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wij het enige bedrijf zijn binnen onze branche die dit certificaat op dit 
niveau heeft behaald, iets om trots op te zijn! Met het certificaat tonen 
we aan dat het proces van duurzame ontwikkeling en Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen op de juiste wijze geïmplementeerd is bin-
nen ons bedrijf.

Een andere ontwikkeling is het toetreden van Krinkels aan het EFBQ 
Netwerk. Dan denkt U, wat is dit? Ik zal het kort proberen toe te lichten. 
EFBQ staat voor European Foundation for Business Qualification. Dit 
is een netwerk dat bestaat uit zo’n 100 ambitieuze ondernemingen uit 
verschillende branches, die zich in hun eigen branche weten te onder-
scheiden van hun concurrenten. De activiteiten, omvang en eigendoms-
structuur van deze bedrijven zijn zeer divers en kunnen behoorlijk ver-
schillen. Deze bedrijven hebben echter allemaal hetzelfde doel: zichzelf 
voortdurend verbeteren door het uitwisselen van kennis en ervaringen. 
Bedrijven kunnen alleen op uitnodiging en na een zorgvuldige selectie-
procedure toetreden tot dit selecte gezelschap.

Uiteraard hebben we naast bovenstaande ontwikkelingen ook nog de 
taak om voldoende opdrachten en projecten van groot tot klein binnen 
te halen. Met het natuurontwikkelingsproject Grutte Potten te Fries-
land, het herinrichten van het Bospark te Alpen aan den Rijn, het aan-
leggen van nieuwe sportcomplexen in de gemeente Werkendam tot het 
volledig herinrichten van de Parallelweg-Noord te Bergen op Zoom zijn 
er weer genoeg mooie projecten die wij aan U kunnen laten zien in de 
deze editie van ons Krinkels News. 

Jan Clement - Algemeen directeur Krinkels b.v.

Nieuwe tijden en ontwikkelingen aangebroken
“Waarom denk je dat er iets verandert als je hetzelfde blijft doen?”

De koude periode zit er inmiddels weer op en na een wat strengere 
winter dan afgelopen jaren kunnen we het mooie weer tegemoet gaan 
zien. Onze medewerkers hebben zich in de winterperiode door weer en 
wind weer ingezet om de gladheid op de stations en diverse wegen te 
bestrijden. Dit vraagt een flexibele houding en inspanning van onze me-
dewerkers, maar ook van hun thuisfront. Deze inspanning waarderen 
wij enorm en via deze weg wil ik hen dan ook nog eens nadrukkelijk 
bedanken voor de geleverde inzet. 

Ons boekjaar is eind april inmiddels al weer afgesloten. Als ik terug 
kijk op dit boekjaar dan kan ik in ieder geval constateren dat het een 
prima jaar geweest is waarin we weer vele mooie projecten succesvol 
hebben afgesloten. Om het komende jaar weer goede prestaties te le-
veren blijft het van cruciaal belang om de concurrentie een stap voor te 
blijven en mede door middel van nieuwe ontwikkelingen onze beoog-
de groei te waarborgen. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is de per  
1 juni in dienst getreden information manager. Een voor ons volledig 
nieuwe functie op ons hoofdkantoor met als taak de interactie tus-
sen de IT-afdeling en de “werkvloer” verder te optimaliseren en uit te 
bouwen en tevens te borgen dat de steeds groter worden rol van IT op 
adequate wijze zal blijven bijdragen aan de strategische ontwikkelingen 
binnen ons bedrijf.

Zoals in de eerdere edities van het Krinkels News al stilletjes aangekon-
digd, is het begin dit jaar gelukt om ons te certifiëren op de MVO Pres-
tatieladder niveau 4. Eén van de ontwikkelingen waarmee we aantonen 
dat we de concurrentie een stap voor zijn, dit blijkt wel uit het feit dat 
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Krinkels Heerlen ontzorgt de zorg
Infra werk

Krinkels heeft in augustus 2013 het werk ´Cultuur-
technische werkzaamheden parkeerplaats Adelan-
te, locatie Hoensbroek’ aangenomen. Dit werk was 
Krinkels op het lijf geschreven; de aanleg van cul-
tuurtechnische werken in een omgeving waarin nauw 
samengewerkt moet worden met de opdrachtgever 
en bezoekers van het revalidatie- en gezondheidscen-
trum. Ofwel, zorgen en ontzorgen. Zorgen betekent 
in dit geval dat bezoekers en leveranciers geen hinder 
mochten ondervinden van ons werk. Ontzorgen bete-
kent dat de werkzaamheden zorgvuldig en vakkundig 
uitgevoerd moesten worden. In Krinkels News 29, de-
cember 2013, heeft u hierover kunnen lezen.

De weg die Krinkels destijds is ingeslagen, heeft in-
middels geleid tot een zeer prettige relatie tussen 

Adelante en Krinkels. Afgelopen winterperiode is opdracht 
verstrekt voor het uitvoeren van grootschalige snoeiwerk-
zaamheden op twee locaties van Adelante, namelijk Hoens-
broek en Valkenburg. Ook heeft Krinkels een nieuwe par-
keerplaats inclusief groenvoorziening aangelegd op de 
locatie Hoensbroek. 

Krinkels is blij met opdrachtgevers zoals Adelante; op een 
positieve manier in gesprek blijven en aanvoelen wat partij-
en kunnen en willen. Vooral het door Krinkels aangeboden 
ontzorgende concept biedt een mooi fundament om op ver-
der te bouwen.

Meer projecten? www.krinkels.nl
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Krinkels Nagele gaat het komende jaar de 
blauwalgbestrijding uitvoeren voor de ge-
meente Almere. Blauwalg is een bacterie met 
een blauwgroene kleur die in het water leeft 
en eruit ziet als lichtgroen wier of een olie-
achtige laag op het water. Als deze laag dikker 
wordt, krijgen de algen minder ruimte en ster-
ven ze af. Hierdoor ontstaat een blauwgroene, 
stinkende brij in het water en is het niet meer 
veilig om hierin te zwemmen. 

Water werk: Blauwalgbestrijding Almere

Krinkels heeft onlangs het certificaat MVO 
Prestatieladder niveau 4 in ontvangst geno-
men. Voor algemeen directeur Jan Clement 
is dit dé beloning voor de maatschappelijke 
betrokkenheid van het bedrijf. “MVO is een 
integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. 
Het loopt als een rode draad door onze duur-
zame oplossingen en bedrijfsvoering heen. Het 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit 
in onze genen en we zijn dan ook erg trots op 
het behalen van dit certificaat.”

De MVO Prestatieladder heeft 5 niveaus en is 
een objectieve meetlat voor de prestaties van 
bedrijven op MVO-gebied. De vierde en vijfde 
trede wordt toegekend aan bedrijven waar 
transparantie en ketenverantwoordelijkheid 

Krinkels behaalt 
MVO niveau 4

een onderdeel van het bedrijfsbeleid vormen. KAM-Coördinator 
Daan van Schijndel: “Krinkels heeft er bewust voor gekozen om 
haar MVO-inspanningen objectief meetbaar te maken en vast te 
stellen in plaats van een eigen verklaring conform ISO 26001 te 
hanteren. We zijn er dan ook erg trots op, dat we met het beha-
len van niveau 4 inmiddels tot een zeer select gezelschap beho-
ren. Van de 18 bedrijven die dit niveau hebben, zijn we in ieder 
geval het eerste bedrijf in de Groenvoorziening en een van de 
eersten in de GWW/Infra sector.” 

Het certificaat geldt in principe voor 3 jaar. Krinkels heeft de am-
bitie de vijfde en hoogste trede van de MVO Prestatieladder te 
bereiken.

Om de blauwalg te voorkomen plaatst Krinkels uit voorzorg olie-
schermen en propellers in de havenkom en de jachthaven van Alme-
re Haven. Verder zullen er inspecties, monsternames en laborato-
riumonderzoeken worden uitgevoerd op de eventueel aanwezige 
Phormidium algen. Mochten er ondanks de voorzorgsmaatregelen 
toch blauwalgen ontstaan, dan  plaatst Krinkels  waarschuwings-
borden en worden dode dieren, drijfvuil en  de algen geruimd en 
afgevoerd. Een nieuw werk voor Krinkels! In het volgende Krinkels 
News wordt er ingezoomd op de resultaten van de voorzorgsmaat-
regelen. 
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Flora Nova draagt bij aan 
een positieve omgeving

Groen werk

Sinds drie jaar is Flora Nova betrokken bij het onderhoud 
van het park Berg en Bosch in Bilthoven. Dit is een be-
drijvenpark met een bijzondere thematische opzet; op 
één en hetzelfde terrein zitten verschillende bedrijven 
die actief zijn in de sectoren zorg, gezondheid en soci-
aal-maatschappelijke dienstverlening. Doordat bedrijven 
en instellingen met verschillende specialisaties dicht bij 

elkaar zitten, is in het park veel kennis aanwezig en dit 
maakt kennisuitwisseling eenvoudiger.

Doordat Park Berg en Bosch ook daadwerkelijk een park 
is met veel groen, heerst er een prettige en ontspannen 
sfeer. Flora Nova verzorgt het volledige onderhoud van 
het terrein, de groenvoorzieningen en het bosgebied van 
20 ha en zet hierbij social returners in. 

Door de onderhoudsmaatregelen draagt Flora Nova bij 
aan het creëren en behouden van een natuurlijke, aan-
gename sfeer. Patiënten krijgen zo, afgezien van goede 
hulp, de mogelijkheid om te herstellen in een positieve 
omgeving.



drukking die vaak door Noten is gebruikt: “Ons maak je 
niets meer wijs in het contact met aannemers zoals Krin-
kels. Wij hebben alle rollen en werkzaamheden zelf al 
eens voor onze rekening genomen”. Krinkels is al zeker 
10 jaar werkzaam voor de gemeente Eindhoven en voert 
momenteel het Integrale beheer uit van de wijken Strijp 
1 en Woensel Noord 2. Dit betekent maaien, vegen, rei-
nigen, onkruid verwijderen, waven, etc van de openbare 
ruimte. Waven is een CO2 neutrale methode van onkruid-
bestrijding middels heet water. Onlangs heeft Krinkels 
nog een spiksplinternieuwe WAVE-machine aangeschaft. 

Het nieuwe werken
Het op tijd inzetten van (nieuwe) machines is essentieel 
volgens Noten. Machines die sneller en efficiënter kun-
nen werken. Noten ziet dit als een groot verschil van 
werken en een groot voordeel ten opzichte van tien jaar 

Dre Noten en Ruud van de Manakker 
van gemeente Eindhoven

Opdrachtgever aan het woord

Jong versus ‘door de wol geverfd’. Aan tafel zitten Ruud 
van de Manakker en Dre Noten, beiden werkzaam bij de 
gemeente Eindhoven en Robert Emons, vestigingsleider 
van Krinkels Venlo. Dre Noten gaat over 3 maanden met 
pensioen na 43 jaar werkzaam te zijn geweest bij ge-
meente Eindhoven en draagt het stokje over aan Ruud 
van de Manakker, een ‘jonge hond’. Noten is een man 
van de praktijk, begonnen als tuinman is hij nu directie-
voerder van integrale onderhoudsprojecten binnen de 
gemeentegrenzen. Van de Manakker, afgestudeerd MBO 
natuur en leefomgeving,  is sinds 1 april 2014 directie-
voerder en wordt hierin begeleid door de oudgediende 
wat gepaard gaat met de nodige humor. 

Alle hoeken van de ronde tafel 
“We hebben inmiddels alle hoeken van de ronde tafel 
wel gezien”, lacht van de Manakker. Een komische uit-
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Dre en Ruud voor het stadskantoor 
van gemeente  Eindhoven



geleden. “Alles heeft met geld en kwaliteit te maken. 
Toen ik zelf nog aan de schoffel stond zorgde ik dat al-
les schoon was. Met het inschakelen van de aannemerij 
bij de integrale onderhoudswerkzaamheden wordt er 
steeds meer op beeld gewerkt. Vroeger maakte je vaste 
ronden, nu ligt er een prestatie-eis voor het beheer van 
de openbare ruimte”.

Veranderingen
“Vroeger is ook het jawoord geboren, nee mocht niet 
verkocht worden”, zegt Noten. “Momenteel is nee ook 
een antwoord. Ik vind het belangrijk dat burgers ook een 
stem mogen hebben, maar er is een grens. De mentali-
teit van de burgers is veranderd, men is veel mondiger 
geworden en zoekt het sneller hogerop, hier moeten wij 
maar ook de aannemer mee dealen.”. 

Duurzame ontwikkelingen
Een andere ontwikkeling  bij de gemeente Eindhoven is 
natuurlijk het duurzaam werken. Van de Manakker: “In 

Eindhoven is onlangs een warmwatertap geïnstalleerd 
voor het vullen van WAVE-machines. De tap verwarmt 
het water voor, zodat het niet meer van volledig koud 
naar warm opgewarmd hoeft te worden”. Andere duur-
zame aspecten die binnen de gemeente spelen zijn: Hoe 
wordt er omgegaan met hondenpoep, zwerfafval, snoei-
hout, inzet van SROI-ers, maar ook het gebruik van accu-  
gereedschap is een issue. Het zijn allemaal veranderingen 
waar de directievoerders, maar ook de aannemers mee 
geconfronteerd worden. Gemeente Eindhoven hoopt 
binnenkort het certificaat  ‘Duurzaam Terreinbeheer 
Goud’ binnen te halen. Daarnaast willen gemeente Eind-
hoven en Krinkels samen het keurmerk ‘Beeldschoon’ 
behalen. Het keurmerk ‘Beeldschoon’ kan worden ge-
zien als een verbijzondering van ISO 9001 op het aspect 
beeldgericht werken in de openbare ruimte.

Continuïteit is belangrijk
“Krinkels heeft door de jarenlange ervaring het beeldge-
richt werken inmiddels goed onder de knie”, vertelt No-
ten. “De basis is toch dat je het samen moet maken”, zegt 
Robert Emons van Krinkels. Noten valt hem bij: “Je kunt 
het elkaar zo moeilijk maken als je wilt, maar het blijft 
een kwestie van geven en nemen, elkaar wat gunnen! 
Maar ook een goede communicatie met ons als opdracht-
gever blijft belangrijk, vooral op tijd communiceren”. Dre 
geeft nog een tip: “Aannemingsbedrijven hou je perso-
neel goed in de gaten, ook als het niet goed is. Ook Krin-
kels is begonnen met een kleine club met vooral handjes, 
maar ook het kleinste handje vraagt om vakkennis. Er zijn 
bedrijven die hier goed op inspelen en dat doet Krinkels. 
Daarnaast vind ik continuïteit belangrijk. Met vaste men-
sen werken is een groot voordeel, één telefoontje naar 
de vaste projectleider van Krinkels is vaak al voldoende.”
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Vlnr: Ruud van de Manakker, Robert Emons, Dre Noten
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Met behulp van een externe ecoloog voor de Flora en 
Fauna-aspecten en de boomexperts van European Tree 
Services uit Harderwijk is de strategie rondom de moge-
lijke uitvoering van dit werk bepaald.  Binnenkort start 
Krinkels met de uitvoering van de werkzaamheden. 

Het werk zelf bestaat uit grondwerken, rioleringswerk-
zaamheden, oever- en bouwwerken, verhardingswerk-
zaamheden, inrichtingswerkzaamheden en groenwerk. 
Het werk zal in december 2015 worden opgeleverd.  Om 
de belanghebbenden van informatie te voorzien heeft 
Krinkels een twitteraccount en een Facebookpagina aan-
gemaakt. 

Reconstructie Bospark 
Alphen aan den Rijn

Groen werk

Krinkels Zoeterwoude heeft de aanbesteding van de Re-
constructie Bospark Alphen aan den Rijn gewonnen. Een 
belangrijk onderdeel van de inschrijving vormde het kwa-
litatieve deel dat voor maar liefst €640.000 mee woog. 
De opdrachtgever heeft hiermee willen aangeven dat 
zorgvuldig handelen tijdens de reconstructiewerkzaam-
heden van dit monumentale park in de binnenstad van 
Alphen aan den Rijn erg belangrijk is. 

twitter.com/bosparkalphen

Aan de hand nemen
Noten brengt deze ervaring nu over aan zijn opvolger en 
heeft hem vanaf het begin meegenomen naar alle werk-
zaamheden die op zijn bordje liggen. Van de Manakker: 
“Dre laat mij onder andere meekijken bij bouwvergade-
ringen, deelnemen aan inspectierondes, maar legt ook 
de keuringen en het financiële systeem uit”. Noten: “Veel 
dingen hebben tijd nodig, maar door met een eerste en 
tweede man te werken is Ruud straks goed ingewerkt”. 
“Als jongeling heeft van de Manakker nog niet zo’n dui-
delijk beeld van de samenwerking met Krinkels, maar 
zijn gevoel is wel goed”, zegt hij lachend. Noten is echter 

.... Vervolg pagina 7

duidelijk. “Voor mij houdt het allemaal op, ik werk graag 
samen met Krinkels en ik hoop dat het op deze manier zo 
goed mogelijk doorloopt”. 

Jong versus ‘door de wol geverfd’
Gebroederlijk zitten de heren naast elkaar: jong versus 
‘door de wol geverfd’. “Dre is meer aan het woord ge-
weest, maar heeft ook meer ervaring“, lacht van de Ma-
nakker. De tijd zal leren wanneer van de Manakker ook 
tot deze categorie behoort. Over een aantal jaren moe-
ten we nog maar eens terugkomen om te kijken of de 
wens van Noten is uitgekomen. 
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Fietsers kunnen na de oplevering station Bergen op 
Zoom makkelijker bereiken door een nieuw fietspad dat 
in asfalt is uitgevoerd. Naar verwachting zullen de werk-
zaamheden eind 2015 zijn afgerond.  

Grote klus voor 
Krinkels Wouw

Infra werk

Op 9 april 2015 heeft Krinkels Wouw het project ‘Herin-
richting Parallelweg & Riolering Oude Wouwsebaan’ in 
opdracht van de gemeente Bergen op Zoom aangeno-
men. De aanneemsom van deze klus bedraagt ongeveer 
€ 1.600.000,-. 

Het totale project beslaat een tracé van een kilometer 
dat parallel ligt aan de spoorlijn in het centrum van Ber-
gen op Zoom. 

Krinkels gaat hier rioleren, saneren, bestraten en brengt  
asfaltverharding aan. Bij de Parallelweg wordt er in sa-
menwerking met Gubbels een sanering uitgevoerd. 
Wanneer de grond is opgeschoond, zal de oude riolering 
worden vervangen door een betonnen gescheiden stel-
sel. Middels een ‘treintje’ worden de riolering en de be-
strating aangebracht. Dit vereist een efficiënte en goede 
planning, waarin samenwerking en communicatie voorop 
staan. 
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gekeurd conform de geldende NOC/NSF-normen. Aan-
sluitend is het straatwerk om het veld uitgevoerd en is 
de veldverlichting, bestaande uit vier lichtmasten, ge-
leverd en geplaatst. Nadat de goede mengverhouding 
van het lava/rubber was bepaald (en gekeurd), werd het 
gemengd op locatie en aangebracht. Hierna werd de on-
derbaan gekeurd en na goedkeuring werd eind maart de 
kunstgrasmat gelegd. 

In april zijn om het veld, in een zwarte kleur, ballenvan-
gers en een leuninghekwerk met de benodigde toe-
gangspoorten geplaatst. Al snel was het veld speelklaar 
en waren er enthousiaste geluiden van de gebruikers te 
beluisteren.  Voor onze stagiair Tuin- en Landschapsin-
richting Van Hall Larenstein, Boyd Vleugel, vormde dit 
project een leerzaam onderdeel van zijn tien weken sta-
ge bij Krinkels Alkmaar. 

Aanleg pupillenveld 
hockeycomplex AMHC Alkmaar

Sport werk

Afgelopen jaar heeft Krinkels Alkmaar het hockeycom-
plex AMHC in Alkmaar gerenoveerd. De uitvoering van 
het pupillenveld moest helaas doorgeschoven worden 
naar dit voorjaar. Naast het feit dat het terrein nog niet 
volledig beschikbaar was, liep er ook nog een 10KV-kabel 
van Liander pal naast een te dempen sloot. De sloot had 
een voorbelasting van zand nodig en nadat Liander de 
kabel in oktober had omgelegd kon deze worden aange-
bracht. Eind januari werden, mede door de relatief gun-
stige weersomstandigheden, de werkzaamheden voor 
de aanleg hervat. 

Voor het pupillenveld werd ongeveer 1.200 m3 grond 
ontgraven die op locatie is verwerkt. Daarna is in februari 
de ‘onderbouw’ van het veld aangebracht die bestond uit 
ophoogzand. In deze onderbouw zijn drains aangelegd. 
Vervolgens is het M3d zand aangebracht, afgewerkt en 
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Groendetectie softwaresysteem volgens de 
`Kwaliteitscatalogus openbare ruimte` 

Groen werk

Krinkels Hengelo en Liveria ontwikkelen een systeem 
waarmee middels cameraopnamen en detectiesoftware 
opdrachtgevers ontzorgd worden.

Tevens kunnen de rapportages en monitoring  voor de 
interne en externe schouw sneller, transparant en ob-
jectief uitgevoerd en aangeboden worden. Dit wordt 
gedaan volgens de RAW Kwaliteitscatologus openbare 
ruimte. 

Met de nieuwe ontwikkeling kan het percentage groen-
bedekking en het aantal stuks onkruid op de verhardin-
gen en in de groenvoorziening  gemeten worden. De 
opnamen worden uitgevoerd met een quad waarop een 
opnameplatform gebouwd wordt. Om groendetectie 
uit te kunnen voeren, dient dit opnameplatform zo ge-
bouwd te worden dat het geschikt is om met snelheden 

tot 30 km per uur beeldmateriaal als locatiegegevens op 
te slaan. Het platform moet dusdanig gebouwd worden 
dat het bestand is tegen omgevingsfactoren zoals het 
weer en het schokken van de quad waarop het bevestigd 
is. De software gaat uit het beeldmateriaal en de locatie-
gegevens berekenen wat het percentage groen is op een 
bepaalde locatie. Het eindresultaat is een kaart waarop 
te zien is op welke locatie welk percentage groen aan-
wezig is. De computer verwerkt ´s avonds de opnames 
van overdag en levert  de volgende dag de uitslag met 
beeldniveau en kaartmateriaal. Door de gegevens tevens 
vast te leggen via een camerasysteem kan altijd terug ge-
keken worden naar eerder gemaakte opnames. Kortom, 
weer een ontwikkeling van een innovatief systeem. 
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rest in gezaagd hardsteen. Hierdoor worden de looplij-
nen op de trap en het bordes geaccentueerd.

Helaas bleek tijdens het werk aan de eerste trap dat 
de lage treden in de loper van de trap van onvoldoen-
de kwaliteit waren om behouden te blijven. Hierdoor is 
de renovatie vertraagd en zal deze nog tot eind juli du-
ren.  Uiteindelijk zullen de kantoorvilla’s  Leusderend een 
nieuwe, frisse uitstraling krijgen.

Renovatie trappen en bordessen 
kantoorvilla’s Leusderend

Infra werk

Flora Nova is op dit moment bezig met het slopen, op-
bouwen en renoveren van de monumentale trappen en 
bordessen van de drie kantoorvilla’s Leusderend in Leus-
den. Tevens wordt de lambrisering van de villa’s hersteld 
en worden de keermuren bij de trappen gerepareerd. 
Het project omvat zeer specialistisch werk, aangezien  
het Franse kalksteen van de halfronde trappen wordt 
vervangen door Belgisch hardsteen. De centrale loopas 
in de trappen wordt uitgevoerd in gevlamd hardsteen, de 
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en de weggebruikers te vergroten wordt de set ook over-
dag zoveel mogelijk ingezet.

Silca uit Tiel heeft vier losse RAIN-wagens en twee Sil-
RainDo voertuigen geleverd. De RAIN-wagens en SilRain-
Do voertuigen zijn voorzien van 20 mm SMD LED scher-
men. Door de fullcolour weergave is de zichtbaarheid van 
de rijdende afzetting verbeterd, wat leidt tot een ver-
hoging van de veiligheid voor zowel weggebruikers als 
wegwerkers. De SilRainDo voertuigen zijn smalle voertui-
gen (170 cm breed), die voorzien zijn van hetzelfde RAIN 
informatiesysteem. Samen met de vier RAIN-wagens en 
botsabsorbers een combinatie waarmee verkeersmaat-
regelen veilig en snel kunnen worden verzorgd. 

Combinatie Van Gelder/Krinkels schaft twee 
RAIN-sets aan

Specialisaties

Samen met Van Gelder heeft Krinkels besloten om 
RAIN-wagens aan te schaffen die ingezet kunnen worden 
bij het Meerjarig Onderhoud van de A6/A27/N50 in we-
gendistrict Midden-Nederland Noord. Deze wagens zijn 
nodig om de werkzaamheden veilig uit te voeren en goed 
te kunnen optreden bij calamiteiten. 

Sinds september 2012 staat Rijkswaterstaat het gebruik 
van rijdende afzetting in de nacht (afgekort rain) toe. Dit 
is een goede oplossing en zowel toepasbaar bij het dy-
namische werk als bij calamiteiten. Regelmatig worden 
rijdende afzettingen aangereden door weggebruikers. 
Om de zichtbaarheid van de rijdende afzetting overdag 
te verbeteren en de veiligheid voor onze medewerkers 
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Krinkels Alkmaar heeft er ook dit jaar weer aan bijgedragen 
dat de Koningsdag in Heemskerk plezierig verliep.  Vanaf 
2013 speelt Krinkels een belangrijke rol bij de beveiliging en 
het schoonhouden van het centrum in Heemskerk tijdens 
deze Oranjedag. Voor  voorman Cees Onderwater altijd een 
evenement om naar uit te kijken.  

Vijftig tinten oranje
Specialisaties

Quercus Boomverzorging groeit gestaag en hierdoor ont-
stond de behoefte aan een ruimere behuizing. Per 1 april 
2015 is Quercus daarom verhuisd naar Eelde (Drenthe). Ze 
zijn ingetrokken in het pand van ons zusterbedrijf Sight 
Landscaping en beschikken nu over voldoende kantoor- en 
opslagruimte om de komende jaren vooruit te kunnen. Deze 
nieuwe locatie is centraal in Noord-Nederland gelegen, 
vlakbij de A28. Een ieder is welkom op deze locatie aan de 
Burgemeester J.G. Legroweg 116 in Eelde voor een rondlei-
ding of om meer te weten te komen over de plannen voor 
de toekomst. 

De telefoonnummers, e-mail adressen en overige contact-
gegevens zijn niet gewijzigd. Quercus beschikt nu over  

Quercus is verhuisd

Krinkels heeft die dag het centrumgebied afgezet met fy-
sieke barrières en verzorgde een omleidingsroute. Om alles 
schoon te houden werden er ongeveer twintig containers 
op diverse plekken gezet. Voor het bewaken van de wegaf-
sluitingen werden voor een periode van 39 uur beveiligings-
mensen ingezet. Alle feestvierders konden zo ongedwon-
gen in vele tinten oranje genieten van de Koningsdag.

Uiteraard zorgde Krinkels na het feestgedruis voor het 
schoonmaken van het terrein en het verwijderen van de 
containers, de obstakels en de bebording van de omlei-
dingsroute.
Het was fijn te horen dat onze opdrachtgever, de gemeente 
Heemskerk, weer zeer tevreden was over de inzet van de 
medewerkers en het resultaat van de door Krinkels verzorg-
de werkzaamheden.

4 locaties verspreid over het land, te weten vestiging Eel-
de, Zoeterwoude, Eindhoven en Harderwijk (European Tree 
Services).

Twitter mee op twitter.com/KrinkelsBV
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Kindcentrum Nieuwstadt
Groen werk

Voor de al in 2013 in gang gezette herontwikkeling van 
het sportpark Krekelzank te Nieuwstadt had de gemeen-
te Echt-Susteren meerdere aanbestedingen in de markt 
uitgezet. Het ging om een complete metamorfose van 
het park. Zo moesten er een nieuwe sporthal , een nieuw 
kindcentrum en sport- en spelactiviteiten worden ge-
bouwd . Een ander belangrijk deel was de inrichting van 
de openbare ruimte (parkdeel) en aanleg van wegen en 
parkeerfaciliteiten.

Krinkels Heerlen wist de aanbesteding van het werk 
‘Park en breed kindcentrum, Nieuwstadt’ toe te voegen 
aan de orderportefeuille. De opzet van het werk, inte-
graal bestek,  past heel goed in de bedrijfsfilosofie van 
Krinkels. Groen, infra, water en sport kwamen allen in 
dit project aan bod. De belangrijkste onderdelen van het 
werk waren: saneren, slopen van de parkeerplaats en be-
planting, grondwerk, aanbrengen van rioleringen en ver-
hardingen, aanplanten van groenvoorzieningen en het 

aanbrengen van meubilair. Ook de nazorg heeft Krinkels 
op zich genomen. 

Omdat er op het terrein door veel verschillende partijen 
gelijktijdig gewerkt werd, was het uitermate belangrijk 
dat er middels diverse overlegvormen een goede voort-
gang van het werk werd gegarandeerd. Ook moest er 
rekening worden gehouden met de buurtbewoners en 
de activiteiten die op het sportterrein en in de sporthal 
doorgang moesten vinden. Dit vroeg om organisatieta-
lent, zodat bezoekers en andere belanghebbenden geen 
hinder ondervonden van onze werkzaamheden. Het werk 
is tijdig opgeleverd en de festiviteiten en activiteiten op 
het terrein en in de sporthal konden gewoon door blijven 
gaan. Kortom; een geslaagd project. 
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Kurk infill
Voor het hoofdveld van Kozakken Boys is gekozen voor 
een innovatieve constructie. Hier komt namelijk de Cham-
pions S Pro 40 MX op een shockpad ingevuld met Natu-
rafill te liggen. Een constructie die Topklasse waardig is! 
Deze constructie is ingevuld met Naturafill, een volledig 
natuurlijke kunstgrasinvulling bestaande uit 100% kurk 
als vervangend product voor het gebruikelijke SBR rub-
ber. Bij een veld gevuld met kurk sluiten de energie resti-
tutiewaarden zeer nauw aan bij de waarden gemeten op 
een natuurgras. Daarnaast is kurk een volledig natuurlijk 
en geurloos materiaal wat tevens geen opwarming heeft 
in tegenstelling tot een traditionele rubberinvulling die 
geurhinder kan veroorzaken.

Doordat de clubs zich alweer vroeg gaan voorbereiden op 
het nieuwe seizoen, zullen de werkzaamheden middels 
een strakke planning worden uitgevoerd. Naar verwach-
ting zullen de teams in de tweede helft juli de trainingen 
weer kunnen hervatten op splinternieuwe velden.

Krinkels neemt sportproject aan met 
hoofdveld Topklasser Kozakken Boys

Sport werk

Begin mei 2015 heeft Krinkels Wouw een mooie op-
dracht voor de aanleg van kunstgrasvelden gescoord. In 
opdracht van de gemeente Werkendam legt Krinkels de 
komende periode drie voetbalvelden en twee korfbalvel-
den aan in Werkendam en Sleeuwijk. Eén van de voetbal-
velden is het hoofdveld van de Kozakken Boys, die in het 
seizoen 2014/2015 kampioen zijn geworden van de Top-
klasse zaterdag. De andere voetbalvelden worden gere-
aliseerd bij VV Sleeuwijk en ook korfbalvereniging SKV 
krijgt twee splinternieuwe velden.

De huidige natuurgrasvelden worden omgebouwd naar 
kunstgrasvelden. Eerst worden ze ontgraven en vervol-
gens voorzien van een sporttechnische laag. Daarop zal 
een kunstgrasveld van Domo Sports en Leisure Group 
op worden aangebracht. Naast de aanleg van de kunst-
grasvelden pakt Krinkels ook de drainage, beregenings- 
installatie en de omliggende verhardingen aan. Ook de 
hekwerken, ballenvangers en reclameborden zullen vol-
ledig worden vernieuwd. 
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Krinkels Nagele gaat de komende jaren in opdracht van 
Waterschap Zuiderzeeland de watergangen van district 
Noord maaien. Ditzelfde werk is de afgelopen jaren ook 
al in beheer geweest bij Krinkels. De huidige werkzaam-
heden worden uitgevoerd middels een beeldbestek in 
plaats van het vertrouwde frequentiebestek. Dit bete-
kent grote veranderingen in uitvoering en toezicht. Ook 
de beleving van de belanghebbenden (bewoners en  
agrariërs) vraagt om een nieuwe aanpak. Om dit werk 
voor alle partijen naar volle tevredenheid uit te voeren 
heeft Krinkels geïnvesteerd in innovatie en ontzorging 
van de opdrachtgever. 

Het schouwen van de tochten wordt nu door Krinkels 
gedaan en hierbij wordt gebruik gemaakt van de fa-
cility-app. Er wordt wekelijks geschouwd volgens de 
beeldcatalogus, door middel van speciaal door Krinkels 
aangemaakte schouwformulieren die direct naar de op-
drachtgever worden doorgestuurd. Eventuele calamitei-
ten of schades worden ook door de app geregistreerd 
en doorgestuurd. Naast de inzet van de facility-app, stelt 
Krinkels een drone ter beschikking. Als de opdrachtgever 

behoefte heeft om moeilijk bereikbare gebieden en/of 
aanwezige flora en fauna te bezichtigen en controleren, 
wordt deze drone ingezet. 

Ook de belanghebbenden merken veranderingen in het 
beheer. Voor hen heeft Krinkels een online platform op-
gezet waar de manier van werken wordt toegelicht en 
actuele zaken worden vermeld die 24 uur per dag ge-
raadpleegd kunnen worden. Ook voor vragen, opmerkin-
gen en eventuele klachten kan men terecht op dit plat-
form.  Krinkels draagt zorg voor de verdere afhandeling 
van deze meldingen, uiteraard in goed overleg met de 
opdrachtgever. Alle binnengekomen meldingen worden 
geregistreerd in het Melding-Registratie-Systeem en zijn 
dus ook voor de opdrachtgever op elk moment inzichte-
lijk. Daarnaast bevat dit platform speciale inlogmodules 
waar in een afgeschermde omgeving relevante stukken 
(bijvoorbeeld tekeningen, schouwformulieren, bouwver-
slagen enz.) worden opgeslagen. 

Water werk: Maaien watergangen 2.0



18

eerste fase is de identificatiefase van bedrijf en context. 
In fase 2 wordt dit geïntegreerd en scenario’s zoals ont-
wikkeld in fase 1 worden vertaald naar schetsen in 3D. 
Tenslotte wordt er in fase 3 een plan voor de uitvoering 
van een pilot opgesteld. Elke fase wordt afgesloten met 
een presentatie voor de bedrijven. 

De laatste presentatie (de finale) betreft de zogenaam-
de Wise Owl Award in het Designlab van de UTwente in 
Enschede. Een jury bestaande uit mensen van het wijk-
coördinatieteam en UTwente bepaalt samen met inwo-
ners van de Twekkelerveld welk team de beste prestatie 
heeft geleverd. Dit team ontvangt de Wise Owl Award 
uit handen van de wethouder.

Social Cohesion Design Project
Specialisaties

In opdracht van o.a. Krinkels Hengelo houden studenten 
van de richting Industrieel Ontwerp van de Universiteit 
Twente een ontwerpwedstrijd voor de ontwikkeling van 
innovatief straatmeubilair. Het winnende concept zal 
worden toegepast in Twekkelerveld, een wijk in Ensche-
de, met als specifiek doel de sociale cohesie in de wijk te 
verbeteren. 

Krinkels Hengelo is bij deze ontwerpwedstrijd betrokken 
doordat zij multifunctionele units ontwikkeld hebben. 
De units zijn inzetbaar in de wijk om de leefbaarheid te 
vergroten en een (tijdelijke) ontmoetingsplaats te creë-
ren. U heeft hierover meer kunnen lezen in Krinkels News 
uitgave 30, special Duurzaam en Innovatief.  

Tijdens het traject worden de teams begeleid door Cle-
mens de Lange van The Social Cohesion Design Founda-
tion en coaches van de UTwente. Social Cohesion Design 
is ingedeeld in drie fases, volgens de 3-i methodiek. De 

Volg Krinkels ook op www.facebook.com/Krinkelsbv



In opdracht van de Provincie Fryslân heeft Krinkels Zuid-
wolde een gebied van acht hectare in de Grutte Potten 
bij Sneek opnieuw ingericht voor natuur en recreatie. De 
werkzaamheden vonden plaats in het broedseizoen en  
omdat het een vogelrijk gebied is, hebben we direct aan-
sluiting gezocht bij de vogelwerkgroep Sneek. Zij hebben 
ons geadviseerd hoe om te gaan met broedende vogels 
en deze zo min mogelijk te verstoren. Tijdens de werk-
zaamheden hebben we middels een praktische werkvolg-
orde en een goede samenwerking met de vogelwerk-
groep en de Provincie Fryslân de opleverdatum gehaald.

Het gebied is afgeplagd en er is zo’n 23.000 m3 klei en veen 

per schip vervoerd naar diverse werken rond het Sneeker-

meer. Na de waterinlating is er een ondiepe zone ontstaan 

die bijdraagt aan de ontwikkeling van waterplanten en 

verbetering van de waterkwaliteit. Een oude watergang is 

open gegraven en hierdoor wordt het aangrenzende Natu-

ra -2000 gebied een eiland waar de natuur alle ruimte krijgt.

De overige vrijgekomen kleigrond is verwerkt in een 
nieuwe kade rond het terrein om wateroverlast te voor-
komen aan omliggende percelen. In het water is een golf-
breker aangebracht van stortsteen en schelpen die ook 
dienst kan doen als broedplaats voor steltlopers.  Voor 
de vleermuizen en zwaluwen is er op de zuidwesthoek 
van het terrein een vleermuizenbunker inclusief zwaluw-
wand aangebracht. De schelpenpaden op de oude kade 
zijn hersteld en er zijn nieuwe paden aangelegd om het 
gebied aantrekkelijk te houden voor wandelaars en vo-
gelaars.

Door een prettige samenwerking tussen de Provincie 
Fryslân, onderaannemer Tebezo,  vogelwerkgroep Sneek 
en Krinkels Zuidwolde, zijn er nieuwe kansen ontstaan 
voor natuur, recreatie en waterberging. 

Creëren ruimte voor natuur en recreatie 
Groen werk
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Volg Krinkels ook op www.facebook.com/Krinkelsbv



MVO Prestatieladder
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Wouw

Zoeterwoude

Eindhoven

Flora Nova

Krinkels b.v. hoofdkantoor
Postbus 5
4724 ZG Wouw
Tel.: 0165-201031
info@krinkels.nl 

Vestiging Alkmaar
Postbus 1106
1810 KC Alkmaar
Tel.: 072-5407875
info.alkmaar@krinkels.nl 

Vestiging Arnhem
Postbus 52
6920 AB Duiven
Tel.: 026-3258060
info.arnhem@krinkels.nl

Vestiging Eindhoven
Hoppenkuil 5 
5626 DD Eindhoven
Tel.: 077-3547510 
info.eindhoven@krinkels.nl

Vestiging Heerlen
Postbus 5063
6401 GB Heerlen
Tel.: 045-5227181
info.heerlen@krinkels.nl

Vestiging Hengelo
Postbus 439
7550 AK Hengelo
Tel.: 074-2657140
info.hengelo@krinkels.nl

Vestiging Nagele
Postbus 1090
8300 BB Emmeloord
Tel.: 0527-652521
info.nagele@krinkels.nl

Vestiging Venlo
Postbus 3304
5902 RH Venlo
Tel.: 077-3547510
info.venlo@krinkels.nl

Vestiging Wouw
Postbus 5
4724 ZG Wouw
Tel.: 0165-301851
info.wouw@krinkels.nl

Vestiging Zoeterwoude
Postbus 4
2380 AA Zoeterwoude
Tel.: 071-5892524
info.zoeterwoude@krinkels.nl

Vestiging Zuidwolde
Postbus 34
7920 AA Zuidwolde (Dr.)
Tel.: 0528-233133
info.zuidwolde@krinkels.nl

Quercus Boomverzorging
Burg. J.G. Legroweg 116
9761 TD Eelde
Tel.: 0592-261171
info@quercusboomverzorging.nl 

Quercus vestiging Zoeterwoude
Bezoekadres:
Energieweg 13
2382 NB Zoeterwoude

Quercus vestiging 
Eindhoven
Bezoekadres:
Hoppenkuil 5
5626 DD Eindhoven

European Tree Services
Fokko Kortlanglaan 137
3845 LC Harderwijk
Tel.: 06-53684695 
info@ets-boomexperts.nl

Colofon
Krinkels News is 
een periodieke 
uitgave voor 
relaties en 
medewerkers. 

Flora Nova en 
Quercus 
Boomverzorging 
zijn door andere 
certificerende
 instellingen 
gecertificeerd.

*

* *

Volg ons ook op

www.krinkels.nl 
www.flora-nova.nl 
www.quercusboomverzorging.nl

Flora Nova 
Molenstraat 41b 
4061 AB Ophemert
Tel.: 0344-651324
info@flora-nova.nl


