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VOORWOORD 

JEROEN PHILTJENS

Vijftig jaar geleden zette de eerste mens ter wereld 
een voet op de maan. Wat toen ondenkbaar leek, is nu 
gewoon. Inmiddels dromen wij stiekem van de BESIX-
vlag op de maan. Wat mij aanvankelijk een onbereikbare 
stip op de horizon leek, zou wel eens met rasse schreden 
dichterbij kunnen komen. Op het gebied van innovatie is er 
binnen ons bedrijf veel gebeurd. 

Vijf jaar geleden speelde innovatie zich nog voornamelijk 
af binnen de BESIX-muren. We waren ermee bezig maar 
niet bewust. Ons programma Unleash heeft voor merkbare 
verandering gezorgd. Innovatie leeft, het werkt en onze 
deur staat open voor de buitenwereld. 

Neem onze samenwerking met Rijkswaterstaat, waarin 
we onderzoeken hoe hun uitvraag ons kan uitnodigen tot 
innovatief denken. Dat is een bijzonder spanningsveld. 
Innovatie vraagt immers om het onzekere toe te laten 
terwijl een uitvraag onzekerheden juist zoveel mogelijk wil 
uitsluiten. In het project DOEN heeft deze gezamenlijke 
zoektocht geleid tot een techniek met koolstofvezels die 
de liggers van brugdekken versterkt. Wie weet wordt de 
volgende innovatie de bouw van een 3D geprinte brug?

Voor een ander soort spanning zorgt de vraag hoeveel 
je prijs wilt geven van je innovaties? Daarin moeten 
we de juiste balans zien te vinden tussen een goede 
dosis concurrentievoordeel en de meerwaarde van 
samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat we vooral 
moeten inzetten op dat laatste en ideeën moeten 
delen. Innovaties gaan zo hard, dat de houdbaarheid 
ervan beperkt is. Bovendien is iedereen met innovatie 
bezig, niet alleen onze concurrenten. Door te delen en te 
leren van elkaar kunnen wij veel sneller inspelen op alle 
veranderingen in de markt en er als sector alleen maar op 
vooruitgaan.

Als BESIX Nederland dragen we daar ons steentje aan bij. 
Door steeds te zoeken naar innovaties in projecten zoals 
bij DOEN en in De Groene Boog. Van de 400 ideeën die 
voor het Unleash-programma zijn ingediend, hebben wij 
er een aantal met veel passie gepitcht. Een ervan dingt 
nu mee in de competitie voor de hele BESIX-groep. En 
vergeet ook niet de innovaties in ons gloednieuwe BESIX 
Huis in Dordrecht. U leest erover in dit magazine. Laat het 
ons weten als het u tot innovatie inspireert!

Jeroen Philtjens, directeur BESIX Nederland

E
M

Y
 E

L
L

E
B

O
O

G

EEN 
INNOVATIEF 
IDEE?
DEEL HET!

344  
Er komen 344 
appartementen in 
waarvan 258 huur- en 
86 koopwoningen. 

113m 
De toren wordt 113 
meter hoog. 
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IN UITVOERING

TERRACED TOWER 

‘The Terraced Tower aan de Maas in Rotterdam is een van de meest 
 complexe  projecten die we momenteel onder handen hebben’, zegt 
 Michel Mulder, operations manager voor BESIX Nederland. ‘Het wordt 
een toren van 113 meter hoog, waarin 344 appartementen komen. 

Niet alleen door de hoogte, ook door de locatie is de bouw van de 
 Terraced Tower een uitdagend project. Om te beginnen ligt het bouw
terrein ingeklemd tussen een kade en de drukke Boompjeskade. Het is 
dus letterlijk bouwen op een postzegel. Bovendien loopt midden over het 
bouwterrein een leiding van de Rotterdamse stadsverwarming en een 
wirwar aan datakabels die in gebruik moeten blijven. 

Het bouwteam besloot tot een innovatieve aanpak van omgekeerd 
 bouwen. In plaats van zoals gebruikelijk eerst de bouwkuip te  ontgraven 
om daarna te gaan bouwen, is eerst het dak van de ondergrondse 
parkeer garage gerealiseerd. In die periode, buiten het stookseizoen, 
werd de stadsverwarmingsleiding tijdelijk afgekoppeld. Na het storten 
van het dak, is de leiding erbovenop weer aangesloten.

Mulder: ‘Binnenstedelijk bouwen in het centrum van Rotterdam betekent 
een extra uitdaging omdat de stad na het bombardement in de Tweede 
Wereldoorlog bovenop de puinresten is herbouwd. Dat wisten we natuur
lijk, maar er lagen meer en grotere puinstukken onder de grond dan we 
hadden verwacht.’ 

Ook werden er archeologische interessante vondsten gedaan,  afkomstig 
uit vroegere havens die er hebben gelegen. Mulder: ‘Geen ‘gouden’ 
vondsten jammer genoeg, maar wel verschillende kruiken en oude 
houten bielzen afkomstig van een scheepshelling. In goed overleg is 
alles  zorgvuldig uit de grond gehaald. Dit alles maakt het een mooi en 
uitdagend project.’ 

HOOGBOUW 
OP EEN 
TOPLOCATIE

BINNENSTEDELIJK

2021  
Oplevering: eerste 
kwartaal van 2021. 
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Het project Buitenring Parkstad Limburg (BPL) is 
in de laatste fase van de uitvoering beland. Nog 
één kilometer en het project, dat bijna tien jaar 
 geduurd heeft, is klaar. De afgelopen maanden 
vond nog een complexe operatie plaats: de aanleg 
van de twee kunstwerken die samen de turbo-
rotonde over de A76 vormen.

‘Dat was een van de ingrijpendste  momenten 
 binnen BPL en had grote impact’, vertelt 
hoofd-werkvoorbereider Dominique De Pré. ‘De 
A76 ging veertien dagen elke weeknacht volledig 
dicht om de prefab-liggers voor de kunstwerken 
te plaatsen. En dat is niet zo evident voor een 
rijksweg.’ 

Ook de constructie zelf is een huzarenstuk. Met 
twee ronde dekken van 655 en 780 kubieke meter 
beton vormen ze samen de turborotonde. Het 
vervoer van de 82 liggers waarvan de zwaarste net 
geen 74 ton weegt, was ook een uitdaging.  
De vleugelvormige uitbouw was op sommige 
 plekken wel vijf meter breed. 

Om de rotonde af te werken werden  gedurende 
vier nachten tien betonnen randelementen 
geplaatst van zo’n 1335 kilo per stuk. Deze ‘Poort 
naar Parkstad’ wordt dit najaar officieel geopend. 
Dan is de buitenring volledig ontsloten en kan ook 
de laatste kilometer van de in totaal 26 kilometer 
lange buitenring gebruikt worden.

Turborotonde

POORT NAAR 
PARKSTAD

82
2 kranen van 500 en 
250 ton leggen 82 
liggers op hun plek. 

620m3
Het grootste ronde 
dek van de rotonde: 
620 m3 beton.

14
De A76 ging 14 
nachten dicht.

125m
De doorsnede van de 
turborotonde is 125 m.

30
 30 mensen waren 
iedere nacht aan het 
werk.
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De skyline van Den Haag krijgt er twee 
iconische gebouwen bij. Op 4  februari 
ging de schop in het  Maria Stuartplein, 
voorheen bekend als Grotius plaats, 
voor twee woontorens met een hoogte 
van 100 en 120 meter. Naar verwachting 
 kunnen de eerste bewoners in 2022 
hun intrek nemen in de 655  woningen 
 waarvan 114 goedkope huurwoningen.

Nieuwe veiligheidsrichtlijnen
De gemeente Den Haag heeft op dit 
project nu al de nieuwe richtlijn Bouw-  
en Sloop veiligheid van toepassing 
verklaard, die  officieel per 1 januari 
2020 wordt ingevoerd. Dat betekent dat 
tijdens de bouw al de  nieuwe,    strenge 
veiligheidsregels in acht  genomen 
moeten worden. ‘We worden daarmee tot 
het uiterste uitgedaagd om de veiligheid 
in de bouwmethodieken en uitvoering te 
waarborgen’, zegt projectmanager Gert 
van Aperen. ‘Zo moesten we iedere keer 
de naastgelegen bibliotheek ontruimen 
als er een damplank werd aangebracht 
die binnen het valbereik van de biblio-
theek kwam.’ 

Complete make-over
De bouw van de Grotiustorens is een 
samen werking van BESIX en J.P. van 
Eesteren in opdracht van Provast. Het 
vormt het startpunt van een complete 
make-over van het stationskwartier. Op 
de begane grond van de nieuwe torens 
komen kantoren, winkels en horeca plus 
een dubbellaagse onder grondse parkeer-
garage. Over de A12 komt een overkap-
ping waarop een park en een wandelpad 
worden aangelegd. Architectenbureau 
MVRDV, bekend van de Markthal in 
 Rotterdam, tekende voor het ontwerp.

MAKE-OVER 
 STATIONSKWARTIER 
DEN HAAG START MET 
GROTIUS TORENS  

In aanwezigheid van zo’n 600 genodigden opende 
Prinses Beatrix op 6 februari in Nieuwegein de 3e kolk 
van de sluis die naar haar vernoemd is. Het is de groot-
ste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. De 
50.000 schepen die jaarlijks van en naar de havens van 
Rotterdam en Amsterdam varen, kunnen nu nog sneller 
passeren.  
 
Met de officiële opening komt een 
einde aan een periode van 2,5 jaar 
bouw. ‘De twee sluishoofden zijn 
ieder 30 x 60 meter’, zegt omge-
vingsmanager André Hoogerwerf. 
‘Elk sluishoofd bevat twee deuren 
die elk 490.000 kilo wegen, 28 meter 
breed zijn, 14 meter hoog en 6,25 
meter dik. In de 3e kolk is 44.875 
m3 beton en 17.900 ton wapening 
verwerkt.’

Om elf extra wachtplaatsen en meer 
manoeuvreerruimte voor de sche-
pen te creëren, is het Lekkanaal 
verbreed. Ten noorden van de sluis 
is het kanaal tussen de 40 en 90 
meter breder geworden, ten zuiden 
105 meter. Tot en met deze zomer 
worden de bestaande kolken en het 
oude sluiscomplex gerenoveerd en 

het Lekkanaal nog verder verdiept. 
‘Als we dit najaar alle renovatiewerk- 
zaamheden afronden, zijn alle drie 
de kolken weer volledig in gebruik’, 
aldus Hoogerwerf.

PRINSES BEATRIX 
OPENT 3E KOLK  

Prinses Beatrixsluis

2.000.000
Voor de volledige verbreding is  
2 miljoen m3 materiaal afgegraven.

44.875m3
In de 3e kolk is 44.875 m3 beton 
 verwerkt.
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IN BEELD

TYPISCH BESIX 

HET BESIX HUIS

HET NIEUWE BESIX HUIS 

Slimme energie
Het BESIX Huis beschikt over een state-of-the-art energiemanagementsys
teem. De energie van de zonnepanelen wordt zoveel mogelijk opgeslagen in 
een batterij, zodat die gebruikt kan worden op momenten dat er een tekort is 
aan stroom.  Dit gebeurt door middel van artificialintelligencealgoritmes 
die continu voorspellen hoe hoog de opbrengst van de zonnepanelen zal zijn, 
hoeveel energie er beschikbaar is op het net en hoeveel het BESIX Huis nodig 
heeft. De algoritmes beslissen dan autonoom wanneer hoeveel en welke 
energie gebruikt zal worden. Ook de electrische auto’s zullen in deze even
wichtsoefening opgenomen worden.

8  BUILDING CHANGE



Veel licht, veel lucht in de vorm van hoge 
verdiepingen, groen dat van binnen naar buiten 
doorloopt en een duurzame, state-of-the-art 
 klimaatinstallatie. Het onlangs geopende 
hoofdkantoor van BESIX Nederland in Dordrecht is 
niet alleen een prettige werkplek; het opvallende 
ontwerp weerspiegelt ook waar BESIX voor staat. 

TEKST ANNEMIEKE DIEKMAN FOTOGRAFIE BURO JP
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IN BEELD

HET BESIX HUIS
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Projectleider Bert Bakker van BESIX 
is enthousiast over het ontwerp van  
 RoosRos Architecten. ‘De identiteit 
van BESIX komt er goed tot uiting. De 
heldere en zichtbare constructie visuali
seert de civiele tak van BESIX, terwijl de 
glazen gevel verwijst naar de complexe 
hoogbouw, waar BESIX in uitblinkt. De 
imposante gevel met zijn grote luifel 
vormt een link naar de opvallende ge
bouwen die BESIX bouwt.’ 

Inspirerende ontmoetingen
Aan de binnenkant is veel aandacht 
besteed aan de wensen en verlangens 
van de medewerkers. Het hart van het 
kantoor, het open, transparante atrium, 
is aangekleed met vele verschillende 

planten die de lucht zuiveren en er is een 
buitenterras voor gezamenlijke lunches 
of korte koffiepauzes. De belangrijk
ste functies bevinden zich allemaal op 
één etage. Dat garandeert korte lijnen, 
goede samenwerking en inspirerende 
ontmoetingen. 

‘Samen met Sprank Interieurprojecten 
zijn er verschillende soorten werkplek
ken gecreëerd, waarmee het nieuwe 
gebouw flexibel werken stimuleert: 
staand of zittend, geconcentreerd alleen 
of juist een fijne ontmoetingsplek. Met 
het nieuwe gebouw willen we uitdragen 
dat BESIX een open en innovatief bedrijf 
is met een platte organisatie’, aldus Bert 
Bakker.

HET GEBOUW STIMULEERT 
FLEXIBEL WERKEN
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IN BEELD

Geen gas maar zon 
Opvallend aan het pand zijn de hoge glazen gevel van triple 
glas, de witte dakbedekking met daarop 272 zonnepanelen 
en de aparte installaties en technische ruimtes voor het bin
nenklimaat aan de oost en de westzijde. Hiermee wordt op
timaal gebruik gemaakt van de verschillende temperaturen 
binnen het gebouw. Warmte en koelte kunnen naar behoef
te aangevoerd worden. Op een werkplek aan de noordkant 
zal vaak wat meer warmte nodig zijn, terwijl een intensief 
gebruikte vergaderruimte al snel (te) warm kan worden. 
Het kantoor draait op een volledig elektrisch systeem, er 
komt geen gasaansluiting meer aan te pas. Op mooie dagen 
leveren de zonnepanelen zelfs zoveel energie, dat driekwart 
van de dagopbrengst in een batterij kan worden opgeslagen 
voor gebruik later.

HET BESIX HUIS
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Biocentric lighting
Het welzijn van de mensen in het gebouw is ook  
erg belangrijk. Bakker: ‘Daarom hebben we 
naast al het groen ook gezorgd voor akoestische 
plafonds. Daarnaast is er volop gezonde voeding 
verkrijgbaar bij de uitgebreide saladebar.’ De 
medewerkers  kunnen ook gebruik maken van de 
laatste technische snufjes. Zo is er biocentric 
lighting; licht dat zijn kleur aanpast aan het bio
ritme van de mens. Verder is er de bring me box, 
een wand met vakken waar medewerkers pakjes 
die ze privé besteld hebben kunnen laten afleve
ren. ‘Daar komt geen receptioniste meer aan te 

pas. Zodra het pakje door de bezorger in de box 
is afgeleverd, krijgt de  betreffende medewerker 
automatisch een berichtje.’

In de praktijk
Sinds het kantoor half februari in gebruik is 
genomen heeft Bert Bakker al veel positieve 
reacties gehoord. ‘Zonder dat ik er specifiek om 
vraag, hoor ik dat iedereen er blij mee is. Erg fijn 
dat het ontwerp in de praktijk blijkt te werken. 
Dat is ook een compliment voor de architecten 
en interieurontwerpers. Zij hebben goed begre
pen waar BESIX voor staat.’

BIO-CENTRIC LIGHTING  
PAST ZICH AAN HET 
BIORITME VAN MENSEN AAN
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PROJECT DOEN
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‘VRIJ DENKEN 
EN DOEN WAT 

GOED IS’

Project DOEN

»

TEKST BERT POTS FOTOGRAFIE JEROEN DIETZ
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Rijkswaterstaat heeft in één team met BESIX/Mourik 
(Combinatie NU) de Nijkerkerbrug gerenoveerd. Guido 
Hagemann, directeur productie en projectmanagement van 
Rijkswaterstaat PPO, blikt met Alexander Heeren, commercieel 
directeur infra van BESIX Nederland, terug op een bijzonder 
project waarbij het vooral ging om goede samenwerking, 
logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is. 

et beginpunt van project DOEN ligt voor Guido 
Hagemann alweer jaren terug. ‘Een groep jonge 
medewerkers, overwegend twintigers, benaderde 
mij met de vraag of we een onderhoudsproject niet 
op een andere manier zouden kunnen aanpakken. 
Zij lopen in de praktijk tegen allerlei problemen 
aan. Sommige projecten monden uit in eindeloos 
gesteggel met een aannemer over onder meer de 
prijs. Daarom hadden zij de behoefte om een werk 
op een andere manier te benaderen. Vanuit samen-
werking. Heel transparant. En met respect voor de 
belangen van alle betrokken partijen. Het is hart-
stikke mooi als jonge mensen willen vernieuwen.’

Vrij denken
Hagemann spreekt over ‘een proces van vrij denken 
en vervolgens doen wat goed is’. De aanpak van 
de Nijkerkerbrug leende zich volgens hem goed 
voor een wat andere route. ‘We hebben een project 
naar boven gehaald van voldoende omvang en met 
voldoende ruimte – onderhoud aan de brug was 
intern voorzien, maar nog niet uitgewerkt - om het 
eens een keer anders te doen. De initiatiefnemers 
hebben we zo de mogelijkheid geboden maximale 
klantwaarde te realiseren en de belangen van alle 
stakeholders voorop te stellen, die belangen te er-
kennen en van daaruit de brug aan te pakken. De 
beheerder vervulde daarbij de rol van gebruiker.’

Alle belangen boven water 
De keuze om vanuit maximale klantwaarde te 
denken leidt tot wezenlijk andere vragen, meent 
Hagemann. ‘Dan gaat de discussie over het be-
perken van de hinder voor de weggebruikers. De 
brug is onderdeel van een belangrijke verbinding 
tussen Gelderland en Flevoland. Voor de gebrui-
kers maakt het aantal dagen dat zo’n brug moet 
worden afgesloten nogal wat uit. Maar het gaat 
evengoed over de vraag wat de toekomst van die 
brug is. Moet de brug na de versterking honderd 
jaar meekunnen? Of is een levensverlenging van 

‘ DIE ENTHOUSIASTE 
MEDEWERKERS 
EN DE RUIMTE DIE 
RIJKSWATERSTAAT GAF, 
MAAKTE ONS  
NIEUWSGIERIG’ 

Alexander Heeren is sinds 2011 directielid van 
BESIX Nederland. Sinds januari 2015 bekleedt hij 
twee directiefuncties: Commercieel Directeur 
BESIX Nederland voor de infrastructurele werken 
en Manager Technisch Stafbureau. Ook is hij sinds 
januari 2019 voorzitter van de Vakgroep Civiele 
Betonbouw van Bouwend Nederland. 
Eerder werkte Heeren als uitvoeringsmanager 
grote buitendienststellingen bij Combinatie 
BAM/Dura Vermeer en was hij tendermanager bij 
BAM Civiel.

DUBBELINTERVIEW

PROJECT DOEN
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dertig jaar voldoende? Er is veel energie gestoken 
in het boven water krijgen van alle belangen die 
rond zo’n brug aan de orde zijn.’

Is iedereen tevreden gesteld? ‘Ik zal niet zeggen 
dat alle wensen zijn ingewilligd. Het gaat bij zo’n 
onderhoudsproject om de afweging wat echt nodig 
is. Het beschikbare budget speelt natuurlijk ook 
een rol, maar de beheerder heeft van begin tot eind 
goed meegedacht en meegedaan’, aldus Hagemann. 

Gezamenlijke aanpak
Daarbij is door het team volgens Hagemann, niet 
alleen naar de stakeholders gekeken. ‘Zij hebben 
ook veel energie gestoken in het enthousiasmeren 
van de markt. Door te vragen: Help ons! Denk mee 
en lever ideeën voor een gezamenlijke aanpak van 
die brug.’  Voor Alexander Heeren lag betrokken-
heid van BESIX bij de aanpak van de Nijkerkerbrug 
niet onmiddellijk voor de hand. ‘Bij het beschikbaar 
komen van een opdracht beoordelen we altijd of 
het past in onze bedrijfsstrategie. Eigenlijk vonden 
we het werk te klein. Maar de hulpvraag van die 
enthousiaste medewerkers en de ruimte die zij van 
Rijkswaterstaat kregen om het een keer anders 
te doen, maakte ons wel nieuwsgierig. We wilden 
daarom samen met Mourik graag een rol spelen 
bij de aanpak van die brug.’

Naast de zoektocht naar de beste ideeën en een 
goede afweging van alle belangen, zo benadrukt 
Hagemann, speelde het creëren van goede samen-
werking vanaf het eerste moment een belangrijke 
rol. ‘Vanaf het begin was duidelijk dat we ons op 
de samenwerking zouden richten. Natuurlijk: een 
partij moet technisch voldoende gekwalificeerd zijn 
een dergelijke klus te klaren, maar de rode draad 
was helder. We wilden een partij waar we goed 
mee zouden kunnen samenwerken. De bereidheid 
van een marktpartij om met ons tot optimale sa-
menwerking te komen, diende leidend te zijn voor 
de gunning.’

Trendbreuk
Hagemann spreekt in dit verband over een bete-
kenisvolle trendbreuk. ‘Ook binnen Rijkswater-
staat moesten we nieuwe antwoorden vinden. 
Traditioneel zijn we gewend op beste prijs- 
kwaliteitsverhouding (BKPV) te gunnen en daarbij 
modelcontracten te gebruiken. Bij dit project zijn 
we vertrokken vanuit de stelling: wat moeten we 
minimaal regelen? Oftewel: wat moet er worden 
vastgelegd bovenop wat er al in  het Burgerlijk Wet-
boek staat? Ook niet onbelangrijk. Een publieke 
organisatie als Rijkswaterstaat moet altijd de eigen 
werkwijze en de besteding van middelen tegenover 
de politiek kunnen verantwoorden.’ 

Aan de andere kant had hij het volste vertrouwen, 
dat het betrokken team geen onverstandige din-
gen zou doen. ‘Hun goede ideeën, de wezenlijke 
bereidheid open en transparant te zijn en de aan-

»

wezigheid van ‘een cirkel van kritiek’ - met des-
kundige, kritische mensen van binnen en buiten 
de organisatie- maakte het relatief makkelijk het 
team maximale ruimte te bieden.’

Bij de keuze voor intensieve samenwerking met 
Combinatie NU ging Rijkswaterstaat niet over één 
nacht ijs. Aanvankelijk zaten er vijftien partijen aan 
tafel. Dat aantal werd na een beoordeling van de 
verwachtingen over het project en de aangedragen 
visies op samenwerking teruggebracht tot vijf. Na 
een assessment bleven er drie partijen over. Die 
werden vervolgens uitgedaagd in vier documenten 
nog meer duidelijk te bieden over onder meer de 
wijze van samenwerking, de engineering van het 
project en de financiële afwikkeling.  ‘We werden 
uitgedaagd goed na te denken over het project en 
de gehele procesgang en de wijze waarop we binnen 
een integraal projectteam zouden gaan samenwer-
ken’, benadrukt. Alexander Heeren. ‘In co-creatie 
met de klant. En met passie. Dat zijn begrippen die 
horen tot de kernwaarden van ons bedrijf.’

Juiste team
De combinatie heeft veel energie gestoken in de 
formatie van het juiste team. ‘We hebben heel be-
wust bepaalde mensen aangezocht en met hen het 
gesprek gevoerd over hun intrinsieke motivatie. 
We wilden twee doelen bereiken: een goed team 

‘ DIT IS EEN 
BETEKENISVOLLE 
TRENDBREUK. 
OOK BINNEN 
RIJKSWATERSTAAT 
MOESTEN WE NIEUWE 
ANTWOORDEN 
VINDEN’

Guido Hagemann is al 23 jaar 
werkzaam bij Rijkswaterstaat. Sinds 
2013 is hij als directeur Productie & 
Projectmanagement verantwoordelijk 
voor de efficiënte landelijke aansturing 
van de projectteams. Daarvoor was hij 
gedurende zes jaar portfolio directeur 
(opdrachtgever) bij de Directie Projecten 
en Directeur Realisatie Infrastructuur. 
en  werkte hij elf jaar bij Rijkswaterstaat 
Zuid-Holland. Daar was hij onder meer 
verantwoordelijk voor de verbreding van 
de A4 Burgerveen-Leiden.

TEKST BERT POTS FOTOGRAFIE JEROEN DIETZ

De Nijkerkerbrug is vanaf augustus 2017 
gerenoveerd. Doel was de levensduur 
van de vijftig jaar oude brug – een 
 belangrijke schakel in de verbinding 
 tussen Gelderland en Flevoland- voor 
dertig jaar te verlengen. Dagelijks 
passeren zo’n 18.000 voertuigen. 
Indertijd werd de brug ontworpen op 
verkeersklasse 45. Sinds de jaren zestig 
is de verkeersbelasting echter flink toe-
genomen, waardoor schade aan de brug 
was ontstaan.  
Bij de renovatie zijn de liggers en de 
pijlers versterkt en opgedikt. Het brug-
dek boven de Slingerweg is vervangen. 
Verder zijn er werkzaamheden uitge-
voerd aan de fietspaden. Omdat het 
renovatiewerk aan de brug grotendeels 
vanaf de onderkant werd uitgevoerd, 
bleef de hinder voor weggebruikers tot 
een minimum beperkt.

AANPAK NIJKERKERBRUG
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vormen, maar ook een team formeren dat comple-
mentair zou zijn aan het team van Rijkswaterstaat. 
We hadden samen zeven mensen beschikbaar, die 
allemaal de bereidheid hadden volledig voor het 
project te gaan. Uiteindelijk hebben we conform 
de uitvraag vijf mensen gekozen.’

Heeren is trots op zijn team en op de wijze waar-
op Combinatie NU met Rijkswaterstaat heeft 
samengewerkt. Hij verwijst onder meer naar de 
harmonieuze wijze waarop kostendeskundigen 
het project hebben begroot. ‘Zij hebben samen 
achter één computer het project onder de loep 
genomen en samen een reële raming gemaakt.’ 
Of naar de opvallende keuze van BESIX/Mourik 
om Rijkswaterstaat deelgenoot te maken van de 
kwartaalrapportages. ‘Over die stap heb ik zelf ook 
nog wel even nagedacht. Er kwamen vragen over 
vanuit het concern, maar als je vanuit vertrouwen 
en wederzijds respect wilt samenwerken, dan is 
het belangrijk echt transparant te handelen en ook 
over zaken als onze kwartaalrapportages helder-
heid te bieden. Daarmee hebben wij het onderling 
vertrouwen extra voeding kunnen geven.’ 

Er is ook geen discussie geweest over de eindafre-
kening, benadrukt Hagemann. ‘Bij DOEN is sprake 
van eerlijk werk voor een een eerlijke prijs. Het 
gaat erom dat de prijs fair is.  Vooraf zijn afspra-
ken gemaakt over de bandbreedte van bepaalde 
benoemde risico’s. Ook is  duidelijk wanneer het 
risico  voor de opdrachtnemer is en vanaf wanneer 
van de opdrachtgever.’ Heeren is op zijn beurt blij 
met een dergelijke risicobeperking. ‘Van ons mag 
ondernemerschap worden verwacht. Daar hoort 
een zeker risico bij. Maar tegenvallers kunnen 
niet altijd en alleen op het bord van de aannemer 
terechtkomen.’
   
Gedachtengoed verspreiden
Krijgt project DOEN navolging? Hagemann gelooft 
niet dat er nu een stramien ligt om voortaan alle on-
derhoudsprojecten anders te doen, maar elemen-
ten uit DOEN zullen zeker hun weg vinden naar 
komende projecten. ‘DOEN krijgt geen vervolg 
door op voorhand hetzelfde te doen. Dat werkt niet, 
maar er is wel een platform ingericht van waaruit 
we het gedachtengoed verder willen verspreiden. 
De lessen zijn vastgelegd. DOEN-ambassadeurs 
helpen andere teams. Bepaalde elementen zullen 
zeker hun weg vinden, daar ben ik van overtuigd.’
Alexander Heeren signaleert dat ook buiten de 
kring van Rijkswaterstaat veel belangstelling be-
staat voor de resultaten van DOEN. ‘We merken 
dat bij marktconsultaties elders. Bij provincies, 
gemeenten en waterschappen. Op tal van plekken 
bestaat behoefte om de samenwerking tussen op-
drachtgevers en bouwwereld te verbeteren, hebben 
mensen van DOEN gehoord en is er steeds meer be-
reidheid om van elkaar te leren. BESIX en Mourik 
dragen net als Rijkswaterstaat het gedachtegoed en 
de geleerde lessen uit in eigen land en daarbuiten.’ «

WAT HEEFT DOEN 
OPGELEVERD?

1. Maximale klantwaarde. Rijkswater   - 
s taat en de omgeving zijn tevreden over 
het resultaat.  Onder andere omdat de 
renovatie weinig hinder heeft veroor-
zaakt voor de weggebruikers. 

2. Eerlijk geld voor eerlijk werk. Rijks-
waterstaat heeft waar voor zijn geld 
gekregen en BESIX/Mourik hebben een 
nette winst gemaakt. 

3. Een voorspelbaar verloop van de 
 uitvoering. De brug werd binnen de 
planning weer opengesteld en het meer-
werk kwam uit op minder dan 2 procent. 

Verder was er sprake van minder gedoe, 
minder verrassingen, verhoogde effici-
entie, minder papierwerk, meer ruimte 
voor innovatie en vakmanschap, soepele 
overdracht aan de beheerder, meer 
 gezamenlijk eigenaarschap, meer onder-
ling begrip en meer werkplezier.  

RONDETAFEL

PROJECT DOEN
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De Groene Boog is gestart met 
de verlenging van de A16. Dit 
samenwerkingsverband tussen 
BESIX, Dura Vermeer, Van Oord 
en TBI legt de komende jaren in 
opdracht van Rijkswaterstaat een 
tunnel plus 11 kilometer nieuwe 
snelweg aan tussen Rotterdam The 
Hague Airport en het Terbregseplein. 
Deze moeten een einde maken 
aan de dagelijkse files en de 
opstoppingen op de omliggende 
lokale wegen. 

Samen zijn de vier partijen verantwoordelijk voor 
zowel ontwerp, bouw, financiering en het onder-
houd van de weg gedurende twintig jaar. De 
A16 loopt door het Lage Bergse Bos. Daar wordt 
een 2.100 meter lange half verdiepte landtunnel 
gebouwd.

Projectleider Albert Timmerman: ‘Het is niet 
alleen een complex tracé, ook de slappe bodem 

plaatst ons voor technische uitdagingen. Daar-
naast  voorziet onze aanpak in de aanleg van een 
energieneutrale snelweg en dat is een primeur. 
Niet eerder heeft een partij een dergelijke weg voor 
Rijkswaterstaat aangelegd . Wij maken niet alleen 
de snelweg, maar ook de landtunnel energie-
neutraal.’

Ook de benodigde gebouwen worden zo energie-
zuinig mogelijk door LED-verlichting te gebruiken. 
De installaties in de tunnel werken op gelijkstroom. 
De energie die daarna nog nodig is, wordt met 
zonnepanelen opgewekt. ‘Op die manier zal 
evenveel worden verbruikt als opgewekt’, aldus 
Timmerman. Hij wijst nog op een andere noviteit. 
‘Onder de naam TWIN-16 bouwen we een digitale 
tweeling. We maken virtueel een identieke weg 
waardoor we faalkosten kunnen beperken. TWIN-
16 maakt het makkelijker met Rijkswaterstaat tot 
 afstemming te komen en de virtuele snelweg is 
handig in de  communicatie met de partijen in de 
omgeving  omdat we goed kunnen laten zien wat er 
de  komende jaren gaat gebeuren.’ 

11 km
lang wordt stuk nieuwe snelweg, 
inclusief de tunnel.

2.100 m
wordt de half verdiepte landtunnel. 

HET PROJECT 
MOET VOOR EIND 
2024 GEREED 
ZIJN. 

€998 mln
gaat het hele project kosten. 

TEKST BERT POTS EN ADRIENNE PETERS FACTS & FIGURES

DE GROENE BOOG

EERSTE 
ENERGIENEUTRALE 
LANDTUNNEL

A16  Rotterdam 
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SLUISHUIS 
Na een voorbereidende periode van ruim drie jaar zijn 
BESIX NL en VORM Bouw in opdracht van BESIX RED en 
VORM Ontwikkeling in december 2018 gestart met de 
bouw van het Sluishuis. Aan de rand van de Amsterdamse 
nieuwbouwwijk IJburg verrijst een iconisch woongebouw 
naar ontwerp van de 44-jarige Deense architect Bjarke 
Ingels. Het is zijn eerste gebouw in Nederland.

TECHNISCH HOOGSTANDJE

PROJECT

IN UITVOERING

46.000 m²  
Omvang. 

1.128 m²  
commerciële ruimten.

30  
Aanlegplaatsen voor  
ongeveer 30 
woonboten. 

440  
Energieneutrale appartementen, 
waarvan 369 in de middeldure- en 
vrije sector huur.
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TEKST BERT POTS FOTOGRAFIE JAAP VAN DEN BEUKEL

‘De ontwikkeling verloopt anders dan we gewend zijn’, 
zegt projectontwikkelaar Thomas Veys van BESIX 
RED. ‘Doorgaans ontwikkelen we voor individuele 
kopers. Het Sluishuis bestaat onder meer uit 369 
huurappartementen die aangekocht zijn door 
vastgoedvermogensbeheerder Bouwinvest. Wij moeten 
voldoen aan hun  programma van eisen.’ 

Niet alleen het ontwerp van het Sluishuis is volgens 
hem bijzonder, dat geldt ook voor de uitvoering, want 
geen etage is hetzelfde. ‘Dat vraagt veel van onze 
constructeurs en van ons als uitvoerende bouwbedrijven.’ 

Ook het bouwprogramma is veelomvattend. ‘We 
maken meer dan alleen een woongebouw, een 
grote parkeergarage en ruim 1.100 vierkante meter 
commerciële ruimte. De site ligt in het water. Daar 
omheen realiseren we een compleet waterprogramma 
met onder meer steigers, aanlegplekken voor sloepen, 
verschillende eilanden en kavels voor varende 
woonschepen. Overwogen wordt speciaal voor die kavels 
op maat gemaakte woonschepen te ontwerpen. Dat heb 
ik nog niet eerder meegemaakt,’ aldus Veys.  Op 18 april 
2022, na een bouwtijd van veertig maanden, moet het 
complex gereed zijn.    
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INTERVIEW

CARLO SCHREURS

Carlo Schreurs

‘  IK DROOM VAN 
DE BESIX-VLAG 
OP DE MAAN’
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eil Armstrong die in 1969 als 
eerste mens een stap op de 
maan zette: Carlo Schreurs, 
Chief Development Officer 
(CDO) bij BESIX, kan het zich 
nog goed herinneren. Ruim-
tevaart fascineert hem al van 
kindsbeen af. Inmiddels ligt 
ook Mars binnen bereik. Er-
gens eind jaren dertig van deze 
eeuw zal mogelijk de eerste 

mens deze planeet kunnen betreden, verwacht 
de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. 
Maar daarvoor moet er eerst een permanente basis 
op de maan verrijzen.
 Bij de bouw van die ‘hub’ is ook voor aannemers 
een rol weggelegd, denkt Schreurs. Bijvoorbeeld 
bij de constructie van de overkappingen voor de 
woon- en werkeenheden. Dat moet zo efficiënt mo-
gelijk. Met welke materialen – cement, water en 
zand ontbreken op de maan – en hoe die te binden, 
is nog onduidelijk. Maar een printer voor deze 
constructies is er al wel: de BESIX 3D. Die staat 
in de op 17 april officieel geopende 3D-printstudio 
in Dubai. Met slechts een beperkte hoeveelheid 
beton maar zonder bewapening print dit apparaat 
op ingenieuze wijze ijzersterke constructies.
Schreurs, enthousiast: ‘Mijn droom is dat de 
 BESIX-vlag nog bij mijn leven op de maan prijkt. 
Als ik kijk waar we nu staan dan is dat denk ik 
niet onmogelijk.’

Biometrische identificatie
Luchtfietserij? Nee, daar is Schreurs niet van. De 
CDO is, ondanks zijn passie voor het onbeken-
de, down to earth. Innovatie is voor BESIX van 
existentieel belang. ‘Om te voorkomen dat andere 
industrieën onze plek gaan innemen,’ aldus de 
CDO. En omdat BESIX verder kijkt dan zijn co-
rebusiness. 
Als goed voorbeeld daarvan noemt Schreurs het 
BESIX Stay-project in samenwerking met A-Stay. 
Dit is een jong, urban en toegankelijk overnach-
tingsconcept op basis van technologische en 
duurzame innovatie. ‘Het project is onlangs van 
start gegaan met vier hotels. De ambitie is dat 
we binnen vijf jaar op 35 locaties in totaal 7000 
kamers kunnen aanbieden. Die onderscheiden 
zich van andere hotelkamers doordat alles – van 
kamertemperatuur, verlichting, het bestellen van 

eten en toegang tot de fitnessruimtes door mid-
del van biometrische identificatie volledig aan uw 
persoonlijke wensen wordt aanpast.’

UNLEASH
Sinds eind 2015 ligt de lat nog iets hoger. BESIX 
zet sindsdien nog zwaarder in op vernieuwing. 
Schreurs: ‘We innoveerden wel, maar leunden 
tegelijkertijd een beetje te veel achterover. Er was 
geen platform waar we kennis met elkaar deelden. 
Ook lieten we nog te veel kansen liggen op het 
gebied van digitalisering.’
Aan Schreurs, al 37 jaar werkzaam bij BESIX, de 
cosponsors en het Innovatie Team de schone taak 
om zo’n innovatieplatform te initiëren. Dat werd 
UNLEASH. Aanvankelijk richtte zich dat op de BE-
SIX-medewerkers in de vorm van innovatiework-
shops, bootcamps, hackatons en post-bootcamp-
begeleiding. Inmiddels wordt ook samengewerkt 
met bedrijven als Proximus, Space Application 
Services. Witteveen + Bos, de universiteit van 
Gent, de Antwerp Management School en ETH 
Zurich plus een aantal veelbelovende start ups. 

389 pitches
UNLEASH heeft drie concrete doelen: BESIX laten 
uitgroeien tot een van de toonaangevende bedrij-
ven op het gebied van open innovatie, drie nieuwe 
businesslijnen lanceren die op termijn elk goed zijn 
voor een omzet van tenminste 50 miljoen euro, 
en tenslotte de innovaties implementeren in ten-
minste de helft van alle nieuwe BESIX-projecten.
De belangstelling voor het programma is groot. 
Schreurs: ‘Iedereen kon pitchen. We hadden ge-
rekend op zo’n honderd ideeën, dat werden er 
liefst 389.’ Drie edities heeft UNLEASH inmid-
dels achter de rug. Op de eerste lag de focus bot-

tom-up: collega’s konden zelf met ideeën komen 
en participeren in het programma. De tweede was 
meer top-down; het management reikte concrete 
topics aan waar het graag innovatie ideeën over 
zag binnenkomen. Voor de derde aflevering was 
de opdracht open: iedereen, ook buitenstaanders, 
kon ideeën pitchen.

BESIX 3D
De oogst is indrukwekkend; negen projecten 
overleefden de selectieprocedure en daarvan 
zijn er inmiddels drie gelanceerd. BESIX 3D is 
daar een van, evenals BESIX Clean Air, dat be-
staat uit luchtzuiverende mospanelen die kunnen 
worden aangebracht langs snelwegen en andere 
infrastructuurwerken. Dat zal voor het eerst in 
juli 2019 gaan gebeuren langs de Rijnlandroute, 
de nieuwe wegverbinding van Katwijk naar de A4 
bij Leiden. Het derde project, BEsim, richt zich op 
het verminderen van het energieverbruik en de 
daaraan gerelateerde CO2-uitstoot van machines 
op de bouwplaats en is inmiddels in uitvoering 
in de VAE.
Veelbelovende projecten zijn Exo4work, een on-
derzoeksproject naar de praktische mogelijkheden 
om exoskeletten te gebruiken, en Floating City, dat 
onderzoek doet naar het ontwikkelen en installe-
ren van drijvende steden. Daarnaast is een aantal 
projecten in ontwikkeling in de VAE, waaronder 
BESIX Food Concessions, dat zich richt op de 
duurzame productie van groenten, en SLIMways, 
een samenwerkingsproject met Be-mobile op het 
gebied van verkeersmonitoringsystemen in het 
Midden Oosten. Met de BESIX Start-Ups Accele-
rator heeft BESIX sinds juni 2018 bovendien zijn 
eigen internationale start-up programma. 

Vlag op de maan
UNLEASH staat niet op zichzelf. BESIX innoveert 
voortdurend, onder meer via zijn eigen Enginee-
ring Department, dat bijvoorbeeld actief is met 
BIM, drones, data-analyse en artificiële intelligen-
tie. Het planten van de BESIX-vlag op de maan 
zit daar nog niet bij, maar Carlo Schreurs heeft 
alle reden de toekomst positief tegemoet te zien: 
‘Ontwikkelingen als de digitalisering in combinatie 
met grote maatschappelijke uitdagingen als de 
klimaatverandering en de globalisatie hebben een 
evolutie in gang gezet. Die is uitdagend. Maar een 
ding weet ik zeker: als BESIX zijn we er klaar voor.’

Van een 3D-betonprintstudio in Dubai tot luchtzuiverende 
mospanelen. Op het gebied van innovatie zet BESIX majeure 
stappen. Maar Chief Development Officer Carlo Schreurs kijkt 
verder. 

TEKST JAN SMIT FOTOGRAFIE NIELS BLEKEMOLEN

 

‘ INNOVATIE IS  
VOOR BESIX VAN 
EXISTENTIEEL  
BELANG’
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SYMPOSIUM

VEILIGHEID 

In 2022 wil BESIX in de Top 3 van 
veiligste bouwbedrijven van Neder-
land staan. Om dat ambitieuze doel  
dichterbij bij te brengen, deden een 
kleine tweehonderd medewerkers in 
en rond het nieuwe BESIX Huis mee 
aan het Symposium Veiligheid. Ze 
konden kiezen uit negen workshops 
over veilig handelen en er was ook 
ruime aandacht voor het versterken 
van de veiligheidscultuur.
 
De veiligheidsambities van BESIX liegen er niet 
om, zo benadrukte directeur Jeroen Philtjens bij 
aanvang van de bijeenkomst. ‘Veiligheid is van 
iedereen. Niet alleen van de man op de bouw-
plaats, maar van iedereen die betrokken is bij het 
veiligheidsproces. Dat doen we niet alleen voor 
onszelf, maar voor iedereen op elk moment. Die 
stap moeten we zetten.’ Veiligheid is niet voor niets 
onderdeel van de strategische doelstelling. BESIX 
staat nu op  trede drie van de zogeheten veiligheids-
ladder. Volgens Jeroen Philtjens is de kans groot 
dat  BESIX over twee jaar tot de top drie van de 
veiligste bouw bedrijven van ons land gaat behoren.

De juiste signalen
Op de rotonde voor het BESIX Huis staat tijdens 
het symposium een mobiele hijskraan opgesteld. 
Partner Heros Kraanverhuur geeft uitleg over het 
veilig aanslaan van lasten en het gebruik van de 
juiste hand- en alarmsignalen. Ook wordt aan de 
deelnemers duidelijk gemaakt wat bij het verplaat-
sen van materialen de absolute don’ts zijn. Verder 
zijn er sessies over onder meer het juiste gebruik 
van een veiligheidsharnas, het herkennen van on-
veilige situaties op de bouwplaats, het beïnvloeden 
van gedrag en een veiligheidscultuurspel. Ook is er 
aandacht voor constructieve veiligheid.  

Het gaat om gedrag
‘Veiligheid vormt een integraal onderdeel van al 
onze dagelijkse activiteiten en voor iedereen binnen 
de onderneming’ zegt QHSE-manager Albert-Jan 
van der Hulst. ‘In de negen workshops hebben 
we daarom aandacht besteed aan verschillende 
 aspecten daarvan. Van het veilig gebruik van een 
veiligheidsharnas tot de Zien-Leren-Handelen- 
methodiek die we bij BESIX toepassen. Optimale 
veiligheid valt of staat bij een proactieve houding 
en het juiste gedrag van iedereen. Daar moeten we 
elkaar over durven blijven aanspreken.’

VEILIGHEID VOOROP
 

‘  IEDEREEN MOET  
ELKAAR DURVEN  
AAN TE SPREKEN’

TEKST BERT POTS FOTOGRAFIE DINGENA MOL
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INNOVATIES BESPOEDIGEN BOUW  

Eind september 
2019 opent de Deens 
kroonprinses Mary de 
naar haar genoemde 
brug over het fjord in 
Roskilde. De oplevering 
vindt zes weken eerder 
plaats dan gepland. 
Om dat te bereiken 
heeft BESIX tijdens 
de bouw een aantal 
innovatieve methodes 
toegepast. Design- en 
Qualitymanager Rob 
Demeersman legt uit.

‘In mei 2019 hebben we de beton-
werken afgerond waarmee de bei-
de zijden van het fjord met  elkaar 
werden verbonden. Dat is een 
belangrijke stap naar de oplevering 
van de totale snelweg, die gepland 
staat op 15 september van dit jaar. 
Dat is zes weken vroeger dan de 
contractuele eind datum van het 
project. Meteen na de officiële 
inhulding van de brug door kroon-
prinses Mary worden de weg en de 
brug geopend voor al het verkeer.

Elektrische 
 verwarmings kabels
Een jaar geleden zijn we begonnen 
met de installatie van de betonnen 
segmenten voor de 1400 meter 
lange brug. Om de brug en de 
snelweg eerder dan gepland op 
te kunnen leveren, hebben we 
met BESIX een aantal innovatieve 

methodes toegepast. 
De uithardingsduur van het beton 
is bepalend voor de voortgang. Bij 
dit project hebben we veel werk-
zaamheden bij lage temperaturen 
moeten uitvoeren. Om de wachttijd 
te minimaliseren zijn elektrische 
verwarmingskabels in de kritische 
betonelementen geplaatst. Zo 
wordt de uitharding van het beton 
bespoedigd. Daarnaast kunnen 
we door middel van sensors op 

afstand de temperatuur in het 
uithardende op afstand monitoren. 
Aan de hand van de ontwikkeling 
van de temperatuur in het vers ge-
storte beton, kunnen we de sterkte 
ervan afleiden.

Betere coördinatie 
Om nog efficiënter te kunnen 
werken hebben we de ‘Lean’ 
 planningstechniek van het 
Last-Planner—systeem toegepast. 
In deze methode worden alle 
relevante partijen betrokken bij het 
opstellen van de korte-termijn-
planning. Dit leidt tot een planning 
die door alle partijen gerespec-
teerd wordt. Bovendien ontstaat zo 
een betere coördinatie tussen de 
verschillende disciplines en onder-
aannemers, waardoor we onnodige 
wachttijden kunnen verminderen 
en dus efficiënter kunnen werken.’

BESIX

WERELDWIJD

492
 In totaal werden 492 
segmenten geplaatst 
met elk een gewicht 
van ongeveer 100 ton.

25m
De brug is tot 25 
meter hoog en heeft 
een spanwijdte van 
maximaal 80 meter.

30.000m3 
Er is 30.000m3 beton 
gebruikt. 

900km 
Er is 900 km aan 
kabels  gebruikt.

55m
De paalfunderingen van de brug  
zijn uniek voor de Deense markt.  
De palen zijn 2 meter breed en tot  
55 meter diep 

Brug over het Roskilde-fjord 

VEILIGHEID VOOROP
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EXPO 2020   
DUBAI

In Dubai levert BESIX met drie projecten een 
belangrijke bijdrage aan de opbouw van de 

Wereldtentoonstelling 2020. We zorgen voor de 
infrastructuur van de locatie en zijn verantwoordelijk 

voor de bouw van het Belgische én Franse paviljoen.
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In samenwerking met Orascom legt BESIX de 
 infrastructuur voor Expo 2020 aan. Dit omvat 
de systemen voor bevloeiing en afvalwaterafvoer, 
wegen, het telecomnetwerk, buizen en elektrici-
teitskabels en de water- en stroomtoevoer. De site 
van Expo 2020 zal van tussen oktober en april 2021 
300.000 bezoekers per dag kunnen ontvangen. 

BESIX bouwt ook mee aan het Belgische paviljoen. 
Het gebouw krijgt de vorm van een groene boog 

en zal toonaangevend zijn vanwege de combina-
tie van engineeringtechnieken en geavanceerde 
slimme technologie. Het paviljoen wordt een af-
valvrije smart building. Voor het concept werkten 
we samen met Assar Architects, Vincent Callebaut 
Architectures, Krafthaus en Creneau International.  

Het Franse paviljoen is in zijn geheel een ode aan 
het licht met onder andere een spectaculaire bin-
nengevel van 1.800 m2. Het gebouw wordt een 
mooi voorbeeld van de groene transitie, onder 
andere dankzij een nagenoeg autonome stroom-
voorziening. Het concept is ontwikkeld in samen-
werking met Atelier du Prado, Celnikier & Grabli, 
Immersive(s), OTE Ingénierie en Otelio. 

ERVARING

BESIX heeft al de nodige ervaring met 
 wereldtentoonstellingen. In 2004 voerden we 
de renovatiewerken uit aan het Atomium in 
Brussel, dat oorspronkelijk gebouwd werd voor 
de Expo van 1958. Op dit moment zijn we bezig 
met de bouw van het Belgisch paviljoen op de 
esplanade van de Citadel van Namen. 
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Nieuwe collega’s downunder

  

Met de overname van de Australische bouwfirma 
Watpac Limited, voltooide de BESIX Group in 
december 2018 haar grootse overname ooit. Jean-Pol 
Bouharmont, hoofd Operations bij Watpac vertelt wat 
de voordelen van deze nieuwe samenwerking zijn. 

OVERNAME WATPAC 
BIEDT NIEUWE KANSEN 
IN AUSTRALIË 

One Central Park Sydney is het 
grootste project van Watpac 
tot nu toe. De vijf woontorens 
en 15.000 m2  winkelruimte 
 vormen een iconische eye-
catcher, mede dankzij het 
vele natuurlijke groen aan de 
buitenkant. Het uitstekende 
deel is een heliostat, dat over-
dag zonlicht reflecteert en ’s 
avonds een lichtshow verzorgt. 

28  BUILDING CHANGE28  BUILDING CHANGE



ESIX en Watpac zijn geen vreemden voor 
elkaar. Sinds april 2013 is de BESIX Group 
aandeelhouder van Watpac en sindsdien 
heeft ze haar deelneming geleidelijk uit-
gebreid totdat ze volledig aandeelhouder 
werd. ‘Onze complementaire activiteiten 
openen mooie groeiperspectieven in Aus-

tralië’, bevestigt Jean-Pol Bouharmont. Sinds februari 
2019 is hij hoofd Operations. ‘Watpac zal meer diensten 
kunnen aanbieden en meedingen naar grotere, veel-
omvattende opdrachten zoals maritieme projecten en 
complexe gebouwen.’  

Marine & Civil Works 
De klanten en medewerkers van Watpac hebben positief 
gererageerd op het overnamenieuws. ‘De lokale markt 
stelt zich doorgaans wat terughoudend op tegenover 
nieuwkomers, maar onze personeelsleden zijn rond-
uit enthousiast dat ze voortaan deel uitmaken van een 
grote groep. Watpac streeft dezelfde bedrijfswaarden 
na als BESIX. Die staan bij alle medewerkers hoog in 
het vaandel.’
‘We willen van Watpac een grote speler maken in de 
vier Australische staten waar we al actief zijn, door het 
marksegment van complexe gebouwen te veroveren. 
Dankzij de capaciteit van BESIX en haar expertise op het 
gebied van Design Engineering en Methods ligt dit nu 
binnen bereik. Het is ook onze ambitie om een nieuwe 
afdeling op te richten: Marine & Civil Works. De lokale 
verwevenheid van Watpac in combinatie met BESIX’ 
rijke ervaring op het vlak van Engineering en maritieme 
werken maakt dit mogelijk.’
 
Carrièrekansen 
‘De overname van Watpac stelt ons in staat om nieuwe 
markten te betreden, daarvan te leren en die kennis 
weer met onze klanten te delen. Deze acquisitie biedt 
ook nieuwe kansen voor zowel de medewerkers van 
BESIX die in Australië willen werken als die van Watpac 
die een carrière in het buitenland beogen. Ik moedig 
iedereen daarom aan om informatie in te winnen over 
de mogelijkheden die zich nu in Australië aandienen 
dankzij de fusie van de beide bedrijven.’

Jean-Pol Bouharmont, Hoofd Operations bij Watpac: 
‘Watpac streeft dezelfde bedrijfswaarden na als BESIX. 
Die staan bij alle medewerkers hoog in het vaandel. Het 
is een bewijs dat we gemaakt zijn om samen te werken.’

Carlo Schreurs, CDO BESIX: ‘BESIX kan veel van 
 Watpac leren. Op het gebied van efficiency bijvoorbeeld 
lopen de Australiërs voorop. Sommige dingen doen ze 
gewoon slimmer, zoals de kolommen tegelijk met de 
vloerplaat gieten. Daarmee bespaar je tijd. Ook op het 
gebied van veiligheid en risicomanagement lopen ze 
voor.’

30 jr
Watpac is al 30 
jaar actief op de 
 Australische markt. 
Het is aanwezig in vier 
Australische staten 
(Queensland, Nieuw-
Zuid-Wales, Victoria 
en Zuid-Australië). 

700
Het telt 700  
medewerkers .

€1,1 mld
De waarde van de lopende werken 
is omgerekend circa 1,1 miljard 
euro. De klanten zijn hoofdzakelijk 
overheidsinstellingen (onderwijs, 
gezondheid, defensie) en spelers op 
de commerciële en woonmarkt.

GEMAAKT OM SAMEN TE WERKEN
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VAN EEN LOGISTIEKE APP TOT ROBOTICA 
Met de BESIX Start-Ups 
Accelerator heeft BESIX sinds 
juni 2018 zijn eigen internationale 
start-up programma. Dit initiatief 
richt zich als een van de weinige 
vooral op (bijna) volgroeide 
start-ups in de sectoren 
Construction Technology en 
Property Technology die op zoek 
zijn naar nieuwe commerciële 
mogelijkheden en snellere groei. 
Drie deelnemers uitgelicht.

BESIX

INNOVATIE

DE BESIX START-UPS ACCELERATOR

9
Halverwege 2019 telt
het programma negen 
start-ups. 

20
BESIX geeft hen gedurende twaalf
maanden toegang tot zijn hele 
netwerk in alle twintig landen 
waarin de groep actief is. Daarnaast 
biedt BESIX hulp bij de verdere 
product- en service-development 
plus de mogelijkheid om preferred 
commercial partner te worden. 

NOOIT MEER ONNODIG WACHTEN

PROPERGATE
Vrachtwagenchauffeurs die lang moeten wachten tot ze kunnen lossen, boze 
omwonenden en gefrustreerde projectleiders. Dat zijn de ‘uitdagingen’ van het 
bouwen op lastige locaties, bijvoorbeeld in grote steden: Anna Walkowska en 
Rafal en Robert Grudzień, drie jonge Poolse techneuten met de nodige ervaring 
in de vastgoed- en bouwwereld, denken dat dat anders kan. Ze bedachten en 
ontwikkelden ProperGate; een slimme softwareapplicatie waarmee de logistiek 
op de bouwplaats en de directe omgeving simultaan kan worden gemanaged. 
Van de onderaannemer tot de verkeersregelaar en van werkvoorbereider tot 
kraanmachinist: met mobiele telefoons, tablet of laptop kan iedere deelnemer 
aan het logistieke proces zien waar welke materialen zich precies bevinden. 
Dreigen er files of andere vertragingen, dan kan de logistiek manager direct 
bijsturen, zodat het bouwproces zo optimaal mogelijk verloopt. De eerste 
versies van ProperGate zijn inmiddels gereed en getest. De uitkomsten zijn 
veelbelovend. Een productiviteitsverbetering met zo’n 12 tot 13 procent is 
mogelijk, denken de oprichters. Deelname aan de Startup Accelerator betekent 
onder meer dat zij van BESIX de kans krijgen de applicatie bij vier prestigieuze 
pilotprojecten in te zetten.
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VAN EEN LOGISTIEKE APP TOT ROBOTICA 

KEWAZO 
Het bouwen van steigers is doorgaans een tijdrovend, arbeidsintensief en 
gevaarlijke klus. Dat moet beter kunnen, meenden studenten van de TU Mün-
chen. Hoe? Met behulp van robotica. Ze bedachten een systeem waarmee 
kostenefficiënt en veilig steigers kunnen worden gebouwd en van de ene naar 
de andere plek getransporteerd. Dat systeem voorziet gebruikers bovendien 
van heldere data, waardoor zij beter inzicht krijgen in het bouwproces. 
De resultaten zijn hoopgevend. Bij de traditionele manier van steigerbouw 
neemt het transport van de onderdelen 80 procent van de tijd in beslag. Het 
systeem van Kewazo transporteert een deel van de onderdelen horizontaal, 
wat 42 procent tijdwinst oplevert. Bovendien zijn twee medewerkers genoeg 
om een grote steiger te kunnen plaatsen en dat levert een besparing van 33 
procent op de loonkosten op. 
De ontwerpers denken bovendien dat het inzetten van de robotica het vak van 
steigerbouwer aantrekkelijker zal maken, omdat het gevaar en de arbeidsin-
tensiviteit afnemen.
Kewazo is begonnen in Duitsland, maar wil met zijn systeem ook andere landen 
gaan veroveren. Met zijn internationale netwerk en breed scala aan activiteiten 
is de BESIX-groep daarom een ideale partner. 

CAD.42
De Franse start-up CAD.42 heeft een Internet of Things-applicatie gebouwd 
die de veiligheid op de bouwplaats en de prestaties aanzienlijk kan verbeteren. 
Het systeem verbindt de werknemers, de aanwezige machines en hard- en 
software met elkaar en waarschuwt wanneer er gevaar dreigt. Dat kan via een 
app op de mobiele telefoon, maar ook met een soort horloge. 
Dit ‘horloge’ kan een signaal afgeven wanneer er bijvoorbeeld een bouwkraan 
aankomt rijden, maar ook als ergens gevaarlijke stoffen vrijkomen. De drager 
van het ‘horloge’ hoort en ziet op zijn display direct welk gevaar er dreigt en 
wat hij moet doen. Met dit IoT-systeem kunnen met één druk op de knop alle 
collega’s tegelijkertijd worden gewaarschuwd.
De applicatie is gebruiksvriendelijk en kan ook in tal van andere sectoren 
worden toegepast, bijvoorbeeld in de industrie. Behalve voor de veiligheid is 
het systeem ook ideaal om de prestaties te verbeteren, bijvoorbeeld door de 
logistiek op de bouwplaats in kaart te brengen. Middels bijbehorende software 
kan die vervolgens real time en in de herhaling worden geanalyseerd. Bedrijven 
en organisaties gebruiken dit onder meer bij de invoering van methodes om 
de productiviteit te verbeteren: Lean, Sixt Sigma et cetera. 

STEIGERS BOUWEN MET ROBOTICA GEVAAR: IEDEREEN GEWAARSCHUWD

TEKST JAN SMIT
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RON NIJS is uitvoerder. In hartje 
Den Haag werkt hij voor BESIX aan 
de Grotiustorens, twee woontorens 
van 100 en 120 meter hoog

‘Het mooiste aan mijn vak? Wat is er niet mooi 
aan, zou ik liever zeggen. Al veertien jaar werk 
ik met veel plezier bij BESIX. Het aansturen van 
mensen, alle neuzen dezelfde kant op krijgen, vind 
ik een van de leukste aspecten van mijn werk. Bij 
dit project werken we met allerlei nationaliteiten 
samen, van Ieren tot Portugezen en van Duitsers 
tot Turken. Dat maakt het nog boeiender om de 
kar te mogen trekken bij een project als dit. 
De eerste palen van de torens zijn de grond in. In 
augustus gaan we de torenkraan opbouwen en 
eind dit jaar moeten de vloeren van de begane 
grond zijn gestort. Geweldig dat ik eindelijk weer 
eens een toren mag helpen bouwen, mijn laatste 
was de Maastoren in Rotterdam. 
Het moet allemaal gebeuren op een postzegel 
midden in Den Haag, ingeklemd tussen de 
Koninklijke Bibliotheek, de A12, een trambaan 
en een doorgaande lokale weg. Die laatste moet 
in verband met de veiligheid steeds even kort 
dicht als we gaan heien. Binnenstedelijk bouwen 
is absoluut een uitdaging en hier is het echt erg 
krap. Maar het blijft fantastisch om te zien hoe 
de torens straks verdieping voor verdieping vorm 
krijgen.’ TEKST ANNEMIEKE DIEKMAN FOTOGRAFIE JAAP VAN DEN BEUKEL

MIJN WERKPLEK
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