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de Prestatieladder Sociaal Ondernemen op trede 3, de hoogst haalbare 
trede! Eind vorig jaar hebben we  besloten ons te laten certificeren. Aan-
leiding was de binnen ons bedrijf reeds aanwezige grote maatschappe-
lijke inspanningen om echt invulling te geven aan SROI en de behoefte 
om hier naar objectieve maatstaven erkenning  aan te geven vanwege 
de transparantie naar opdrachtgevers. Waar de norm hiervoor, gelet op 
de bedrijfsgrootte, 2,5 % bedraagt, hebben wij op dit moment een tota-
le sociale bijdrage van 7,5%!

Dat de orderportefeuille (redelijk) goed  gevuld is, blijkt uit de vele 
mooie werken die de revue zullen passeren wanneer u dit Krinkels News 
doorbladert. Met trots kunnen we weer zowel aansprekende grote als 
kleine meerjarige projecten aan u presenteren. En wat u zeker ook op-
gevallen zal zijn is de nieuwe uitstraling die ons Krinkels News heeft 
gekregen. Omdat onze website en huisstijl toch al weer wat verouderd 
oogden, hebben we inmiddels een nieuwe website gelanceerd. Ik wil u 
dan ook van harte uitnodigen om hier eens even een kijkje op te gaan 
nemen. Deze uitstraling zal ook in onze andere communicatie-uitingen 
doorgevoerd worden, kortom we gaan ook nu weer de toekomst met 
frisse en positieve  zin tegemoet!  
Jan Clement - Algemeen directeur Krinkels b.v.

Niets duurt voort behalve verandering
“Het is voortdurend tijd om te investeren”

We hebben een aantal turbulente jaren in de markt achter de rug, waar-
bij we als Krinkels te maken hebben gehad met veranderingen die zowel 
tot pieken als dalen hebben geleid. Inmiddels ziet het er naar uit dat 
macro economisch de weg omhoog weer is ingeslagen, ook binnen ons 
bedrijf is dat reeds merkbaar. We hebben dan ook een prima boekjaar 
achter de rug en kijken vol vertrouwen vooruit naar nieuwe uitdagingen 
die de markt ons in de toekomst te bieden heeft.

Wanneer we vooruit kijken zullen er altijd dingen zijn die in de toekomst 
gaan veranderen. Veranderingen en investeringen gaan hand in hand 
met elkaar, de afgelopen periode zijn er dan ook weer diverse nieuwe 
machines aangeschaft van cirkelmaaiers tot nieuwe Unimog combina-
ties. Met dit nieuwe materieel kunnen we onze klanten op een kwalita-
tief hoogwaardige en duurzame manier van dienst zijn. 

Ook zullen er vanaf 1 september een aantal nieuwe gezichten op de 
werkvloer verschijnen. Voor de vestiging Wouw zijn nieuwe medewer-
kers aangetrokken, in de vorm van een vestigingsleider en uitvoerder. 
Maar ook het hoofdkantoor wordt versterkt met een medewerker voor 
personeelszaken en een medewerker voor de tenderafdeling. 
Een andere investering is het per 1 mei 2014 behaalde certificaat van 
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In het stroomgebied van de Kanjel, iets ten Noorden van 
Maastricht, liggen kasteel Bethlehem en buitenplaats  
Jeruzalem.  Beide zijn onderdeel van de landgoederen-
zone Maastricht–Meerssen. In deze landgoederenzo-
ne is een nieuw landschapspark in ontwikkeling dat de 
kasteeltuin en buitenplaats met de omliggende wijken 
verbindt. Centraal thema in dit project is het maken van 
nieuwe verbindingen en het toegankelijk maken van de 
deelgebieden. De Kanjel is in dit plan de leidende factor. 
Hierdoor kan het gebied functioneren als opstap- en uit-
loopgebied naar de landgoederenzone van Maastricht. 

Omgevingsmanagement
Krinkels Heerlen realiseert in het nieuwe landschapspark 
de voet- en fietspaden, legt vier bruggen aan en voert 
het grondwerk uit.  Daarnaast is Krinkels Heerlen ver-
antwoordelijk voor het totale  omgevingsmanagement. 
Bij de uitvoering spelen de bescherming van de kamsa-
lamander en het behouden van de tongvaren een be-

langrijke rol. Daarnaast is er aandacht voor kleinschalige 
saneringen. 

Bouwteam 
De vier nieuwe bruggen zijn door de gemeente Maas-
tricht zelf ontworpen en het totale werk is op basis van 
een UAV-geintegreerde contract in de markt gezet.  Er 
werd gekozen voor een openbare aanbesteding op EMVI 
(Economisch Meest Voordelinge Inschrijving). Hierin wa-
ren zowel prijs als kwaliteit doorslaggevend en Krinkels 
behaalde hierop de hoogste score! Tijdens de uitvoering 
wordt in een bouwteamconstructie overlegd met op-
drachtgever en andere stakeholders. Dit zorgt voor een 
constructieve  samenwerking. Een goede samenwerking 
staat bij alle partijen dan ook hoog in het vaandel! 

Groen werk: Kanjelzone Maastricht 
zorgt voor verbinding“Het is voortdurend tijd om te investeren”
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wintermaatregelen op haar beurt weer in opdracht van 
ProRail. De transferruimten op de stations zijn eigendom 
van ProRail en zij hebben het beheer hiervan belegd bij 
NS Stations. Het gaat om de perrons, trappen en helling-
banen. Maar ook toe- en uitgangen van de stations, fiet-
senstallingen en toegangswegen naar de ingang worden 
meegenomen.

Logistieke uitdaging
“Daar komt natuurlijk heel veel bij kijken”, zegt Smits. “ 
Het weerbureau van het Operationeel Controle Centrum 
Rail geeft dagelijks weeradviezen af.  Op basis van deze 
adviezen wordt de inzet van de ploegen bepaald. In de 
winterperiode staat Krinkels paraat, soms wel met 900 
man. De ene week gebeurt er helemaal niets en de an-
dere week is Krinkels met volledige bezetting keihard 
aan het werk.  Dat vormt logistiek nogal wat uitdaging!”. 
Er wordt in de winterwerkzaamheden onderscheid ge-
maakt tussen preventieve en correctieve werkzaamhe-
den.  Onder preventieve maatregelen wordt het strooien 
van zand, zout en dooikorrels verstaan. De correctieve 
werkzaamheden bestaan vooral tijdens aanhoudende 
sneeuwval, uit sneeuw vegen met kleine veegmachines. 
Vanwege het kleinschalige karakter van de stations kun-
nen machines slechts beperkt worden ingezet. Het werk 
vereist dan ook extra inzet van de werknemers omdat 
het bijzonder arbeidsintensief is en uiteraard een onre-
gelmatig karakter kent. 

Frank Smits van de 
Nederlandse Spoorwegen (NS)

Terwijl de mussen van het dak vallen, worden alweer de 
eerste voorbereidende stappen gezet voor een winter-
se samenwerking tussen NS en Krinkels. Aan tafel zitten 
Frank Smits, procesmanager schoonmaak bij NS Stations 
en o.a. verantwoordelijk voor de te nemen wintermaat-
regelen op alle stations in Nederland, Adri Reijneveld en 
Paul Berger, beiden werkzaam bij Krinkels. 

“Buiten is het dertig graden en dan nadenken over win-
termaatregelen”, lacht Smits. “We moeten vroeg de kop-
pen bij elkaar steken om vanaf 15 oktober tot 1 april pa-
raat te staan”. In deze periode staat Krinkels klaar om NS 
te helpen met het sneeuw- en gladvrij houden van alle 

410 stations in Nederland. NS Stations verzorgt de 
4
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Veiligheid
“Eén van de moeilijkste aspecten van de werkzaamheden 
is het garanderen van de spoorveiligheid”, vertelt Smits. 
“Het is gevaarlijk om vlak langs de perronrand te werken 
met schuivers en machines. Eén meter vanaf de spoorrand 
is de gladheid het meest gevaarlijk, maar precies hier mo-
gen we niet met zout strooien. Door zout in de spoorbak 
kunnen wissels namelijk van slag raken”.  Maar ook de vei-
ligheid van de 900 medewerkers van Krinkels vergt veel 
aandacht. “Hoe zorg je ervoor dat, terwijl geheel Neder-
land verzocht wordt niet de weg op te gaan, hun reis naar 
en van het werk veilig verloopt? Dit betekent files vermij-
den of net zolang doorwerken tot files opgelost zijn, hier 
houden we rekening mee in de ploegafstemming”.

Speciale app
Smits geeft aan dat NS speciaal voor Krinkels een app 
heeft gebouwd die het aantal gewerkte uren en locaties 
van de medewerkers van Krinkels registreert. “Door de 
app wordt duidelijk wie waar aan het werk is en wat ze 
daar precies doen, een realtime app. Naast administra-
tieve voordelen geeft dit ons de kans om beter in te spe-
len op klachten en storingen. We kunnen direct doorge-
ven wanneer de klacht of storing wordt verholpen”. 

Hotline
Volgens Smits verloopt de samenwerking met Krinkels 
prima en hij zegt lachend dat tijdens de winterperiode 
Krinkels op positie 1, 2 en 3 in zijn telefoon staan. “We 
hebben echt een telefonische hotline en dat gaat har-
stikke goed”.  En qua uitvoering zegt Smits dat ze niet 
voor niets het contract verlengd hebben. “Er zijn eigen-
lijk nauwelijks klachten over de uitvoering. Soms komen 
er wel eens vragen, maar die zijn vanuit het proces prima 
te beantwoorden.  Kortom we zijn tevreden,  meer dan 
tevreden eigenlijk! Het jarenlange samenwerken en het 
feit dat Krinkels de stations op haar duimpje kent, werpt 
nu haar vruchten af, 95% gaat al goed en samen probe-
ren we die 5% nog te verbeteren”.

Verbeterpunten
“Het uitvoeren van wintermaatregelen is eigenlijk een 
jaarrond proces”, zegt Smits. “Na de formele winter be-
ginnen we met de verbeterpunten. In het begin van de 
samenwerking hadden we een  waslijst met verbeterpun-
ten, nu is die nog maar heel kort. Tijdens de winter is hier 
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geen tijd voor, dus worden de procesveranderingen met 
name in de andere seizoenen bedacht en doorgevoerd. 
Je hebt het natuurlijk niet altijd in de hand om de pro-
cessen gedurende de zomerperiode te veranderen, denk 
daarbij aan wetswijzigingen die per 1 januari doorge-
voerd worden. Dit vergt een goede voorbereiding”.

Managen van verwachtingen
Een goede voorbereiding wordt ook door Krinkels als 
zeer belangrijk ervaren, maar het echte werk begint in 
oktober. Reijneveld, projectleider bij Krinkels en verant-
woordelijk voor de uitvoering geeft aan dat het leuk is 
om met het weer en weersinvloeden bezig te zijn.  “Wat 
is de weersverwachting en dit dan vertalen naar werk-
zaamheden. Een dynamisch proces hoor”, zegt Reijne-
veld. Berger, vestigingsleider bij Krinkels vertelt dat een 
deel van het succes ook zit in het managen van verwach-
tingen. “Vooral bij sneeuwval kan het niet altijd en overal 
sneeuwvrij zijn, maar als we dat goed communiceren dan 
weet iedereen op welke momenten van de dag verwacht 
mag worden dat het station onder handen genomen is”. 

Tot slot 
Opzien tegen de winter doet Smits niet. Als er sneeuw 
valt, vindt hij het natuurlijk wel spannend. Voorlopig is het 
nog hoogzomer en wordt er alleen op papier nagedacht 
over de winterse omstandigheden, maar zowel NS en  
Krinkels kijken uit naar een mooie, maar vooral veilige winter!
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Begin mei 2014 opende Quercus Boomverzorging 
een nieuwe vestiging in Zoeterwoude. Van hieruit 
kan zij nu ook de Randstad bedienen. De vestiging 
is in eerste instantie gestart als satellietlocatie, 
maar het is de bedoeling om binnen enkele jaren 
uit te groeien tot een volwaardige vestiging. 

Vestigingsleider Rob Gulmans: “Onze nieuwe 
vestiging in Zoeterwoude versterkt onze positie 
in het Westen van Nederland. Dit past bij onze  
missie om een professionele, landelijke organisatie 
te zijn,  die de lokale markt goed kent en met korte 
lijnen vanuit verschillende vestigingen een optima-
le dienstverlening biedt.”

Het adres van deze nieuwste vestiging Quercus is: 
Energieweg 13 te Zoeterwoude.

Quercus opent 
vestiging 
in Randstad

Algemeen
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Samen met de klant wordt bepaald wat er gedaan moet 
worden, hoe het wordt uitgevoerd en wat de kosten zijn. 
Dit wordt in een register bijgehouden. 

Met het leggen van een basis voor een goede samenwer-
king ontstaat vertrouwen. Dat vertrouwen vindt men te-
rug een de constructieve werkhouding en het denken in 
kansen, oplossingen en mogelijkheden. 

Prestatiebestek: denken in oplossingen 
Groen werk

Sinds juli 2014 onderhoudt Krinkels Heerlen het groen 
van twee percelen in de gemeente Sittard-Geleen. Het 
integrale onderhoud wordt binnen de contouren van een 
UAV-gc contract uitgevoerd. Als servicegerichte aanne-
mer is Krinkels leidend in de te leveren beeldkwaliteit 
en het borgen van de kwaliteit hiervan. Door monitoring 
worden diverse beeldsituaties vastgelegd. Op basis hier-
van wordt de gevraagde kwaliteit geborgd en aan de op-
drachtgever - gemeente Sittard-Geleen- doorgegeven. 
Samen met de gemeente wordt de monitoring dan be-
keken en tegelijkertijd getoetst of deze voldoet aan de 
afgesproken beeldkwaliteit. 

Vertrouwen 
Natuurlijk zijn er ook werksituaties die afwijken van hoe 
het onderhoudsteam het in een eerder stadium had in-
geschat. Om afwijkingen en wijzigingen op de juiste 
manier in het proces in te passen, werkt het team met 
VTW’s (verzoek tot wijziging) en afwijkingsformulieren. 

Twitter mee op 
twitter.com/KrinkelsBV
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“Ik ben Jeroen van Schagen, getrouwd met Judith, vader 
van Vinnie en Bob en woon in Bergen op Zoom. Ik kan 
mijzelf typeren als een Bourgondiër met een passie voor 
wielrennen, die houdt van uitdagingen, zowel privé als in 
mijn werk. 

De afgelopen 10 jaar was ik werkzaam bij BAM, maar nu 
start ik per 1 september als vestigingsleider bij Krinkels 
Wouw. Na een carrière als uitvoerder en werkvoorberei-
der, heb ik een brede ervaring in het realiseren van in-
fraprojecten in de civiele-, wegen- en railbouw. In mijn 
laatste functie was ik afdelingshoofd en gaf ik leiding 
aan een groep van ca. 125 elektromonteurs. De manier 
van ondernemen, de eigentijdse organisatiestructuur en 
de gevarieerde werkzaamheden voelen goed bij Krinkels. 

Ik kijk er dan 
ook naar uit 
om nader ken-
nis te maken 
met het be-
drijf, collega’s 
en opdracht-
gevers!”

Nieuwe vestigings-
leider Wouw 

Algemeen

Het grootste wandelevenement ter wereld en het 
grootste sportevenement van Nederland, de Nij-
meegse Vierdaagse, was ook dit jaar een succes. Van 
15 t/m 18 juli namen ca. 43.000 wandelaars deel aan 
de 98ste editie van deze wandelmars. 

Ook Krinkels was van de partij tijdens deze tocht over 
lanen en paden. Het opruimen van het parcours werd 
door Krinkels aangepakt, want de eerste dag van de 
wandeltocht ging door Elst, plaats in de gemeente 
Overbetuwe. In deze gemeente veegt Krinkels sinds 
begin 2014 de wegen schoon. De medewerkers van 
Krinkels gingen hier, na de passage van duizenden 
wandelaars en toeschouwers, de afvalberg energiek 
te lijf en zorgden voor schone wegen in Elst. Ook dat 
hoort bij de dynamiek van de Nijmeegse vierdaagse! 

Bezemwagens 
Nijmeegse Vierdaagse

Infra werk

Jeroen van Schagen
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Graven van watergangen 
Hallenweg Leiden van start 

Water werk

Het was even wachten op de benodigde vergunningen en 
startmeldingen, maar op 16 juni kon Krinkels Zoeterwou-
de van start gaan met het graven van een tweetal wa-
tergangen in Leiden. Deze watergangen vormen de ver-
binding tussen de watergangen van de nieuwe woonwijk 
aan de Hallenweg en de Slaagsloot. Het grondwerk voor 
de watergangen wordt, gelet op de klasse niet-toepasba-
re vrijkomende grond, op speciale wijze op de locatie van 

de westelijke watergangen onder de BRL 7000 (werken 
met verontreinigde grond) uitgevoerd.  Dit houdt in dat 
tijdens het grondwerk de grondstromen zorgvuldig van 
elkaar worden gescheiden. Watergang en dijklichaam 
worden bekleed met een afdichtende kleilaag met ero-
sieklasse 1 en 2. Het terrein, dat een lange periode is ge-
bruikt als tijdelijke opslag van de gemeentelijke groen-
dienst, is inmiddels opgeschoond en vrijgezet. 

Deze opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van de ge-
meente Leiden. De milieukundige begeleiding is in han-
den van Geofox - Lexmond. 

BRL 7000 project
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Speelvoorzieningen in    Almere
Groen werk

In januari 2014 is Krinkels Nagele gestart met het dage-
lijkse onderhoud en het aanleggen van speelvoorzienin-
gen met valondergronden in de gemeente Almere. 

Krinkels Nagele is voor het onderhoudsdeel van dit be-
stek een samenwerking aangegaan met een erkend 
SW-bedrijf. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de 
wens van de gemeente Almere om in het kader van SROI  
(Social Return On Investment) een steentje bij te dragen. 

Het SW-bedrijf zorgt voor het dagelijks onderhoud van 
de speeltoestellen. Tot hun takenpakket behoren diver-
se werkzaamheden en kleine reparaties aan de speeltoe-
stellen, bijvoorbeeld een kapotte schommel repareren of 
het herstellen van valondergronden (na meldingen van 
bewoners en/of toezichthouders). Ook het schoonmaken 
van rubbertegels en kunstgras hoort bij het takenpakket. 

10



Speelvoorzieningen in    Almere
Groen werk

Meldingen die binnen komen via het zogeheten MRS 
(Meldings Registratie Systeem) worden binnen twee 
werkdagen afgehandeld. Dit houdt in dat er bijna dage-
lijks een werkploeg in Almere aanwezig is om deze mel-
dingen af te handelen. 

Krinkels zorgt zelf voor de aanleg van nieuwe speel- 
terreinen en het verwijderen/verplaatsen  van speeltoe-
stellen en valondergronden. De speeltoestellen worden 
door derden geleverd, maar vallen onder de supervisie 
van Krinkels. Dit om ervoor te zorgen dat de aanleg en 
leverantie van diverse onderdelen van de speelterreinen 
in goede banen geleid wordt. 

11
Meer projecten op www.krinkels.nl

samen aan de slag
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Dit levert de volgende voordelen op: 
• Het proces van preventief en correctief onderhoud 
 wordt adequater uitgevoerd, alle gebreken van de 
 technische installaties zijn al bekend; 
• Benodigde upgradewerkzaamheden worden
 inzichtelijk; 
• Positieve invloed op functionaliteit, prestaties, 
 veiligheid en imago; 
• Het combineren van inspectie en herstelwerkzaam-
 heden vermindert verkeersmaatregelen; 
• Beter inzicht in de toekomstige onderhoudskosten; 
• Met de geregistreerde informatie kan een planning 
 voor meerjarenonderhoud worden opgesteld. 

Kortom de 100% inspectie in combinatie met herstel-
werkzaamheden, is een hele uitdaging en een goede toe-
voeging in onze dienstverlening naar Rijkswaterstaat. 

Inspectie en onderhoud van technische 
installaties A6

Infra werk

Sinds jaar en dag voert Krinkels het meerjarig onder-
houd van de A6 en delen van de A27 en N50 uit. Tijdens 
de contractduur heeft Krinkels een investeringsvoorstel 
ingediend voor de uitvoering van een volledige (100%) 
conditiemeting van de technische installaties. Het gaat 
dan met name om lichtmasten, filemeldingsystemen, 
voedingskasten en verkeersregelinstallaties.

De 100% inspectie is uitgevoerd door vier inspectieteams 
voorzien van hoogwerkers en monteurs. Het vereist een 
goede afstemming van betrokken partijen (verkeerslo-
ket, A-Quin, Rijkswaterstaat en Krinkels), zodat er een 
efficiënte samenwerking ontstaat. 

Gelijktijdig met deze volledige inspectie herstelt de mon-
teur dan ook de afwijkingen en voert upgradewerkzaam-

heden uit. 
12
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Symbool van wijsheid 
op Rijksuniversiteit 
Groningen

Groen werk

Rijksuniversiteit Groningen wil haar Zernike Complex 
uitbreiden op een perceel waar nu bomen staan. Al snel 
rees de vraag: ’Hoe gaan we om met deze bomen?’ Om 
antwoord te krijgen op die vraag schakelde Rijksuniversi-
teit Groningen Quercus Boomverzorging in. 

Het komt regelmatig voor dat er bomen op een toekom-
stige bouwlocatie staan. Dit kan leiden tot een conflict-
situatie tussen groen en nieuwbouw. Om deze conflict-
situatie in kaart te brengen wordt dan een boom effect 
analyse (BEA) opgesteld. 

Hierbij wordt gekeken naar de volgende punten: 
• Kunnen er bomen behouden blijven? 
• Is verplanten een mogelijkheid tot behoud? 
• Zijn er beschermende maatregelen nodig? 
• Kunnen we deze werkzaamheden duurzaam 
 uitvoeren? 

Het onderzoek van Quercues Boomverzorging heeft in-
zichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn voor de betref-
fende bomen. Met de resultaten kan de Rijksuniversiteit 
Groningen een goede afweging maken m.b.t. het behoud 

van de bomen. De BEA is daarnaast een solide onderbou-
wing voor de vergunningsaanvraag. Op het Zernike Com-
plex gaat het om in totaal 65 bomen.

Boombescherming
Tijdens het onderzoek werden drie ransuilen, een rede-
lijk zeldzame uilensoort, ontdekt. Of het een tijdelijk be-
zoek van de uilen betrof of om hun daadwerkelijke ver-
blijfplaats gaat, is niet duidelijk. 

Na het onderzoek is Quercus tot de conclusie gekomen, 
dat een groot aantal bomen op het perceel niet in aan-
merking komt voor verplanting. Dit is gebaseerd op 
waarnemingen van conditie, soort eigenschappen of een 
beperkte toekomstverwachting. Op deze manier krijgt 
Rijksuniversiteit Groningen een praktisch advies, dat de 
kwaliteit van de gezonde bomen beschermt zonder barri-
ères op te werpen voor de ontwikkeling van het complex. 

Bezoek ons ook eens op
www.facebook.com/Krinkelsbv
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Door de aanwezigheid van hazelwormen en muurhage-
dissen, die beiden als ‘ernstig bedreigd’ zijn aangemerkt, 
mocht er gedurende de werkzaamheden geen verstoring 
van het leefgebied optreden. 

Project ´Spoorpad´ is inmiddels opgeleverd. De reacties 
zijn vooral positief. Ook voor het bestuurlijke traject was 
er in dit project veel aandacht. 

Recreatie en natuurontwikkeling 
hand in hand bij Spoorpad Maastricht

Infra werk

Krinkels Heerlen heeft in opdracht van de gemeente 
Maastricht op een oud spoorwegtraject het zogenaam-
de ‘Spoorpad’ aangelegd. Als verharding is er gekozen 
voor betonplaten, zodat het pad de industriële uitstra-
ling van het spoor zou behouden. Door dit spoorpad 
zijn de Hoge en Lage Fronten in Maastricht opnieuw 
met elkaar verbonden. De Lage Fronten zijn het restant 
van de bijna volledig afgebroken vestingwerken aan de  
noordrand van Maastricht. Het gebied ligt ingesloten 
tussen de Maas en de Hoge Fronten en er is in de loop 
der jaren een bijzondere flora ontstaan. 

Aandacht voor ecologie 
De aanleg van het recreatief betonpad heeft onder eco-
logische begeleiding van de gemeente plaatsgevonden. 

14

Twitter mee op 
twitter.com/KrinkelsBV
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Krinkels legt 
eerste kurkveld aan

Sport werk

In opdracht van Stichting De Pol uit Bentelo is Krinkels 
Hengelo begonnen met de aanleg van een kunstgras-
voetbalveld ingevuld met kurk. Dit is een primeur voor 
Krinkels! Het toegepaste kunstgras, Domo DuraForce ge-
naamd,  is gemaakt van een uitzonderlijk robuuste vezel. 
Deze vezel zorgt voor een optimale slijtvastheid. De Du-
raForce vezel is, met een dikte van 450 micron, de sterk-
ste en meest duurzame vezel tot nu toe. De slijtvastheid 
van deze vezel is gebleken uit de Lisportproef, een erken-
de test voor slijtage. 

Voordelen kurkvulling 
In tegenstelling tot het traditionele SBR wordt het nieu-
we veld in Bentelo met 100% kurk gevuld. Dit wordt ook 
wel ‘Naturafill’ genoemd; een nieuwe, milieuvriendelijke 
kunstgrasinvulling op basis van kurk. Kurk is zeer veer-
krachtig en het heeft een unieke fijne celstructuur. Het 

vervormt of verpulvert niet en absorbeert bijna geen wa-
ter. Problemen bij kou of warmte, in de vorm van rek of 
krimp, kent kurk dan ook niet. 
Kurk een geurloos materiaal en bezit, door zijn cellulai-
re structuur, een lage thermische geleidbaarheid. Testen 
tonen aan dat een met Naturafill gevuld veld tot 30% 
minder opwarmt dan een veld van traditioneel kunst-
gras. Kurk absorbeert geen vocht. Regen zakt makkelijk 
weg in de ondergrond en daardoor is het veld dus ook 
snel droog! 

Vanaf dit seizoen zal er op Sportpark De Pol in Bentelo 
op een volledig nieuw, milieuvriendelijk én duurzaam 
veld gespeeld worden! 
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Woerden krijgt drie nieuwe sportvelden 
Sport werk

Krinkels Zoeterwoude heeft het werk ‘Reconstructie 
kunstgrassportvelden 2014’ aangenomen in de gemeen-
te Woerden.  Op het complex van Sportpark Cromwijk aan 
de Waardsebaan wordt voor hockeyvereniging MHCW 
een tweetal kunstgras-hockeyvelden gerenoveerd. 

Op veld 1 was regelmatig sprake van wateroverlast. Dit 
wordt nu opgelost door het deels verwijderen van de 
flugzandfundering. Daarna worden een laag argexzand 
en  nieuwe drainsleuven aangelegd, waardoor het water 
sneller wordt afgevoerd. 
 
Ook bij voetbalvereniging SCW aan de Steinhagenseweg 
volgt de aanleg van een nieuw  kunstgras voetbalveld. 
De start van de opdracht vond plaats op 2 juni. De ople-
vering staat gepland op 15 augustus 2014. Het bestek is 
voorbereid door Buro RIET uit Bunnik. Zij voeren tevens 
de directie voor dit werk. 

16
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De stuwende kracht van Flora Nova
Water werk

In mei 2014 heeft Flora Nova, in opdracht van Imtech uit 
Amersfoort, het onderhoud aangenomen van de sluis- 
en stuwcomplexen Amerongen en Hagestein. Deze com-
plexen zijn waterstaatkundige kunstwerken en bestaan 
uit een stuw en een schutsluis. Zij maken deel uit van het 
stuwenensemble Hagestein, Amerongen en Driel. Dit 
complex omvat verder een aantal voormalige dienstwo-
ningen en een algemene parkeerplaats. Ook dit deel be-
hoort tot het onderhoudsareaal voor Flora Nova. 

Totale onderhoud 
Flora Nova voert het complete onderhoud van beide 
complexen uit. Dat wil zeggen het onderhoud van het 
gras, de beplanting en de verhardingen. Daarnaast is 
Flora Nova verantwoordelijk voor het opruimen van drijf-
vuil na hoogwater, gladheidbestrijding en is ze inzetbaar 
bij calamiteiten. Tevens wordt de jaarlijkse VTA inspec-
ties van het bomenbestand uitgevoerd en het bijbeho-
rende boomonderhoud. 

Stroomopwaarts 
Het onderhoud is gericht op natuurlijk beheer. Toepas-
sing van chemische bestrijdingsmiddelen is dus  niet toe-
gestaan. Er zijn diverse voorzieningen voor flora en fauna 
aangebracht zoals nestkasten,  vistrappen, vispassages 
en speciale ‘kamers’ van griendhout. Via dit griendhout 
kunnen palingen de stuw passeren. De vispassage en 
-trappen zijn ontworpen om vissen stroomopwaarts de 
Nederrijn te laten  inzwemmen. De vistrappen bestaan 
uit bekkens met een hoogteverschil van 16 cm. De vispas-
sage heeft in totaal 24 bekkens. 
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den, maar ook naar de bijzondere stedenbouwkundige 
opzet van het project; van bovenaf gezien heeft het pro-
ject de vorm van een bloem. In het midden bevindt zich 
het dorpsplein met daaronder een ruime parkeergarage; 
het zgn. hart van De Bloem. 

Samenwerking in dakgroen 
Flora Nova kreeg de opdracht van De Raad Bouw uit 
Rijnsburg voor de volledige terreininrichting van project 
‘De Bloem’. Het gehele nieuwbouwplan wordt voorzien 
van riolering, keerwanden, bestrating en groen. 

Ook brengt Flora Nova dakgroen aan. Groendaken zijn 
enorm in opkomst vanwege het uiterlijk, de bijdrage aan 
het milieu in de vorm van vermindering van fijnstof en 
buffering van neerslag. Flora Nova past in Rijnsbrug het 
‘Greenproof’ concept toe en voert ook dit project uit in 
samenwerking met dakdekker Kimmenade. Op de con-
structie wordt een garantie van 10 jaar afgegeven. 

Werken in het hart van ‘De Bloem’
Infra werk

Hergebruik van oude bedrijventerreinen biedt kansen 
om op mooie centrale locaties nieuwbouwprojecten te 
realiseren. Zo’n kansrijk project wordt gerealiseerd in 
Rijnsburg. Het terrein van de voormalige ‘Bloemenvei-
ling Flora’ wordt hier herontwikkeld. De herontwikkeling 
van het oude Floraterrein kreeg de toepasselijke naam 
‘De Bloem’. De naam verwijst niet alleen naar het verle-

18
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Avontuurlijk spelen in Amsterdamse Bos
Water werk

In het Amsterdamse Bos heeft Krinkels Alkmaar, samen 
met Flora Nova een waterspeelplaats gerealiseerd. Met 
hulp van kinderen van een school uit de Baarsjes heeft 
Bureau Carve het ontwerp voor deze speelplaats ge-
maakt. 

De waterspeelplek is aangelegd op en rond de Speel- 
eilanden, die liggen in de Grote Vijver van het Amster-
damse Bos. De speelplaats had al een pontje en een ka-
belbaan. In en over het water zijn bruggen aangelegd, 
hangen touwen, staan palen om in te klimmen en drijven 
netten en vlotten. Daarnaast is er ruimte om hutten te 
bouwen, te picknicken of in de zon te liggen. 

Bij de waterspeelplaats is alleen hout met keurmerk ge-
bruikt (houtsoorten robinia duurzaamheidsklasse 1-2 en 
eiken duurzaamheidsklasse 2). Een goede vertaling van 
het avontuurlijke ontwerp naar een veilige uitvoering en 
eindresultaat maakte deze opdracht bijzonder. 

Kijk ook eens op www.amsterdamsebos.nl
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