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van het centrumplan Vaals, een grote snoeiklus op de N65, het aan-
leggen van stuwen in Urk en een uniek sportveld op de campus van  
UTwente blijkt maar weer eens dat we een integrale landelijke speler 
zijn die van alle markten thuis is. 

Ik ben trots op het feit dat ik samen met alle medewerkers de afgelopen 
decennia aan de toekomst van dit mooie bedrijf heb kunnen en mogen 
bijdragen.

Inmiddels heb ik als algemeen directeur het stokje overgedragen aan 
Marc Bolier. Om de groei en ambitie die ons bedrijf voor ogen heeft te 
kunnen realiseren, zijn  twee (operationeel) directeuren, in de personen 
van Karim Weiss en Richard van der Valk, aan de directie toegevoegd. 
Het is mij een eer en een genoegen geweest om de afgelopen 40 jaar 
met en voor alle relaties en medewerkers van Krinkels te hebben mogen 
werken! 
Uiteraard wens ik de nieuwe directie veel succes en wens ik iedereen 
mooie kerstdagen en een goed 2017 toe.

           Jan Clement 

In april 2000 verscheen het eerste Krinkels News met daarin mijn eerste 
voorwoord. Dit was meteen het begin van een tijdperk waarin we onze 
relaties en medewerkers gingen informeren over de gang van zaken bin-
nen Krinkels. Inmiddels zijn we alweer aangekomen bij nummer 36 van 
ons Krinkels News. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, dit is 
het laatste voorwoord die uit mijn pen zal vloeien. Na een dienstverband 
van 40 jaar, waarvan 25 jaar als directeur, is de tijd gekomen om een 
stapje terug te doen. 

In het eerste Krinkels News schreef ik: ‘Krinkels BV maakt al een aantal 
jaren een enorme progressie door. In dit nummer kunnen we dan ook 
prachtige projecten presenteren uit verschillende delen van Nederland. 
We groeien hier hard naar de 100 medewerkers. Dat is veelzeggend.’ 
Afgezien van de 100 medewerkers is dit eigenlijk nog steeds van toe-
passing. Vanaf 2000 heeft Krinkels een enorme progressie gemaakt 
en met inmiddels bijna 250 medewerkers en een jaaromzet van bijna 
70 miljoen zijn we een serieuze speler in de markt geworden. Ook in 
dit nummer kunnen we weer mooie en unieke projecten laten zien in 
de verschillende disciplines waarin we actief zijn. Met de opening 

Bij een goed einde 
hoort een goed begin Eerste uitgave van het Krinkels News
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Het eerste Krinkels News is mij ook onder ogen gekomen. Als ik dit lees 
zie ik een organisatie met 4 vestigingen die door heel Nederland pro-
jecten uitvoert en niet bang is om nieuwe dingen aan te pakken. Ik kan 
inmiddels na vijf jaar in dienst te zijn wel zeggen dat deze pioniersgeest 
onderdeel van ons DNA is geworden, iets waar Jan een hele belangrijke 
rol in gespeeld heeft en waar hij zeker trots op mag zijn.

Vanaf deze positie wil ik Jan, ook namens alle medewerkers, bedanken 
voor zijn jarenlange passie en inzet voor het bedrijf en kan ik zeggen 
dat ik het een mooie en dankbare taak vind om samen met alle mede-
werkers en relaties Krinkels in de toekomst nog verder uit te bouwen en 
vorm te geven. 

Ik wens iedereen fijne feestdagen!

     Marc Bolier

Het is voor mij een eer en een dankbare taak om het stokje van Jan over 
te nemen en u in het vervolg te vertellen hoe het ons vergaat en hoe het 
reilt en zeilt binnen de organisatie.   
  
De markt trekt weer aan en dit betekent dat er veel kansen liggen om 
onze orderportefeuille verder aan te vullen. Ook voor ons als nieuwe 
directie ligt hier een taak om deze kansen te verzilveren en deze om te 
gaan zetten in een positief resultaat. 

Met de winterperiode voor de deur staan we weer volledig paraat om 
voor opdrachtgevers en burgers de gladheid te gaan bestrijden. Iets wat 
een flexibele instelling vraagt van onze medewerkers en waarvoor wij ze 
ook zeker dankbaar zijn. 

Met de komst van de winter staan de feestdagen alweer voor de deur. 
Ook dit jaar hebben we gekozen om in plaats van relatiegeschenken 
een goed doel te steunen. Er is gekozen voor Stichting Ambulance Wens 
die de laatste wens van terminale patiënten in vervulling brengt met 
vrijwilligers en een eigen ambulance, iets waar wij graag aan bijdragen. 

We leven niet in een tijdperk van verandering maar in 
een verandering van tijdperk



4

geblazen is met een voedingssubstraat voor de aanplant 
van Hedera. Na een paar jaar staat er voor de omgeving 
en de gebruikers een mooi groen geluidsscherm. Om 
dit proces goed te begeleiden heeft de provincie Zuid- 
Holland aan Krinkels een 5-jarig onderhoudscontract op-
gedragen.

Duurzaam
Het scherm is geplaatst langs de N207 aan de noordzijde 
van de gemeente Alphen aan den Rijn en heeft een tota-
le lengte van 280 meter met een hoogte van 3,0 en 3,5 
meter. Met deze realisatie is een mooi voorbeeld wegge-
zet van duurzaam gebruik van materialen.

In opdracht van de provincie 
Zuid-Holland realiseert Krinkels een 
bijzonder geluidsscherm langs de 
N207. In lijn met de gedachte van 
cradle to cradle worden gebruikte 
voertuigkeringen toegepast als fun-
dering voor de bouw van een geluid-
werende constructie, type ‘Soundkil-
ler’. Hiermee is naast het bijzondere 
karakter van de constructie ook een 
uniek prestigeproject neergezet. De 
realisatie van het scherm moest in 
een tijdsbestek van 3 weken worden 

gerealiseerd, passend binnen de faseringsplanning van 
hoofdaannemer Boskalis.

Groen geluidsscherm 
Op de geprepareerde betonnen voertuigkering is een af-
geslankte vorm van de ‘Soundkiller’ geplaatst, welke vol 

Geluidsschermen N207 Alphen aan den Rijn
Groen werk
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Het watersysteem in de gemeente Urk functioneert niet 
optimaal. Voor het peilbeheer wordt er water ingelaten 
waardoor er in de zomerperiode blauwalgen kunnen ont-
staan wat de waterkwaliteit sterk vermindert. Om deze 
blauwalgproblematiek aan te pakken is het noodzakelijk 
om het water beter te kunnen vasthouden door middel 
van stuwen. Door het toepassen van deze maatregel 
wordt het zelfreinigende vermogen van het watersys-
teem beter benut. 

Nieuwe geautomatiseerde stuw
Daarom heeft Waterschap Zuiderzeeland door Krinkels 
nieuwe geautomatiseerde stuwen laten plaatsen. Hier-
mee kan op afstand het waterpeil geregeld worden. De 
damwanden moeten ervoor zorgen dat het water beter 
gestuurd en vastgehouden kan worden, waardoor de 
hevel verderop minder hoeft te draaien, en dat zorgt er 
weer voor dat er minder IJsselmeerwater in de singels 
terecht komt.

Vervangen stuwen in Urk
Water werk

Twitter mee met Krinkels op twitter.com/KrinkelsBV
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Op 14 juni 2014 werd het project Herinrichting Roden-Norg 
afgesloten. Dit project duurde in totaal 30 jaar, waarbij 2225 
hectare nieuw natuurgebied is aangelegd rondom de dorpen 
Roden, Norg en Peize. 

Van 2007 tot en met 2009 is Krinkels betrokken geweest bij de 
herinrichting  en hierbij hebben wij de toplaag verschraald, zo-
dat de meer natuurlijke beplanting de kans kreeg zich te ont-
wikkelen. Om de natuur een handje te helpen zijn diverse ele-
menten ingeplant met inheems plantmateriaal.

Veranderd landschap
Nu, bijna 10 jaar later, zie je de veranderingen terug in het land-
schap. De natuur ontwikkelt zich steeds verder. De beplanting 
heeft zijn volwassen stadium nog niet bereikt en ruigtekruiden 
vormen nog de boventoon. Over een aantal jaren moeten we 
nog maar eens terugkomen, dan zal het beeld nog mooier zijn.

Herinrichting Roden-
Norg 10 jaar later!

Groen werk

Nu...

Toen...
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Groen werk

Krinkels heeft vei-
ligheid en duur-
zaamheid hoog in 
het vaandel staan. 
Ieder jaar rijden 
onze bussen geza-

menlijk ruim 50x de aarde rond!  Wij vinden het belangrijk 
dat onze medewerkers ’s avonds weer veilig thuiskomen. 

Daarom bieden wij onze medewerkers, in samenwerking 
met Athlon, het programma e-Driver aan. Iedere berijder 
van een voertuig van Krinkels krijgt met dit programma 
toegang tot diverse middelen om veilig en duurzaam 
deel te nemen aan het verkeer. 

E-Driver biedt:
• Diverse korte online trainingen waarin wordt getoond 
 hoe een ongeval voorkomen kan worden;
• Informatie over brandstof besparen en hoe 
 medewerkers kunnen bijdragen aan het reduceren van 
 onze C02 footprint;
• Kennisquizes om de kennis te testen over 
 verkeersveiligheid en verkeersregels.

Doelstelling
Elke 6 weken ontvangt de medewerker  e-Driver updates 
over zijn gemiddelde brandstofverbruik afgezet tegen 
een groep berijders met een soortgelijk voertuig. Erva-
ring leert dat regelmatige deelname aan e-Driver resul-
teert in gemiddeld 15% minder ongevallen en 5% minder 
brandstof en CO2 uitstoot. 

E-Drive
Krinkels veilig en 
duurzaam onderweg

Vestiging Wateringen 
officieel van start
De nieuwe vestiging aan de Klopperman in Wa-
teringen (Zuid-Holland) is geopend. Krinkels 
Zoeterwoude, Sight Landscaping Nieuwerkerk 
aan den IJssel en Mostert de Winter Schiedam 
hebben hier hun krachten gebundeld. Er is ge-
kozen voor een nieuw duurzaam pand gelegen 
aan de nieuwe A4 Rotterdam-Den Haag.

Volg Krinkels ook op 
www.facebook.com/Krinkelsbv
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Aanleg kunstgrasvelden Cluster 
West Amsterdam
Sportpark Sloten
In juli heeft Krinkels de opdracht ontvangen voor de aan-
leg van een aantal kunstgrasvelden op drie sportparken 
in Amsterdam-West. Direct na het ontvangen van de 
gunningsbrief is Krinkels gestart met de aanleg van een 
hockeywaterveld op Sportpark Sloten. Het betrof hier 
de ombouw van een bestaand kunstgrasvoetbalveld op 
een E-bodemas (Granulight) naar een hockeyveld. Met 
het aanbrengen van de DOMO Fastplay in twee kleuren 
groen op een foamlaag is een prachtig nieuw waterveld 
ontstaan waar hockeyvereniging Xenios nog vele jaren 
plezier van zal hebben.

Sportpark Spieringhorn
Op dit sportpark zijn een nieuw kunstgrasvoetbalveld 
voor SDW en een oefen hockeywaterveld voor de vereni-
ging AMHC aangelegd. Er werd gestart met het voetbal-

veld waarbij in het bestaande natuurveld eerst een nieuw 
drainagestelsel werd aangebracht. Als sporttechnische 
laag is gekozen voor 7 cm zand-lava waar uiteindelijk de 
Duraforce kunstgrasmat op is aangebracht. 

Als infill is er door de gemeente Amsterdam, na ophef 
in het programma Zembla, voor gekozen om SBR rubber 
niet toe te passen en het veld te voorzien van een kurk 
infill. Bij het hockey oefenveld is als sporttechnische laag 
een lava 0-16 toegepast met daarop een foam shockpad. 
Als kunstgrasmat is gekozen voor de DOMO fastplay wel-
ke rondom is vastgezet in een klemgoot. Rond het veld 
zijn 3 beregeningssproeiers aangebracht waardoor het 
veld als waterveld kan fungeren. Een nieuw hekwerk met 
ballenvanger en LED verlichting maken het geheel com-
pleet.

Sport werk 

Lees verder op pagina 9 ....
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Sportpark Westergasterrein 
Op het terrein van de oude gasfabriek ligt een bestaand 
kunstgras korfbalveld van 60x30 meter dat in gebruik 
is door korfbalvereniging Sporting West. Het veld is ge-
bouwd op een betonnen bak met daaronder een kelder 
die dienst doet als waterbuffer voor het naastgelegen 

.... Vervolg pagina  8

Ook dit jaar heeft Krinkels weer besloten om in plaats 
van onze relaties een kerstgeschenk te geven, een goed 
doel te steunen. Wij maken €5.000 over aan Stichting Am-
bulance Wens.
 
Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 
200 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gra-
tis laatste wensen vervullen van niet mobiele terminale 
patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkel-
de ambulances. Deze ambulances zijn zo ontworpen dat 
de patiënt vanuit de ambulance gewoon naar buiten kan 
kijken door geblindeerde ramen. Grote en kleine wensen 
worden vervuld; van een bezoek aan het strand of een 
plaats met een bijzondere herinnering tot het maken van 
een boottocht. Vanzelfsprekend gebeurt dat alles onder 
begeleiding van professioneel ambulancepersoneel en 
een ambulance met comfortabele brancard. 

Kerstactie Krinkels

park. Op het terrein zijn de oude installaties en gebou-
wen van de oorspronkelijk gasfabriek in gebruik als onder 
andere evenementengelegenheid, horecagelegenheid 
en zelfs opnamestudio’s voor programma’s zoals o.a. De 
Wereld Draait Door van de VARA. Dit vraagt de nodige 
afstemming als het gaat om aan- en afvoer van materi-
alen en bouwstoffen. Krinkels is eind oktober gestart 
met het verwijderen van de bestaande kunstgrasmat en 
sporttechnische laag van lava-rubber. In de nieuwe situ-
atie zijn twee velden ontworpen in de afmetingen 20x40 
meter waardoor een naastgelegen gedeelte groenstrook 
bij de nieuwe velden moest worden getrokken. Afhanke-
lijk van de weersomstandigheden verwacht Krinkels eind 
november de twee nieuwe korfbalvelden afgerond te 
hebben.

Krinkels wenst Stichting Ambulance Wens heel veel suc-
ces met het vervullen van wensen!

Meer informatie? 
www.ambulancewens.nl
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lange bloeiwijze voor insecten en vlinders en overdadige 
besdracht voor de vogels en insecten. Op de dakdelen 
zijn insectenhotels en vogeldrinkschalen geplaatst. 

BREEAM certificaat 
De aspecten met betrekking tot natuurwaarde zorgen 
voor een bijdrage aan het BREEAM certificaat voor het 
pand. BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de 
duurzaamheidsprestatie van een bestaand gebouw kan 
worden gemonitord. Er wordt bij de monitoring gelet op 
drie onderdelen; het gebouw, het beheer en het gebruik. 
Deze drie onderdelen worden beoordeeld op negen ver-
schillende duurzaamheidscategorieën: management, 
gezondheid, energie, transport, water, materialen, af-
val, landgebruik & ecologie en vervuiling. Het doel is om 
bestaande gebouwen continu te verbeteren. Bij renova-
tie en aanpassingen wordt daarom geprobeerd punten 
te verzamelen om aan deze duurzaamheidsprestatie te 
kunnen voldoen. 

Renovatie sedum daktuinen 
Groen werk

In Leiden staat naast het Centraal Station een represen-
tatief kantorencomplex dat bij aanleg is voorzien van een 
sedumdak. Dit dient nu gerenoveerd te worden. In op-
dracht van Jones lang Lasalle Vastgoedmanagement B.V. 
uit Rotterdam is Flora Nova hier in september mee aan 
de slag gegaan. 

Beplanting voor mens en dier
De hemelwaterafvoer en drainagebaan zijn aangepast , er 
is substraat aangevuld en er zijn langs de gevels tegelba-
nen aangebracht.  Daarna is de beplanting aangebracht. 
De dakdelen zijn omgevormd tot een kijk- en natuurtuin 
en met vaste planten, besdragende lage heesters en 
siergrassen beplant. De beplanting is afgestemd om jaar-
rond sierwaarde te hebben met een zeer gevarieerde en 
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gaat, Quercus neemt alle zorg uit handen. 

Quercus garandeert een systeem dat: 
• Alle bestanden begrijpt (converteren van bestaande 
 bestanden naar GIS en omgekeerd);  
• Gebruiksvriendelijk is; 
• Overal en op ieder apparaat toegang biedt tot alle 
 informatie;
• Werkzaamheden aan objecten koppelt;
• Meldingen verstuurt of ontvangt; 
• Voortgang monitort op ieder moment van de dag. 

Met dit unieke systeem kan Quercus Boomverzorging 
het bomenwerk van A tot Z uitvoeren.  Samen werken in 
één digitale omgeving kan nu echt dankzij het Integraal 
Data Management Systeem (IDMS) BOMEN. 

Quercus werkt integraal digitaal 
Groen werk

Quercus Boomverzorging heeft ter ondersteuning aan 
haar opdrachtgevers een op GIS gebaseerde digitale 
omgeving gemaakt. Hierin kunnen ze samen met de op-
drachtgever de openbare ruimte beheren, actualiseren 
en rapporteren. 

Echte vernieuwing 
De aanleiding om dit systeem te ontwikkelen komt voort 
uit de behoefte om het beheer & onderhoud van de bo-
men overzichtelijker te maken. Zowel Quercus als de 
opdrachtgevers waren toe aan een daadwerkelijke ver-
nieuwing. Een frisse wind door verouderde processen. 
Quercus heeft een uitgebreide pilot uitgevoerd op dui-
zenden objecten in verschillende disciplines bij een groot 
provinciaal areaal. Of het nu om 100 of 100.000 bomen 

Werkzaamheden

Kaart 

laag Ik wil

Zoek mij

Vind mij
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uitdaging; zeker gelet op de scherpe aanneemsom en de 
levertijden van de specifiek benodigde materialen.

Eerste barbecue
Met dank aan Flora Nova en de gunstige weersomstan-
digheden kon een tevreden opdrachtgever reeds in juni 
de eerste barbecue houden. Met een prachtige nazomer 
was het uiteindelijk prima vertoeven in deze opnieuw in-
gerichte tuin. Met trappen en plantenbakken van beton- 
elementen, grote tegels voor de terrassen, FSC houten 
vlonders, verlichting, een beregeningssysteem en kleur-
rijke beplanting in daktuinsubstraat is het een prachtig 
visitekaartje en een schitterend referentieproject ge-
worden!

Aanpassing daktuin 
Acanthus

Groen werk

In Amsterdam Zuidoost ligt al jaren, bovenop de par-
keergarage bij het kantoorpand Acanthus, een daktuin. 
Onder een fors hellingspercentage is indertijd een gazon 
aangelegd met wat bloembollen en bomen. Op zich een 
fraaie daktuin, maar het is slechts een kijktuin met een 
beperkte sierwaarde en uitstraling. De opdrachtgever 
had het plan om er meer een verblijfstuin van te maken, 
met zitplekken om te kunnen vergaderen en/of de lunch 
te gebruiken of om zelfs een barbecue en borrel te orga-
niseren. 

Uitdaging
Er volgde een intensieve afstemming met Flora Nova over 
de risico’s, de planning en de definitieve inschrijfsom. 
Eind april kwam op basis van een strakke planning de 
opdracht bij Krinkels binnen, met als doel om er nog in 
de zomer gebruik van te kunnen maken. Een absolute 
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de muzikale optredens. Er zullen hier en daar nog een 
paar puntjes op de i worden gezet, maar als deze gereed 
zijn is de gemeenschap van Vaals een mooi nieuw cen-
trum rijker. Waar eerst slechts een parkeerterrein lag, 
ligt nu een echt plein, dat ruimte biedt voor woongenot, 
maar in de nabije toekomst ook voor winkelen en horeca. 

De kroon op het werk
Bij dit integrale en multidisciplinaire project, tekende 
Krinkels voor de civiele inrichting. Waar bouw en civiel sa-
menkomen vraagt een proces om samenwerking en het 
afstemmen van elkaars visie. Door de inspanningen van 
alle betrokkenen en het respect voor elkaar kunnen we 
concluderen dat  we niet alleen ambities, doelstellingen 
en verwachtingen, maar nu ook het eindresultaat mogen 
delen. De kroon op de inspanning van velen, voor velen!

Nieuw leven voor Koningin Julianaplein Vaals 
Infra werk

Nog ‘even’ een stukje dichtstraten én zagen, verhuizen-
de bewoners, horecaondernemers die hun zaak opbou-
wen, mengtafeltechneuten, nieuwsgierige passanten, 
winkelend publiek, voegers die nog iets herstellen……… 
en een rode loper die van ongeduld al achter tegen de 
schoenen van de poetsploeg aan ligt te duwen. Zomaar 
een kleine greep uit de dag, die we de dag van de opening 
noemen. Als rond de klok van zessen de eerste gasten ar-
riveren, ligt de rode loper netjes op zijn plek en kunnen 
het nieuwe Koningin Julianaplein en de bezoekers zich 
opmaken voor de grote opening.

Opening
De groots opgezette opening 
van het getransformeerde 
plein en de directe omgeving, 
verricht door gouverneur drs. 

Th. Bovens, trok zeer veel publiek. Zij genoten van de 
fonteinen op de markt, het waterspel ‘Farberbecken’ en 

Fotografie Frits Widdershoven
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Buiten kunnen bezoekers op expedities gaan, waarvoor 
het Natuurpodium een unieke app heeft ontwikkeld met 
GPS-navigatie en op maat gesneden vragen en opdrach-
ten over het gebied. 

Onderwijs
Voor het onderwijs is het onderwijsprogramma Duur-
zaamheid ontwikkeld waarin projectmatig diverse duur-
zaamheidsthema’s (afval, mobiliteit, gezondheid, ener-
gie, natuur) aan de orde komen. Binnenkort zal Krinkels 
voor leerlingen van het Rijks uit Bergen op Zoom een 
aantal actuele probleemstellingen deponeren over na-
tuur en/of duurzaamheid. Zo draagt Krinkels bij aan een 
schonere, groenere en een duurzamere wereld.

Krinkels strategische partner Natuurpodium
Groen werk

Krinkels is strategisch partner geworden van het Natuur-
podium Brabantse Wal, een educatief bezoekerscen-
trum. Op 22 april 2015 is de stichting opgericht door de 
gemeente Bergen op Zoom en het Brabants Landschap 
met als doel om duurzaamheid dichtbij te brengen en te 
vertalen naar alledaagse situaties en vraagstukken. 

Educatie en inspiratie
Er zijn twee bezoekerscentra waar bezoekers de Bra-
bantse Wal ontdekken, beleven en leren kennen. De 
kernwaarden natuur, cultuur(historie) en economie staan 
centraal bij de exposities en activiteiten. De kerntaken 
van de stichting zijn om informatie en educatie aan te 
bieden over de lokale omgeving en de Brabantse Wal 
en om een podium te bieden voor bezoekers om hun  
ideeën, kennis en informatie te delen. 

Expeditie
Er worden ook lezingen en symposia georganiseerd. 

Meer projecten? www.krinkels.nl
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Zo min mogelijk hinder
In nauwe afstemming met Krinkels en Rijkswaterstaat is 
een gedetailleerd werkplan/verkeersplan ontwikkeld om 
de bomen op veilige en efficiënte wijze te snoeien met 
zo min mogelijk hinder voor weggebruiker en omgeving. 
Daarom zal vanaf de hoofdrijbaan alleen tussen 09:00 en 
15:00 uur gewerkt worden en rondom de zeven kruispun-
ten alleen in de weekenden. 

Ten tijde van het verschijnen van dit Krinkels News zijn 
de werkzaamheden nog in volle gang. Uiterlijk in januari 
2017 moet de laatste boom gesnoeid zijn en kan de weg-
gebruiker de komende jaren weer blijven genieten van 
een veilig en bijzonder bomenbestand.    

Werken aan veilige bomen N65
Groen werk

Op 24 oktober 2016 is ETS boomexperts begonnen aan 
haar grootste en meest uitdagende snoeiproject in haar 
jonge bestaan….in 10 weken tijd en 7 dagen in de week 
bijna 2000 eiken snoeien in de bermen van de Rijksweg 
N65 tussen Vught en Tilburg. Krinkels is hoofdaannemer 
en vanuit die rol opdrachtgever van ETS boomexperts.

De N65 (2x2 rijstroken, 80 km/uur) valt binnen het are-
aal ‘s-Hertogenbosch van Rijkswaterstaat waar Krinkels 
reeds verantwoordelijk is voor het reguliere beheer en 
onderhoud. 

Boominspectie
De actie om tot uitvoering van de snoeimaatregelen over 
te gaan komt onder andere voort uit de boominspectie 
die in dit kader door Krinkels is uitgevoerd. Deze monu- 
mentale en sterk beeldbepalende bomenstructuur 
vraagt om een specialistische verzorging in het kader van 
duurzaam en veilig boombehoud. 

Krinkels strategische partner Natuurpodium
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Krinkels legt nieuw multiveld aan
Het mulitveld dat we hebben aangelegd voor de High 
Tech Hitters op de Campus van de Universiteit Ensche-
de is in opdracht van het facilitair bedrijf Utwente uitge-
voerd. Het nieuwe veld is een prachtig voorbeeld van een 
nieuwe toepassing van kunstgras voor meerdere sporten 
(honkbal, softbal, korfbal, handbal enz.). Het nieuwe 
veld is van hoge kwaliteit, met een duurzaam karakter 
en uitstekende speeleigenschappen volgens de normen 
van de KNBSB-vademecum 2015 aangelegd. Naast honk- 
en softbal kan er ook korfbal, handbal en diverse kleine 
sporten gespeeld worden. 

Bouwteam 
Niet alleen het veld is bijzonder, ook de aanleg ervan. Met 
de Universiteit, adviesbureau Gras Advies en keurings- 
instantie Intron trokken we op in een bouwteamverband. 
Na het startoverleg zaten we geregeld met elkaar om de 
tafel om werkzaamheden af te stemmen en keuzes te 
maken. Door slim samen te werken, konden we in zes 

weken én binnen het budget deze pilot realiseren. De 
bouwstoffen die zijn vrijgekomen bij de renovatie van 
een voetbalveld zijn waar mogelijk hergebruikt. 

Ideale verhoudingen
Eén van de moeilijkheden zat hem in de demping en 
balstuit. Voor honk- en softbal moet de schokabsorptie 
tussen de 5-40% zijn, waar bij korfbal de waarde tussen 
de 30-70% moet zijn. De overlap was dus maar 10%. De 
schokabsorptie is te beïnvloeden door o.a. het aanpas-
sen van het lava-/rubbermengsel. Na het maken van een 
aantal testopstellingen is tot de ideale verhouding ge- 
komen. Tijdens de eindcontrole van Intron was de schok- 
absorptie 37%, precies binnen de bandbreedte.

Overgang van kunstgras naar gras
De overgang van kunstgras naar natuurlijk gras vroeg 
ook de nodige aandacht. Deze overgang zit tussen het 
binnenveld en het buitenveld. Hier is in samenspraak met 

Sport werk 
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de Honk- en Softbalbond (KNBSB) besloten om op de 
overgang een hardhoutenplank van 2 cm breed en 20 cm 
hoog aan te brengen. Het kunstgras is hier overheen ge-
vouwen. Door de gronddruk blijft het kunstgras mooi op 
zijn plaats. De hardhouten plank is bevestigd aan palen 
om de balstuit zo min mogelijk te beïnvloeden. De kans 
dat de bal precies op deze 2 cm komt is zeer gering. Dit 
geldt ook voor de overgang van kunstgras naar gravel 
wat bij de thuisplaat het geval was. Dit is gedaan om bles-
sures te voorkomen, want de sporters staan op schoenen 
met stalen spikes en kunnen in gravel beter draaien dan 
in kunstgras.

Werpheuvel
Normaal is de werpheuvel bij een honkbalveld hoger dan 
de rest van het veld. Dit was hier niet mogelijk, want er 
zou dan in het Multiveld een hoogteverschil komen van 
25 cm. Dit hebben we opgelost door het korfbalveld de 
maximale bolling te geven (max 5 cm volgens de normen 
van de korfbalbond) en anderzijds door het aanbrengen 
van een Mobile Werpheuvel. Deze is van licht kunststof 
materiaal en kan makkelijk verplaatst worden. 

Na de feestelijke opening door Mirjam Bult, vicevoorzit-
ter van het college van Bestuur van de Universiteit Twen-
te, wordt er op dit moment veel gebruik gemaakt van het 
veld door de honk-, soft-, korf- en handballers. Zij zijn dan 
ook zeer enthousiast over hun nieuwe veld.

Olympische sport
De KNBSB is uitermate blij met de beslissing van het IOC om 
zowel honkbal als softbal terug te laten keren op de Olympi-
sche Spelen in Tokyo. Wij gaan ervan uit dat met dit nieuwe 
kunstgrasveld honk- en softbal er een goede accommodatie 
bij heeft gekregen om in de toekomst medailles in Tokyo te 
behalen. 
  

.... Vervolg pagina  16

CO2 footprint Quercus 
boekjaar 2015-2016 i.r.t. 
basisjaar 2013-2014

De volledige onderbouwing is te vinden in de 
emissieverantwoording 2015-2016 die op de 
website van Quercus 
(www.quercusboomverzorging.nl) te vinden is.

13-14 15-16 verschil

Omzet 1,6 mln 3,8 mln +134%

fte 8 13 +63%

ton CO2

      scope 1** 103 231 +124%

      scope 2 6 11 +83%

totaal 109 241 +122%

ton CO2 / €1 mln 
omzet

68 63 -7%

** gecorrigeerd voor personenwagens vanwege ont-

breken van  gegevens hierover in boekjaar 2013-2014

Ton 
CO2 
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Krinkels Luistersessies:  de oogst
Afgelopen voorjaar en zomer zijn wij met de Krinkels 
Event Truck in de provincies Groningen, Drenthe, Flevo-
land en Overijssel bij veel van onze opdrachtgevers op 
bezoek geweest. Wie goed kan luisteren, kan veel ver-
tellen. Wij presenteren u op de volgende pagina’s graag 
een deel van de oogst van deze luistersessies met circa 
75 van onze relaties.

Verbinding
Werkbegeleiders, midden en hoger management zorg-
den voor de verbinding. Hierdoor werd in no-time duide-
lijk wat de gevolgen van beslissingen op deze verschil-
lende niveaus zijn. 

Luistersessies 2016

“professioneel georganiseerd, petje af!”

Onder begeleiding van een onafhankelijke gespreksleider 
werd er goed naar onze relaties geluisterd. De betreffen-
de vestigingsleiders waren ook aanwezig zodat prakti-
sche voorbeelden direct en uitvoerig konden worden be-
sproken.
Waterschappen, provincies, gemeenten en private on-
dernemingen waren vertegenwoordigd. De besproken 
onderwerpen waren dan ook uiteenlopend en voor alle 
aanwezigen van grote toegevoegde waarde. Er werden 
parallellen en verschillen tussen de verschillende secto-
ren en branches benoemd. De ‘groene draad’ 
werd voor alle aanwezigen helder.
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Luistersessies 2016

Aanmelden luistersessie?
Als u aanwezig wilt zijn bij één van de toekomstige Krinkels Luistersessies elders 
in het land, dan houden wij u graag op de hoogte. Omdat wij graag de diepte in-
gaan tijdens de Luistersessies houden wij het maximaal aantal deelnemers op 
10 personen. Deelname geschiedt op basis van de volgorde van aanmelding via  
info@krinkels.nl

‘geen tijdsverlies, bij ons voor de deur’
‘ongedwongen met vakgenoten de diepte in, dat is fijn’

‘waardevol en praktisch!’
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De  ‘groene draad’ 
in de Noordoostelijke provincies

200

Opvallende beoordelingen uit de Krinkels klantenevaluatie 2016:
‘Wat zijn voor u de belangrijkste argumenten om voor Krinkels te kiezen? 
De mate van ontzorging, de uitvoeringskwaliteit van de dienstverlening, 
oplossingsgerichtheid en het nakomen van afspraken.’

- Ontzorgen heeft alles te maken met proactief denken en actief meedenken met elkaar. Er is veel specialistische 
 kennis in huis bij de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Door deze actief aan te kunnen spreken wordt een 
 maximaal rendement voor de opdrachtgever bewerkstelligd. Door op een doortastende manier, digitaal en 
 persoonlijk kennis te delen, ontstaan bijzondere oplossingen en resultaten.
- Innovaties van Krinkels zien wij graag. Het is waardevol dat jullie die naar ons toe komen brengen. Een sprekend 
 voorbeeld hiervan is de oeverdetectie radiografische boot.
- Interne kennis (bij onze relaties) houden we graag samen op niveau.
- Krinkels voelt zich ‘probleemeigenaar’ van het werk en handelt hiernaar. Dat geeft vertrouwen. 

                  Duurzaamheid moet voor bijna alle relaties door de gehele keten geborgd zijn.
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Verschillen
Er zijn verschillen op organisatorische en uitvoerende gebieden tussen ver-
schillende gemeenten en provincies en waterschappen onderling. Binnen 
de ruimte die er is wordt gezocht naar oplossingen die bijdragen aan het 
ontzorgen. Dit kan gaan over kennis delen en helpen deze kennis op peil te 
houden of over het signaleren van problemen op een werk. Het is van groot 
belang om vooraf met elkaar te bespreken wat de verwachtingen zijn en om 
deze gaandeweg het werk bij te sturen.

Krinkels signaleert maatschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied 
erg vroeg en deelt deze met opdrachtgevers. Een opvallend aantal ge-
sprekspartners van de Luistersessies noemt dit als sterk punt. Het is echter 
niet voor alle organisaties mogelijk om deze ontwikkelingen direct te imple-
menteren in de bedrijfsvoering.

Aanbestedingen en offertes
Tijdens de Luistersessies kwam een aantal keren de volgende vraag op  
tafel: hoe kunnen wij tijdens aanbestedingstrajecten zo nauwkeurig moge-
lijk verwachtingen en expertises op elkaar afstemmen. Een precontractueel 
overleg is niet mogelijk en toch willen beide partijen op basis van de beste 
afstemming en verwachtingen met elkaar samenwerken. De verjuridisering 
moet ondersteunend zijn en niet belemmerend. Binnen de wettelijke kaders 
wensen publieke en private organisaties altijd een optimale samenwerking. 
Flexibiliteit en de menselijke maat lijken de oplossing.

Bovenstaand onderwerp bespreken wij permanent binnen een multidisci-
plinaire team, zodat flexibiliteit bij iedereen die bij ons werkt hoog op de 
agenda staat.

Complexe vraagstukken vragen 
om specialistische kennis

Aanmelden luistersessie?
info@krinkels.nl

8
Gemiddelde 
klantenbeoordeling 
01/2016
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Krinkels b.v. hoofdkantoor
Bezoekadres:
Westbroek 49B
4822 ZX Breda
Postadres:
Postbus 12
4840 AA Prinsenbeek
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.: 040-3046035
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 Wateringen
Klopperman 4C
2292 JD Wateringen
Tel.: 0174-700201
info.wateringen@krinkels.nl 

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

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

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

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

Flora Nova, 
Quercus 
Boomverzorging 
en European Tree 
Services zijn door 
andere 
certificerende 
instellingen gecer-
tificeerd.

Kijk op www.krinkels.nl voor onze overige 
certificeringen en erkenningen.

*

Volg ons ook op

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

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

Quercus vestiging 
Wateringen
Bezoekadres:
Klopperman 4C
2292 JD Wateringen

Quercus vestiging 
Eindhoven
Bezoekadres:
Hoppenkuil 5
5626 DD Eindhoven
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Deze brochure is gedrukt 
op FSC® papier.


