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4  BUILDING CHANGE

‘Creativiteit kan het verschil maken’ zegt Jean-Marie 
Van Schoorisse in dit nummer van Building Change. 
Hij is er zelf het levende voorbeeld van. Dat heb ik aan 
den lijve mogen ondervinden toen ik als beginnende 
projectleider het geluk had om les van hem te krijgen 
in creativiteit - met een hoofdletter C. Heiwerk 
dwars door keiharde grindlagen nabij woningen, het 
afzinken van tunnelelementen, het halveren van een 
doorlooptijd van een tunneldek; hij zag de kansen, 
greep ze en liet niet meer los. 

Deze houding van Jean-Marie is voor mij een prachtig 
voorbeeld van het ondernemerschap dat BESIX zo 
typeert. Door de manier waarop hij dat koestert en 
doorgeeft, zorgt hij ervoor dat dit onderdeel blijft van 
onze cultuur. 

We dagen onze mensen graag uit om zelf initiatieven 
te nemen en na te denken over minder voor de hand 
liggende antwoorden als zich problemen voordoen. 
De manier waarop onze ontwerpers dat invullen vind ik 
schitterend. Zij zoeken steeds naar slimme, creatieve 
oplossingen en speuren naar kansen in complexe 
vraagstukken. 

Het gevolg van die typische BESIX-mentaliteit 
is dat wij met oplossingen komen waar ook onze 
opdrachtgevers blij mee zijn. Zo is de verbreding van 
de A6 een half jaar eerder opgeleverd dan gepland. 
Bij de versterking van de Lekdijk hebben we dankzij 
innovatieve oplossingen de overlast kunnen beperken 
en zelfs een huis kunnen redden van de sloop. 

Kansen benutten vormt de rode draad in ons werk. 
Dat geldt niet alleen voor onze ontwerpers en de 
mensen op de bouw, maar ook voor onze staf. Zoals 
Willem Mauser in een interview in dit magazine zegt: 
‘Als bedrijfsjurist van BESIX ben je niet de boeman 
van wie niets mag, maar juist een teamspeler die alle 
mogelijkheden onderzoekt.’  

Dit zijn maar een paar teasers van de mooie verhalen in 
dit magazine. Grijp je kans en ontdek de rest. Je zult er 
geen spijt van krijgen. 

Jeroen Philtjens, directeur BESIX Nederland

TEKST BERT POTS FOTOGRAFIE BURO JP
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PROJECT OPGELEVERD 

HOGESCHOOL UTRECHT

Duizenden studenten vinden sinds 
september van dit jaar moeiteloos 
hun weg in het nieuwe gebouw van 
Hogeschool Utrecht. Dit project op 
Utrecht Science Park De Uithof is 
gerealiseerd door Spark, een geza-
menlijke onderneming van BESIX 
en Strukton Worksphere. 

Het door Schmidt Hammer Lassen Architects 
ontworpen onderwijsgebouw beslaat 21.000 
vierkante meter en biedt onderdak aan het 
Institute for ICT, de faculteit Economie en 
Management en de faculteit Communicatie en 
Journalistiek. 

Michel Mulder, operations manager bij BESIX en 
vanuit die rol bestuursvoorzitter van Spark, is 
trots op de prestaties van het bouwteam. ‘Een 
goed team heeft onder moeilijke omstandighe-
den enorm hard gewerkt. In korte tijd is op een 
postzegellocatie een robuust, energiezuinig en 
onderhoudsarm gebouw neergezet. Er waren de 
nodige technische uitdagingen; zo vormen het 

atrium en een aantal klaslokalen die meerdere 
verdiepingen beslaan een hoogwaardige instal-
latie. Tijdens de bouw heeft de klant nog om 
allerlei wijzigingen gevraagd, maar uiteindelijk is 
iedereen heel blij met het resultaat.’

Nieuw voor BESIX is dat de bouwcombinatie voor 
een periode van vijftien jaar ook verantwoordelijk 
is voor het gebouwonderhoud. Volgens Mulder is 
daarom al vroeg kennis en kunde over  exploitatie 
bij de realisatie betrokken. ‘Vooraf is al goed 
nagedacht over de onderhoudscyclus. Mensen 
die betrokken zijn bij de toekomstige exploitatie 
hebben een actieve rol gehad bij de beoordeling 
van het ontwerp.’

 

+7 
Het gebouw heeft een  begane grond 
plus  7 verdiepingen. Het atrium 
strekt zich  vanaf de  begane grond 
over alle  verdiepingen uit. Twee 
auditoria van elk twee verdiepingen 
hoog springen ‘uit’ de gevel.

€37.900.000 
Totale waarde.

22.000 m2
Bruto oppervlakte.
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VAKMANSCHAP & PLEZIER 

UPDATE 
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In Dieren werken provincie, gemeente en 
ProRail aan een betere doorstroming van het 
verkeer en een veilige stationsomgeving. In 
het voorjaar van 2018 is de open tunnelbak 
in gebruik genomen. Met de bouw van 
de onderdoorgang Kanaalweg gaat het 
project de laatste fase in. Naar verwachting  
is het gehele project Traverse Dieren in 
2020 klaar. Vooruitlopend daarop moeten 
eind januari 2019 de belangrijkste overige 
 werkzaamheden, waaronder de herinrichting 
van het gehele stations gebied, klaar zijn. 

Masja Roetman is voorzitter van 
Jong BESIX Nederland. Alle BESIX- 
medewerkers van 36 jaar en jonger, 
zijn automatisch lid van JBN. Dat 
zijn er inmiddels 75 vertelt Masja. 
‘Onze activiteiten hebben altijd drie 
doelen; onze kennis vergroten, ons 
netwerk uitbreiden en de organisa-
tie leren kennen.’ Dat doen ze door 
een paar keer per jaar bezoeken te 
organiseren naar projecten van BE-
SIX. ‘Maar we hebben bijvoorbeeld 

ook een composietfabriek bezocht 
waar we van dichtbij kennis konden 
 maken met deze nieuwe techniek.’ 

Een hoogtepunt van de afgelopen 
zomer was het bezoek aan Parijs ter 
gelegenheid van het tienjarig be-
staan van Jong BESIX Nederland. 
Daar hebben de Jonge BESIX’ers 
een bouwplaats bezocht van de 
nieuwe metro die daar aangelegd 
wordt door Franki en Atlas Fonda-
tions. Daarna volgde een bezoek aan 
het reeds opgeleverde project van 
 BESIX;  EDF-labs. ‘We gingen van 
onze voeten in de modder naar een 
gebouw dat bijna af was en we naar 
de kitvoegjes stonden te kijken, bij 
wijze van spreken’, zegt Masja. ‘Voor 
elk wat wils dus.’

Via de Young BESIX Community 
worden ook contacten onderhouden 
met de Belgische collega’s. De activi-
teiten binnen Nederland blijven het 
populairst maar het jaarlijkse voet-
baltoernooi en de party in Brussel 
worden ook trouw ieder jaar bezocht. 

LAATSTE FASE 
Traverse Dieren

Jong BESIX Nederland 

4,50 m
De onderdoorgang bij 
de Slingerweg is  
verhoogd van 3,90 
naar 4,50 meter.

18.500 kg
In totaal zijn 12 oude 
L-liggers (onder balken) 
van 18.500 kilo per stuk 
vervangen door  
9  kokerliggers. 

ÉÉN BRUGDEEL IS 
IN ZIJN GEHEEL 

VERVANGEN. 
DE BRUG  

GAAT WEER 30 
JAAR MEE
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Tom Neyrinck is sinds juni 2018 
 verantwoordelijk voor de afdeling 
 Concessions & Assets, goed voor  
24 procent van het nettoresultaat van  
de BESIX Group. 

‘Anders dan voorheen, blijven 
we nu soms wel dertig 
jaar om het bouwwerk te 
exploiteren en onderhouden. 
Dat is waardevol, want het 
zorgt voor een stabiele 
bron van  inkomsten.’ De 
concessieportefeuille 
bestaat niet alleen uit  tunnels 
en installaties, maar ook 
uit hotels. ‘We zijn zowel 
investeerder als eigenaar. 
Onze belangen behartigen en 
ervoor zorgen dat ze vruchten 
afwerpen is een hele opgave. 
Ik zet me daar met het hele 
Concessions & Assets-team 
voor in.’

KITTY SCHUURBIERS 
nieuwe HR-manager 
Nederland 
Kitty Schuurbiers (40) is sinds 1 augustus 
2018 de nieuwe HR-manager Nederland. 
Zij zal veel aandacht gaan besteden aan de 
ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast 
reist ze door het hele land om BESIX-ers op 
hun werklocatie te kunnen spreken. 
‘Bij BESIX werken veel ondernemende men-
sen. Het is een snelgroeiende organisatie 
waar nog niet alles vast ligt. Je moet dus zelf 
op zoek naar antwoorden.’ Kitty ziet het als 
een uitdaging om meer lijn en structuur in de 
organisatie te brengen zonder de charman-
te sfeer van een bescheiden organisatie te 
verliezen. 
De afdeling HR bestaat nu uit vier fte. Dat 
zijn naast Kitty ook Barbara Willemse, die 
antwoord heeft op alle vragen over bedrijfs-
auto’s, salarissen, ziekteverzuim en de CAO. 
Marijke Smits, die als recruiter talent aan 
BESIX probeert te binden en Anita de Vries, 
die zich focust op stagiaires, contacten met 
scholen en (interne) opleidingen.

13.500 m3
 beton.

100.000 m3
grondverzet.

2.150 ton
wapening.

13.500 ton
asfalt.

9.000 l
De pijlers van de 
brug zijn voorzien 
van 9.000 liter extra 
beton.

2
De hele brug is niet 
meer dan 2 weeken-
den gesloten geweest 
voor wegverkeer. 

10.000
Er moesten ruim 10.000 
gaten worden geboord en 
voor de hele renovatie was 
90 kuub beton nodig.

60 ton
Vrachtwagens tot 60 ton 
mogen nu ook gebruik 
maken van de brug. 

NIJKERKERBRUG
De Nijkerkerbrug is ruim 50 jaar oud en 
was dringend aan renovatie toe. De brug is 
onderdeel van de belangrijke doorgaande 
route N301 van Nijkerk naar Flevoland. 
Dagelijks maken ruim 15.000 voertuigen 
er gebruik van.  De opknapbeurt werd 
 puitgevoerd door Combinatie Nu, een 
samenwerkingsverband tussen BESIX en 
Mourik en kostte 15 miljoen.

TOM NEYRINCK 
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ONDERNEMERSCHAP

INNOVATIEVE INTERVENTIES

EEN KWESTIE VAN  
GOEDE MENSEN DIE  
GOED NADENKEN

Innovatieve interventies

Dankzij slimme planning was de verbreding 
van de A6 bij Almere vele maanden eerder 
klaar. Bij de verzwaring van de Lekdijk 
kon de sloop van een dijkhuis worden 
voorkomen door het ruim een meter op te 
vijzelen. Dit soort innovatieve interventies 
zijn typerend voor de ondernemende 
mentaliteit van BESIX.

8  BUILDING CHANGE



  

EEN KWESTIE VAN  
GOEDE MENSEN DIE  
GOED NADENKEN

»

DIJKVERBETERINGSPROJECT KIS
De Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer is de afgelopen 
jaren over een lengte van tien kilometer versterkt. Langs en in de dijk 
staan honderden woningen. Om een duurzame dijkversterking te kunnen 
realiseren moest de Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM), 
een samenwerking Van Mourik Groot-Ammers en BESIX, heel innovatieve 
oplossingen bedenken. Dat heeft geleid tot minder gebruikelijke 
materiaalkeuzes, slimme technische ingrepen, optimalisatie van 
rekentechnieken en het gebruik van nieuwe instrumenten en methodes, 
zoals het gebruik van drones. Dit leidde er allemaal toe om de bewoners 
van het gebied zo min mogelijk overlast te bezorgen. 

#2 2018  9



erkvoorbereider Bart Grobbee beschrijft de ver-
zwaring van de bochtige Lekdijk als een spannende 
klus. Niet alleen zijn de omstandigheden na elke 
bocht weer anders, ook wordt de weg over de dijk 
dagelijks volop gebruikt door burgers, bedrijven en 
toerende motorrijders. ‘Bij dit project moesten we 
ons daarom in de eerste plaats rekenschap geven 
van de grote impact die een dijkverzwaring op de 
leefomgeving heeft.’

Opgevijzeld
De noodzaak om de overlast te beperken en schade 
aan de gebouwde omgeving te voorkomen, heeft 
volgens Grobbee bij de Combinatie Dijkverbetering 
Molenwaard geleid tot allerlei innovatieve werk-
wijzen. ‘Door dijkverzwaringen uit het verleden 
staan er tal van huizen dichtbij en soms zelfs ín 
het dijklichaam. Eén van die huizen hebben we 
opgevijzeld. Dat was in Nederland nog niet eerder 
gedaan, maar de constructie van het huis leende 
zich ervoor. We hebben een ringbalk onder het 
huis gezet en nieuwe palen geplaatst. Vervolgens 
is het huis computergestuurd opgevijzeld totdat 
het ruim een meter hoger stond. Dat is bovendien 
een duurzame oplossing. Mocht ooit verdere dijk-
verzwaring nodig zijn - het is heel wel denkbaar 

dat door klimaatverandering op termijn de veilig-
heidseisen nog strenger worden - dan kan het huis 
nog verder omhoog worden gebracht.’ 

Trillingvrije aanpak
Daarnaast heeft de bouwcombinatie gebruik ge-
maakt van diepwanden en boorpalen. ‘Traditioneel 
gebeurt de versterking van een dijk door de bouw 
van damwanden. De plaatsing daarvan veroorzaakt 
trillingen en er ontstaat  dus kans op schade. Door 
boorpalen toe te passen kan veel dichter bij de 
objecten worden gewerkt. Die trillingvrije aanpak 
werkte supergoed. We hebben tot op anderhalve 
meter van objecten constructies aangebracht.’ 
Een andere innovatie betreft het ingraven van een 
glasvezelkabel over de hele lengte van de dijk. ‘Het 
Hoogheemraadschap kan voortaan heel makkelijk 
digitaal informatie verzamelen over het gedrag 
van de dijk. Dat is ook financieel interessant, want 
de dijk hoeft niet meer door mensen te worden 
gecontroleerd.’

Drones en 3D
Bij de voorbereiding van het werk is de dijk met 
behulp van drones ingemeten en is er een 3D-scan 
gemaakt. Door al die informatie in BIM beschik-
baar te maken was al bij de voorbereiding van het 
werk betrouwbare informatie over de dijk voor-
handen. ‘We wisten bijvoorbeeld precies waar wel 
of geen plaats was voor de zware machines. Of 
waar we vanwege de steilheid van de dijk opritten 
zouden kunnen aanleggen. Door in het voorwerk 
al goed over de praktische uitvoering van het werk 
na te denken, verliep de uitvoering vervolgens heel 
soepel.’ De aanpak van de Lekdijk is in januari 2017 
tijdens de vakbeurs Infratech bekroond met de 
Innovatieprijs én de Cobouw-publieksprijs. 
Ook de verbreding van de A6 is dankzij technische 
innovaties een stuk sneller verlopen dan gepland. 
Wat is het geheim daarachter? Technisch manager 
Albert Timmerman legt de nadruk op het belang 
van de juiste focus. ‘Het is een ingewikkeld pro-
ject. Dag en nacht raast het verkeer langs. Zo’n 
belangrijke verbinding kan ook niet voor lange tijd 
helemaal worden afgesloten. Aan de andere kant 

is de bouw van viaducten voor ons dagelijkse kost. 
De vraag is wat voor de opdrachtgever het zwaarst 
telt. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat de 
filedruk zo snel mogelijk afneemt. Dan wordt dat 
dus ons gezamenlijke doel.’

Goede afspraken
Vanuit dat besef heeft het consortium een aantal 
slimme keuzes gemaakt, aldus Timmerman. ‘We 
hebben het hele traject in vier segmenten verdeeld. 
Twee achter elkaar gelegen kwadranten in de rich-
ting Lelystad en twee in de richting Amsterdam. 
Bij elk segment hebben we de vraag beantwoord 
hoe we op hetzelfde moment meerdere activiteiten 
tegelijk zouden kunnen ondernemen.’ 
Dat heeft onder meer geleid tot goed doordachte 
ingrepen zoals het aanbrengen van extra opho-
gingen. ‘Als we op bepaalde plekken het gewicht 
verzwaren, zal de ondergrond sneller zetten en kan 
het nieuwe wegdek eerder worden aangebracht.’ 
Soms is het ook een kwestie van logisch nadenken, 
aldus Timmerman. ‘Bovenop een van de te ver-
breden viaducten moet een busplatform worden 
gebouwd. Door het beton nog voor de kerstdagen 
te storten, hebben we twee weken kunnen winnen. 
Het beton heeft tijdens de vakantieperiode kunnen 
uitharden. Bovendien is in januari of februari de 
kans op winterweer groter. Bij vorst ligt het werk 
al gauw een paar weken stil. Door het storten van 
het beton naar voren te halen hebben we dus ook 
het risico op vertraging verkleind.’
Dergelijke slimmigheden zijn volgens Timmer-
man toch vooral het resultaat van goed door-
dacht menselijk handelen. ‘Het gaat uiteindelijk 
om goede mensen die goed nadenken. Daar ben 
ik van overtuigd. Natuurlijk is het fijn om bij zo’n 
project in BIM te werken en dat we over prach-
tige 3D- modellen kunnen beschikken, maar het 
bijeenbrengen van de juiste mensen is de belang-
rijkste factor. Zij kunnen samen de loze ruimtes 
in de planning weghalen en ervoor zorgen dat een 
bepaald bouwdeel niet twaalf, zoals misschien eerst 
gedacht, maar uiteindelijk slechts acht weken in 
beslag hoeft te nemen.’

Goed doordachte ingrepen
Soms wordt een paar weken gewonnen, soms 
een enkele dag. ‘De optelsom zorgt ervoor dat 
we zo’n nieuwe weg maanden eerder in gebruik 
kunnen stellen.’ Wel moet echt iedereen bij die 
optimaliseringsslag worden betrokken, zo bena-
drukt Timmerman. ‘Ook de onderaannemers en 
leveranciers moeten aan het spel meedoen. Voor 
een betonmortelcentrale is het niet zo ingewikkeld 
om het benodigde beton een paar weken eerder 
aan te leveren, maar dan moeten de vlechters en 
timmermannen, de handen op de bouwplaats en 
de leveranciers van de prefab-onderdelen ook op 
tijd hun werk kunnen doen. Het valt of staat dus 
met de goede afspraken die je met elkaar maakt.’ 

TEKST BERT POTS FOTOGRAFIE JAAP VAN DEN BEUKEL

  BART GROBBEE

‘ ER KAN VOORTAAN DIGITAAL INFORMATIE 
VERZAMELD WORDEN OVER HET GEDRAG VAN 
DE DIJK. OOK FINANCIEEL INTERESSANT.  
DE DIJK HOEFT NIET MEER DOOR MENSEN  
TE WORDEN GECONTROLEERD’

ONDERNEMERSCHAP

INNOVATIEVE INTERVENTIES
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  ALBERT  TIMMERMAN

‘ HET BIJEENBRENGEN VAN  
DE JUISTE MENSEN IS DE 
BELANGRIJKSTE FACTOR’

PARKWAY-6
Consortium Parkway-6, bestaande uit Dura Vermeer, 
BESIX, RebelValley en John Laing Investments, werkt ter 
hoogte van Almere aan de verbreding van autosnelweg 
A6. Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad  
te verbeteren wordt de A6 uitgebreid naar vier rijstroken 
per rijrichting. BESIX is daarbij verantwoordelijk voor 
de verbreding van vijf bestaande viaducten en de bouw 
van acht nieuwe kunstwerken, inclusief de realisatie van 
een busplatform. Rijkswaterstaat gaf het consortium tot 
2020 de tijd, maar eind 2018 kunnen weggebruikers al 
over de nieuwe snelweg richting Lelystad. Medio 2019 
is de weg richting Amsterdam gereed. Na oplevering is 
Parkway-6 ook nog twintig jaar verantwoordelijk voor het 
onderhoud.
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DUBBELINTERVIEW

GABRIËL UZGEN & STIJN VAN DE SANDE
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ESIX RED en BESIX Nederland zijn beide on-
derdeel van BESIX Group. De bedrijfsonderdelen 
opereren afzonderlijk in gebieden die complemen-
tair zijn aan elkaar. Maar daar gaat verandering 
in komen. ‘Wij willen actief worden op de Ne-
derlandse vastgoedmarkt,’ zegt Gabriël Uzgen. 
‘En BESIX RED verbreedt voor ons het palet aan 
mogelijkheden dat BESIX Nederland onze klant 
kan bieden,’ aldus Stijn van de Sande.  

Waarom is BESIX RED geïnteresseerd in de 
Nederlandse vastgoedmarkt? 
Uzgen: ‘Wij richten ons voornamelijk op wo-
ningbouw en retail en van oorsprong hebben wij 
een sterke positie in België. Maar in onze nieuwe 
strategie gaan we verbreden. We gaan ook actief 
worden in Luxemburg, Frankrijk, Portugal en 
Nederland. Dat heeft te maken met de econo-
mische mogelijkheden in die landen en bijvoor-
beeld ook met de behoefte aan nieuw vastgoed, 

met name woningbouw. Door in verschillende 
landen actief te zijn, denken we een stabiele 
groei van het bedrijf te bereiken.’

Welke kansen biedt de Nederlandse vast-
goedmarkt? 
Uzgen: ‘In Nederland is een grote behoefte aan 
woningen, vooral in de vier grote steden in de 
Randstad. Het gaat dan om betaalbare wonin-
gen in het middensegment. We zijn begonnen 
met het Sluishuis in Amsterdam. Het spectacu-
laire project in IJburg bevat koop- en huurwo-
ningen in de vrije sector en moet in 2020 klaar 
zijn. Met Bouwinvest Residential Fund hebben 
we al een overeenkomst gesloten dat het de 369 
huurwoningen overneemt.’

Is BESIX Nederland daar ook bij betrokken?
Van de Sande: ‘Sterker: in het geval van het Sluis-
huis hebben wij de kans gezien en het initiatief 
genomen. Wij hebben BESIX RED op de tender 
van de gemeente Amsterdam gewezen. Omdat wij 
al veel langer op de Nederlandse markt actief zijn, 
kunnen wij BESIX RED betrekken bij initiatieven 
en introduceren in ons netwerk. Dat geeft BESIX 
Nederland ook meer slagkracht. BESIX RED 
ontwikkelt en wij kunnen daarbij aanhaken door 
de bouw uit te voeren. Het initiatief dat wij hier 
hebben genomen, is geen toeval. Wij zijn als bou-
wer van onder meer de Maastoren in Rotterdam 
bekend met de Nederlandse markt, maar onze rol 
als bouwende partij is ook veranderd. Waren wij 
vroeger puur een uitvoerende partij, tegenwoor-
dig wordt een veel ondernemender houding van 
ons verwacht, iets wat BESIX Nederland ook goed 
past. Denk maar aan de vele projecten waarin we 
niet alleen de bouw doen, maar ook het ontwerp, 
de financiële kant managen én vaak ook nog het 
onderhoud doen. Het is daarom niet zo vreemd dat 
wij de aanzet hebben gegeven bij het Sluishuis. Dat 
zal in de toekomst vaker gaan gebeuren.’

Ontwikkelaar BESIX RED en bouwer 
BESIX Nederland gaan in Nederland vaker 
samenwerken. Gabriël Uzgen en Stijn van 
de Sande praten over hun gezamenlijke 
strategie, de kansen voor beide 
ondernemingen en de samenwerking 
tussen beide bedrijfsonderdelen.

TEKST JOOST ZONNEVELD FOTOGRAFIE BENJAMIN BROLET/DAVID PLAS

  KANSEN OP DE 
NEDERLANDSE 
VASTGOEDMARKT
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Daarmee heeft BESIX RED meteen een  loka-
le partner? 
Uzgen: ‘Het is onze filosofie om in ieder land 
met lokale partners te werken. Zij kennen de lo-
kale omstandigheden, wetten en regelgeving en 
zij begrijpen de lokale markt. Daarom zijn we in 
Nederland een joint venture aangegaan met ont-
wikkelaar VORM, waarmee we samenwerken bij 
het Sluishuis. BESIX Nederland is daarbij ook 
van belang, vanwege het netwerk, maar vooral 
vanwege de hoogstaande technische expertise 
en de hoge kwaliteit bij de uitvoering van grote 
complexe bouwprojecten.’ 

BESIX Nederland staat er om bekend com-
plexe projecten niet te schuwen? 
Van de Sande: ‘Dat is zeker het geval. Vanwege 
onze kennis en ervaring met dergelijke projec-
ten zijn wij vooral actief in complexe binnenste-
delijke projecten. Of het nu om hoogbouw in een 

dichtbebouwd stedelijke gebied als Rotterdam 
gaat of ingewikkelde parkeergarages in een mo-
numentale omgeving als in Leiden, in dat soort 
projecten kunnen wij iets extra’s bieden. Daarbij 
speelt ons engineering department in Brussel 
een belangrijke rol, omdat technische oplos-
singen een bijdrage leveren aan de uitvoerbaar-
heid, haalbaarheid en kwaliteit van een project.  
Dat is van essentieel belang voor onze positie 
in de Nederlandse markt. In de komende jaren 
verwacht ik overigens dat er in de Nederlandse 
steden veel vraag zal blijven naar nieuwbouw-
projecten waarbij de kennis en ervaring van BE-
SIX van belang kunnen zijn.’ 

Heeft de Nederlandse markt vooral be-
hoefte aan meer woningen binnen bestaand 
 stedelijk gebied? 
Uzgen: ‘Er is absoluut een grote vraag naar 
betaalbare woningen in de steden, maar wij 

stapelen niet alleen stenen. Wij willen service-
gericht werken en onze klanten een experience 
bieden; of het nu gaat om een paar woningen 
of een groot kantorencomplex. Bovendien wil-
len we blijven innoveren. Voor een deel zit dat 
in een ander gebruik van gebouwen en ook dat 
gebouwen een gemengder functie zullen krij-
gen, met woningen, kantoorruimtes en ontmoe-
tingsruimtes. Bovendien hebben trends op het 
gebied van mobiliteit en duurzaamheid invloed 
op het soort gebouwen waar de klant om vraagt. 
Er zullen nieuwe concepten ontstaan. Daarvan 
bestaan in Nederland ook al mooie voorbeelden, 
zoals het duurzame en innovatieve gebouw The 
Edge van Deloitte aan de Amsterdamse Zuidas. 
We willen ook meer met beschikbare data doen 
om het comfort van de gebruikers te verbeteren.’
Van de Sande: ‘Bij ondernemerschap hoort 
vernieuwing en mee gaan met de laatste ont-
wikkelingen, zowel in het bouwproces als in het 
uiteindelijke resultaat. Wij werken continu aan 
oplossingen die de kwaliteit verhogen, goedko-
per of duurzamer zijn. Daarvoor gaan we ook 
samenwerkingsverbanden aan met bedrijven die 
zich gespecialiseerd hebben in Smart Solutions 
die aansluiten bij de wensen van de gebruiker. 
We doen dat voor onze klanten maar integreren 
dat soort high tech- oplossingen ook in ons eigen 
nieuwe hoofdkantoor in Dordrecht. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de inzet van technologie voor 
klimaatbeheersing en het gebruik van duurzame 
energiebronnen. Door in co-creatie samen te wer-
ken met partijen uit andere sectoren kunnen we 
onze sector blijven vernieuwen.’

Wat verwachten jullie van de samenwerking 
op de Nederlandse vastgoedmarkt? 
Van de Sande: ‘Ik denk dat ik voor ons beiden 
spreek als ik zeg dat we veel verwachten van de 
onderlinge samenwerking. We stappen nu ge-
zamenlijk in nieuwe projecten, waarbij we met 
andere marktpartijen toonaangevende stede-
lijke ontwikkelingen kunnen gaan vormgeven, 
zoals het Sluishuis. De ontsluiting van onze in-
ternationale kennis en ervaring zorgt voor een 
stap voorwaarts zonder dat het leidt tot onver-
antwoorde risico’s. En dat allemaal met het doel 
een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van 
de gebouwde omgeving met beter, aanspreken-
der en betaalbaarder vastgoed.’ «   

‘ ONZE LOKALE  PARTNERS 
KENNEN DE LOKALE 
 OMSTANDIGHEDEN, EN 
BEGRIJPEN DE LOKALE 
MARKT’ 

Gabriel Uzgen is Managing Director en lid van 
de Raad van Bestuur van BESIX Real Estate 
Development (BESIX RED)

Stijn van de Sande is Commercieel  
Directeur Gebouwen bij BESIX Nederland 

‘ WIJ WERKEN CONTINU 
AAN OPLOSSINGEN 
DIE DE KWALITEIT 
VERHOGEN,  GOEDKOPER 
OF DUURZAMER ZIJN’ 

DUBBELINTERVIEW

GABRIËL UZGEN & STIJN VAN DE SANDE
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In het Rotterdams havengebied 
wordt de Havenspoorlijn, het 
eerste deel van de Betuweroute, 
omgelegd. Aannemersconsortium 
SaVe, bestaande uit BESIX, 
Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia 
en Iemants, is begonnen aan de 
bouw van de onderbouw voor het 
Theemswegtracé in Rotterdam. 

Door het verleggen van een deel van de havens-
poorlijn zal het goederentreinverkeer vanaf 2021 
niet meer worden belemmerd door scheepvaart-
verkeer van en naar de Brittanniëhaven. 
De opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam 
omvat de bouw van een verhoogd spoorviaduct 
met een lengte van vier kilometer, inclusief twee 
stalen boogbruggen. De bouw is niet zonder 
uitdagingen. Zo is de ruimte beperkt en moeten de 
bedrijven in de omgeving te allen tijde bereikbaar 
blijven. Bovendien is vanwege de plaatsing van 
nieuwe bruggen sprake van een logistiek complexe 
operatie. 
Projectmanager Dieter Behaeghel spreekt van 

een sterk partnerschap. De betrokken bedrijven 
beschikken niet alleen over ruime ervaring op het 
gebied van grote beton- en staalconstructies,  
ook kan het consortium steunen op de brede 
technische knowhow en BIM-expertise van de 
verschillende partners. 
 ‘SaVe’, zo zegt Behaeghel, ‘staat voor Samen 
Verbinden: samen betekent dat de partners een 
integrale samenwerking aangaan. Daarbij hebben 
we veel aandacht voor het Havenbedrijf, de stake-
holders en kwetsbare omgevingselementen zoals 
de petrochemische industrie en een complex net-
werk aan kabels en leidingen. Bovendien verbinden 
wij met dit project het Westelijk havengebied met 
het achterland.’

Wat: Aanleg Theemswegtracé
Waar: De Rotterdamse haven
Contracttype: Engineering & Construct
Expertise: Tunnels, wegenbouw
Realisatie: BESIX Nederland
Externe partners: Dura Vermeer, Mobilis en de 
staalbedrijven Hollandia en Iemants
Opdrachtgever: Het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

4 km
Het nieuwe Theemswegtracé is 
4 kilometer lang en bestaat uit  
een betonnen viaduct en 2 stalen 
boogbruggen.

2018-2020
Bouwperiode.

€162.000.000 
Totale waarde.  

TEKST BERT POTS FACTS & FIGURES

THEEMSWEGTRACÉ

THEEMSWEGTRACÉ
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HET ONTWERP ALS MOTOR VAN  
HET BOUWPROCES

IN BEELD

ONTWERP, UITVOERING, BOUW

‘WE ZIJN NIET 
AFHANKELIJK 
VAN EXTERNE 

DESKUNDIGEN’
 

‘ EEN GOEDE 
PLANNING IS 
ONTZETTEND 
BELANGRIJK’

ONTWERP

VOORBEREIDING
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HET ONTWERP ALS MOTOR VAN  
HET BOUWPROCES BESIX is een ondernemend bouwbedrijf. Maar waar merk je 

dat nou aan? Een ontwerper, een werkvoorbereider en een 
hoofduitvoerder vertellen over de meerwaarde van goed 
nadenken, het bewandelen van creatieve wegen en de kracht 
van computers en nieuwe technieken.

TEKST BERT POTS FOTOGRAFIE MARCEL KRIJGER

»

‘CREATIVITEIT 
KAN HET 

VERSCHIL 
MAKEN’

 

VOORBEREIDING

BOUW
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ENGINEERING DIRECTOR

JAN VAN STEIRTEGHEM

‘Wij proberen altijd goed na te denken over wat de 
klant wil bereiken en waar zich de grootste risico’s 
bevinden’, zegt Jan Van Steirteghem, directeur 
van het ingenieursbureau van BESIX in Brussel. 
‘Vervolgens stellen wij onszelf de vraag wat we de 
klant daarvoor het beste kunnen aanbieden. Als 
internationaal werkend bedrijf kunnen wij bepaalde 
oplossingen en methodes naar Nederland brengen 
en Nederlandse kennis exporteren.’
Hij verwijst naar de aanleg van de Groene Boog 
(A16) bij Rotterdam. ‘Een grote uitdaging vormden 
de zettingen van de hogesnelheidslijn als gevolg 
van onze werkzaamheden. Om daaraan het hoofd 

te bieden, hebben we gekozen voor micro-palen. 
In Nederland is een dergelijke funderingstechniek 
met zeer slanke palen niet gebruikelijk, maar in 
 België hebben we daar veel ervaring mee. Met 
kleinere machines kunnen we op grote diepte een 
fundering aanbrengen, terwijl de impact op de 
bovenliggende grondlagen heel beperkt blijft.’
Geotechniek is sinds jaren een van de speerpunten 
van zijn ingenieursbureau, aldus Van Steirteghem. 
Dat komt boven de Moerdijk goed van pas. ‘Neder-
land kent vrijwel overal een slechte bodem. Onze 
ingenieurs hebben alle kennis in huis om de risico’s 
die daarmee samenhangen beheersbaar te houden. 

Dat hebben we onder meer ondervonden bij de 
bouw van de Tweede Coentunnel. Op twaalf meter 
van de vijftig jaar oude Coentunnel moest een sleuf 
worden gegraven. Direct bij de eerste werkzaamhe-
den ontstonden problemen; de oude tunnel toonde 
te sterke vervormingen. Onze experts hebben 
vervolgens binnen een weekend een robuuste op-
lossing bedacht. Dan is het belangrijk dat we over 
een brede kennis beschikken en niet afhankelijk 
zijn van externe deskundigen; anders had het werk 
weken moeten worden stilgelegd.’ 
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‘ FAKE IT BEFORE 
YOU MAKE IT’

BESIX investeert veel in het realiseren 
van digitale modellen. Daarbij staat 
de vraag centraal hoe de tools ingezet 
kunnen worden om dienstverlening, 
kwaliteit en productiviteit te verbe-
teren en klanten meer flexibiliteit te 
bieden. Daarbij is veel aandacht voor 
parametrisch ontwerpen. Het voor-
deel daarvan is dat in kortere tijd veel 
meer opties bekeken kunnen worden 
en de impact van iedere wijziging heel 
snel doorgerekend kan worden. Daar-
door is BESIX in staat om tijdens het 
hele proces nog flexibeler te zijn. 

IN BEELD

ONTWERP
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IN BEELD

VOORBEREIDING

‘ GOED CONTACT 
TUSSEN ONTWERPER 
EN UITVOERDER 
KAN HET PROCES 
OPTIMALISEREN’
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DE WERKVOORBEREIDER

TIM BEKKER

Tim Bekker is als hoofd werkvoorbereiding betrokken bij de bouw van de 
 parkeergarage onder de Leidse Garenmarkt. Hij werkt nog maar anderhalf jaar bij 
BESIX en De Garenmarkt is zijn eerste project. ‘De bouw van een parkeergarage 
is op zich niet zo ingewikkeld, maar het gebrek aan ruimte voor een bouwplaats 
te midden van historische panden maakt ook deze garage tot een logistiek heel 
ingewikkelde operatie. Een goede planning is daarbij ontzettend belangrijk. 
Voor het aanbrengen van het onderwaterbeton moesten we binnen 36 uur 3.500 
m3 betonmortel in twee verschillende mengsels verwerken. Dat vraagt om tien 
 betonmixers per uur. Dan is het ontzettend belangrijk met iedereen goede afspra-
ken te maken; met de leverancier, de uitvoerders, de veiligheidsdeskundigen.’
Cruciaal bij zo’n project, zo benadrukt Bekker, is de kwaliteit van het ontwerp. ‘Ik 
zeg altijd: het ontwerp is de motor van het bouwproces. Al bij het ontwerp moet 
goed worden nagedacht over de latere uitvoering. Als vervolgens het contact 
tussen ontwerper en uitvoerder op orde is, als de ontwerper daadwerkelijk aan-
schuift bij de uitvoering – bij de bouw van de garage op de Garenmarkt gebeurde 
dat lange tijd wekelijks - dan kunnen zij samen met onze onderaannemers het 
bouwproces optimaliseren en versnellen.’ 
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DE HOOFDUITVOERDER

JEAN-MARIE VAN SCHOORISSE

Jean-Marie Van Schoorisse werkt ruim twintig jaar als hoofduitvoerder bij BESIX. In die 
rol was hij betrokken bij tal van grote projecten, zoals de bouw van verkeerstunnels bij 
Roermond en Utrecht Leidsche Rijn. Op dit moment werkt hij aan de verbreding van de A6. 
Van Schoorisse hanteert als motto: ‘creatief zijn kan het verschil maken’. ‘Vroeger moest 
je precies maken wat beschreven stond. Nu wordt de uitkomst omschreven en kan een 
bouwer veel creatiever zijn in het zoeken van de beste oplossingen en methodes.’   
Hij was als hoofduitvoerder verantwoordelijk voor de garage onder de Lammermarkt. De 
bouw van zo’n garage geeft onherroepelijk overlast. ‘Daarom hebben we gezocht naar een 
andere oplossing, waarbij er vijfduizend vrachtwagens minder door de historische binnen-
stad hoefden te rijden.’
Die oplossing was, zo zegt Van Schoorisse, zowel goed voor de buurt als voor de aannemer. 
‘Het verminderen van het aantal transporten geeft de buurt veel meer rust; de buurt blijft 
zo gevrijwaard van vervuilende en luidruchtige vrachtwagens. Ook is het minder gevaarlijk 
voor fietsers en voetgangers.  Voor een aannemer is zo’n oplossing eveneens interessant. 
De binnenstad van Leiden is druk. Er staan veel files. De bouwplaats was ontzettend krap. 
Het ontbrak aan opstelruimte. Het gebruik van vrachtwagens zou dan tot ontzettend veel 
verloren uren hebben geleid.’ 
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IN BEELD

BOUW

NIET ÉÉN 
VRACHTWAGEN

‘Voor de bouw van de garage moest 
100.000 m3 grond worden afgevoerd; 
goed voor vijfduizend vrachtwagen-
transporten. Toch is het gelukt zonder 
één enkele vrachtwagen door de 
 historische binnenstad te laten rijden. 
De uitgegraven grond is door leidin-
gen naar buiten de stad gepompt en 
vandaar is het vervolgens afgevoerd.’ 
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Ieder bouwcontract 
bevat risico’s. 
Willem Mauser 
is niet het type 
bedrijfsjurist dat 
die op anderen 
probeert af 
te schuiven. 
Integendeel.  
Samen met zijn 
collega’s bij BESIX 
zoekt hij juist naar 
nieuwe kansen. 

5 VRAGEN AAN

WILLEM MAUSER
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Wat behelst het werk van 
een bedrijfsjurist?
‘Ik werk sinds de zomer van 2014 als 
bedrijfsjurist bij BESIX Nederland en 
houd mij bezig met de grotere contrac-

ten. Het gaat dan vooral om de bijstand bij de 
verwerving van opdrachten en in het geval zich 
grote problemen voordoen. Je zou kunnen zeggen 
dat ik een spin in het web ben tussen enerzijds de 
project- en tendermanagers en anderzijds de direc-
tie van BESIX Nederland en de secretaris-generaal 
op het hoofdkantoor in Brussel. Mijn rol is het 
actief informeren over risico’s en problemen die 
optreden en daarbij de verschillende betrokkenen 
te verbinden.’

Dat gaat dus om meer 
dan het beheersen van 
 juridische risico’s?
‘Dat vind ik zeker. Juridische risico’s 
zijn in feite de resultante van techni-

sche risico’s die vertaald zijn in een contract. Ik 
zie het als mijn taak om risico’s helder inzichtelijk 
te maken. Betrokkenen kunnen verstrikt raken in 
discussies en het overzicht daarin kwijtraken. Een 
belangrijk deel van mijn werk is om dit overzicht 
terug te brengen. Vervolgens probeer ik te stimu-
leren dat er naar technische oplossingen gezocht 
wordt, waardoor risico’s zo klein mogelijk gemaakt 
worden. En dat kan alleen in co-creatie, het is een 
gezamenlijk proces met onze ontwerpers, project-
managers en directies om de gevolgen van de juri-
dische risico’s te beperken. Contractmanagement 
gaat niet over het afschuiven van die juridische 
risico’s maar om het verbeteren van projecten. 
Contractmanagement helpt mee om kansen voor 
BESIX te creëren.’

Noem eens een concreet 
voorbeeld?
‘Neem het recent ondertekende con-
tract voor het megaproject A16 Rotter-
dam. Het project kenmerkt zich door 

grote juridische risico’s die worden doorgescho-
ven naar de aannemers. Samen met het BESIX 
 Engineering Department hebben we op het vlak 
van ontwerp, uitvoeringsmethodes en materia-
len, technische oplossingen gevonden om de ge-
volgen van deze juridische risico’s zoveel mogelijk 
te  beperken. Daar hebben alle partijen baat bij. 
Een ander voorbeeld is de verwerving van het 
project Grotiustorens in Den Haag. Wij worden 
door de opdrachtgever geacht de technische risico’s 
met terugwerkende kracht te dragen; een groot 
juridisch risico. Door de verbinding te zoeken met 
de klant is het gelukt om de gevolgen daarvan tot 
een minimum te beperken. In overleg met de klant 
hebben we een budget gecreëerd om het ontwerp 
voorafgaand aan het sluiten van het contract ver-
der uit te werken. Door deze ontwerpslag in eigen 
beheer uit te voeren en de resultaten ervan af te 
stemmen met de klant, ontstaat zekerheid over het 
ontwerp en de uitvoering van het project. Daardoor 
hebben we de gevolgen van dit juridische risico 
terug weten te brengen tot een acceptabel niveau.’

Welk verband heeft dit 
met ondernemerschap?
‘Als je in co-creatie iets tot stand 
brengt, ben je als bedrijfsjurist en 
contractmanager niet bezig als ra-

tionele boeman waarvan niks mag, maar als een 
teamplayer die op zoek gaat naar mogelijkheden 
voor alle onderdelen van BESIX. Daarmee leveren 
wij als contractmanagers een bijdrage aan het on-
dernemerschap van BESIX. Het hebben van een 
proactieve rol houdt in dat we juridische risico’s 
samen met de project- en tendermanagers, het 
BESIX Engineering Department, de directie van 
Nederland en de secretaris-generaal ombuigen tot 
kansen waarvan de klanten profiteren. Dit draagt 
bij aan de gezonde groei van onze positie op de 
complexe infra- en utiliteitsmarkt.’

Is het werk in de 
 afgelopen jaren complexer 
 geworden?
‘We hebben regelmatig te maken met 
megaprojecten waarbij we niet alleen 

het ontwerp en de bouw doen, maar ook verant-
woordelijk zijn voor de financiering en het asset-
management. Deze zogenoemde DBFM- projecten 
kennen contracten die gemakkelijk 1300 tot 1400 
pagina’s tellen. Het zijn intensieve verwervingstra-
jecten waarbij het nog belangrijker is om de ver-
binding te zoeken met alle betrokkenen. Tijdens de 
uitvoering blijft contractmanagement van eminent 
belang, maar dat ligt minder binnen mijn scope, 
daar zijn mijn collega’s intensief bij betrokken. 
Ik ben met name bezig in de verwervingsfase van 
deze megaprojecten waarbij het doel is: risico’s 
beperken en het liefste omzetten in nieuwe mo-
gelijkheden.’

  

‘ IK ZIE HET ALS MIJN 
TAAK OM RISICO’S 
HELDER INZICHTELIJK  
TE MAKEN’

TEKST JOOST ZONNEVELD FOTOGRAFIE MAURITS GIESEN

‘  HET BEPERKEN VAN 
RISICO’S IS EEN 
GEZAMENLIJK PROCES’
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192
De eerste 192 studio’s 
zullen midden 2019 in 
Antwerpen de deuren 
openen. Daarna volgen 
Diegem in België en 
Chisinau in Moldavië.

7.000
De komende vijf jaar 
bouwen BESIX en A-STAR 
Group door hele wereld  
7.000 wooneenheden 
voor flexwerkers, expats, 
zakenreizigers en  
toeristen. 

De komende vijf jaar gaat BESIX in  
een joint venture 7000 woon eenheden 
bouwen door dehele wereld . Onder de 
naam A-STAY kan de moderne reiziger 
een stadsverblijf boeken voor de korte, 
middellange of lange termijn. 

BESIX heeft samen met de A-Star Group een nieuw 
concept dat mikt op een brede groep van flexwerkers, 
expats, zakenreizigers en toeristen. Binnen deze groepen 
ontstaat een groeiende vraag naar woonruimte voor kor-
te of langere duur, waar de hotelsector niet voldoende 
antwoord op heeft.

CEO van A-Star Eric Thoelen: ‘Deze formule biedt een 
oplossing voor mensen die op zoek zijn naar logies voor 
een nacht tot een jaar. De studio’s liggen in het centrum 
van de steden en zullen een “thuisgevoel ver van huis” 
oproepen.’

De A-STAY technologie biedt gasten de mogelijkheid om 
via de smartphone aan te geven waar ze behoefte aan 
hebben. Ze kunnen hun kamer tegen betaling personali-
seren met een waaier aan aangepaste diensten. Dankzij 
dit hoge niveau van online personalisatie kan A-STAY 
een concurrerende prijs vragen zonder aan kwaliteit te 
hoeven inleveren.

Elk gebouw zal beschikken over moderne technolo-
gieën zoals artificiële intelligentie, spraakbesturing en 
de allernieuwste domotica. De gemeenschappelijke 
ruimtes bevatten cafés, fitnessruimtes, wasserettes, 
ontvangstzalen, tuinen, et cetera. De inrichting vormt 
op elk vlak een groot contrast met die van de anonieme 
uitstraling van de klassieke hotels.

De eerste 192 studio’s zullen midden 2019 in Antwerpen 
de deuren openen. Daarna volgen Diegem in België en 
Chisinau in Moldavië. ‘Wij reiken A-STAY de uitgebreide 
expertise, degelijkheid en internationale uitstraling van 
BESIX aan, waardoor het concept zich snel en efficiënt 
kan ontwikkelen’, aldus Eric Thoelen.

A-STAY

ONDERNEMERSCHAP 

A-STAY
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KONINKLIJKE MUMMIES 
De spectaculaire 
verhuizing van het 
grafmonument van 
Toetanchamon was een 
van de hoogtepunten 
bij de oplevering van het 
splinternieuwe Grand 
Egyptian Museum. 
De uiterst complexe 
constructie is uitgevoerd 
door BESIX en Orascom.

Behalve Toetanchamon zullen 
koninklijke mummies en tiendui-
zenden andere zeldzame of unieke 
archeologische schatten uit de 
Egyptische oudheid onderdak 
vinden in het enorme museum op 
het Plateau van Gizeh. Het bestaat 
onder meer uit tentoonstellings-
zalen, een, congrescentrum met 
3D-scherm, winkels, restaurants 
en bijgebouwen. Om het plateau 
van Gizeh niet te verstoren, bevindt 
het museum zich op enige afstand 
van de hoger gelegen piramiden 
Cheops, Chefren en Mykerinos. De 
afmetingen en het ontwerp van 
het museum doen bepaald niet 
onder voor die van de piramides. 
Ook de constructie en bijbeho-
rende uitdagingen kunnen ermee 
wedijveren.

Geplooide dakplaat
Eén van de bijzonderheden van het 
ontwerp is een enorme geplooide 
dakplaat. Deze elegante, gelede 
structuur van 33.000 m2 bestaat 

uit trapsgewijs verspringende pla-
ten waarvan geen vierkante meter 
hetzelfde is. Hun afmetingen, sa-
menstelling en hellingen vormden 
een driedubbele uitdaging voor de 
ingenieurs. Ze moesten een manier 
vinden om deze uiterst complexe 
betonstructuren met een hoge 
nauwkeurigheidsgraad te realise-
ren om een perfecte uitlijning van 
de onderkant van het dak en de 
hangplafonds te bekomen.

Het juiste evenwicht
Om de 14.630 m3 beton de juiste 
vorm te geven moest er eerst 
een complexe bekisting gemaakt 
worden, die ondersteund werd 
door een structuur van versterkte 
balken en plafondplaten. Daar 
ging een onderzoek naar de 
betonsamen stelling aan vooraf. 
Het Franse  bedrijf Lafarge, dat 
gespecialiseerd is in cement en 
granulaten, testte verschillende 
samenstellingen en vond het beste 
 compromis tussen functionaliteit 
en een opper vlaktekwaliteit die het 
 enorme spanningsniveau aankan. 

Naam: Grand Egyptian Museum 
Contractvorm: Build
Locatie: Cairo, Egypte
Stakeholders: BESIX & Orascom
Opdrachtgever: The Ministry of 
State for Antiquities
Bouwperiode: 2012-2018
Architect: Henegan Peng 
 Architects

BESIX

WERELDWIJD

33.000m2
De geplooide dakplaat heeft 
een omvang van 33.000 m2.² 

14.630m3 
De dakplaat bestaat uit 
14.630 m3 beton. 

€810.000.000
Totale waarde.

TIENDUIZENDEN 
ARCHEOLOGISCHE 
SCHATTEN VINDEN 
ONDERDAK IN HET 
MUSEUM

Grand Egyptian Museum
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HET HOOGTEPUNT  
VAN PALM ISLAND  

Dubai

In Dubai bouwt BESIX in 
een consortium aan een 
megaproject. Royal Atlantis 
moet het sluitstuk én het 
hoogtepunt worden van het 
bekende Palm Island in Dubai.

Zes geschakelde torens met een hotel met 
achthonderd kamers, 230 appartementen 
waarvan de goedkoopste twee miljoen dollar 
moet kosten en enkele tientallen restaurants 
met ‘celebrity’ chef-koks. Het zijn slechts 
enkele van de vele noemenswaardige details 
van het megaproject Royal Atlantis, dat in 
totaal een slordige achthonderd miljoen 
euro gekost heeft. ‘In Europa zijn we anders 
gewend, maar in Dubai zijn dit soort projecten 
nog steeds niet ongewoon,’ zegt Lieven van 
Sande, engineeringsmanager bij BESIX, dat 
het luxeproject samen met het Zuid-Koreaan-
se bedrijf Ssangyong in de rijke golfstaat 
bouwt. ‘Maar’, voegt hij daaraan toe: ‘dit 

moet wel het hoogtepunt van het Palm Island 
worden. Bovendien komt het op een van de 
laatste open stukken te staan; het wordt het 
sluitstuk van het eiland.’

BESIX is al decennialang actief in het 
 Midden-Oosten en heeft daar een goede 
naam opgebouwd, vooral als het gaat om 
hoogbouw en om een kwalitatief hoogwaar-
dige afwerking. ‘Dat alles bij elkaar heeft 
eraan bijgedragen dat wij dit bijzondere pro-
ject kunnen bouwen, denk ik’, zegt Van Sande 
desgevraagd over het bouwproject dat eind 
2016 startte en eind 2019 opgeleverd moet 
worden. ‘Het is een gigantische operatie waar 
dag en nacht soms wel tienduizend man aan 
werkt en waar we voor complexe vraagstuk-
ken komen staan. 

Vooral daar waar het onderste deel, de basis, 
overgaat in de zes torens, is ingewikkeld. 
‘Dat komt omdat we in het ontwerp rekening 

moesten houden met wensen die bij aanvang 
nog niet duidelijk waren.’ Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de diepte van de liftputten 
op het ogenblik dat de liftaannemer nog niet 
gekozen is, tot het ontwerp van de keuken 
van een van de restaurants waarvan de chef-
kok nog niet geselecteerd is.’
 
Van Sande legt uit dat een uitgebreid team 
van bouwers, consultants en medewerkers 
van de opdrachtgever voortdurend overleg 
pleegt over keuzes in het ontwerp en dat 
allemaal in een heel hoog tempo. ‘Om het 
behapbaar te maken is het project opge-
knipt in dertig delen, maar het blijft zaak om 
snel creatieve oplossingen te bedenken en 
beslissingen te nemen want het tempo moet 
er wel in blijven. Het managen van dergelijke 
projecten is iets waar wij bij BESIX goed in 
zijn. Wij geven ook niet zomaar op als het 
even tegen zit.’

BESIX

WERELDWIJD
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TEKST JOOST ZONNEVELD

  

HET HOOGTEPUNT  
VAN PALM ISLAND  
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BAANBREKENDE 
TUNNEL  

BESIX

WERELDWIJD

10 km
De tunnel wordt 10 
 kilometer lang.

30-45 m
De tunnel ligt op een 
 diepte van 30 tot 45 
meter.

11,05 m
De boordiameter vande tunnel 
wordt  11,05 m.

Dubai
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BAANBREKENDE 
TUNNEL  

In Dubai gaat BESIX samen 
met PORR een drainage-
tunnel aanleggen. Het is de 
eerste overheidsopdracht 
in Dubai. De opdrachtgever 
is het bestuur van de stad 
Dubai. 

De Deep Tunnel Storm Water wordt in 
1095 dagen, ofwel exact drie jaar, aan-
gelegd. Deze tunnel moet het grond- en 
regenwater uit een gebied van 245 km2 

gaan verzamelen en afvoeren naar de 
Golf.

Het drainagesysteem van de tunnel moet 
sterk genoeg zijn om de toenemende 
verstedelijking, zware regenval en hoge 
grondwaterstand de baas te kunnen. 
Deze baanbrekende tunnel zal zowel 
regen- als grondwater opvangen en 
bijna 40 procent van het stedelijk gebied 
rondom Dubai draineren. Daarin ligt ook 
Al Maktoum International Airport, waar 
onder andere de Expo 2020 zal plaats-
vinden. 

Het project bestaat uit een tien kilome-
ter lange tunnel met een boordiameter 
van 11,05 m op een diepte van 30 tot 45 
meter onder de grond. De tunnel zal be-
schikken over vier diepe schachten van 
elk veertien tot twintig meter doorsnede, 
die 40 tot 45 meter diep de grond ingaan 
om de aansluitkamers te verbinden met 
de tunnel. De vier aansluitkamers - een 
bij elke verticale schacht - zullen het wa-
ter van het regenwaternetwerk verzame-
len en naar de schachten voeren. 
Daarnaast worden twee microtunnels 
(elk 3 m doorsnede en 380 m lang) onder 
de straat Sheikh Mohammed bin Zayed 
gebouwd en kleinere MEP-werken 
uitgevoerd, zoals kleppen in de aanvoer-
buizen aanbrengen, elektrische werken 
uitvoeren en de stroming meten. 

De China Railway Engineering Equip-
ment Group (CREG) gaat twee EPB-tun-
nelboormachines maken die in oktober 
2018 op de werf zijn aangekomen. Het 
hele project ligt op schema om op tijd 
klaar te zijn voor de Expo 2020 in Dubai.245 km2

Het gebied Dubai World 
Central (ongeveer 135 km2) 
en  aangrenzende gemeenten 
(ongeveer 245 km2).

€345.000.000
Totale waarde.
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THIJS LAMBERT is assetmanager. 
 ‘De ondernemende bedrijfscultuur 
bij BESIX spreekt mij aan. Je krijgt 
veel verantwoordelijkheid en je 
wordt uitgedaagd met creatieve 
oplossingen te komen.’

‘Bij BESIX ben ik verantwoordelijk voor de onder-
houdscomponent van projecten waarvan we ons 
niet alleen met het ontwerp en de bouw bezig-
houden, maar ook met het onderhoud. Het is daar-
om van belang dat het assetmanagement vroeg 
in het proces betrokken wordt. Welke materialen 
gaan we gebruiken? Welke consequenties heeft 
dat voor het onderhoud? Wat betekent dat finan-
cieel? Het gaat er om keuzes te maken die voor 
de gehele levenscyclus van projecten de meest 
optimale zijn.   
Neem bijvoorbeeld de ondergrondse parkeer-
garage bij de Garenmarkt in Leiden. Dat is een 
complex project door de  monumentale panden 
in de oude binnenstad die tijdens de bouw ook 
bereikbaar moet blijven. 
Na oplevering vindt de overdracht naar de 
maintenance  company plaats. Dan moet het 
onderhoudsmanagement ingericht worden, 
monteurs geïnstrueerd, het onderhoud uitgevoerd 
en vindt er overleg plaats met de opdrachtgever. 
Ik werk aan verschillende onderhoudsprojecten 
van  BESIX en ben dan ook veel onderweg. Zoals 
zojuist voor overleg met staal- en coatingspe-
cialisten ter voorbereiding van een tender voor 
de vernieuwing van meerdere stalen bruggen in 
België.
Assetmanagement wordt steeds belangrijker 
omdat steeds meer projecten in de markt gezet 
worden waarbij de  bouwer ook het onderhoud 
doet. Bij BESIX is daar steeds meer aandacht 
voor en het is voor mij interessant om het asset-
management in ons bedrijf verder te ontwikkelen.’ 

MIJN WERKPLEK

BESIX Nederland
Trondheim 22-24
Postbus 8 / 2990 AA Barendrecht
+31 180 641 990
nederland@besix.com
besix.nl

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


