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BESIX 25 JAAR

CELEBRATING
CHANGE

‘WE HEBBEN
BINNEN BESIX
EEN EIGEN
TYPE ONDERNEMERSCHAP
ONTWIKKELD’
P6 / Luc Hemeryck

DUBBELINTERVIEW

‘BESIX WIL
WAARDE CREËREN
DIE VERDER GAAT
DAN BOUWEN
ALLEEN’
P24 / Johan Beerlandt

EERSTE TUNNEL
VOORWOORD

AL 25 JAAR BLIJVEN
WE ONS STEEDS
WEER VERBETEREN
Voor u ligt het eerste nummer van
Building Change — de nieuwe naam
van het magazine van BESIX
Nederland. Net als bij het thema van
ons jubileumcongres op 12 december
2017, Celebrating Change, draait het
hierin om het begrip verandering.
Want als er één ding centraal staat
in het 25-jarig bestaan van BESIX
Nederland is het wel verandering.
De wereld van het bouwen verandert
steeds sneller en wij willen daarop
blijven inspelen.

totaaloplossingen en houden ons,
behalve met bouwen en ontwerpen,
bezig met alles wat daarbij komt
kijken; van de communicatie met
stakeholders en het regelen van
vergunningen, tot en met het onderhoud van opgeleverde projecten.
Van een uitvoerder van iemand
anders ideeën, zijn wij onze eigen
opdrachtgever geworden die alle
werkzaamheden integreert. Het
Sluishuisproject in Amsterdam is
daar een prachtig voorbeeld van.

Bij de start in 1992 was BESIX
Nederland in de eerste plaats een
civiele betonbouwer. Ons eerste
project was het bouwen van tunnelelementen voor de Piet Heintunnel
in Amsterdam. In die tijd stond op
ieder werk om de 200 meter een keet
daarin een vaste telefoonverbinding.
Iedereen liep rond met een pager aan
zijn broeksband. De communicatie
verliep traag en omslachtig.

BESIX heeft zich de afgelopen
25 jaar steeds ingezet om adequaat
te reageren op de veranderingen in
ons vak. Veel nieuwe ontwikkelingen
dienen zich aan. Denk aan Big data,
the Internet of Things, circulaire
bouw, de mobiliteit van de toekomst,
3D printing, virtual reality, artificial
intelligence...

In de jaren die volgden, stapten
we niet alleen over op de mobiele
telefoon, maar veranderde BESIX
Nederland van civiele bouwer in
een ontwerpende civiele bouwer en
daarna in een bouwbedrijf dat alle
onderdelen van het bouwproces
integreert. Tegenwoordig bieden we

Wij bij BESIX zullen ons steeds de
vraag blijven stellen welke rol wij
daarin willen spelen. Want één ding
staat vast: na 25 jaar is het meer dan
ooit onze ambitie om ons te blijven
verbeteren in deze snel veranderende markt. Daar zetten we ons, als
vanouds, met hart en ziel voor in.
Jeroen Philtjens
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BUILDING CHANGE is een uitgave van
BESIX Nederland en Taken By Storm
BESIX Nederland is een multidisciplinair
bouwbedrijf met een 25-jarig track-record
van innovatieve en toonaangevende
projecten. Onze ervaring en expertise
geeft ons het lef groter te denken. Als
ondernemende bouwpartner formeren
wij slagvaardige teams met de sterkste
grote én kleine spelers. Zo kunnen we
een integrale aanpak bieden voor iedere
uitdaging en inspelen op de snel groeiende dynamiek in de markt. Doordat we
de drijfveren van de klant begrijpen en
ons meedenkend en oplossingsgericht
opstellen, creëren we waarde die het
bouwen overstijgt: voor, tijdens en na
de constructiefase. BESIX Nederland is
onderdeel van de BESIX Group.
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Jaardiner in de Laurenskerk

GEDENKWAARDIG
Het jaarlijkse diner voor alle m
 edewerkers
van BESIX Nederland kreeg in dit
jubileumjaar een bijzonder karakter.
De aanwezigen werden getrakteerd op
een heerlijk diner en een indrukwekkend
optreden op het kerkorgel.
De middeleeuwse Laurenskerk was op 5
oktober 2017 de sfeervolle locatie voor het
BESIX-Jaardiner. De ruimte was schitterend uitgelicht en de lange tafels stonden
wit gedekt middenin het schip.

GOOD
TO KNOW

150.000 tot
200.000 m3
Er wordt 150.000-200.000
m3 ecozand gebruikt voor
de verlaging van de weg bij
Weerwater.

Maar liefst 160 medewerkers waren aanwezig, onder wie vele gepensioneerden.
Ze werden getrakteerd op een optreden
van de vaste huisband Caroussel en een
oude bekende, Franswa Poerkwapa. Voor
de werknemers van het eerste uur zorgde
dat voor een feest der herkenning.
Maar de grootste verrassing was André
de Groen, die liet horen dat hij over een
onverwacht en groot talent beschikt.
Terwijl het dessert werd binnengebracht,
was de System Engineer van tafel weggeslopen en had plaats genomen achter
het kerkorgel. Terwijl Europa’s grootste
kerkorgel rood werd uitgelicht, zette hij
‘We are the champions’ in.
Na een speech van directeur Jeroen
Philtjens werden 17 jubilarissen in het zonnetje gezet en bracht iedereen een toost
uit op het 25-jarig bestaan van BESIX
Nederland.

ER ZIJN 7.000 TOT
10.000 VRACHT
WAGENS NODIG
OM HET ECOZAND
TE VERVOEREN.

850°C
Het oude teerhoudende
asfalt wordt tot
850°C verhit om alle
verontreiniging te
kunnen verwijderen.
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TEKST LINDA HUIJSMANS

ECO-ZAND,
EEN DUURZAAM
ALTERNATIEF
Bij de verbreding van de
A6 tussen Almere Stad
en Almere Buiten wordt
ECO-zand gebruikt. Dit
is een nieuwe stap in het
verder verduurzamen van
bouwmaterialen.
De verbreding van de A6 is
onderdeel van de weguitbreiding
Schiphol-Amsterdam-Almere. Het
stuk tussen Almere Havendreef en
Almere Buiten Oost, het Weerwater,
wordt verlaagd en daarvoor is erg
veel zand nodig. Omdat er nu ECOzand gebruikt wordt, is er veel minder zand uit het IJsselmeer nodig.

Wat is ECO-zand?

ECO-zand is afval dat uit gebruikt
asfalt gewonnen wordt. Dankzij
nieuwe technieken is het mogelijk
om gebruikt asfalt te reinigen en
nog een keer te gebruiken. Daarvoor wordt het teerhoudend asfalt

 ranulaat (TGA) verhit tot 850
g
graden celcius. Bij die temperatuur
worden alle verontreinigingen
verwijderd en blijft een schoon restproduct achter dat opnieuw gebruikt
kan worden. Dat levert niet alleen
minder afval op, maar vermindert
ook de druk op de grondstoffenvoorraad.

Duurzaamste snelweg

BESIX is een van de bedrijven die
samenwerkt in Parkway6 aan de
verbreding en verlegging van de
A6 en straks ook het onderhoud
ervan. Samen werken zij eraan om
dit project zo duurzaam mogelijk
te maken. Op de plek waar de A6
aansluit op de A27, ook wel bekend
door de reusachtige stenen olifanten
die daar langs de weg staan, komen
bijvoorbeeld zonnepanelen te staan.
Die gaan de energie leveren voor de
apparatuur langs de weg, zoals de
lantaarnpalen en de matrixborden.

VELSERTUNNEL EN
LAMMERMARKT WINNEN
BETONPRIJS 2017
BESIX heeft met twee
projecten de B
 etonprijs
2017 in de wacht
gesleept.
De renovatie van de zestig jaar
oude Velsertunnel was de beste
in de categorie Restauratie/
Renovatie. De parkeergarage
Lammermarkt in Leiden won de
prijs in de categorie Uitvoering.
‘Ze zijn een prachtige beloning
voor de grote inspanningen van
onze mensen en de vele partners
waar we mee samenwerken’,
reageert de verheugde Jeroen
Philtjens, directeur van BESIX
Nederland.
De Nederlandse Betonvereniging
kent om het jaar de Betonprijs
toe aan bouwwerken waarbij
de goede eigenschappen van
beton op bijzondere wijzing tot
uiting komen. Dit jaar waren er 83
inzendingen, verdeeld over acht
categorieën.
Renovatie Velsertunnel
In de categorie Restauratie/
Reparatie ging de hoofdprijs naar
de renovatie van de zestig jaar
oude Velsertunnel. Aannemers
combinatie Hyacint vof (een
samenwerking van BESIX, Dura
Vermeer en Spie) en opdrachtgever Rijkswaterstaat verdienen

volgens de jury deze prijs voor
de manier waarop de nieuwste
technieken ingezet zijn en tegelijkertijd prachtige onderdelen
uit het verleden bewaard zijn
gebleven. Ook het feit dat de
verwachte overlast tot een
minimum beperkt is gebleven,
verdient een compliment, volgens de jury.
Lammermarkt
In de categorie Uitvoering won
de ondergrondse p
 arkeergarage
aan de Lammermarkt in
Leiden de Betonprijs 2017. De
aannemerscombinatie Parkeergarages Leiden (BESIX en Dura
Vermeer) en opdrachtgever
gemeente Leiden, realiseerden
samen de 22 meter diepe ondergrondse parkeergarage in het
hart van de oude stad. De techniek die gebruikt is om de garage
waterdicht te maken kan rekenen
op grote bewondering van de
jury. De combinatie van beton en
prefabbeton, de locatie middenin
de binnenstad en de cilindervorm van de garage maakten
dit tot een technisch complex
project. ‘De kennis h
 iervan én
het lef hebben geresulteerd in
wat ze in Leiden noemen: het
achtste wereldwonder’, aldus het
juryrapport.
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TEKST BERT POTS FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

Drie directeuren
over 25 jaar BESIX
Nederland

‘WIJ VOELEN

ONS GOED IN
NEDERLAND’
»
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BESIX Nederland staat op de kaart als een
gerenommeerde aannemer van grote en complexe
projecten. Een gesprek met de drie directeuren die
sinds de oprichting van het Nederlandse bedrijf aan het
roer hebben gestaan. Over het veroveren van de markt,
de directheid van Nederlanders en de zegeningen van
contractvernieuwing.
e drie heren hebben alvast één ding gemeen: BESIX
is hun eerste en enige werkgever. Waarin schuilt de
grote liefde voor de onderneming? Jeroen Philtjens
roemt het werken aan complexe projecten en de
vrijheid om die projecten optimaal vorm te geven.
Jean Polet benadrukt eveneens de vrijheid van handelen en prijst de grote kameraadschap onder de
werknemers. ‘Als iemand een probleem heeft, staan
er drie mensen klaar om hem te helpen. Dat is de
ingebakken cultuur. Dat houdt mij bij BESIX.’ Luc
Hemeryck maakte op zijn beurt bijna de veertig jaar
vol. ‘Het was al die jaren aangenaam omringd te
zijn door waardevolle medewerkers. Mocht het te
herdoen zijn, dan zou ik opnieuw bij de maatschappij solliciteren voor dezelfde functie.’
Jeroen Philtjens mocht indertijd bij het bedrijf beginnen als ‘deviseur’. ‘Ik had eerlijk gezegd geen
idee wat het betekende, maar ik mocht beginnen
op de calculatieafdeling. Mijn hart lag echter meer
bij het technische. Binnen korte tijd mocht ik de
overstap maken naar de uitvoering van werken. Al
moet ik wel zeggen, dat ik tot op vandaag voordeel
ondervind van de kennis die ik op de calculatieafdeling heb opgedaan.’
Voor Luc Hemeryck is zo’n functie een ‘verplichte
passage’. ‘Als je niet langs zo’n prijzenberoep op
de calculatieafdeling passeert, dan heb je later ook
geen vat op de prijzen. Om meerwerk te kunnen
onderbouwen bij de opdrachtgever is een baan bij
de calculatiedienst ontzettend belangrijk voor de
vorming.’

Piet Heintunnel

Het was Hemeryck die met ‘zijn valiesje’ eind
jaren tachtig naar Nederland ging. Eigenlijk had
hij die stap al wel eerder willen maken, maar de
familie Stulemeijer – stichter van BESIX en in
Nederland eigenaar van bouwbedrijf IBG - had
geen behoefte aan buitenlandse concurrentie. ‘IBG
werd verkocht en wij mochten onze eerste stappen
op de Nederlandse markt zetten. We haalden de
bouw van de Piet Heintunnel in Amsterdam-Oost
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‘VROEGER WAREN WE
ALLEEN BOUWER.

TEGENWOORDIG
BEDENKEN WE ZELF
WAT ER KOMT’

Jeroen Philtjens is bijna vier jaar
directeur van BESIX Nederland. Vanaf
2009 was hij actief als operations
manager civiele betonbouw. In de
tien jaar daarvoor werkte hij bij BESIX
als projectleider aan de bouw van de
Roertunnel, de aanleg van knooppunt
Ekkersrijt en de vernieuwing van sluizen
in Limburg.

BESIX
FACTS

1999

BESIX Nederland vestigt zich in
1999 in Barendrecht.

+625%

In 1999 bedroeg de omzet circa
20 miljoen euro. Binnen tien jaar
groeide dat uit naar 125 miljoen euro,
een stijging van 625 procent.

€175.000.000
BESIX Nederland wil doorgroeien naar
een omzet van 175 miljoen.

 innen door een slimme oplossing te bedenken.
b
De afzonderlijke tunneldelen werden in het
toenmalige bouwdok van de Liefkenshoektunnel
in Antwerpen gebouwd en daarna over zee naar
Amsterdam gesleept.’
Belgische bouwvakkers moesten vervolgens de
aanleg van de toeritten en afbouw van de autoen tramtunnel voor hun rekening nemen. ‘Voor
onze medewerkers was dat een enorme stap’, zo
herinnert Hemeryck zich. ‘Zij moesten ineens over
de grens aan het werk, terwijl ze gewend waren ’s
avonds thuis bij hun familie te zijn. Nu vertoefden
ze van maandag tot en met vrijdag in een vreemde stad. Slechts een enkeling ging tussendoor op
woensdagavond naar huis. Vandaag vinden expats
dat heel gewoon, maar in die tijd kenden we dat
verschijnsel nog niet.’

Na de bouw van de Koningstunnel onder het centrum van Den Haag begin jaren negentig kreeg de
verovering van de Nederlandse markt echt vaart.
‘Na het binnenhalen van de HSL-werken was er
weinig werk voor de civiele bouw in België. We
moesten ons werkdomein vergroten, vandaar onze
belangstelling voor Nederland,’ aldus Hemeryck.
Hij opende een tijdelijk kantoor in Breda. ‘In Brussel wisten ze daar officieel niets vanaf, maar de
afstemming van de groeiende orderportefeuille
maakte de komst van een eigen onderkomen
noodzakelijk.’

Hoogste gebouw

In 1999 vestigde BESIX Nederland zich in Barendrecht. Met een omzet van circa twintig miljoen
euro omstreeks de eeuwwisseling was BESIX meer
dan actief in Nederland. Binnen tien jaar groei
de de omzet naar een jaaromzet van 150 miljoen
euro. ‘Nog in mijn tijd kregen we de faam van
torenbouwer. Met zijn 43 verdiepingen en een
hoogte van 152 meter was de Montevideotoren
op de Kop van Zuid korte tijd het hoogste gebouw
van Nederland. Daarna volgde New Orleans. Nog
net iets hoger. En de Maastoren, met 165 meter is
nog steeds het hoogste gebouw van de Benelux.
Ik vind het prachtig dat we ze alle drie hebben
mogen bouwen.’
De bouw van New Orleans en Maastoren gebeurde
onder het bewind van Jean Polet. Dat juist hij werd
benoemd tot zijn opvolger, kwam voor Hemeryck
niet als een verrassing. ‘Ik heb hem indertijd aangenomen als civiel ingenieur. Toen al zag ik in hem
mijn ideale opvolger.’

‘ALS IEMAND EEN

PROBLEEM HEEFT,
STAAN ER DRIE
MENSEN KLAAR OM
HEM TE HELPEN. DAT
IS DE INGEBAKKEN
CULTUUR. DAT HOUDT
MIJ BIJ BESIX’

Uitvoerig dineren

Wat is er vandaag anders dan vroeger? H
 emeryck
heeft het bedrijf enorm zien veranderen. ‘We werkten ook hard en maakten niet zelden lange dagen,
maar het was allemaal wat menselijker. We hadden
veel meer tijd voor elkaar. De opdrachtgever was
een vriend. Het was normaal om met hem tussen
de middag uitvoerig te dineren. Ook was er minder
stress. Als we op café of restaurant waren, dan kon
men ons niet bereiken. Bovendien werd er meer
geconverseerd. Er was geen e-mail. Wij namen
gewoon de tijd om elkaar bepaalde zaken uit te
leggen. En de mensen waren degelijk op de hoogte
van hun beroep. Door onze kennis van de prijzen
stonden we sterk tegenover de opdrachtgever.
Bovendien hadden we, daar is BESIX groot door
geworden, onze eigen bureaus voor engineering,
uitvoeringsmethodiek en planning.’

Jean Polet was van 2007 tot 2014 zijn
voorganger. Vanaf 2001 assisteerde hij
Luc Hemeryck bij de uitbouw van de
activiteiten in Nederland. Thans is hij
werkzaam als general manager Europa.
Hij werkt vanaf 1994 bij het bedrijf; te
beginnen op TGV-werf 1302 in Antoing.

‘We hebben veel kennis over bouwkunde en logistiek. Dat is nog steeds zo, maar grote bouw
bedrijven doen niet meer alles zelf’, zo duidt Polet
de verandering die het bedrijf heeft doorgemaakt.

»
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‘Al zijn wij daar vanuit historisch perspectief wel
anders in dan onze collega’s. We hebben nog altijd
onze eigen arbeiders, een eigen ijzervlechtcentrale
en beschikken over verschillende specialistische
bedrijven. Daardoor hebben we ontzettend veel
kennis in huis om het ontwerp, de uitvoeringsmethodiek en de prijs te beoordelen. Dat zie ik
bij veel concurrenten minder. Zij kopen alles afzonderlijk in, knopen het aan elkaar en hopen dat
het bij de uitvoering goed gaat.’
‘Processen worden steeds belangrijker’, benadrukt
Philtjens. ‘Vroeger waren we alleen bouwer. Tegenwoordig bedenken we zelf wat er komt. Vergeet
ook niet dat we veel meer met onze omgeving
moeten communiceren. Dat maakt dat er steeds
meer andersoortige mensen - omgevingsmanagers,
juristen, procesingenieurs en systemengineers - het
bedrijf binnen komen.’ Volgens Hemeryck is de
mentaliteit al die tijd wel hetzelfde gebleven. ‘We
hebben binnen ons bedrijf een eigen type ondernemerschap ontwikkeld.’

Design and build

Polet prijst zich gelukkig met de ontwikkeling die
de Nederlandse markt heeft doorgemaakt. ‘We
hebben in Nederland een evolutie gezien van het
klassieke bestek naar ‘design and build’. We zien
nieuwe vormen van publiek-private samenwerking
ontstaan. Er worden contracten aangeboden inclusief financiering en onderhoud. We zullen echt niet
de neus ophalen voor een klassiek bestek, maar
we voelen ons heel goed bij die andere manier van
werken. Die andere aanpak zorgt voor meer creativiteit; die aanpak zorgt voor meer innovaties. Dat
maakt ook dat we zo succesvol zijn in die markt
en ons zo goed voelen in Nederland.’
BESIX Nederland mag na al die tijd een echte Nederlandse aannemer zijn, toch werkt de uit Belgisch
Limburg afkomstige Jeroen Philtjens graag met
gemengde teams. ‘Ik heb in het begin erg moeten wennen aan de directheid van Nederlanders.
In België doen we de dingen op een wat andere
manier.’ Hij maakt een vergelijking tussen eerst
denken en dan doen, of andersom: eerst doen, dan
denken. ‘In gemengde teams kunnen we het beste
van die werkculturen bij elkaar brengen.’
Hoe zal het over tien jaar met BESIX Nederland
gaan? ‘De maatschappij is de afgelopen jaren sterk
gegroeid om beter het hoofd te kunnen bieden aan
heel grote werken. Werken worden niet alleen omvangrijker, de risico’s worden ook steeds groter.
Het is belangrijk die risico’s goed te managen. Ook
willen we de mensen in huis hebben om ons van
collega’s te kunnen onderscheiden met creatieve,
innovatieve oplossingen.’ Het Nederlandse bedrijf
moet doorgroeien naar een omzet van 175 miljoen
euro. Die groei is volgens Philtjens mogelijk, omdat na de crisis de vraag naar nieuwe gebouwen
toeneemt.
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‘WE HEBBEN BINNEN

ONS BEDRIJF
EEN EIGEN TYPE
ONDERNEMERSCHAP
ONTWIKKELD’
Luc Hemeryck was vanaf 1992
gedurende veertien jaar de eerste
directeur van BESIX Nederland.
Hij begon zijn carrière in 1969 aan
de Vlaamse kust met de uitvoering
van kustbeschermingswerken en het
berekenen van prijzen. In 1975 had hij
al de leiding over de bouw van de
zeesluis in Zeebrugge. Na bijna veertig
jaar nam hij afscheid van het bedrijf als
adjunct-directeur-generaal van BESIX
Benelux-Frankrijk.

Zelfrijdende auto

Voor nog langere termijn moet volgens hem
aansluiting worden gevonden bij de ontwikkeling
van nieuwe vormen van mobiliteit. ‘Ik ben heel benieuwd welke invloed nieuwe mobiliteitsoplossingen, de zelfrijdende auto, het delen van voertuigen
of nieuwe vormen van energieopwekking, op de
huidige receptuur zullen hebben. De bestaande
infrastructuur zal veel efficiënter kunnen worden
gebruikt. Hebben we dan nog werk? Of evalueren
we naar hightech? BESIX Nederland heeft zich
al ontwikkeld van bouwer naar leverancier van
oplossingen. We zullen de vraag moeten beantwoorden welke rol ons bedrijf op gebied van mobiliteit kan spelen.’ «

40.000 ton

Er is 30.000 ton asfalt en 40.000
ton funderingsmateriaal gebruikt.

600

Er zijn 600 bomen gekapt. Na afloop
worden er 600 nieuwe geplaatst.

FACTS & FIGURES
TRAVERSE DIEREN
2015

2016

2015

2017

2018

November 2015

Juni 2018

START

EINDDATUM

TRAVERSE
DIEREN
14.600 m3

Er wordt 14.600 m3 beton gebruikt,
waarvan 6100 m3 aspatongevoelig.

65.000 m3

Voor de bouw van de tunnel en
de andere werken is 65.000 m3
grondwerk verzet.

De Traverse in Dieren wordt in opdracht van de provincie Gelderland
aangelegd om een betere doorstroming van het verkeer en een veiliger
stationsomgeving te realiseren. Het belangrijkste onderdeel van het
project is de aanleg van een 600 meter lange verdiepte bak voor doorgaand
verkeer bij het station met een gesloten tunneldeel van 100 meter waarop
het nieuwe stationsplein wordt gerealiseerd.
Naast een bestaande oude brug, komt er ook een nieuwe brug over het
Apeldoorns Kanaal, zodat voor iedere rijrichting een brug beschikbaar is
met voldoende ruimte voor fietsers en (vracht)verkeer. Vooral voor het
naastliggende bedrijventerrein is die brug een belangrijke ontsluiting.
Omdat het een D&C-contract betreft, heeft BESIX veel vrijheid om zelf
oplossingen aan te dragen. Voor de brug over het kanaal heeft BESIX de
opdrachtgever een voorstel gedaan om de oude bestaande brug volledig te
slopen en hiervoor in de plaats een volledig nieuwe brug van composiet in
plaats van beton te maken.
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BESIX VAN
VAN JONG TOT OUD

“Een paar jaar geleden had ik
eerlijk gezegd nog nooit van B
 ESIX
gehoord, maar ik ben blij dat daar
verandering in is gekomen. Na
mijn studie Civiele Techniek aan de
Haagse Hogeschool heb ik BESIX
via een detacheerder leren kennen.
De complexiteit en diversiteit van de
projecten die wij binnen Nederland
doen spreekt mij erg aan.

EMMA VAN DAM (23)

‘IK KRIJG HIER DE

KANS OM KENNIS EN
ERVARING OP TE DOEN’

Nu wil ik eerst veel ervaring
opdoen en zorgen voor een stevige
basiskennis om ooit door te groeien
naar projectmanager. Die kans
krijg ik hier zeker. Officieel ben
ik werkvoorbereider, maar ik heb
mij in het eerste jaar in het project
Sluis Limmel vooral beziggehouden
met tweedelijns keuringen in de
uitvoering, kwaliteitscontrole van
geleverde materialen en het beheer
van productafwijkingen.
Momenteel ben ik bezig met de
tender Theemswegtracé voor
Havenbedrijf Rotterdam. Dit is een
vier kilometer lang verhoogd tracé
midden in de haven van R
 otterdam,
met als pronkstuk twee stalen
boogbruggen. In dit project vervul
ik de rol als projectrunner, waarin
ik de Tendermanager assisteer,
eisen en raakvlakken identificeer
en meehelp in het proces tussen
system engineering en BIM.
Bij BESIX heb ik het erg naar mijn
zin. Iedereen is open en direct.
Collega’s staan voor elkaar klaar
en de lijnen zijn kort. Zo heb ik in
anderhalf jaar tijd ontzettend veel
fijne collega’s leren kennen.”

TEKST JOOST ZONNEVELD FOTOGRAFIE JAAP VAN DEN BEUKEL

“Voordat ik in 1999 als
hoofduitvoerder begon bij BESIX
Nederland, was ik in dienst bij een
baggerbedrijf. BESIX bood mij de
kans om nog eens in de civiele
techniek te werken. Het zijn stuk
voor stuk prachtige projecten waar
ik aan heb mogen werken. Denk
aan het station Amsterdam Bijlmer
ArenA of de sluizen in Limburg.
Mijn eerste project was een
keersluis in de afgedamde Maas bij
Andel, bedoeld om de Bommeler
waard te beschermen. Die klus deed
ik onder verantwoordelijkheid van
Jean Polet, de huidige directeur van
BESIX Europa. Mijn laatste klus was
het helpen van een enthousiaste
jonge ploeg van BESIX bij Project
DOEN, in een experiment van
Rijkswaterstaat waarin overheid
en markt meer samenwerken. Nu
ben ik eigenlijk met pensioen, maar
ik wil nog een beetje bezig blijven.
Gelukkig wil BESIX zo nu en dan nog
van mijn ervaring gebruik maken.
Toen ik bij BESIX Nederland begon
werkten er voornamelijk Belgen,
net als ik zelf. Dat is veranderd en
net als andere bedrijven is BESIX
een wat meer gestructureerde
organisatie geworden. In projecten
krijg je veel verantwoordelijkheid,
maar die moet je dan wel nemen.
Dat betekent hard werken. Achttien
jaar lang ging ik maandagochtend
naar mijn werk en kwam
vrijdagaVond weer thuis. Maar ik
heb ervan genoten. Het mooiste
is om iedere dag buiten met een
project bezig te zijn. Doordat je dat
samendoet, ontstaat er ook een
sterk groepsgevoel.”

MARC DE SCHEPPER (65)

‘JE KRIJGT HIER VEEL

VERANTWOORDELIJKHEID’

WERK IN UITVOERING
BEATRIXSLUIS

BEATRIXSLUIS
14 BUILDING CHANGE

TEKST LINDA HUIJSMANS FOTOGRAFIE JAAP VAN DEN BEUKEL

De Beatrixsluis is de grootste en belangrijkste
binnenvaartsluis in Nederland. Omdat er steeds
meer en steeds grotere schepen komen, wordt
er nu een 3e kolk bij gebouwd.
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WERK IN UITVOERING
BEATRIXSLUIS

16 BUILDING CHANGE

UITBREIDING VAN EEN
RIJKSMONUMENT
Op deze belangrijkste vaarroute
tussen Rotterdam en Amsterdam,
passeren jaarlijks 50 duizend
binnenvaartschepen de Prinses Beatrixsluis. Dit complex,
bestaande uit twee identieke
sluiskolken, dateert alweer uit
1938 en heeft sinds 2002 de
status van rijksmonument. In de
loop der jaren zijn de binnenvaartschepen steeds groter geworden
en is het vervoer over water flink
toegenomen. Om te voorkomen
dat deze sluis bij Vreeswijk straks
een knelpunt wordt, is uitbreiding
dringend gewenst.

Nieuwe Sluiskolk
Omgevingsmanagers Jacco
Kwakman en André Hoogerwerf
werken namens BESIX in het
consortium Sas van Vreeswijk.
‘We bouwen een nieuwe, grotere
sluiskolk naast het bestaande
sluizencomplex. Daarnaast verbreden we het Lekkanaal zodat er
invaarruimte voor de nieuwe kolk
en extra ligplaatsen bijkomen’,
zegt Kwakman.

Roldeuren
De Prinses Beatrixsluis is bekend
om haar karakteristieke hef
torens, waarin de sluisdeuren van
de twee oude kolken verticaal op
en neer bewegen. Om het zicht op
die monumentale heftoren intact
te laten, krijgt de nieuwe sluiskolk
roldeuren die zijwaarts bewegen.
‘Het bijzondere aan deze nieuwe
kolk is dat elk sluishoofd twee
roldeuren heeft’, legt Hoogerwerf
uit. ‘Daardoor is er bij onderhoud
of storingen een reservedeur ter
plekke beschikbaar. Zo blijft de
sluis altijd in bedrijf.’
Een ander voordeel is dat als bij
het schutten de twee buitenste
roldeuren gebruikt worden, de
sluiskolk maximaal 297 meter
lang wordt. Daardoor kunnen
twee binnenvaartschepen van het
grootste type (135 meter) tegelijkertijd geschut worden. En dat
is goed nieuws voor de 50.000
schepen die nu al ieder jaar de
sluizen passeren. Dit noemen we
ook wel ‘schutten XL’.

Hollandse Waterlinie
Om invaarruimte en meer wachtplaatsen te realiseren, moet het
Lekkanaal zo’n 80 meter verbreed worden. Complicerende
factor hierbij is het feit dat het
Lekkanaal in het gebied van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie
ligt. Deze oude militaire verdedigingslinie staat op de nominatie
om Unesco Wereld Erfgoed te
worden. De kazematten, het
schutsluisje en het duikerhoofd
die langs het huidige Lekkanaal
liggen moeten dus behouden
blijven. Daarom zijn al deze oude
militaire objecten langs het
Lekkanaal het afgelopen jaar met
groot materiaal zo’n 50 tot 130
meter verplaatst.
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WERK IN UITVOERING
BEATRIXSLUIS
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25x297 m 4 m
De 1e en 2e kolk zijn 18 meter breed
en 225 meter lang. De nieuwe
3e kolk wordt 25 meter breed en
297 m lang.

De 3e kolk biedt doorgang aan
schepen met een diepgang van
4 meter; een halve meter meer dan
de bestaande kolken.

50.000

De nieuwe sluis biedt doorgang
aan 50.000 binnenvaartschepen
per jaar.
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WERK IN UITVOERING
BEATRIXSLUIS

2016

2017

September 2016

START BOUW

2018

2019

Oktober 2018

Medio 2019

1e SCHIP GESCHUT

2.000.000 m3 20 m
Het Lekkanaal wordt ongeveer twee keer
zo breed. Daarvoor moest 2.000.000 m3
grond afgegraven worden.

20 BUILDING CHANGE

OPLEVERING

De wanden van de 3e sluiskolk zijn
gemaakt van diepwanden. Die gaan
tot ruim 20 meter de grond in.
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PROJECT
IN UITVOERING

HOGESCHOOL
UTRECHT
Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht, Utrecht
Opdrachtnemer: Spark (BESIX Nederland
& Strukton Worksphere)
Opdrachtvorm: Design, Build & Maintain
Architect: Schmidt Hammer Lassen, Denemarken

In opdracht van de Hogeschool Utrecht bouwt
het consortium SPARK, een partnerschap van
BESIX en Strukton Worksphere, een nieuw pand
van zeven verdiepingen hoog. Het project wordt
uitgevoerd op basis van een DBM-contract:
Design, Build & Maintenance, met een gunning
van het onderhoud voor vijftien jaar.
Het gebouw op het Science Park Utrecht wordt
het nieuwe onderkomen van vier instituten van
de voormalige faculteit Economie en Management en de instituten van de faculteit Media,
Communicatie en ICT.
Het pand krijgt zijn kenmerkende uiterlijk doordat het houten skelet van de gevel bedekt is
met verschillende kleuren in goud- en bruinschakeringen. Aan de achterkant springen twee
auditoria van elk twee verdiepingen hoog ‘uit’
de gevel.
Vanaf de straatkant is het bijzondere atrium te
zien dat zich vanaf de begane grond over de
zeven verdiepingen uitstrekt en bovenin door
een glazen kap wordt afgesloten. Beneden in de
hal zijn eetgelegenheden gepland. Om dit alles
in goede banen te leiden zijn hoge akoestische
eisen meegenomen.
Tijdens de bouw was het afwerken van dat
atrium een uitdaging, vertelt hoofd werkvoorbereider Laurent Janssen: ‘Voor we de kap konden
plaatsen, moesten alle grote elementen in het
atrium geplaatst zijn. Om onszelf tijd te besparen hebben we op niveau vier een tijdelijke voorziening aangebracht die de drie verdiepingen
eronder waterdicht maakte. Daardoor konden
we daar alvast beginnen met afbouwen, terwijl
het hoogste punt nog niet bereikt was.’
Een andere bijzonderheid zijn de vloeren van
gespannen beton over de volledige oppervlakte.
Hierdoor zijn geen balken gebruikt. Een deel van
de wapening wordt vervangen door voorspankabels met hoge treksterkte.
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‘OM TIJD TE BESPAREN

HEBBEN WE OP NIVEAU VIER
EEN TIJDELIJKE VOORZIENING
AANGEBRACHT DIE DE DRIE
VERDIEPINGEN ERONDER
WATERDICHT MAAKTE’

TEKST LINDA HUIJSMANS

22.000 m2
De bruto vloeroppervlakte
is 22.000 m2

2017
Juli 2017

START

2018
Begin 2018

EINDDATUM
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DUBBELINTERVIEW
BEERLANDT & VANDEBERGHE

Johan Beerlandt en

‘WAARDE CREËRE

GAAT DAN BOU

Rik Vandenberghe

EN DIE VERDER
UWEN ALLEEN’

DUBBELINTERVIEW
BEERLANDT & VANDEBERGHE

BESIX wil meer dan ooit openstaan
voor innovaties. Ook in Nederland.
Wel op één voorwaarde: alle
projecten moeten een meerwaarde
creëren voor klanten en partners.

‘IN NEDERLAND IS
ls CEO heeft Johan Beerlandt de onderneming sterk
zien groeien. Van 700 miljoen euro omzet in 2004 tot
circa 2,5 miljard euro vandaag. ‘Bij onze activiteiten
gaat het steeds meer om waardecreatie. Vroeger ging
het simpelweg om het realiseren van een opdracht.
Aan het einde van de rij vervulden we op een tamelijk
passieve manier onze rol. Vandaag gaat het er meer
om hoe we voor de lange termijn kunnen inspelen op
een maatschappelijke vraag. We besteden veel meer
aandacht aan de gevolgen van onze bouwwerken voor
de omgeving en de creatie van meerwaarde.’
Beerlandt staat met beide voeten op de grond. Hij
omschrijft zijn werk als ‘een eenvoudig beroep’. ‘Automatisering en digitalisering hebben onze sector de
afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Heel vroeger
kwamen de documenten per vliegtuigpost naar Brussel.
Daarna volgden de telex en de fax. Tegenwoordig gaat
alles digitaal. De beschikbaarheid van computers verandert de dagelijkse praktijk. Tegenwoordig ontwerpen
en bouwen we in 3D. Dat is een totaal andere wereld
dan toen ik werd opgeleid tot ingenieur-architect. Eén
ding verandert echter niet: alles moet op een eenvoudige, begrijpbare manier worden aangepakt. Bouwen
blijft concrete, simpele business.’

Hoogste wolkenkrabber

Ook al worden gebouwen steeds groter en ingewikkelder. BESIX realiseerde in Dubai tien jaar geleden
de hoogste wolkenkrabber ter wereld. De Burj Khalifa heeft een hoogte van 828 meter. ‘Bouwen vraagt
synthese. De Burj Khalifa had niet kunnen worden
gebouwd zonder bijstand van de computer. Het gebouw is zo groot, de installaties zo ingewikkeld, de
veiligheidsvoorzieningen zo omvangrijk, dat alleen
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VEEL AANDACHT VOOR
DE INTEGRATIE VAN
DE BOUWWERKEN IN
DE OMGEVING’

Wie BESIX zegt, zegt Johan Beerlandt.
Hij is al 43 jaar werkzaam bij het bedrijf.
Hij kwam in 1974 in dienst, direct na
zijn studies als ingenieur-architect.
Toen de drie aandeelhouders in 2004
van hun participatie af wilden, nam hij
als bedrijfsleider van de aannemerij het
initiatief voor een leveraged management
buy-out. De controle en 50 procent
van de aandelen zijn in handen van het
management onder het beheer van
Beerlandt. De andere 50 procent zijn in
handen van de familie Sawiris uit Egypte
via hun bouwbedrijf Orascom. Eerder
dit jaar ruilde hij zijn taak van CEO voor
bestuursvoorzitter van de hele groep.

TEKST BERT POTS FOTOGRAFIE WIM KEMPENAERS

‘WE MOETEN

MEER DAN VROEGER
OPENSTAAN VOOR
OPEN INNOVATIES,
VOOR CO-CREATIE’

computers kunnen voorkomen dat activiteiten
tegen elkaar indruisen. Mensen kunnen dat niet
meer overzien. Maar bij zo’n gebouw gaat het ook
gewoon om een fundering, een grondplaat, muren
en een dak.’
Beerlandt wil graag de beste van de klas zijn. ‘We
willen tot de koplopers behoren.’ Hij heeft veel
bewondering voor de Nederlandse markt en de
aanpak door opdrachtgevers als Rijkswaterstaat.
‘In Nederland wordt veel aandacht geschonken
aan alle aspecten van het bouwproces en de integratie van bouwwerken in de omgeving. Er is veel
meer aandacht voor maatschappelijk draagvlak,
dan in ons eigen land. In België geven de economische factoren de doorslag. In Nederland is
sprake van preselectie; een bedrijf moet duidelijk
maken dat het over de juiste capaciteiten beschikt.
Gunningscriteria zijn vernuftiger. De prijs is niet
alles bepalend. Dat maakt ook dat we ons goed
thuis voelen in Nederland. Onze maatschappij
wordt steeds opnieuw uitgedaagd om het beste
van onszelf te tonen.’

Veel bewondering

De feitelijke leiding van BESIX ligt sinds dit voorjaar in handen van Rik Vandenberghe. ‘Ik ben
vele jaren actief geweest in de banksector en stond
dichtbij de leiders van de bedrijven. Ik heb altijd
veel bewondering gehad voor de aannemerij en de
vastgoedwereld. Toen Johan Beerlandt mij vroeg
of ik CEO van BESIX zou willen worden, heb ik
heel snel de beslissing genomen de overstap naar
de andere kant te maken.’
Rik Vandenberghe startte zijn carrière
in 1984 bij ING (voorheen Bank Brussel
Lambert). Hij bekleedde de functie van
CEO van ING Luxembourg gedurende zes
jaar en werd in 2013 benoemd tot CEO
van ING België. Tijdens zijn bankcarrière
heeft hij veelvuldig contact gehad
met de bouw- en vastgoedsector. Zijn
eerste ervaring met BESIX dateert van
2004, toen hij fungeerde als financieel
adviseur in het kader van de leveraged
management buy-out. Later, toen hij de
leiding had over de afdeling Real Estate
Finance van ING België, financierde
hij verschillende vastgoedprojecten
van de BESIX Group. Sinds april 2017
is hij CEO. Vandenberghe wil enerzijds
verder bouwen op de competenties en
kwaliteiten van de groep en anderzijds
van BESIX een meer gediversificeerde
groep maken.

‘Hij was voor mij de ideale kandidaat omdat hij
ontzettend klantgericht is’, reageert Beerlandt.
‘We moeten anticiperen op wat de klant vraagt en
wat de noodzaken zijn in onze industrie. Het gaat
erom telkens weer voor de spiegel te staan en de
vraag op te werpen: wat kunnen we vandaag beter
doen dan we gisteren hebben gedaan?’
Vandenberghe spreekt vol bewondering over
BESIX. ‘We zijn een internationaal georiënteerd
bedrijf, 108 jaar oud, actief in 20 landen en met
de ambitie ook de komende 108 jaar actief te zijn.
Het is een onderneming met heel goede mensen
en een positief werkklimaat. Onze medewerkers
hebben de drive om te excelleren. Of het nou gaat
om een groot project of een klein werk: elke klant
is belangrijk. Dat is voor mij essentieel. We hebben
een schitterende cultuur en de ‘can do’-mentaliteit
die onze collega’s aan de dag leggen is gewoon fantastisch. Dat alles maakt onze reputatie en wordt
ook vaak spontaan aangekaart door de klanten
die ik ontmoet.’

Nieuwe thuismarkt

‘BESIX is en blijft toonaangevend in het realiseren
van gebouwen, infrastructuur en havenwerken’
legt Vandenberghe uit. ‘Tegelijkertijd zijn er veel

opportuniteiten die we zouden kunnen aangrijpen
en daarom is het belangrijk om altijd op zoek te
gaan naar regio’s en activiteiten waar we een meerwaarde kunnen toevoegen en creëren voor onze
klanten en partners. Water, afval en duurzame
energie zijn zeker domeinen die we van kortbij zullen opvolgen.’ Vandenberghe is geïnteresseerd in
nieuwe markten. ‘De geografische diversiteit is belangrijk, maar een nieuwe thuismarkt ontstaat niet
van de ene op de andere dag. We zijn al vijftig jaar
actief in het Midden-Oosten, maar de versnelling
kwam pas toen Johan Beerlandt eind jaren tachtig
met inzet van al onze kennis het potentieel van
de regio wist aan te boren. Heel indrukwekkend.
Het kan ook gaan om nieuwe bedrijfsactiviteiten.
Wat mij betreft nadrukkelijk met de bedoeling niet
alleen afhankelijk te zijn van telkens afzonderlijke
contracten, maar ook voor terugkerende inkomsten te gaan. Een klassiek voorbeeld: We bouwen
niet alleen een tunnel, maar zorgen tevens 25 jaar
voor het onderhoud. Dergelijke ontwikkelingen
kunnen zich de komende tijd in andere domeinen
voordoen. Het gaat niet alleen om de vraag van de
markt. Wellicht kunnen we zelf zaken ontwikkelen
die nuttig zijn voor de maatschappij. We hebben
de ervaring en de goede mensen om dat te doen.’

Het collectief

Beerlandt benadrukt dat BESIX ‘het verschil
wil blijven maken’. ‘We houden de focus op de
uitkomst. Binnen het bedrijf is bijna geen plaats
voor persoonlijke ambities. Eigen lof wordt niet
aangemoedigd. Het gaat om het collectief: alleen
samen kunnen we het beste resultaat behalen. Om
nog beter en inventiever te worden, investeren we
veel in innovaties, research en development en
nieuwe technieken.’
‘Een bedrijf kan het niet altijd meer alleen af. We
moeten meer dan vroeger openstaan voor open
innovaties, voor co-creatie’, aldus Vandenberghe.
‘De competenties die binnen de onderneming aanwezig zijn, moeten aan competenties buiten het
bedrijf worden gekoppeld. Het gaat erom op een
respectvolle wijze samen met de opdrachtgevers
te innoveren. Als dat allemaal lukt, als al die elementen op een goede manier bij elkaar komen,
dan kunnen we een voorloper blijven.’
Blijft Nederland daarbij op de kaart staan? ‘Absoluut. De Benelux /Frankrijk is één van onze ‘home
markets’. We zijn graag actief in Nederland. Het
land heeft na de crisis in 2008 het nodige gedaan
om economisch sterker te staan. Grote pensioenfondsen doen belangrijke investeringen voor de
lange termijn. Johan Beerlandt zei het ook al: Nederland kent een innovatieve aanpak van grote
infrastructurele werken. Het land loopt voorop
bij zaken als ‘internet of things. Daar willen we
graag een belangrijke rol in spelen.’ «
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BUITENRING
PARKSTAD
LIMBURG
De regio Parkstad Limburg is een versnipperd
gebied. Dit voormalige mijngebied bestaat
uit kleine woonkernen waar het verkeer maar
moeizaam vooruitkomt. De buitenring moet
zorgen voor een vlottere verbinding tussen de
gemeenten en voor aansluiting op nationale en
internationale snelwegen. Daardoor zal de hele
regio beter bereikbaar worden. Deze regionale
autoweg wordt 26 kilometer lang en begint
in het noorden bij een nieuwe aansluiting
van Nuth op de A76. Vervolgens loopt de ring
oostwaarts onder andere langs Hoensbroek en
Brunssum om daarna via Landgraaf en Heerlen
naar het zuiden af te buigen. Bij bedrijven
terrein Avantis sluit hij weer op de A76 aan.
Het is een project van lange adem geweest.
De eerste ideeën voor een ringweg ontstonden
al eind jaren zestig. Zo rond 2000 ging ook de
politiek erachter staan en in 2011 werd het project aanbesteed. Na een uitspraak van de Raad
van State werd het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) geschorst en moest op onderdelen
aangepast worden. Een lange procedureslag
volgde. Zoals het er nu uitziet wordt 25 km van
de weg medio 2018 opgeleverd en het resterende deel in september 2019; anderhalf jaar
eerder dan gepland.
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TEKST LINDA HUIJSMANS

Opdrachtgever: Provincie Limburg
Consortium: VOF BPL Beton - een combinatie
van BESIX Nederland en Boskalis Nederland
Oplevering: Eerste deel eind 2015. De hele ring
wordt in september 2019 opengesteld, anderhalf
jaar eerder dan gepland.

CONTRACT
WAARDE
VOOR BPL

26 KM
BUITENRING

43

Het traject heeft
43 kunstwerken,
waaronder 1 e
 coduct
tussen natuurgebieden
Brunsummerheide
en Brandenberg,
3 grote en 32 kleine
faunatunnels.

Totaal
€225 mln
Civiele werken
€70 mln

Nieuw
12 km
Aangepast
14 km

25

Er zijn 25 geluidswallen,
in totaal 8 km lang

128m

Op het hele traject is
128 m hoogteverschil
(59 - 187 m +NAP)..

5.000.000 m3
Er is 5 miljoen m3 aarde verplaatst.

350.000 ton
Er was 350.000 ton asfalt nodig.
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Khalifa Stadium, Qatar

KLAAR VOOR
HET WK
VOETBAL 2022

BESIX was, via dochter Six
Construct, verantwoordelijk voor
de renovatie en uitbreiding van
het Khalifa Stadium in Doha,
Qatar. In mei 2017 is het stadion
feestelijk geopend.

Het Khalifa International Stadium bevindt zich in
het midden van de Aspire Zone, waar BESIX ook
de Aspire Tower voor de Asian Games in 2006
bouwde.Het stadion is het eerste van acht die in
2022 het decor zullen vormen voor het WK voetbal. De buitenste schil van het stadion is volledig
gerenoveerd, zodat die nu aan de FIFA-normen
voldoet. Daarnaast is het aantal zitplaatsen met
10.000 uitgebreid.

Koelte in de woestijn

De supporters zullen de wedstrijden in de openlucht bekijken, maar de temperaturen zullen

30 BUILDING CHANGE

aangenaam zijn. Het dak beschermt hen tegen
de brandende zon en een innovatief outdoor klimaatsysteem houdt hen koel. Dit nieuwe systeem
verbruikt 40 procent minder energie dan conventionele systemen.

Zuinige ledlampen

De verlichting op het dak en binnenin het stadion bestaat uit energie-efficiënte ledlampen. Die
worden gebruikt voor indrukwekkende lichtshows,
maar dragen ook bij aan de veiligheid. Het publiek
kan door helder verlichte zones het stadion inen uitlopen.

The Tower, Dubai

1976

HET FUNDAMENT ONDER
’S WERELDS HOOGSTE TOREN

Het Khalifa stadion werd
gebouwd in 1976.

+1000m

2019

The Tower wordt meer
dan 1 kilometer hoog.

Het stadion is in 2019 gastheer
voor de WK atletiek

2022

125.000

+10.000

840

125.000 ton beton is nodig
voor de hele fundering. Die
moet in juli 2018 klaar zijn.

In 2022 is het een van de 8
stadions waar het WK voetbal
zal worden gespeeld.

Een derde van het hele
fundament is in 30 uur gelegd.
Daarvoor reden 840 vracht
wagens af en aan; gemiddeld
35 per uur.

Het stadion heeft nu 68.030
zitplaatsen, 10.000 meer dan
voor de renovatie.

Als The Tower in 2020
klaar is, zal die meer
dan een kilometer hoog
zijn. Daarmee wordt
het de hoogste toren
ter wereld. BESIX is, via
dochteronderneming Six
Construct, begonnen
met het leggen van het
fundament van deze
wereldrecordhouder.

‘The Tower’ wordt in opdracht
van Emaar Properties gebouwd in
Dubai Creek Harbour. De huidige
recordhouder, de Burj Khalifa,
is 828 meter hoog, staat ook in
Dubai en is van dezelfde opdrachtgever.
In maart 2017 kreeg Six Construct
het contract voor de betonfunderingen van de toren toegewezen.
Eind juni zijn we met de werken
gestart. In die tijd werd 3.200 ton
wapeningsstaal geïnstalleerd
en 6.036 m3 (15.100 ton) beton

 egoten. In slechts dertig uur
g
reden 840 vrachtwagens af en aan.
Per uur arriveerden dus maar liefst
35 vrachtwagens op de werf.
Inmiddels is de eerste betonfase afgerond. Daarmee is een
derde van de funderingsopdracht
afgerond. Het centrale deel van
de plaat moet in januari 2018 klaar
zijn. Daarna kan het optrekken van
de toren beginnen. De volledige
plaat moet in juli 2018 klaar zijn. In
totaal zal er dan ongeveer 125.000
ton beton gegoten zijn.
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BESIX Nederland
Trondheim 22-24
Postbus 8 / 2990 AA Barendrecht
+31 180 641 990
nederland@besix.com
besixnederland.com

STATIONS

2010

CENTRAAL STATION
UTRECHT

‘WERKEN MET DE
WINKEL OPEN,
EN NIEMAND DIE
HET ERG VINDT’
Wim Heinsbroek

BESIX Group
Gemeenschappenlaan 100
1200 Brussel, België
+32 2 402 6211
besix.com

KADEMUREN

2012

AMAZONEHAVEN
ROTTERDAM

‘2.500 TON
GEWAPEND BETON
SLOPEN PER DAG.
ONDERWATER, MET
900 KG SPRINGSTOF!.’
Boudewijn Bartholomeeusen

RADARTORENS

2013

NEELTJE JANS
ZEELAND

‘BOUWEN OP ZEE BIJ
WINDKRACHT 10,
1 KM UIT DE KUST’
Herman Barendregt

BETONPRIJS 2013

NIEUWE DIRECTEUR

KEERSLUIS HEUMEN
WINNAAR NATTE
WATERWERKEN

JEROEN PHILTJENS
KRIJGT IN 2014
DE LEIDING OVER
BESIX NEDERLAND

EERSTE WATERZUIVERING
2014
WATERZUIVERINGEN PUTTE
OSSENDRECHT

PARKEERGARAGES

2014

LAMMERMARKT
LEIDEN

‘DE DIEPSTE
PARKEERGARAGE
BOUWEN OP EEN
POSTZEGEL MET
ONGEKENDE
WATERDRUK’
Marieke Duineveld

WATERZUIVERINGEN

2015

RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE
DEN BOSCH

‘DE ENERGIEFABRIEK
VAN MORGEN:
BIOGAS VOOR STOOM,
ELEKTRICITEIT EN
BRANDSTOF VOOR
VRACHTWAGENS’
Johan De Cat

BETONPRIJS 2015
RADARTOREN
NEELTJE JANS
WINNAAR CONSTRUCTIEF
ONTWERP

INFRASTRUCTUUR

2016

PARKWAY A6
ALMERE

‘LETTERLIJK ÉN
FIGUURLIJK
DE VERBINDER
ZIJN TUSSEN
RIJKSWATERSTAAT
EN DE OMGEVING:
EEN GEWELDIGE
UITDAGING’
Gert Van Aperen

BETONPRIJS 2017

BETONPRIJS 2017

HOOGBOUW

VELSERTUNNEL
WINNAAR
RESTAURATIE/
REPARATIE

PARKEERGARAGE
LAMMERMARKT
WINNAAR UITVOERING

2017

TERRACED TOWER
ROTTERDAM

‘UITDAGEND PROJECT
OP MOEILIJKE
LOCATIE MET UNIEK
UITZICHT OVER
ROTTERDAMSE
SKYLINE’
Philippe Colette

HOOGBOUW

NIEUW KANTOOR

2017

2018
BESIX NEDERLAND
VERHUIST NAAR
DORDRECHT

SLUISHUIS
AMSTERDAM

‘BESIX RED ZET
EERSTE STAP IN
AMSTERDAMS
WATER’
Stijn van de Sande

IEDERE
VERANDERING
IS EEN KANS
OM DE WERELD
VAN MORGEN
TE VORMEN

