spectaculair 

uitzicht over de stad en de Maas. Onder het 

gebouw komt een tweelaagse parkeergarage 

met 212 parkeerplaatsen en een fietsenstalling 

voor 688 fietsen. De begane grond zal plaats 

bieden aan diverse commerciële voorzieningen 

en horeca, zoals een restaurant, eveneens met 

uitzicht op de Maas.

EEN COMPLEX WOONGEBOUW
De sloop van het oude kantoorgebouw 

start medio juli. Intussen werkt het in-house 

engineering team van BESIX en haar adviseurs 

het definitief ontwerp uit naar realisatie. 

De toren kent een complexe fundering en 

bouwkuip en wordt deels gerealiseerd in een 

dijklichaam. De start van de bouwwerken 

staat gepland voor begin 2018 en de 

oplevering is medio 2020. Het project kent een 

investeringsvolume van ca. 100 miljoen euro.

KANSEN IN ROTTERDAM
Jeroen Philtjens, directeur BESIX Nederland: 

“We zijn er trots op dat we met dit markante 

gebouw weer een belangrijke bijdrage kunnen 

leveren aan de skyline van Rotterdam, een 

stad die in binnen- en buitenland bekend staat 

om haar grensverleggende architectuur. Er zijn 

op dit moment veel hoogbouwinitiatieven 

aan de gang in Rotterdam, waarvoor 

wij als hoogbouwspecialist meerwaarde 

kunnen leveren.” 

GROEI BINNENSTEDELIJKE PROJECTEN
Met dit project breidt BESIX Nederland haar 

activiteiten in Nederland op het gebied van 

utiliteitsbouw verder uit. Andere lopende 

projecten zijn het Sluishuis in Amsterdam, 

een opvallend gebouw van 360 appartementen 

van architectenbureau Bjarke Ingels Group 

(BIG) uit Kopenhagen en Barcode Architects 

uit Rotterdam, en de nieuwbouw van de 

Hogeschool Utrecht.

BESIX BOUWT VERDER 
AAN DE SKYLINE 
VAN ROTTERDAM
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Op 19 april vond de officiële opening plaats 
van de nieuwe parkeergarage Lammermarkt 
in Leiden. De bouwtijd van de diepste 
parkeergarage van Nederland beslaat slechts 
tweeënhalf jaar. Een bijzondere prestatie van 
Bouwcombinatie Parkeergarages Leiden – 
Gemeente Leiden, Dura Vermeer & BESIX, onder 
meer vanwege de uitdagende constructie en de 
krappe centrumligging van de garage. 

LAMMERMARKT 
LEIDEN  

OPEN VOOR PUBLIEK
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Met zeven ondergrondse bouwlagen heeft 

de parkeergarage een diepte van 22,5 meter. 

Om de bouwkuip leeg te pompen is een 

innovatieve bevriezingstechnologie toegepast. 

Op 1 april 2016 stond de bouwput leeg 

en kon de opbouw beginnen. De beperkte 

werkruimte vereiste just in time leveringen en 

een aangepaste uitvoeringsmethode, waarbij 

de werkzaamheden stap voor stap moesten 

worden uitgevoerd. De aanwezigheid van 

historische panden rondom de bouwplaats 

vormde eveneens een uitdaging, gelet op 

vervormingsrisico’s en trillingshinder. 

UITDAGENDE WOKKELVORM
De parkeergarage onderscheidt zich niet 

alleen vanwege de uitzonderlijke diepte, 

maar ook vanwege het opvallende ontwerp. 

Het ontwerp, afkomstig van architectenbureau 

JHK, kenmerkt zich door een cilindrische 

wokkel. Vrijwel alle elementen zijn gebogen, 

getordeerd en/of gewaaierd. Ook dit 

zorgde voor een extra uitdaging voor de 

constructie, maar het resultaat mag er 

zijn: de Lammermarkt behoort tot de 

diepste parkeergarage van Nederland en 

trakteert bezoekers op een bijzondere en 

comfortabele parkeerbeleving.

Foto’s: Buro JP
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De kazemat werd zo’n 150 meter oostwaarts 

verplaatst, over een speciaal aangelegde baan. 

De operatie duurde in totaal ruim vijf uur. Het 

was een bijzonder spektakel, dat feestelijk 

werd aangekleed met verschillende activiteiten 

voor jong en oud. Van een meet-and-greet met 

‘soldaten uit de jaren ’30 van de vorige eeuw’ 

en Oudhollandse spelletjes tot het bekijken 

van de nieuwe 3e sluiskolk met een Virtual 

Reality bril.

MIX VAN JONG EN OUD 
“Door het organiseren van een evenement met 

leuke activiteiten voor jong en oud rondom 

de verplaatsing van de eerste kazemat willen 

Fo
to

: T
on

 B
or

sb
oo

m

08.

BESIXNewsNL zomer 2017



UNIEKE OPERATIE: VERPLAATSING 
KAZEMAT VREESWIJK-OOST 
Onder het toeziend oog van regionale bestuurders en meer dan 
2.000 bezoekers vond op 22 februari jongstleden de unieke 
verplaatsingsoperatie plaats van de kazemat Vreeswijk-Oost. 
De verplaatsing van de kazemat is onderdeel van de aanleg van de 
3e kolk Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. De kazemat 
weegt maar liefst 1,2 miljoen kilo en is de eerste in een reeks van drie.

wij de omgeving zoveel mogelijk bij deze 

unieke gebeurtenis en het project betrekken,” 

licht Jacco Kwakman, Omgevingsmanager 

bij BESIX, toe. “De kazematten langs het 

Lekkanaal maken onderdeel uit van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW staat op 

de nominatielijst voor UNESCO-werelderfgoed. 

De objecten van de NHW vertellen het verhaal 

van de strategische inzet van water bij de 

verdediging van Nederland. De kazematten 

langs het Lekkanaal moeten verplaatst worden 

om ruimte te maken voor de verbreding van 

het kanaal. Voor scholen in de regio is er een 

speciaal schoolproject opgesteld in de week 

voorafgaand aan de verplaatsing van de 

kazemat. Als afsluiting van dit project mochten 

de klassen een kijkje komen nemen bij de 

verplaatsing. Het publiek was een mix van jong 

en oud en dat maakte de deze dag extra leuk.”

NOG MEER SPEKTAKEL 
De verplaatsing van de tweede kazemat heeft in 

mei plaatsgevonden en de derde kazemat staat 

gepland in juli. In de maand juni wordt een oud 

inundatiesluisje, welke ook deel uitmaakte van 

de NHW, verplaatst. Jacco licht toe: “Ook bij 

deze operaties is het publiek van harte welkom. 

In het kader van de veiligheid faciliteren wij een 

ruimte, waar toeschouwers vanaf een veilige 

afstand het spektakel kunnen bewonderen.” 
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INTEGRALE AANPAK 
TRAVERSE DIEREN ZORGT 
DAT HET PLAATJE KLOPT
In het Gelderse Dieren realiseert BESIX samen met Mourik 
en Hegeman vier infrastructurele onderdelen van het project 
Traverse Dieren. Het werk omvat de bouw van een 600 meter 
lange onderdoorgang, een viaduct, een nieuwe brug over het 
Apeldoorns Kanaal en de bundeling van de weg- en spoorlijn 
aan de westkant van Dieren. 

Het doel van Traverse Dieren is een 

verbeterde doorstroming door de dorpskern 

van Dieren. In totaal omvat het project, 

naast de reconstructie van twee N-wegen, 

acht infrastructurele projecten. In 2015 kreeg 

BESIX van de provincie Gelderland opdracht 

voor de realisatie van vier deelprojecten. 

Het werk is aanbesteed als een D&C-contract. 

GEOTECHNISCHE UITDAGINGEN 
“Sinds de zomer van 2016 zijn wij fysiek 

op het werk aanwezig,” vertelt Arie Loef, 

Projectmanager bij BESIX. “Vooruitlopend op 

de bouw moesten de nodige voorbereidingen 

worden uitgevoerd, waaronder het kappen 

van de bomen, het omleggen van de weg 

en de aanleg van een tijdelijk busstation. 

Begin 2017 zijn we gestart met de bouw 

van de tunnelbak.” “Combinatie Traverse 

Dieren is verantwoordelijk voor drie van 

de vier kunstwerken,” vult Lars de Blaeij, 

Werkvoorbereider Civiel, aan. “Waarvan de 

tunnel de grootste uitdaging vormt. Het is 

een omvangrijk project in een kleinschalige 

omgeving vlakbij het spoor, voornamelijk 
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BOUWTIJD
 11-2015 T/M 06- 2018

BETON

14.600 M3 

WAARVAN CA. 6.100 M3 

AFSPATONGEVOELIG

WAPENING 

2.150 TON

CSM WAND

CA. 6.600 M2 

MET 1.275 NAGELS

ASFALT

CA. 30.000 TON MET 40.000 
TON FUNDERINGSMATERIAAL

BETONBANDEN

8 KM

GRONDWERK

65.000 M3

BOMENKAP EN WEER PLAATSEN

600

op staal gefundeerde gebouwen en enkele 

monumentale panden. Verder moeten 

we rekening houden met de huidige en 

toekomstige grondwaterstanden en de 

harde ondergrond. Met deze geotechnische 

uitdagingen hebben we in het uitvoeringsplan 

al rekening gehouden. Zo is er gekozen voor 

een CSM-wand (Cutter Soil Mix) in combinatie 

met grondvernageling. De CSM-wand fungeert 

als het ware als een tijdelijke en verloren 

hulpconstructie, waarbinnen het constructieve 

beton van de open tunnelbak wordt gestort. 

Door de CMS-wand kunnen we efficiënt 

gebruik maken van de beperkte werkruimte en 

wordt de kans op trillingen beperkt. De vloeren 

van fase één zijn inmiddels allemaal gestort en 

op dit moment zijn we met de wanden bezig.” 

Arie: “De bouw van de tunnelbak wordt 

gefaseerd uitgevoerd. Naar verwachting is de 

eerste fase in juli van dit jaar gereed. De weg 

moet dan wederom worden verlegd, voordat 

we met de tweede fase kunnen starten. De 

werkzaamheden voor het viaduct en de brug 

over het kanaal staan gepland in het derde 

kwartaal van 2017.

INTEGRAAL SAMENWERKEN 
“Voor de brug over het kanaal zijn we op dit 

moment bezig met een verbeteringsvoorstel. 

Omdat het werk is aanbesteed als een 

D&C-contract krijgen we veel vrijheid om 

zelf oplossingen aan te dragen. Uiteraard in 

nauw overleg met de opdrachtgever. Zo is 

het gezamenlijke idee ontstaan, om de brug 

van composiet te maken in plaats van beton. 

Op dit moment onderzoeken we de voor- en 

nadelen van dit alternatieve materiaal, zodat 

we de opdrachtgever een goede aanbieding 

kunnen doen, onder meer gelet op Total Cost 

of Ownership, duurzaamheid, veiligheid en 

een aantrekkelijke omgeving.” “Net als bij veel 

andere bouwprojecten speelt de omgeving 

een belangrijke rol,” vult Arie aan. “Door een 

integrale benadering van het project zorgen we 

er samen voor dat het plaatje klopt. Niet alleen 

gelet op de kwaliteit van het eindresultaat, 

maar ook op het voorkomen van bouwhinder 

tijdens de uitvoering.” 
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PROJECT SLUISHUIS: BESIX & VORM ONTWIKKELEN 

EN REALISEREN EYECATCHER IN AMSTERDAM

In opdracht van de gemeente Amsterdam 
ontwikkelt de combinatie BESIX/VORM 
het Sluishuis op de Amsterdamse IJburg. 
Het Sluishuis is een gezamenlijk ontwerp 
van de Deense architect Bjarke Ingels 
Group (BIG) en BARCODE Architects uit 
Rotterdam. Het markante gebouw moet 
de nieuwe trekpleister worden van de 
Nederlandse hoofdstad. 

Het project Sluishuis kent een omvang van zo’n 46.000 m2 en bestaat 

uit circa 380 energieneutrale appartementen, 4.000 m2 commerciële en/

of gemeenschappelijke ruimten en 240 ondergrondse parkeerplaatsen. 

Daarnaast biedt het Sluishuis ruimte voor ongeveer dertig varende 

woonschepen. Het Sluishuis vertegenwoordigt het wereldberoemde 

stadsmilieu van Amsterdam, dat gecreëerd werd door de fusie van 

water en stad. Het opvallende gebouw is schuin ‘afgesneden’ in de 

richting van IJburg, zodat er een mooie overgang ontstaat naar de 

kleinschaligere bebouwing in de omgeving. Vanuit het water is het 

Sluishuis omhooggetrokken, zodat er een grote opening ontstaat 

voor boten. 
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INTEGRALE SAMENWERKING 
Voor BESIX en VORM is het project Sluishuis 

de eerste integrale samenwerking. Stijn van 

de Sande, Commercieel Manager bij BESIX 

Nederland, vertelt: “Vanuit BESIX is niet 

alleen BESIX NL vertegenwoordigd, maar 

ook BESIX R.E.D., de vastgoedontwikkelaar 

binnen de BESIX Group. In het verleden 

hebben we al gezamenlijk naar opportuniteiten 

gekeken, maar is het nooit tot een concrete 

samenwerking gekomen. Onze internationale 

bouwervaring zal een beslissende factor zijn 

bij het succesvol uitvoeren van dit ambitieuze 

project. Het Sluishuis is voor BESIX een 

prestigeproject, dat perfect aansluit bij onze 

ambitie om verder te groeien in Nederland. 

Daarnaast maakt het project voor BESIX R.E.D. 

de weg vrij naar de Nederlandse markt.” 

INTEGRALE DUURZAAMHEID 
Met het ontwerp is groots ingezet op 

integrale duurzaamheid. Stijn: “Je levert 

de beste duurzame prestatie wanneer je 

alle economische, ecologische en sociale 

aspecten van duurzaamheid meeneemt. 

Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van het 

architectonische ontwerp. De terrasvormige 

appartementen worden energieneutraal 

uitgevoerd en er worden verschillende 

oplossingen toegepast die het mogelijk maken 

om zo efficiënt mogelijk met energie om te 

gaan. Kenmerkend is tevens het innovatief 

(her)gebruik van materialen, zoals recyclebaar 

beton en hout.” 

OMVANG

46.000 M2

CA. 380
ENERGIENEUTRALE 
APPERTEMENTEN

4.000 M2

COMMERCIËLE EN/OF 
GEMEENSCHAPPELIJKE 

RUIMTEN 

240
ONDERGRONDSE 

PARKEERPLAATSEN

RUIMTE VOOR 30 
VARENDE WOONSCHEPEN
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PROJECT DIJKVERSTERKING  
KIS ADEMT ÉÉN 
EN AL INNOVATIE 
Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM), bestaande uit 
BESIX en Mourik, werkt in opdracht van Waterschap Rivierenland 
aan de dijkversterking tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer. 
Het project, KIS genaamd, won begin dit jaar de InfraTech 
Innovatie- én Publieksprijs. Uiteraard niet zonder reden. 

De totale lengte van het traject is 17 kilometer. 

De werken vinden plaats over een lengte 

van 10 kilometer. Het dijkvak wordt versterkt 

door middel van verschillende innovatieve 

oplossingen. Bart Grobbee, Werkvoorbereider 

bij BESIX, vertelt: “In KIS komen negen 

verschillende innovaties aan bod, in vrijwel elke 

fase van het bouwproces. Van de inzet van 

drones voor het inmeten van de zandbakens 

en een 3D BIM-model tot het toepassen van 

innovatieve technische constructies en een 

bijzonder omgevingsmanagent, bijvoorbeeld 

door middel van augmented reality. 

Het winnen van zowel de vakjuryprijs als de 

publieksprijs is een grote eer. De publieksprijs 

hebben wij onder andere te danken aan 

strategisch omgevingsmanagement, waarin 

wij bewonersbetrokkenheid actief stimuleren 

en maximaal inzetten op minimale overlast 

voor de omgeving. De jury waardeerde onder 

andere onze integrale aanpak. Iedereen op elk 

niveau moest aan de slag met innovatie; van 

overheidsniveau tot uitvoerders. Deze integrale 

aanpak heeft binnen de bouw de toekomst 

en was zeker noodzakelijk om dit complexe 

project tot een succes te maken.”

FUTUREPROOF 
Over de toekomst gesproken: verschillende 

innovatieve concepten zijn ontwikkeld vanuit 

een langetermijnvisie. Het toepassen van een 

klimaatdijk is hier een voorbeeld van. Bart licht 

toe: “Samen met de opdrachtgever hebben 

wij gezocht naar een duurzame oplossing, 

zodat wij in de toekomst minder afhankelijk 

zijn van klimaatveranderingen. De dijk heeft 

niet alleen een beschermfunctie, maar 

biedt bijvoorbeeld ook mogelijkheden voor 

woningbouw. Voor de constructie is gewerkt 

met boorpalen en barettenschermen. Deze 

technische innovatie geeft veel minder trillingen 

dan traditionele damwanden, waardoor de 

kans op schade aan woningen in de buurt 

wordt beperkt. Een andere innovatieve, 

toekomstgerichte oplossing is het opvijzelen 

van woningen. Woningen langs het traject 

hoeven hierdoor niet gesloopt te worden. 

Ook wanneer de dijk in de toekomst opnieuw 

verstevigd moet worden. Hiermee is de 

veiligheid van de omgeving de komende jaren 

weer gewaarborgd, met een minimale overlast 

voor de bewoners.” 

BESIX heeft inmiddels alle constructie-

onderdelen opgeleverd. In de kruin van de dijk 

is op drie locaties een diepwand aangebracht. 

In het binnentalud is, vlakbij aangrenzende 

woningen, een verankerde palenwand 

toegepast. Mourik is op dit moment bezig met 

de weginfrastructuur. Naar verwachting wordt 

het project medio 2018 opgeleverd. 
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Na een periode van bijna zes jaar, vond eind vorig jaar de 
feestelijke opening plaats van de nieuwe OV-terminal in Utrecht. 
Voor Emiel Braeckman waren het de zes meest uitdagende 
jaren uit zijn carrière. Als Projectdirecteur was hij namens BESIX 
eindverantwoordelijk voor het project, dat de boeken ingaat als 
een logistiek huzarenstuk. Samen met Emiel blikken we terug op 
dit zeer bijzondere en spraakmakende project.

Eind 2009 startte ProRail de aanbestedings-

procedure voor de nieuwe openbaar 

vervoerterminal in Utrecht. Op 14 juni 2010 

werd de opdracht gegund aan BESIX. 

“Het werk bestond voor ongeveer 35% uit 

nieuwbouw en 65% uit sloop en renovatie. 

We moesten deels voortbouwen op de 

bestaande stationshal. Tijdens de werken 

bleef de OV-terminal in gebruik. Dat was al een 

uitdaging op zich. Reizigers en het treinverkeer 

mochten niet gehinderd worden door onze 

aanwezigheid. In 2010 zijn we gestart met de 

nieuwbouw van het station tussen de oude 

stationshal en het Beatrixgebouw. In 2013 

werd dit eerste deel van de stationshal 

opgeleverd. In dezelfde periode vond ook 

de verbouwing aan de stadskant plaats 

(busstation centrumzijde). Vervolgens werden 

de ‘Jaarsbeurstraverse’ en een oude sporthal 

gesloopt, om plaats te maken voor de 

nieuwe boulevard, die het oosten en westen 

van Utrecht verbindt. Ondertussen ging de 

bouw van de nieuwe hal ter hoogte van de 

Katreinetoren verder. Fase 1 was volledige 

nieuwbouw. In de andere fasen was het vooral 

een kwestie van stap voor stap demonteren en 

opbouwen. Alles wat klaar was, werd direct in 

gebruik gesteld.”

SPECIAL OVT UTRECHT:  
“HET WAREN ZES ZEER 
UITDAGENDE JAREN”

16.
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KONINKLIJK BEZOEK AAN STATIONSGEBIED UTRECHT 

Op 30 november 2016 brachten koningin Máxima en de Belgische koningin Mathilde een 
bezoek aan de vernieuwde OV-terminal in Utrecht. Geheel in stijl arriveerden zij per trein. 
Het bezoek was onderdeel van het Belgische staatsbezoek aan Nederland, dat in het teken 
stond van de uitstekende samenwerking tussen de twee buurlanden.

Het project OVT Utrecht is van deze grensoverschrijdende samenwerking het tastbare 

bewijs. De OV-terminal is het belangrijkste spoorknooppunt van Nederland. Het feit 

dat het van origine Belgische BESIX opdracht kreeg voor de (ver)bouw, bekrachtigt 

de samenwerking tussen Nederland en België. Voor de teamleden van BESIX was het 

bezoek van de koninginnen een kroon op het werk. Het bezoek vormde tevens een 

eervolle aanloop naar de feestelijke opening op 7 december jongstleden.

VOORTSCHRIJDEND INZICHT 
De realisatie was oorspronkelijk voorzien 

in zes fasen, maar uiteindelijk is het werk 

in vier fasen uitgevoerd. Emiel licht toe: 

“Bij langdurige projecten heb je te maken 

met voortschrijdend inzicht. Dit leidt tot 

optimalisatie, maar heeft ook een enorme 

impact op de organisatie van het werk op 

dat moment. In dit geval nog meer, omdat 

verschillende deelprojecten nauw met elkaar 

samenhingen. Dit vergde een intensieve 

samenwerking en goede afstemming met alle 

betrokken partijen.” 

SAMENWERKING OP HOOG NIVEAU 
“Ook op logistiek gebied betekende een 

wijziging in het aanvankelijke plan telkens 

weer een enorme uitdaging. Zo zijn de drie 

noordelijke delen uiteindelijk in één fase 

uitgevoerd, in verband met de bouw van 

het nieuwe Stadskantoor. Dit stelde onze 

inventiviteit flink op de proef. Zeker wanneer 

je je bedenkt, dat een dragende kolom van 

het Stadskantoor dwars door het nieuwe dak 

van de stationshal heen gaat. Ons werkterrein 

werd hierdoor nóg kleiner en de logistieke 

uitdaging nóg groter. Een andere wijziging 

betrof de uitbreiding van het aantal sporen 

halverwege het project. De oorspronkelijke 

logistieke voorziening moest hierdoor volledig 

op de schop. Rondom het stationsgebouw 

waren de werkzaamheden bovendien ook in 

volle gang. Dit zorgde voor beperkingen met 

betrekking tot het aanvoeren van de materialen 

en een omgeving die telkens weer veranderde. 

Ondanks alle uitdagingen wisten we alle 

belanghebbenden telkens weer tevreden 

te houden, dankzij de uitgebreide kennis, 

creativiteit en vindingrijkheid van het team, 

maar ook vanwege onze coördinerende rol, 

waarin we de kwaliteit van de samenwerking 

op hoog niveau wisten te brengen en te 

houden. Dit geeft ontzettend veel voldoening. 

Utrecht is een markant gebouw rijker en daar 

zijn we met z’n allen hartstikke trots op.”
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INTEGRALE VEILIGHEID:  
SAMEN VEILIG EN 
GEZOND BOUWEN
Veiligheid is een belangrijk onderwerp dat ons allemaal 
verbindt. Integrale veiligheid staat bovenaan op de 
agenda, zowel op het niveau van de eigen organisatie 
als op projectniveau. Ons doel: BESIX in de top 3 van 
veiligste bouwbedrijven in Nederland. 
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Om dit te bereiken worden diverse acties ondernomen. 

Albert-Jan, QSHE Manager bij BESIX , licht toe: “Om het 

veiligheidsbewustzijn in de organisatie te stimuleren en 

versterken hanteren wij de Veiligheidsladder. Per trede zijn 

diverse veiligheidseisen en -criteria opgenomen, waarmee 

we stap voor stap willen toewerken naar een pro-actieve 

veiligheidscultuur. Veiligheid doe je met z’n allen en 

daarom is het ontzettend belangrijk dat we intensief 

samenwerken, zowel met de collega’s onderling als met 

externe betrokkenen. Momenteel wordt gewerkt aan een 

Actieplan Veiligheid. Hiermee wordt vastgesteld, hoe we 

alle randvoorwaarden willen gaan optimaliseren, om dit 

doel gezamenlijk te bereiken.” 

PROJECTVEILIGHEID 
“Het begrip integrale veiligheid is ook van toepassing 

op projectniveau, daar is het een noemer van 

diverse veiligheidsthema’s”, vult Hugo Meijer aan. 

Als Projectveiligheidskundige bij BESIX biedt 

Hugo veiligheidskundige ondersteuning bij diverse 

bouwprojecten. “Veiligheid begint al in de ontwerpfase en 

kent verschillende kanten. Als veiligheidsdeskundige ben 

je niet van alle soorten veiligheid op de hoogte, daarom is 

samenwerken essentieel. Je hebt bijvoorbeeld te maken 

met sociale veiligheid tijdens de bouw- en gebruiksfase. 

Zo hebben we voor het ontwerp van een brug gekozen 

voor afgeronde pijlers, in plaats van een vierkante 

afwerking, zodat gebruikers een beter overzicht hebben 

op de omgeving. Bij een dergelijk besluit is de architect 

nauw betrokken. Tijdens de bouw zelf is het van belang 

dat niet alleen binnen, maar ook buiten de bouwhekken 

wordt gekeken; goed omgevingsmanagement is 

essentieel. Naast arbeidsveiligheid, waar reguliere 

veiligheid- en gezondheid zijn ondergebracht, zijn er 

thema’s als machineveiligheid, constructieve veiligheid 

en verkeersveiligheid van toepassing. Kenmerkend 

voor een integrale veiligheid is, dat er per thema een 

verantwoordelijke wordt aangesteld. Op deze manier blijft 

er geen enkel aspect onderbelicht, zijn we goed voorbereid 

op risico’s en kunnen we de veiligheid in iedere fase 

van het project waarborgen, van ontwerp tot en met de 

beheer- en onderhoudsfase. ”

ROL VAN DE AANNEMER
“De noodzaak van een goed integraal veiligheidsbeleid 

wordt alleen maar groter,” besluit Albert-Jan. “Opdrachten 

worden steeds complexer en omvangrijker en de laatste 

jaren wordt er steeds meer gewerkt op basis van D&B- en 

DBFM-contracten. De rol van de aannemer verandert. 

We krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, inclusief 

de bijbehorende risico’s. Een integrale benadering 

van het begrip Veiligheid vormt hiermee een minimale 

voorwaarde om onze opdrachtgevers en stakeholders naar 

tevredenheid te bedienen.”
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Sinds vorig jaar september vormen het projectteam DOEN 
van Rijkswaterstaat en combinatie NU (BESIX en Mourik) 
samen het projectteam NU DOEN. Met het experiment 
DOEN streeft Rijkswaterstaat naar een nieuwe manier van 
samenwerken met de markt, met als belangrijke uitgangspunten: 
maximale klantwaarde, eerlijk geld voor eerlijk werk, optimale 
samenwerking en werken vanuit de bedoeling (alleen datgene 
doen wat nuttig is en waarde toevoegt voor de klant). Deze 
nieuwe manier van samenwerken wordt toegepast bij het project 
Renovatie Nijkerkerbrug. 

In aanloop naar het project organiseerde 

Rijkswaterstaat een sessie met de markt. 

Marlotte Koster is vanuit Rijkswaterstaat als 

Projectmanager onderdeel van het projectteam 

NU DOEN. Zij licht toe: “Contracten worden 

steeds complexer en helpen niet altijd om 

discussies te voorkomen. DOEN gaat het 

gesprek aan met de markt over de invulling van 

de aanbesteding, zonder dat de opdrachtgever 

een sturende rol vervult. Project DOEN past 

binnen de Marktvisie, waarin het gezamenlijk 

realiseren van een geslaagd project centraal 

staat. De eerste marktsessie vond plaats 

in de zomer van 2015. Daarna is er samen 

met vertegenwoordigers van diverse 

brancheverenigingen gewerkt aan een 

inkoopplan. De aanbesteding is vervolgens 

gestart in april 2016 en uiteindelijk kwam 

de combinatie NU als winnaar uit de bus.” 

“Het was een bijzondere selectieprocedure, 

waarbij de onderlinge samenwerking 

tussen de gegadigde teams en het team 

van Rijkswaterstaat een belangrijk criterium 

vormde,” vertelt Hugo Kruk (Technisch 

manager BESIX). “Er lag alleen een plan van 

aanpak en nog niet eens een oplossing, prijs 

of contract, maar NU DOEN was vanaf dat 

moment een feit.”

TEAMWORK EN VERTROUWEN 
Naast Marlotte en Hugo bestaat het 

projectteam onder andere* uit Marieke Plegt 

(Technisch manager RWS), Jan-Co van den 

Doel (Projectmanager Mourik) en Douwe 

Hoornstra (Integraal Ontwerpleider BESIX). 

Marieke: “We hebben tijd geïnvesteerd 

om elkaar als team en als mens beter te 

leren kennen. Daar hoorde ook samen een 

kampvuurtje stoken bij.” “We dienen een 

gezamenlijk doel: een succesvolle en efficiënte 

renovatie van de Nijkerkerbrug,” vult Jan-Co 

aan. “Een project wordt op een heel andere 

DE KRACHT VAN SAMEN DOEN! 
IT’S TEAM TIME
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wijze benaderd. Je bepaalt samen hoe je 

samenwerkt, om tot een zo goed mogelijk 

resultaat te komen. Je leert echt van elkaar en 

je leert bovendien elkaars taal spreken. Sterker 

nog; je ontwikkelt gezamenlijk een nieuwe 

taal, van waaruit we elkaar nóg beter kunnen 

begrijpen. Dat begrip creëert vertrouwen 

en dat is essentieel voor een goede relatie. 

Wanneer je niks voor elkaar te verbergen hebt, 

werkt dit ontzettend plezierig. Je kunt ook 

‘gewoon’ lol met elkaar hebben. Het klinkt 

misschien als een open deur, maar ik ben 

ervan overtuigd dat dit het projectresultaat ten 

goede komt.” 

VAN CONTRACT NAAR HANDLEIDING 
“De wijze waarop we willen samenwerken 

is vastgelegd in een contract,” vertelt Hugo. 

“Hoewel de term ‘contract’ in deze context niet 

helemaal opgaat. We spreken liever van een 

handleiding. Naast de handleiding is er ook 

een planning, risicoverdeling en kostenraming. 

Deze hebben we allemaal samen geschreven.” 

“Het is eigenlijk best vreemd dat contracten 

traditioneel door alleen de opdrachtgever 

worden opgesteld,” aldus Marlotte. “Je werkt 

tenslotte samen aan het realiseren van een 

succesvol project. Overigens verwachten 

wij de handleiding nooit nodig te hebben. 

Het proces van het gezamenlijk opstellen 

en daarmee doorleven van de afspraken 

is waardevoller dan het papier zelf. We 

weten precies wat we met elkaar hebben 

afgesproken. Vertrouwen is hierbij een 

belangrijk sleutelwoord.” 

ANDERS DOEN: LESSONS LEARNED 
Marieke: “Onze ervaringen delen we graag met 

de markt. We geven regelmatig presentaties 

waarin we ons gedachtengoed delen. 

We krijgen veel positieve reacties, ook in het 

kader van de Marktvisie. Op de vraag ‘Hoe we 

het morgen anders moeten doen’ kan ik geen 

eenduidig antwoord geven. Dit verschilt per 

project.” “Onze aanpak laat zich niet één-op-

één knippen en plakken,” waarschuwt ook 

Marlotte. “Het is een bepaalde mindset en 

hoe je die optimaal ontwikkelt, is afhankelijk 

van het project en het team.” “Wat wij doen 

is lastig concreet te maken,” vult Jan-Co 

aan. “Deze manier van werken is voor ons 

inmiddels zo vanzelfsprekend geworden, 

dat we bijna vergeten hoe bijzonder het 

eigenlijk is. Maar het is wel onze missie om 

dat bijzondere te blijven benoemen en ervoor 

te zorgen dat andere projecten hiervan 

kunnen meeprofiteren.” 

GEEN ONAANGENAME VERRASSINGEN
“Doordat je in een heel vroeg stadium met de 

opdrachtgever samenwerkt, komt het ontwerp 

niet als een verrassing bij de aanbieding,” 

vertelt Douwe. “Door de nauwe samenwerking 

creëren we de beste oplossing voor de brug 

met specifieke aandacht voor de klant- en 

stakeholder belangen. Op dit moment werken 

we gezamenlijk het definitieve ontwerp uit. 

Het ontwerp wordt straks door alle partijen 

in één keer beoordeeld, zodat we ook op dit 

gebied verspilling van tijd tegengaan.” Jan-Co 

besluit: “De oplossing die er nu ligt, hadden we 

nooit afzonderlijk van elkaar kunnen bedenken. 

Dat is het mooie van samenwerken.” 

* Maak kennis met het complete team op:  

www.projectdoen.nu/category/nudoen-stelt-zich-voor
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TEAM CONTRACT MANAGERS BESIX 
VAN VELE MARKTEN THUIS
Steeds vaker worden bouwprojecten in een geïntegreerd contract aanbesteed. Onze Contract-
managers en bedrijfsjuristen zien toe op de totstandkoming van een samenhangend, beheersbaar en 
integraal contract en vormen het middelpunt van de contractonderhandeling met onze opdrachtgevers. 
Graag stellen wij ons Contractmanagementteam aan u voor. 
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Anikó werkt al vele jaren bij BESIX. Als juriste 

eerst in de rol van Vergunningenadviseur en 

sinds een paar jaar ook als Contractmanager. 

Binnen grote projecten heeft zij oog voor het 

multidisciplinaire aspect van het contract. 

Haar missie: “De verschillende disciplines 

op een doeltreffende manier verbinden én 

bewaken. Die diversiteit maakt mijn werk 

zo leuk. Ik heb persoonlijk contact met een 

pallet aan partijen, zoals opdrachtgevers, 

derde-belanghebbenden, onderaannemers 

en natuurlijk onze eigen teamleden. Ik vind 

het heel leuk om de mogelijkheden die een 

contract biedt op meerdere manieren te 

benaderen. Het leven is kleurrijk en dat geldt 

ook voor contracten. Weg met die ‘zwartwit’ 

modus. Een contract is geen statisch gegeven, 

maar iets wat leeft en de belangen van alle 

partijen moet dienen. Zeker in het geval van 

geïntegreerde contracten. Bouwprojecten 

worden steeds complexer en er zijn steeds 

meer partijen bij betrokken. Het is mijn taak 

om ervoor te zorgen dat voor alle partijen 

een fijne, werkbare situatie ontstaat. In 

DBFM-contracten bijvoorbeeld is veel minder 

voorgekauwd. Deze vrijheid stelt ons in staat 

om met verrassende oplossingen te komen. 

Op deze manier ontstaat er echt iets moois 

tussen de partijen.”

Willem Mauser werkt bij BESIX als Bedrijfs-

jurist. “Ik heb een afwisselende functie. 

Geen dag is hetzelfde. Mijn werkzaamheden 

omvatten de contractscreening bij tendering, 

het begeleiden van de uitvoering en de nazorg. 

Als het ‘spannend’ wordt, dan word ik erbij 

geroepen. Hierbij kun je denken aan situaties 

met betrekking tot ongevallen, faillissementen, 

ketenaansprakelijkheid en complexe 

contractuele discussies. Gelukkig komen dit 

soort situaties niet vaak voor. Door moderne 

contractvormen, zoals een DBFM-contract, 

denken partijen verder voorruit met als 

gevolg een beter eindresultaat en minder 

faalkosten. Ik kan mijn rol grotendeels zelf 

invullen. Ik krijg de kans om te ondernemen 

binnen de onderneming. Dat is echt heel leuk. 

Daarnaast onderhoud ik nauw contact met 

ons hoofdkantoor in Brussel. Het is boeiend 

om de verschillen tussen de Belgische en de 

Nederlandse cultuur te ervaren. Ik zie het als 

een uitdaging om het beste uit deze twee 

werelden samen te brengen: zacht op de 

relatie, hard op de inhoud. Die combinatie 

wordt door klanten heel positief ontvangen.” 

Gonda Kok heeft als jurist ruime ervaring in 

de aannemerij en heeft kennis van een groot 

aantal rechtsgebieden. Zij werkt bij BESIX 

als Contractmanager. In die functie is zij 

voornamelijk op de projecten aan het werk. “In 

mijn functie kan ik heel concreet de theorie in 

praktijk brengen. Dat is een leuke uitdaging, 

want de praktijk is altijd net even anders dan 

de theorie. Als Contractmanager behoor je 

situaties objectief te beoordelen. Daarnaast 

probeer je ook rekening te houden met het 

commerciële aspect. Op zo’n manier, dat 

het resultaat voor alle partijen wenselijk is. 

De contracten veranderen en daarmee ook 

de rolverdeling tussen opdrachtgevers en 

opdrachtnemers. Dit vraagt om flexibelere 

contractvormen, waarbij niet de regelgeving, 

maar het wederzijds vertrouwen centraal 

staat. De Marktvisie is hier hét voorbeeld van. 

We werken steeds meer vanuit een gedeeld 

perspectief samen richting de meest efficiënte 

oplossing. De Marktvisie staat centraal binnen 

ons DBFM-project A6 Almere Havendreef-

Almere Buiten-oost.” Op dit moment is Gonda 

samen met collega Ronald werkzaam als 

Contractmanager van de SPC en EPCM 

binnen het consortium Parkway-6.

In de tijd dat Jeroen Ramakers als Contract-

manager bij BESIX werkt, heeft hij diverse 

typen contractvormen doorlopen, van 

traditioneel tot geïntegreerd. Zo was hij onder 

meer betrokken bij het project OVT Utrecht. 

“Dit is een traditionele overeenkomst, op basis 

van de UAV 1989. De integrale samenwerking 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

begon ‘voorzichtig’ met het van toepassing 

verklaren van de UAV-GC. Een voorbeeld 

van een project op basis van UAV-GC 

2005 (D&C) is Sluizen Limburg, waarin de 

combinatie BESIX-Mourik verantwoordelijk 

was voor het ontwerp en de constructie 

ten behoeve van de aanpak van de drie 

sluizencomplexen Born, Maasbracht en Heel. 

Het summum van integraliteit is natuurlijk de 

DBFM-overeenkomst. Deze contractvorm 

is aanzienlijk complexer. In het project 

Beatrixsluis werkt BESIX in de combinatie Sas 

van Vreeswijk samen met Heijmans en Jan de 

Nul. De vergaande integratie van partijen in 

de DBFM-overeenkomst vergt een compleet 

andere bedrijfsvoering, waardoor tevens 

de rol van de Contractmanager verandert. 

Het werken met een verscheidenheid aan 

contracten, alsmede de dynamiek van de 

wisselwerking tussen de verschillende partijen 

en het feit dat je heel dicht bij de realiteit staat 

geeft iedere dag weer een nieuwe uitdaging.” 

Ronald Wouters kwam binnen bij BESIX 

als stagiair HBO Bouwkunde en studeerde 

hier af. Uiteindelijk ging hij aan de slag 

als Werkvoorbereider bij het project OVT 

Utrecht. In diezelfde periode volgde hij 

de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid 

en groeide hij door naar de functie van 

Contractmanager. Op dit moment is hij samen 

met collega Gonda Contractmanager van de 

EPCM binnen het consortium Parkway-6, 

dat in opdracht van Rijkswaterstaat 

verantwoordelijk is voor de verbreding 

van de A6 tussen Almere Havendreef en 

Almere Buiten-Oost. “Ik houd mij onder 

meer bezig met gevallen van vergoeding en 

juridische aspecten ten aanzien van inkoop. 

De afgelopen jaren is de contractwereld 

sterk veranderd. In positieve zin. In integrale 

contracten staat een prestatie omschreven 

van wat er van de aannemer wordt verlangd. 

Als aannemer heb je hierdoor meer vrijheid ten 

aanzien van de invulling van de contracteisen. 

Dit is het meest efficiënt gedurende de looptijd 

van het contract. Meer vrijheid betekent 

ook meer verantwoordelijkheid en zeker op 

juridisch gebied meer complexiteit. Je bent 

veel interactiever bezig en het is leuk dat 

je actief mee kunt denken in kansen en 

oplossingsrichtingen.”

Het beste uit 

twee werelden 

samenbrengen.

Willem Mauser – Bedrijfsjurist 

De theorie rechtstreeks 

in praktijk brengen.

Gonda kok – Contractmanager 

Je staat heel dicht bij 

de realiteit.

Jeroen Ramakers – 
Contractmanager 

Meedenken in kansen.

Ronald Wouters – 
Contractmanager

Een contract is geen 

statisch gegeven.

Anikó Neven – 
Contractmanager 
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DE WAARBORGEN VOOR 
GEFUNDEERD VERTROUWEN
Efficiënt bouwen vereist een integrale aanpak op verschillende niveaus. Aannemers werken steeds 
vaker samen in een bouw combinatie. Vertrouwen is hierbij de sleutel tot succes. Maar hoe creëer 
je vertrouwen in een combinatie en belangrijker nog: hoe waarborg je gefundeerd vertrouwen? 
Wij vroegen het Marc Becht, Kwaliteitscoördinator bij BESIX. 

Marc vervult als Kwaliteitscoördinator een 

dubbele rol binnen BESIX. Naast de ‘reguliere’ 

werkzaamheden, zoals het optimaliseren van 

interne bedrijfsprocessen en het inrichten en 

controleren van projectmanagementsystemen, 

werkt hij in het kader van zijn studie Internal 

Auditing & Advisory aan een audittool op 

het gebied van vertrouwen. De keuze voor 

deze richting is natuurlijk niet toevallig. 

Door de toenemende marktwerking worden 

bouwprojecten steeds groter en complexer, 

waardoor goed samenwerken noodzakelijk 

is. Marc: “Je moet letterlijk bouwen op de 

specialiteit van een ander en je deelt de 

financiële risico’s. Dan moet je elkaar wel 

kunnen vertrouwen.”

De audit wordt uitgevoerd door het 

onderzoeksteam vanuit de Erasmus School 

of Accounting and Assurance (ESAA). Naast 

Marc Becht (BESIX) zijn ook Gerben Korevaar 

(Auditdienst Rijk, ADR), Fanny Kunneman 

(Auditdienst Rijk, ADR) en Rutger Wissink 

(Dimence Groep) bij het project betrokken. 

WAT IS VERTROUWEN?
“Het begrip ‘vertrouwen’ kent verschillende 

definities. In de audit wordt de definitie 

van Mayer, Davis en Schoorman (1995)* 

aangehouden: “de bereidheid van een partij 

om kwetsbaar te zijn door de activiteiten 

van een andere partij, gebaseerd op de 

verwachting dat de ander een activiteit zal 

uitvoeren die belangrijk is voor degene die 

het vertrouwen schenkt, onafhankelijk van het 

vermogen van de partij die het vertrouwen 

schenkt om deze activiteit te beheersen of te 

bewaken.” 

GEFUNDEERD VERTROUWEN
“Het gaat in dit geval om gefundeerd 

vertrouwen. De doelstelling van de audit 

is het beoordelen of waarborgen voor 

gefundeerd vertrouwen voldoende aanwezig 

zijn, om te kunnen steunen op vertrouwen als 

beheersmiddel. Om dit te achterhalen is er 

onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid 

van inherente, harde en zachte waarborgen 

voor gefundeerd vertrouwen. Een voorbeeld 

van een inherente waarborg is de financiële 

betrouwbaarheid van de partner. Bij een 

harde waarborg kun je denken aan adequate 

risicobeheersing. Een zachte waarborg is 

bijvoorbeeld een open en communicatieve 

houding (constructieve feedback) tussen 

de partners. Met het opstellen van het 

normenkader hebben we een eerste aanzet 

gedaan voor een audittool, waarmee we de 

opdrachtgever inzicht geven in de waarborgen 

voor gefundeerd vertrouwen én waarmee de 

mogelijkheid wordt geboden om tot een meer 

algemeen model te komen.” 

OPENHEID 
“Vertrouwen speelt op verschillende niveaus. 

Tussen organisaties wordt vertrouwen 

fasegewijs opgebouwd. BESIX werkt met 

diverse partijen al jaren samen. Dan weet 

je op een gegeven moment wel wat je aan 

elkaar hebt. Je komt steeds een fase verder. 

Een belangrijke onderliggende factor hierbij is 

openheid. Binnen een combinatie zie je vaak 

dat er sprake is van informatieasymmetrie. 
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BESIX NEEMT HEIJMANS BELGIË OVER

BESIX verstevigt haar positie op de Belgische markt door de overname van de Belgische 
tak van het Nederlandse bouwbedrijf Heijmans NV. Hierover werd op 7 februari 
jongsleden een overeenstemming bereikt. Met de overname komt BESIX tegemoet aan 
de stijgende vraag vanuit de Belgische markt naar geïntegreerde totaaloplossingen. 

De overname van de Belgische 

activiteiten van Heijmans, met als 

belangrijke dochterondernemingen 

Heijmans Infra NV, Van den Berg NV 

en Heijmans Bouw NV, past binnen de 

groeistrategie van BESIX. 

UITBREIDING INFRA- EN WEGENBOUW
Met Heijmans Infra haalt BESIX een 

topspeler op de Belgische inframarkt 

binnen. Het bedrijf is gespecialiseerd 

in complexe infrastructuurwerken voor 

zowel de private als publieke sector. Met 

deze investering kan BESIX zich nog 

sterker profileren in de Vlaamse regio op 

het gebied van wegenbouw en complexe 

infrastructuurwerken. In Wallonië is 

BESIX reeds actief in deze sector via 

het dochterbedrijf Socogetra SA. BESIX 

neemt ook de volledige controle over 

van BELASCO NV, een joint-venture 

tussen Heijmans Infra NV en DCA NV. 

BELASCO beschikt over drie eigen 

asfaltproductiefaciliteiten. De acquisitie 

biedt BESIX bevoorradingszekerheid 

voor de verschillende grote 

infrastructuurprojecten die in België op 

stapel staan.

UITBREIDING KABEL- EN LEIDINGBOUW 
Door de krachten te bundelen met Van 

den Berg, wordt BESIX ook actief in de 

kabel- en leidingbouw met belangrijke 

toepassingen voor de 

energie-, water- en 

telecomsectoren. 

De sterke groei 

in dataverkeer, 

investeringen in tram- 

en spoorinfrastructuur 

en de verschillende 

uitbreidingsprojecten 

in de utiliteitssector 

zorgen voor gunstige 

vooruitzichten. 

GEOGRAFISCHE 
UITBREIDING 
Heijmans Bouw 

is gespecialiseerd in hoogwaardige 

residentiële en publieke woning- en 

utiliteitsprojecten. Met vestigingen 

in Limburg en West-Vlaanderen en 

referenties in de gezondheids- en 

onderwijssector draagt Heijmans 

Bouw bij aan de verbreding van de 

geografische dekking en het portfolio van 

BESIX Group in België. Johan Beerlandt, 

CEO BESIX Group, licht toe: “Met een 

sterk vertakt regionaal netwerk van filialen 

en gediversifieerde dienstverlening staat 

BESIX garant voor een lokale benadering 

en brengen we gespecialiseerde 

nicheoplossingen op de markt. Deze 

acquisitie laat ons toe, om onze positie in 

het Vlaamse landsgedeelte nog verder uit 

te bouwen. De activiteiten van Heijmans 

België zijn sterk verankerd in de gehele 

Vlaamse regio, waarin BESIX haar positie 

nog verder wenst te verstevigen.” 

Jean Polet, General Manager BESIX 

BU Europe, vult aan: “De overgenomen 

bedrijven zijn alle actief in sectoren die 

in de komende jaren een sterke groei 

zullen kennen om de Belgische economie 

te ondersteunen: mobiliteit, slimme 

netwerken en gezondheidszorg. We 

vertrouwen sterk op de vele mogelijke 

synergiën met de bedrijven van BESIX, 

om onze verdere groei op de Belgische 

markt en erbuiten te versterken.”

De ene partij beschikt dan over meer 

of betere informatie dan de andere. Je 

moet bij elkaar ‘binnen kunnen kijken’. 

Sowieso om scheve verhoudingen te 

voorkomen, maar bijvoorbeeld ook met 

oog op toekomstige risico’s. Je deelt 

de financiële risico’s, tegenwoordig 

steeds vaker voor een periode van 

tientallen jaren. Beton houdt zich in dat 

tijdsbestek doorgaans wel. Voor asfalt 

of installaties is dit een ander verhaal, 

maar je draait wel gezamenlijk op voor de 

ongeplande kosten. Je moet erop kunnen 

vertrouwen dat de ander zijn werk goed 

doet. Openheid van informatie draagt 

hieraan bij.”

TEAMSPIRIT 
Tot slot noemt Marc ´teamspirit´ als belangrijk 

middel om het vertrouwen binnen een 

bouwcombinatie te versterken. Hij verwijst naar 

het project DOEN. Meer informatie over dit 

bijzondere project staat op pagina 20/21. 

* Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). 

An integrative model of organizational trust. Academy of 

management review, 20(3), 709-734.
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OPLEVERING ALLEREERSTE 
LEGOLAND® IN HET  
MIDDEN-OOSTEN
In een recordtijd van 28 maanden bouwde de teams van 
Six Construct – Orascom Construction het nieuwe Lego Theme 
Park in Dubai. Op 1 november 2016 opende het park zijn deuren 
voor het publiek. De teams waren verantwoordelijk voor de 
realisatie van meer dan 53 gebouwen, inclusief de afwerking 
en de aanleg van de nutsvoorzieningen.

De allereerste LEGOLAND® van het Midden-

Oosten is gelegen in de Jebel Ali wijk in Dubai. 

Het familiepark biedt bezoekers een uitgebreid 

aanbod van indoor- en outdoorattracties. 

“Het park is verdeeld in zes themazones en 

elke zone dompelt de bezoeker onder in 

een eigen, typisch decor,” vertelt François 

Springuel, Project Manager bij Six Construct. 

“De decors moesten levensecht lijken met een 

onberispelijke afwerking. Onderaannemers 

werden zorgvuldig geselecteerd om te voldoen 

aan de strenge criteria. Zo moesten oude 

stenen, hout en leien exact kunnen worden 

nagemaakt.” Aan het project werkten meer 

dan 60 onderaannemers mee, met elk hun 

eigen specialisatie. BESIX realiseerde heel 

wat opmerkelijke gebouwen, waaronder een 

middeleeuws kasteel, een Egyptische tempel, 

een vuurtoren, huisjes met rieten daken en 

houten draaimolens. 

GROTE PRESTATIES IN MINILAND 
Maar het meest bijzonder is de constructie 

van de ‘Miniland Dome’. Het koepelgebouw 

herbergt een collectie iconische gebouwen 

van het Midden-Oosten, waaronder de door 

BESIX gebouwde Sheikh Zayes Moskee, de 

Emirates Towers en de Burj Khalifa. Ook in 

LEGOLAND® breekt deze laatstgenoemde alle 

records. Met een totale lengte van 17 meter 

is dit het hoogste bouwwerk ter wereld, dat is 

opgetrokken uit LEGO®-blokjes.

De constructie van het koepelgebouw laat 

zich het beste omschrijven als een ‘technische 

krachttoer’. De koepel is opgebouwd uit 

een aluminium frame met een doorsnede 

van 100 meter en een hoogte van 25 meter. 

François licht toe: “Het koepelgebouw is 

volledig airconditioned, wat geen gemakkelijke 

klus was. Zo was het een echte uitdaging om 

het gebouw te voorzien van ondergrondse 

luchtaanvoer- en luchtafvoerkanalen. 

Maar dankzij de ondersteuning van de 

Designafdeling in Dubai konden we dit sterk 

staaltje techniek tot een goed einde brengen. 

Zij ontwierpen het hele kanaalsysteem in 

gewapend beton.”

De eerste fase van het werk bestond uit 

de constructie van een voorlopige metalen 

mast (65 meter hoog) in het midden van 

de toekomstige koepel. De opbouw van 

de koepel rondom de mast gebeurde in 

verschillende stappen. Bij elke nieuwe stap 

werden kabels opgetrokken aan de mast. 

De montage van het frame, de bekleding 

van de gevel met aluminiumplaten en het 

aanbrengen van de binnenisolatie namen niet 

meer dan zes maanden in beslag. Aan de 

basis van de koepel omsluit een cirkelvormige 

glasgevel van 90 meter doorsnede de ruimte 

tussen de grondplaat en de koepelschaal. 

“Het geheim van dit technisch hoogstandje? 

Een fantastische teamgeest binnen BESIX-

Orascom. We deelden de problemen en, 

nog belangrijker, losten ze samen op,” besluit 

Springuel.

De gedachte dat we een project realiseerden om kinderen 

te vermaken, creëerde een heel aangename werksfeer. 

François Springuel, Project Manager bij Six Construct
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6 THEMAZONES 
LEGO CITY, ADVENTURE, LEGO 

KINGDOMS, CREATE, LEGO 
FACTORY EN MINILAND

15.000 LEGOMODELLEN

> 60 MILJOEN 
LEGOBLOKJES

500 
SIX CONSTRUCTARBEIDERS

28 MAANDEN 
OPBOUW

17 M HOGE REPLICA 
VAN DE BURJ KHALIFA

TOTALE OPPERVLAKTE

14 HA

De decors moesten 

levensecht lijken met 

een onberispelijke 

afwerking.

François Springuel, Project 
Manager bij Six Construct
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KLANT
DEEPWATER CONTAINER 
TERMINAL GDANSK (DCT 

GDANSK)

INGENIEUR

CH2M

ONTWERPER

BED/INDUSTRIA

PROJECTDUUR

19 MAANDEN

656 M 
EXTRA KADEMUUR

24/7
DE TERMINAL BLEEF 

OPERATIONEEL
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TEAMWERK MAAKT DE 
DROOM VAN GDANSK WAAR 
BESIX-NDI heeft met succes de Deepwater Container Terminal 
afgewerkt in de haven van het Poolse Gdansk en heeft daarmee 
de capaciteit van de haven verdubbeld. Het project is onderdeel 
van een groter plan, om de haven de komende jaren fors uit te 
breiden. Met de afronding van de eerste fase, mag de nieuwe 
haven zich nu al het nieuwe centrum voor vrachtverkeer in Oost-
Europa noemen.

TEGEN DE VERWACHTINGEN EN 
ELEMENTEN IN
Het bouwteam doorstond de harde Poolse 

winter en klaarde deze indrukwekkende klus 

in slechts 19 maanden. Een hele prestatie, 

aangezien de eerste zes maanden vooral 

waren voorbehouden aan het ontwerp. 

Dankzij een nieuwe kademuur van 656 meter 

en een opslagplatform voor 25 hectare 

containers, verdubbelt de haven haar jaarlijkse 

verwerkingscapaciteit van 1,5 miljoen 

TEU’s (20-voetcontainers) tot meer dan 

3 miljoen TEU’s.

“De locatie van de kademuur, was ongetwijfeld 

de grootste uitdaging”, zegt Stanislas Dehem, 

Technical Office Engineer bij BESIX. “Deze 

besloten zone, die wordt gevormd door 

twee moerbalken, doet dienst als ship-to-

shore-ondersteuning en laadplatform voor de 

grootste schepen ter wereld. In deze beperkte 

ruimte (slechts 35 meter breed) moesten 

heel wat activiteiten worden uitgevoerd 

en dat allemaal in een recordtijd. Door de 

grote bedrijvigheid en de voortdurende 

aanpassingen in de volgorde van de werken 

waren verschillende planningstechnieken 

vereist, waaronder railplanning en lean 

planning. Dit resulteerde in een optimale 

planning, waarbij werkmethodes en 

veiligheidsmaatregelen werden geïntegreerd. 

Dankzij een nauwe samenwerking en 

uitgebreide opvolging van de kritische 

activiteiten, aan de hand van KPI’s, kon het 

projectteam onmiddellijk reageren op elke 

(verwachte) vertraging.” 

EEN SCHEEPSLADING VOL UITDAGINGEN
De kade was slechts één van de vele 

uitdagingen, maar het team stelde zich 

flexibel op en dat wierp zijn vruchten af. 

Zo verliep de communicatie in het Pools voor 

officiële documenten en regelingen via de 

klant en lokale partners. “Een reeks ‘Poolse 

verordeningen’ zorgde voor wijzigingen van 

de Eurocodes, met ernstige gevolgen voor 

het ontwerp. De flexibele samenwerking 

met Industria, het lokale ontwerpbureau, 

was een enorme verrijking op het gebied 

van structuurontwerp, communicatie en 

probleemoplossing”, vertelt Xavier Raucroix, 

Senior Geotechnical Engineering Manager 

bij BESIX. 

BESIX was eveneens verantwoordelijk 

voor de uitrusting van de kade en het 

platform. Hierdoor kwamen ook de nodige 

elektriciteitswerken, drainage, afwatering, 

telecommunicatie en automatisering voor onze 

rekening. Bovendien verzorgde ons team de 

stroomvoorziening voor acht STS-loskranen 

en 16 eRTG-kranen (electrical Rubber 

Tired Gantry).

BLIJVENDE INDRUK
De sleutel tot succes? De uitstekende 

samenwerking met NDI, onze historische 

partner in Polen. Dankzij dit waardevolle 

partnership konden wij de werken sneller 

uitvoeren, tot grote tevredenheid van onze 

klant, DCT Gdansk. “Voor DCT verliep de 

samenwerking met BESIX vlekkeloos: een 

tijdige oplevering, binnen het budget, en 

vlotte dagelijkse contacten. En wat mij betreft: 

als Project Manager ben ik altijd bereid om 

met BESIX te werken”, besluit Michal Biernacki 

van DCT.
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GROOT, 
GROTER, 
GROOTST: 
HET PORTFOLIO 
VAN BESIX 
WORDT 
GEKENMERKT 
DOOR MEGA-
PROJECTEN
Hoe volbrengen wij deze 
projecten tot een succesvol 
einde? Ontdek onze 
vooruitstrevende BESIX-
aanpak. Bij megaprojecten 
ligt de lat ontzettend hoog. 
Letterlijk en figuurlijk. De 
impact van megaprojecten is 
groot en de context veeleisend. 
Hoogbouwprojecten dagen 
ons uit om nóg creatiever, 
innovatiever en efficiënter te 
worden. Dankzij ambitieuze 
projecten, zoals de Burj Khalifa, 
leren we nieuwe technologieën 
gebruiken en leggen we de lat 
elke dag hoger. 

William van Rijswijk William van Rijswijk 

Burj Khalifa

Al Wakrah St. adium

EDF

Cleveland Clinic

Royal Atlantis Resort

Dubai Water Canal
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Megaprojecten hebben zo’n grote impact, 

dat ze de maatschappijstructuur kunnen 

veranderen. Ze dragen bij tot een moderner 

stadsplan (de Burj Khalifa en de internationale 

luchthaven van Dubai), meer levenscomfort 

(de Cleveland Clinic in Abu Dhabi en het 

ziekenhuis in het Franse Melun), nieuwe 

ontspanningsfaciliteiten in een stad (Ferrari 

World en Legoland Dubai) of een verbeterd 

veiligheidsniveau van een bepaalde regio 

(de Noordzee Beschermingswerken in 

Nederland). Deze projecten, die variëren van 

wolkenkrabbers over grote infrastructuren 

tot civiele en maritieme werken, brengen 

heel uiteenlopende mensen samen, zoals 

deskundigen, aannemers, ingenieurs, bankiers 

en advocaten. 

BESIX heeft een uitgebreide expertise 

in megaprojecten opgebouwd en heeft 

verschillende nieuwe contracten in de pijplijn. 

Bij de voorbereiding op deze ambitieuze 

projecten houden onze teams rekening met 

een aantal kernaspecten. 

RISICOMANAGEMENT
Grote projecten hebben vaak een hoog 

risicoprofiel. Door een lange planningshorizon 

en complexe interfaces houden planning en 

budgettering meer risico in dan bij standaard 

projecten. Vaak verandert in de loop van het 

project de omvang of het ambitieniveau, wat 

een succesvolle en tijdige oplevering nog meer 

in het gedrang brengt. Om bijkomende kosten, 

vertragingen en bovenal ontevreden klanten 

te vermijden, is het essentieel dat het project 

goed gemanaged en gecoördineerd wordt. 

“Als BESIX verantwoordelijk is voor 

het megaproject, dan nemen we een 

coördinerende rol aan. Alle betrokken partijen 

samenbrengen is één van onze sterktes,” 

weet Didier Bosredon, Director Large Project 

Operations bij BESIX met 37 jaar ervaring in 

de bouwsector. Om problemen te herkennen 

en op te lossen is een gedegen kennis van 

de technische uitvoering essentieel. “De 

Projectmanager beheert een klein bedrijf 

op de werf. Hij houdt toezicht op een groot 

aantal taken. De checklist is lang: een heleboel 

administratie, verschillende soorten controles, 

logistiek voor materialen en hun vervoer/

verzending, assemblage en ontmanteling en 

afvalbeheer. Maar teammanagement heeft 

absolute voorrang. Het Cleveland Clinic-project 

bracht bijvoorbeeld zo’n 18.000 arbeiders en 

tussen de 40 en 50 onderaannemers samen. 

Bij zulke projecten zijn teamspirit (tussen 

de klanten, onderaannemers en BESIX), 

transparantie, flexibiliteit en besluitvorming 

cruciaal.” Digitale realtime tools helpen om 

efficiënt te communiceren met kernactoren en 

te rapporteren over budget en timing.

KENNISMANAGEMENT 
Een manager van megaprojecten kan in zijn 

hele carrière slechts drie of vier projecten 

van een dergelijke omvang beheren, waarbij 

elke opdracht uniek is. Ons recept voor 

een geslaagd megaproject? Kennisdeling, 

risicomanagement en een goed inzicht in de 

behoeften en wensen van de klant, inclusief 

de plaatselijke vereisten en reglementeringen. 

“Goed begonnen is half gewonnen,” gaat 

Didier verder. “Een succesvol project begint 

bij een efficiënte engineeringfase en een 

heel zorgvuldige risicoanalyse. We creëren 

toegevoegde waarde dankzij onze interne 

ontwerp-, engineering- en BIM-vaardigheden, 

maar ook door onze expertise te delen 

met andere filialen, waarbij we onze interne 

resources gebruiken voor kernelementen als 

funderingen, gevels en MEP.”

DE BESIX-AANPAK IN HET KORT 
•  We ontwikkelen innovatieve 

oplossingen om nieuwe, gedurfde 

plannen van architecten te 

kunnen uitvoeren. 

•  We zoeken altijd naar voordelige en/

of planningsalternatieven zonder in te 

boeten aan kwaliteit. 

•  We vertalen de expertise van onze 

interne engineeringafdeling en 

externe studiebureaus in praktische 

oplossingen, om het project 

te optimaliseren.

BESIX doet zoveel meer dan deze grote infrastructuren 

bouwen. Onze teams vertalen niet alleen de visie van de 

architect in een gedetailleerd ontwerp, maar ze zorgen ook 

voor de uitvoering, het toezicht en zelfs desgewenst het 

onderhoud van de werken.

Didier Bosredon, Director Large Project Operations bij BESIX

ADNOC

Grand Egyptian Museum
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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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klimaatneutraal
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