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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De tijd vliegt! We zitten inmiddels midden in
de winterperiode en Kerst en Oud en Nieuw
staan weer voor de deur. Tijd voor ons om
u weer op de hoogte te brengen van de
nieuwsfeiten en projecten van de afgelopen
tijd en dat zijn er nogal wat! In dit Krinkels
News 29 worden de verschillende projecten
en nieuwsfeiten beschreven.

V OO R W OO RD

Ondanks dat we midden in de winter zitten
heeft de echte kou en winterse neerslag ons
nog niet bereikt. Toch staan we alweer een
tijdje klaar om de gladheid te bestrijden. Het
zout is weer ingeslagen, het materieel in orde
gemaakt en de voorbereidingen zijn getroffen,
mocht het zo ver zijn dan zijn wij er in ieder
geval weer klaar voor! Ook de afgelopen periode zijn er weer veel opdrachtgevers bijgekomen die deze belangrijke en maatschappelijke
taak door ons laten verzorgen. Met opdrachtgevers als NS, Defensie, Rijkswaterstaat en
diverse gemeenten hebben we ook tijdens de
winter genoeg te doen. In dit News kunt u een
artikel lezen waarin onze vestiging in Alkmaar
een kijkje achter de schermen geeft, wat er
allemaal bij komt kijken om de wegen veilig
te houden.

In de huidige tijd van aanbestedingen en
projecten is het van belang dat je beschikt
over de juiste certificaten. Niet alleen omdat
dit iets is wat onze opdrachtgevers graag willen zien, maar ook omdat we door bepaalde
certificaten iets bijdragen aan het milieu en
de maatschappij. Met trots kan ik melden
dat wij afgelopen maand de stap gemaakt
hebben van trede 3 naar trede 5 op de CO2
Prestatieladder, dit is het hoogste niveau dat
je als bedrijf kunt behalen. Tevens zijn we
hiermee het enige zelfstandige groenbedrijf
in de markt dat over dit certificaat beschikt.
Naast het behalen van dit certificaat hebben
we ook het MVO Prestatieladder certificaat
op niveau 3 weten te behouden en hebben al
onze vestigingen ook nog eens het ISO 14001
milieucertificaat behaald, met recht iets om
als organisatie trots op te zijn!
De werkloosheid in Nederland is als gevolg
van de crisis inmiddels fors gestegen en dat
is een maatschappelijk probleem. Wij zien
het als onze plicht om aan de bestrijding van
het oplopende werkloosheidspercentage
ons steentje bij te dragen en dat doen we op
verschillende manieren. Een term als SROI

(het sociale rendement van investeringen) is
ons dan ook niet vreemd. Volgens ons is het
belangrijkste doel van een dergelijk initiatief
het creëren van een win-win situatie voor
alle drie de betrokken partijen. Deze vorm
van samenwerking doet recht aan zowel de
bedrijfseconomische als de sociale belangen
van de opdrachtnemer en de opdrachtgever,
maar het belangrijkste is dat medewerkers,
scholieren of mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt, door goede begeleiding
en ondersteuning de kans krijgen zich weer
te ontwikkelen in de maatschappij. Zo kunt
u in dit News lezen op welke wijze wij het
Greenpark in Venlo (het oude Floriade terrein) de komende jaren gaan onderhouden
met een grote groep medewerkers die uit een
WWB traject komen.
Aan het eind van dit voorwoord wil ik u nog
graag fijne feestdagen en een gelukkig en
gezond 2014 toewensen!

Jan Clement

Directeur Krinkels b.v.

Krinkels steunt stichting Make a Wish
Als bedrijf heb je een maatschappelijke
plicht en zeker omdat wij een bedrijf zijn dat
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
hoog in het vaandel heeft staan lopen wij
hier niet voor weg. Verderop kunt u lezen
dat onze medewerkers van de vestiging in

Hengelo zich in hebben gezet in het kader
van de stichting Make a Wish. De Stichting
is een organisatie die zich inzet voor zieke
kinderen door ze de mogelijkheid te bieden
zich weer een dag kind te laten voelen.
Omdat wij dit een mooi

initiatief vinden hebben wij besloten dit te
steunen. In plaats van onze relaties een
geschenk te geven zullen wij een bedrag
van € 5.000,- overmaken naar Stichting
Make a Wish.

Topdrukte rond rijkswegen
in Flevoland
Krinkels Nagele werkt in opdracht van
Rijkswaterstaat Dienst Ijsselmeergebied
wegendistrict Flevoland sinds 1 maart
2010 op de rijkswegen in Flevoland. Dit
najaar is er topdrukte voor de medewerkers van Krinkels.
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Bomen
Met meerdere ploegen worden bomen
die hinder opleveren voor de zichtbaarheid en veiligheid aangepakt. Met veel
materieel zoals hoogwerkers, bosklepelmaaiers en bomenknippers werken de
medewerkers hard om voor het einde
van het jaar een groot deel van het werk
af te ronden.
Geleiderail
In opdracht van Rijkswaterstaat wordt
er extra geleiderails geplaatst op gedeelten van de A6. Ook worden er zogenaamde motorshields aangebracht om
de kans op ernstig letsel bij ongevallen
met motorrijders te verkleinen. Deze
werkzaamheden vinden voornamelijk
’s nachts plaats.

Faunavoorzieningen
Ter verbetering van de aanwezige faunavoorzieningen worden momenteel op
diverse locaties rasters vervangen of bijgeplaatst. Doel hiervan is het wild nog
beter te begeleiden naar de aanwezige
faunatunnels die onder de snelweg door
gaan. Hiermee wordt het wild gespaard en
ongelukken voorkomen.
Berm verlagen
Om het hemelwater dat van de weg afloopt
goed te laten geleiden, wordt de berm
regelmatig verlaagt om plasvorming te
voorkomen.
Asfaltschades
Iedere winter zorgt vorst voor schades aan
het asfalt. Dit kan gevaar voor de weggebruikers opleveren. Krinkels inspecteert
het asfalt tijdens de vorstperiode dagelijks,
overlegt met Rijkswaterstaat en voert vervolgens spoedreparaties uit in de volgende
nacht. Dit zijn kleinschalige reparaties door
middel van koud asfalt, voegvulmassa en/
of hotbox.

Duikerinspectie
Om te controleren wat de status van aanwezige duikers onder de weg is, wordt momenteel een inspectie uitgevoerd met camera’s
en een duikploeg. Zo kan Rijkswaterstaat
haar gewenste onderhoud bepalen.
Al met al genoeg werk dit najaar!

Langzaam verkeersbrug bestand
tegen ijsschotsen
staan. Het terrein rondom de oude fabriek
wordt afgegraven zodat er een terp ontstaat. Waar vroeger de Machinistenschool
stond komt een boomweide met parkeerplaatsen.
Dankzij de langzaam verkeersbrug kunnen bezoekers door de boomweide over
de Nederrijn naar de terp wandelen. Op
de brug is er een uitzichtpunt gecreëerd.
Hier kunnen de mensen genieten van het
mooie landschap vanaf de langgerekte
bank die door Flora Nova is geplaatst.
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De ruim 50 meter lange brug wordt
voorzien van een trap met fietsgoot en er
worden veeroosters geplaatst, onderaan
de trap en aan het begin van de brug.
Flora Nova maakt in het plangebied Elst, in
opdracht van Boskalis, een langzaam verkeersbrug over de Nederrijn. In dit plangebied verbindt de brug de gronden van
de oude steenfabriek en de voormalige
Machinistenschool. De watergang die er nu
al is wordt verbreed en krijgt een natuur-

vriendelijke oever. Zo krijgt de Nederrijn weer
meer ruimte.
Plannen voor grond steenfabriek en
Machinistenschool
De steenfabriek wordt gesloopt; alleen de
schoorsteen van circa 50 meter hoog blijft

De brug is geheel ontworpen en geconstrueerd door Flora Nova. Omdat de brug
in de uiterwaard is gesitueerd moet de
brug bestand zijn tegen snel stromend
water bij hoog water en zelfs ijsschotsen
in de winter. De brug is in een slank ontwerp gebouwd.

Flora Nova verzorgt complete buiteninrichting
rond appartementen in Arnhem
Links de schets
van de buiteninrichting rond de
appartementen.
Rechts enkele
vormen van
beplanting en de
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fietsenklemmen.

In Arnhem is het bijzondere project ’37 appartementen Sterrenbeke’
gestart. Flora Nova Hoveniers &
Groenvoorzieningen BV gaat, in opdracht
van Pennings Bouw BV, de complete buiten inrichting verzorgen voor dit complex
met 3 appartementenblokken.
Het appartementencomplex Sterrenbeke
staat in de aantrekkelijke woonwijk
Molenbeke en wordt op de oude schoollocatie aan de Sasboutstraat en Willem
van Kleeflaan gebouwd. Flora Nova start
medio februari met het grondwerk en
de riolering. Daarna worden er schanskorven geplaatst en het straatwerk aangelegd.

De parkeerkelder die onder de appartementen komt wordt afgedicht en
deze gaat Flora Nova voorzien van een
Greenproof dakbegroeiing. Zo wordt de
natuur als een duurzame, milieuvriendelijke bescherming van het dak gebruikt.
Er zijn vele voordelen aan een groen dak.
De neerslag verdampt grotendeels en de
rest stroomt vertraagd naar het riool.
Ook wordt het microklimaat verbeterd.
Daarnaast isoleert een groen dak beter.
In de winter verlies je minder warmte en
in de zomer blijft het koeler. Tenslotte
is het uiteindelijk ook goedkoper. Een
groen dak gaat veel langer mee omdat
de invloeden van hitte en kou zoals
Uv-straling en hagelstenen geen rol meer

spelen op de dakbedekking. En het ziet
er natuurlijk mooier uit dan de traditionele daken.
Ook de rest van de beplanting wordt
door Flora Nova aangelegd en aan het
eind van het project wordt het straatmeubilair geplaatst bij het appartementencomplex. Het project wordt medio
juli 2014 turn key opgeleverd. De nazorg
is ook in goede handen bij Flora Nova
Hoveniers & Groenvoorzieningen BV.

ALGEMEEN ZUIDWOLDE
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Krinkels werkt mee
aan een wens
Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens
van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft op ieder kind een magisch effect,
maar op kinderen met een levensbedreigende
ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen,
die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn,
de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van
een droom kan voor hun toekomst een wereld van
verschil betekenen.
Onlangs heeft Krinkels Hengelo mee mogen werken om een wens te vervullen van een ongeneeslijk ziek jongetje van vier jaar uit het oosten
van ons land. Hij houdt van buitenspelen en is
helemaal gek van hutten en tenten. Zijn grootste
wens is een echte boomhut in de tuin om samen

met zijn broertjes en ouders
in te spelen.
Op een woensdag werd het
gezin ´s ochtends verrast door
de organisatie en gingen ze
eerst naar Ouwehands dierenpark om daar te spelen en alles achter de
schermen te bekijken.
Intussen werd er druk aan de hut gewerkt in de
achtertuin van het gezin. Krinkels heeft hier een
drie meter hoge boom geplaatst, zodat het een
echte boomhut zou worden.
Na de dierentuin ging het gezin naar vliegveld
Teuge, waar een helikopter ze al op stond te

wachten. Na een spannende vlucht keerde
het gezin terug naar huis en als klap op
de vuurpijl stond daar dan de boomhut.
De blijdschap was van alle gezichten af
te lezen.
Het gezin heeft een onvergetelijke dag
gehad en wij zijn blij dat wij daar als
Krinkels een bijdrage aan mochten leveren.

Krinkels werkt mee aan RAW bepalingen – hoofdstuk 51
Elk vijf jaar worden de Standaard RAWbepalingen herzien c.q. geactualiseerd. In 2015
is het weer zover. Het beheer en onderhoud
van de RAW is in handen van kennisplatform
CROW. Voor de actualisatie van de systematiek werkt CROW samen met partijen uit de
grond-, weg- en waterbouwsector die regelmatig samenkomen in werkgroepverband. De
werkgroepleden nemen bestaande RAW-teksten
kritisch onder de loep. Nieuwe of verbeterde
teksten worden voorgelegd aan de Juridische en
Bestektechnische commissie, waarna de Raad
voor het Infrabouwproces ze voorlopig vaststelt.
Krinkels BV is dit keer betrokken bij het updaten
van hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen en wordt
vertegenwoordigd door Jan Reinders.

De overige leden van de werkgroep bestaan uit
Herman Wevers van Alles over Groenbeheer,
Johan Schansker van Nijestee Planmatig
onderhoud, Rob Plomp van Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem, John van de
Wiel van Ploegmakers Cultuurtechniek, Ron
Theunisz van Gemeente Heerlen, Raymond van
de Sande van Ergon en Jacques Teunissen van
CROW.
De huidige versie van Hoofdstuk 51 is opgesteld
in 1985. Er is in de tussentijd al een aantal delen
toegevoegd zoals ‘Bomen in Infrastructuur’ en
‘Eikenprocessierups’. Daarnaast worden teksten toegevoegd c.q. gewijzigd door nieuwe
inzichten en wordt dit hoofdstuk alsmaar dik-

ker. Door al deze wijzigingen wordt het geheel
steeds minder leesbaar.
De werkgroep is al anderhalve maand bezig met
hoofdstuk 51. Alles moet opnieuw gestructureerd worden zodat een en ander gemakkelijker
is terug te vinden. Ook worden verwarrende
begrippen of begrippen die tweeledig kunnen
worden opgevat eenduidiger omschreven. De
verwachting is dat het einde van dit jaar het
hoofdstuk is geüpdatet. Inhoudelijk wordt er
niets gewijzigd.

Herinrichting Wilhelminakade naast
de Erasmusbrug in Rotterdam

INFRA
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Medio oktober is Krinkels Zoeterwoude
gestart met de herinrichting van de
Wilhelminakade naast de Erasmusbrug
in het centrum van Rotterdam.
Deze locatie was tussen 1901 en 1971 het
vertrekpunt van de beroemde HollandAmerikalijn. Met name in de periode tot
de Eerste Wereldoorlog vertrokken grote
aantallen Oost-Europese volksverhuizers
via de Wilhelminakade naar New York.
De Nieuw Amsterdam vertrok in 1971 als
laatste schip van de lijndienst naar New
York. Op de kade kan men nog steeds het
voormalig hoofdgebouw van de HollandAmerika Lijn terugvinden. In de jaren 90
van de twintigste eeuw werd het omgevormd tot Hotel New York. Het interieur werd volledig authentiek gehouden

zodat men de sfeer van destijds goed
kan ervaren.
Nu de kade niet meer als vertrekpunt
voor de cruiseschepen gebruikt wordt,
is de bestemming die van grootstedelijke boulevard. Hier is op 21 november
jongstleden één van de grootste gebouwen van ons land opgeleverd. In slechts
vier jaar tijd is de door Rem Koolhaas
ontworpen ‘De Rotterdam’ voltooid. Het
ontwerp biedt ruimte aan kantoren, een
hotel en appartementen.

boven het water van de Maas. De kadekeien en portugees graniet zijn met
waterdichte bestratingsvoegen afgedicht. Het werk heeft negen weken
geduurd en is inmiddels afgerond. Nu is
de kade weer klaar voor de vele evenementen die er sinds jaar en dag plaatsvinden. Ook het vuurwerk wordt traditioneel afgestoken op het water van de
Nieuwe Maas nabij de Wilhelminakade.
Rotterdam kan zijn vuurwerk tijdens
oudjaarsavond weer vanaf een strak
gestrate kade aanschouwen.

Om de omgeving van deze nieuwe aanwinst ook weer aantrekkelijk te maken,
heeft Krinkels circa 4500 m² natuursteen
verwijderd en terug aangebracht op een
op palen gefundeerde betonnen bak

Het invoegen van de stenen gebeurt met water

De Wilhelminakade

Krinkels verzorgt integraal groenonderhoud
van het Greenpark Venlo met focus op SROI

V ENLO

Het terrein bestaat uit een hoogwaardige
inrichting van de openbare ruimte met o.a.
gazons, kruidenrijke bermen, vaste planten
borders, diverse soorten verhardingen, grote
waterpartijen en paviljoens/ gebouwen die
de Floriade hebben overleefd en aan een
tweede leven op het Greenpark beginnen.

GROE N

Eind augustus ontving Krinkels de onderhandse uitnodiging van Greenpark Venlo voor
de inschrijving van het integrale groenonderhoud van het ‘Greenpark Venlo’ op het
voormalige Floriade terrein.

Venlo Greenpark maakte de keuze om onderhands aan te besteden op EMVI (Economisch
Meest Voordelige Inschrijving) criteria.
Daarnaast lag de focus op de inzet van SROI
(Social Return on Investment).Meer specifiek

op de begeleiding en proactieve houding
t.a.v. de SROI doelgroep, die grotendeels
bestaat uit mensen in een WWB traject
(Wet Werk en Bijstand).

Als laatste boden we met een innovatieve en proactieve manier van werken en
begeleiden, de langste uitvoeringsperiode binnen het gestelde plafondbedrag.

Ook konden we scoren op een zo lang mogelijke uitvoeringsduur binnen een vastgesteld
plafondbedrag. Dus welke partij biedt de
meeste kwaliteit voor een bepaald bedrag.

Deze optelsom resulteerde in een overtuigende inschrijving die we afsloten
met de hoogste EMVI score en Krinkels
kon vanaf 18 november 2013 beginnen
met de opdracht.

Onze referenties waren prima door het
groot aantal projecten en ervaringen waarin
Krinkels SROI op de juiste manier inzet.
Hierop scoorden we maximaal.
Onze proactieve en concrete ideeën op
het gebied van inzet en begeleiding waren
concreet, toepasbaar en leverden duidelijke
kwaliteitsverbetering op. Deze EMVI component werd ook maximaal beoordeeld.

Belangrijk voor Krinkels als bedrijf, maar
nog belangrijker voor de doelgroep SROI
die we langs deze weg meer perspectief
richting de toekomst bieden. Samen met
de opdrachtgever een succes maken
van deze samenwerking is dan ook het
uitgangspunt van Krinkels.

ALGE ME E N
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Krinkels BV behaalt niveau 5
van de CO2 prestatieladder
Krinkels BV is het eerste en momenteel
dus enige zelfstandige groenbedrijf dat
(voor alle 9 vestigingen) gecertificeerd
is voor niveau 5 van de CO2 prestatieladder. Krinkels is dan ook zeer trots
en bedankt alle betrokkenen, die deze
prestatie mogelijk hebben gemaakt.

Hierdoor was het van belang om het
certificaat nu te behalen. Nu is het
zaak om steeds meer CO2-reductie te
gaan behalen in de keten in samenwerking met onze leveranciers en
(energiezuinige) innovaties toe te passen in de projecten.”

Het bereiken van dit hoogste niveau
is een gevolg van diverse acties op
gebied van:
1. techniek en innovatie (zuiniger
wagenpark, groene stroom);
2. logistiek (efficiënt machinegebruik,
transport op projecten) en;
3. gedrag (‘Het Nieuwe Rijden /
Draaien”)

Niveau 5 stelt hoge eisen aan duurzaamheid en transparantie van de
eigen organisatie, maar ook aan diens
leveranciers en onderaannemers.
Jaarlijks moeten bijvoorbeeld alle
A-aanbieders de CO2 footprint van de
eigen organisatie aanleveren. Zij worden zo gestimuleerd om na te denken
over het eigen energieverbruik, de
bijbehorende CO2 emissies en hoe
zij die kunnen reduceren. Het beoogde sneeuwbaleffect krijgt daarmee
vorm. Het jaarlijks aanleveren van de
CO2 footprint van de A-aanbieders is

Jan Clement, algemeen directeur
bij Krinkels BV: “We zien in de
markt steeds meer projecten met
CO2-gerelateerd gunningvoordeel.

inmiddels opgenomen in de nieuwe inkoopvoorwaarden.
Het certificaat past in de ambitie van
Krinkels. Het is een logische stap in een
continu verduurzamingproces. Naast CO2
niveau 5 is Krinkels dan ook gelijktijdig
voor alle vestigingen gecertificeerd voor ISO
14001 (milieu) en handhaaft zij niveau 3 op
de MVO prestatieladder.
Meer weten over de prestaties van
Krinkels op het gebied van: CO2, MVO/
Duurzaamheid, Milieu (ISO 14001), Kwaliteit
(ISO 9001) of Veiligheid (VCA)?
Daan van Schijndel, tel. + 31 (0)6 31777856

Krinkels Alkmaar is klaar voor de winter
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Krinkels Alkmaar is weer klaar voor de winter. Dat moet ook wel, want we zijn namelijk
verantwoordelijk voor het ijs- en sneeuwvrijhouden van verschillende objecten, met
een totaal van meer dan 800 kilometer. Voor
diverse opdrachtgevers wordt de gladheid
bestreden door onze mensen en materieel.
Zo wordt bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat
de rijksweg A7 van Zaandam tot en met
de Afsluitdijk schoongehouden en gestrooid.
Voor de NS houdt Krinkels alle 42 stations
in Noord-Holland vorstvrij. In het Westelijk

Havengebied van het Havenbedrijf Amsterdam
worden de rijwegen en fietspaden ijs- en
sneeuwvrij gehouden.

het werk nu geheel hebben uitbesteed.
Alleen de gemeente Schagen doet zelf met
klein materieel nog de fietspaden.

Het materieel van Rijkswaterstaat en het materieel dat door Krinkels bij het Havenbedrijf
in Amsterdam wordt ingezet is voorzien van
een GPS modem. Dit betekent dat zowel de
opdrachtgever als Krinkels de acties kunnen
volgen en dat deze worden geregistreerd. Dit
kan eventueel van belang zijn bij schadeclaims
en om in die gevallen verzekeringsmaatschappijen nader te kunnen informeren waarmee en waar er
gestrooid is.

De strooiers en schuivers zijn daar waar
nodig omgebouwd of aangepast en daarna gecontroleerd. Daarna is het materieel
‘gekeurd’ door de opdrachtgever zodat het
vertrouwen er is dat het materieel ‘klaar is
voor de strijd’.

Vele opdrachtgevers rekenen
op Krinkels in de winter. Nieuw
in deze rij zijn de gemeentes
Hollands Kroon en Schagen.
Hier wordt ongeveer 360 kilometer aan wegen voor het
eerst door Krinkels ijs- en
sneeuwvrij gehouden.

Het materieel staat er klaar voor!

Met het aannemen van dit
bestek heeft Krinkels ook materieel (strooiers en schuivers)
overgenomen van de betreffende gemeentes, omdat ze

Ook zijn de referentieroutes gereden om
per route te kijken of er nog obstakels zijn
zoals paaltjes waardoor de strooier er niet
door kan of bruggetjes waar geen verkeer
overheen kan. Die moeten dus met de hand
gestrooid worden.
Voor elke opdrachtgever heeft Krinkels een
op maat gemaakt pakket. De opdrachtgever geeft aan per wanneer, met wat (zout,
natte component of beide) en welk materieel (strooiers en schuivers van Krinkels
of van opdrachtgever) het object ijs- en
sneeuwvrij gemaakt moet worden. Krinkels
is van alle markten thuis en is er klaar voor
om de veiligheid te waarborgen in gladde
tijden.
Laat de winter maar komen!

Krinkels Heerlen beplant beeldbepalende laan
de laagste prijs en een goede EMVI component de opdracht binnen te slepen en
het vertrouwen van de opdrachtgever
te winnen.

De opdrachtgever maakte de keuze om de
civieltechnische- en cultuurtechnische werkzaamheden apart aan te besteden. Het cultuurtechnische bestek was hier leidend.
Er werd gekozen voor een onderhandse
aanbesteding op laagste prijs met EMVI
(Economisch Meest Voordelige Inschrijving).
Buiten een goede prijs bleek Krinkels ook een
goed verhaal te hebben bij de borging van
kwaliteit. Adelante had dus de mogelijkheid
om te kiezen voor de aannemer waar zij het
beste gevoel bij hadden. Krinkels wist met

Het werk aan de nieuwe hoofdingang
van Adelante bestaat voornamelijk
uit het planten van bomen met een
ondergrondse verankering. Zo zijn er
38 Gleditsia met een kluitomvang van
40-50 geplant en daarnaast nog 54
andere soorten in de diameter 20-25.
Voor alle bomen vond er verbetering
van het plantgat plaats en werd er een
ondergrondse verankering aangebracht.
Daarnaast worden er diverse soorten
heesters en bodembedekkers geplant

en wordt er een ecologisch in te richten
wadi gerealiseerd.
Met name de genoemde Gleditsia zorgen
voor een zeer beeldbepalende ingang
en laan. Alle bomen zijn onder de vakkundige begeleiding van een van onze
collega’s samen met de opdrachtgever
bij een kwekerij uitgezocht en gekeurd.
De bomen zijn allen voor de kerst geplant
en na de winter realiseert het team van
Krinkels de wadi.

GRO EN

HE E RLEN

Begin december is Krinkels Heerlen gestart
met de werkzaamheden aan de nieuwe
hoofdingang en parkeerplaats van de zorgroep Adelante in Heerlen.

Officieel startsein van de bouw!

De werkzaamheden in volle gang

Vernieuwen beschoeiing in de
Noordoostpolder

aanbrengen van de beschoeiingen

In de Noordoostpolder wordt door Krinkels Nagele de oude beschoeiing verwijderd en
vernieuwd. Er worden hardhouten palen (100% FSC) en combi- en hardhouten schotten
aangebracht in de watergangen in de Noordoostpolder.

WATER

NAG E LE

aanbrengen van de palen

het eindresultaat

beschoeiingen

werk in volle gang

Kooipark weer in ere hersteld

GRO EN

ZO ET ER WO UD E

Krinkels Zoeterwoude gaat in opdracht
van de gemeente Leiden het Kooipark
reconstrueren. Het door de bekende
architect -stedenbouwkundige Dudokaangelegde park krijgt de oude padenstructuur van 1920 terug. De structuur
van Dudok zal de situering van de verschillende functies in het park helderder
maken.
Het hele park wordt door Krinkels onder
handen genomen. Er komen meer wandelroutes in het park, het hondenlosloopveld wordt groter en er worden hondenpoepbakken geplaatst. Een groene
omkadering van dit veld zal voor een
duidelijke scheiding zorgen tussen het
losloopgebied en de rest van het park.
Ook wordt de speelplek voor de kleintjes
groter. Er worden allerlei speeltoestellen
geplaatst met als thema apekooi. Deze
plek zal een nieuwe indeling krijgen en
een groene afscheiding met de rest van
het park.
Het speelplein, dat voor verschillende
(bal)sporten kan worden gebruikt, wordt
gerealiseerd door het plein te verdiepen
met 0,60 meter. Dit plein zal rondom via
trappen te betreden zijn. De brede randen van deze trappen kunnen worden
gebruikt als zitplekken. Buiten het plein
om zal de grond opgehoogd worden naar
0,80 meter. Door het plein verlaagd uit
te voeren wordt een groot aantal ballen
tijdens het sporten tegengehouden. In
de winterperiode is er een optie om het
plein om te toveren tot een ijsbaan. Een
lage rozenhaag voor de woningen brengt
meer kleur in het park.

De vijver vormt het hart van het park.
Het is een erg belangrijk element
dat het Kooipark specialer maakt.
Het water geeft een ruimtelijk effect,
meer openheid en een gevoel van
vrijheid in dit relatief kleine park.
Door het vergroten van de vijver
zal het een nog prominenter onderdeel uitmaken van het park. Bomen
worden alleen in de brede oever
geplaatst, zodat de vijver vanuit vele
hoeken van het park zichtbaar is. Een
hoog spuitende fontein in het midden geeft het geheel een klassieke
uitstraling.
Het Kooipark beschikt over een grote
collectie aan bomen. In totaal staan
er 156 bomen in het park. Door
de bestaande bomen te gebruiken,
ontstaat een eindbeeld met groepen

bomen en solitaire struiken in het
gazon. Een aantal bomen wordt verplant en een enkele boom zal moeten worden gekapt. Er wordt ingezet
op het toevoegen van kleur. In het
ontwerp van Dudok zijn veel rozen
toegepast. Langs de diagonale assen
vanaf het Kooizicht worden heesterrozen teruggebracht in het park.
Tenslotte worden door het park
verspreid banken en prullenbakken
geplaatst. De opening van het ‘nieuwe’ Kooipark vindt op 1 mei 2014
plaats.

Sportpark Westvliet in Leidschendam Voorburg
De gemeente
Leidschendam Voorburg
heeft in samenwerking met
bureau B.A.S. Advies sportterreinen een onderhandse
aanbesteding georganiseerd waarbij door middel
van een EMVI-procedure
(Combinatie van prijs en

profileren van de lava

kwaliteit) bedrijven mochten inschrijven. De EMVI
criteria bestonden uit
een uitvoeringsontwerp,
omgevingsvriendelijkheid,
bereikbaarheid, veiligheid,
planning en communicatie.
Hierdoor was de gemeente
er zeker van dat er alleen

aanbrengen onderbaan honkbalveld

partijen zouden inschrijven

het honkbalveld krijgt vorm

die konden voldoen aan

ZO ET E R WOU D E

de door de gemeente
gewenste kwaliteit.
Bij de aanbesteding is het
onderdeel kwaliteit meegewogen, dit houdt dus
in dat de aannemer met
de laagste prijs niet perse
de winnende partij zou
zijn. Elke aannemer moest
naast de prijs een plan van

uitzetten van het veld

aanpak indienen waarin
beschreven werd hoe de
betreffende aannemer het
werk zou gaan uitvoeren.
Krinkels BV kwam van de

SPOR T

deelnemende partijen uiteindelijk als beste partij uit
de bus, een resultaat waar
wij erg trots op zijn!

de aan te brengen tribune

aanbrengen van lava

de verharding uitgevoerd in betonplaten

F LO RA

NO V A

overzicht aan te brengen korfbalvelden

de laatste werkzaamheden

resultaat korfbalvelden

overzichtsfoto korfbalvelden

keuring door Intron

ging Alkmaar
Postbus 1106
1810 KC Alkmaar
tel. 072-5407875
fax 072-5470146
info.alkmaar@krinkels.nl
ging Arnhem
Postbus 52
6920 AB Duiven
tel. 026-3258060
fax 026-3256880
info.arnhem@krinkels.nl
ging Heerlen
Postbus 5063
6401 GB Heerlen
tel. 045-5227181
fax 045-5228606
info.heerlen@krinkels.nl
ging Hengelo
Postbus 439
7550 AK Hengelo
tel. 074-2657140
fax 074-2657149
info.hengelo@krinkels.nl

Flora Nova B.V.
Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert
tel. 0344-651324
fax 0344-652074
info@ﬂora-nova.nl

ging Nagele
Postbus 1090
8300 BB Emmeloord
tel. 0527-652521
fax 0527-652888
info.nagele@krinkels.nl

Krinkels B.V.

Quercus Boomverzorging B.V.
Nijverheidsweg 14
7921 JJ Zuidwolde
tel. 0592-261171
fax 0592-263946
info@quercusboomverzorging.nl

Zuidwolde

Nagele
Alkmaar

Colofon
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Zoeterwoude

Arnhem

ging Zoeterwoude
Postbus 4
2380 AA Zoeterwoude
tel. 071-5892524
fax 071-5892528
info.zoeterwoude@krinkels.nl

Flora Nova

ging Zuidwolde
Postbus 34
7920 AA Zuidwolde (Dr.)
tel. 0528-233133
fax 0528-233134
info.zuidwolde@krinkels.nl

Wouw
Venlo

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

ging Venlo
Postbus 3304
5902 RH Venlo
tel. 077-3547510
fax 077-3542628
info.venlo@krinkels.nl
ging Wouw
Postbus 5
4724 ZG Wouw
tel. 0165-301851
fax 0165-302781
info.wouw@krinkels.nl
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