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De klant centraal
De klant is de drijvende factor binnen de aannemerij. Het is dan ook van
belang om de klant centraal te stellen en te weten wat de wensen van
de klant zijn om zo goed mogelijk aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Zeker nu de markt ook aan het veranderen is, waarbij aannemers
steeds vaker het voortouw moeten nemen in de voorbereiding, ontwikkeling en regie van projecten.
Belangrijk is om de klant centraal te stellen en tevens trachten aan
elkaars verwachtingen te voldoen. Kennisdeling (tussen klant en opdrachtnemer) is een belangrijk element, elkaar informeren over o.a.
nieuwe marktontwikkelingen en contractvormen zijn hierbij van belang.
Onlangs hebben we op onze vestiging in Heerlen een klantenmiddag
georganiseerd. Doel van deze middag was om onze opdrachtgevers op
de hoogte te brengen van onderwerpen die ons als opdrachtnemer bezig houden en de mening van onze opdrachtgevers hierover te vragen.
Op deze manier leer je elkaar beter kennen en de verwachtingen kunnen onderling uitgewisseld worden. Onderwerpen van discussie waren
EMVI-aanbestedingen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving),
MVO, duurzaamheid en gebruik van geïntegreerde contractvormen. De
dag was een succes en zal zeker verder uitgerold worden binnen onze
organisatie.
Wanneer je een zo goed mogelijk beeld hebt van de wensen en verwachtingen van de klant vergroot dit ook je kansen bij aanbestedingen met
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U vraagt wij draaien

als gunningscriterium EMVI. Op deze manier maak je het mogelijk om
werken aan te nemen waarbij je niet per definitie de laagst mogelijke
prijs indient, maar waarbij de verhouding tussen prijs en kwaliteit van
belang is. Op dit vlak hebben we de afgelopen periode mooie resultaten bereikt. Zo zijn op deze wijze onder meer in de gemeenten Eindhoven, Haarlemmermeer en Nieuwegein grote integrale groenprojecten
binnengehaald, maar ook voor Rijkswaterstaat hebben we wederom
via Van Gelder de opdracht voor het meerjarig instandhouden van de
infrastructuur van de A6 weten binnen te halen. Al met al een mooi
resultaat.
Wensen van de klant kunnen tegenwoordig op vele manieren geformuleerd worden, dit gebeurt bijvoorbeeld door het uitvragen van een
bepaald certificaat waarbij wij aantonen dat we conform een bepaald
proces werken. Voorbeelden hiervan zijn het CO2 Prestatieladder certificaat en MVO Prestatieladder certificaat. Dat wij als organisatie hier
actief mee bezig zijn blijkt wel uit het feit dat wij in het bezit zijn van
het CO2 prestatieladder certificaat op het hoogste niveau (5), ook ons
zusterbedrijf Quercus Boomverzorging heeft dit certificaat onlangs behaald. Als Krinkels zijn we inmiddels aan de slag met het opwaarderen
van het MVO prestatieladder certificaat naar niveau 4 en hopen dit traject begin 2015 succesvol af te sluiten.
Rest mij, u een gelukkig, maar vooral gezond 2015 toe te wensen.
Jan Clement - Algemeen directeur Krinkels b.v.

Water werk: Inzet

‘facility-app’ bij
vervangingswerkzaamheden
Krinkels Nagele heeft opdracht gekregen van het Waterschap Zuiderzeeland
en gemeente Noordoostpolder voor het
vervangen van bestaande schanskorven
door walbeschoeiing.
Deze vervanging is nodig omdat de
schanskorven in een slechte conditie verkeren. Hierdoor kunnen ze problemen
veroorzaken bij machinaal maaionderhoud van diverse waterpartijen. Een goede oeverbescherming is nodig om afkalving van de oever te voorkomen.
Een aantal particuliere kavels grenst
aan waterpartijen waar de schanskorven
worden verwijderd en nieuwe walbeschoeiing wordt aangebracht. Voordat
Krinkels Nagele van start gaat, vindt hier

een vooropname van de situatie
plaats. Hiervoor is tijdens dit werk
de ‘facility-app’ ingezet. In de ‘facility-app’ is een vooropnameformulier aangemaakt. Op dit formulier
worden de elementen benoemd
die verwijderd moeten worden.
Maar ook de contactgegevens van
bewoners en de specifieke wensen
ter plaatse worden vermeld. Het
toevoegen van foto’s, GPS locatie
en datum van opname maken deze
app tot een waardevol instrument
voor opdrachtgever en opdrachtnemer.
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Groen werk
Krinkels steunt
fonds NVLE
Krinkels is maatschappelijk betrokken
en heeft besloten ook dit jaar weer
een goed doel te steunen. In plaats
van een kerstgeschenk voor onze
relaties, doneren wij een bedrag van
€ 5.000,- aan het NVLE Fonds. Dit is
een fonds dat onderzoek doet naar
de auto-immuunziekten lupus, APS,
sclerodermie en MCTD. Het bedrag zal
specifiek ingezet worden voor onderzoek naar sclerodermie.
Krinkels heeft voor dit doel gekozen
omdat Jill, dochter van Richard Mooij,
vestigingsleider Nagele, systemische
sclerodermie heeft. Systemische sclerodermie is een ongeneeslijke ziekte
en leidt tot verbindweefseling (littekenvorming) van de huid en interne
organen zoals longen en hart.
Jill Mooij zegt hierover:
“Helaas kan deze verwoestende ziekte
nog steeds niet genezen worden. Het
is dan ook onwijs belangrijk dat er veel
meer onderzoek naar sclerodermie
kan plaatsvinden. Daarom is elke euro
voor donatie naar meer onderzoek letterlijk van levensbelang. Ik ben dankbaar voor iedereen die ‘ons’ steunt in
de strijd tegen sclerodermie. Krinkels
bedankt!”
4
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Leerlingen ‘Bouwplaats’ gaan
aan de slag
Eind
september
2014
ontving Krinkels Wouw
opdracht van gemeente
Bergen op Zoom om een
gedeelte van de wijk Meander Zuid West woonrijp te maken. Hierin viel ook het realiseren van het
fietspad ‘Buitenspel’. Na overleg met gemeente Bergen op Zoom werd
besloten om hier een bouwplaats van te maken, waar de ‘leerling stratenmaker’, onder leiding van een leermeester, de kneepjes van het vak leert.
Deze leerlingen zijn in dienst van de BOZ groep (leerlingwezen). Dankzij
de positieve samenwerking is er prima werk geleverd. Beide partijen zijn
zeer tevreden en er is besloten om de samenwerking uit te breiden. De
BOZ groep ondersteunt Krinkels deze winter tijdens het uitvoeren van de
wintermaatregelen voor NS. Ook het terrein rond de molen van Wouw
wordt in deze periode van nieuw straatwerk voorzien. De intentie is er om
in de toekomst vaker samen te werken.

Kennis delen in Limburg
Donderdag 27 november stond Krinkels Heerlen in het teken van het delen van kennis. Tijdens deze themamiddag werden diverse gemeenteambtenaren bijgepraat over duurzaamheid in de praktijk.
Waste to biobased
Chris van Dijk, onderzoeker aan de Wageningen UR , gaf een presentatie
over duurzaam beheren van verhardingen en groen met minder inzet van
energie en middelen. Daarna volgde een presentatie van Olaf Fennis, projectontwikkelaar ‘Waste to biobased’ bij Attero. Hij nam de gasten mee in
de wereld van organisch afval. Tot slot vertelde Daan van Schijndel, KAM
coördinator Krinkels, over de wijze waarop Krinkels met MVO omgaat.
Krinkels Heerlen kijkt terug op een geslaagde en duurzame middag, die
zeker voor herhaling vatbaar is!

Groen werk

Integraal onderhoud bij Defensie in Den Helder
Tot 30 april 2015 verzorgt Krinkels Alkmaar het integraal
onderhoud voor de defensieterreinen van Texel, Den
Helder en Bergen. Het integraal onderhoud wordt door
Krinkels uitgevoerd door middel van een tweeledig bestek met open posten (OMOP) en op basis van beeldkwaliteit. De werkzaamheden zijn gespreid over twee jaar en
worden in deelopdrachten uitgevoerd.
Mix van integraal en proactief
In het integrale onderhoud zijn onder meer algemene
groenwerkzaamheden, het onderhoud van de sportvelden en de verhardingen, het schoonhouden van de kolken en het doorspuiten van drainages opgenomen. De
VTA-controle (boomveiligheid) en het snoeien of kappen
voert Krinkels Alkmaar eveneens uit.
Om de beplanting op niveau te houden zijn diverse verbetervoorstellen ingediend. Krinkels Alkmaar dient hierin proactief te zijn en zelf te monitoren of acties gewenst
zijn. Op basis hiervan maakt Krinkels meldingen en

brengt ze rapportage uit. Diverse werkzaamheden werden met losse Ultimo meldingen opgedragen, variërend
van het aanbrengen van winddoeken op een tennisbaan
tot het verwerken van 280 m3 schelpen op Texel. Naast
het reguliere onderhoudswerk voert Krinkels in de winterperiode de gladheidbestrijding uit.
Kenmerkte 2013 zich door veel stormschade, 2014 was
vooral een groeizaam jaar. De diversiteit van de werkzaamheden, het specifieke bestek met een mix van losse
opdrachten en onderhoud op basis van beeldkwaliteit op
bijzondere locaties maken dit een prachtig en leerzaam
werk!

Twitter mee op
twitter.com/KrinkelsBV
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La Roche-en-Ardenne
Foto: Rene Jongmans

Opdrachtgever aan het woord

Rene Jongmans van gemeente Bergen op Zoom
“Krinkels kom je echt overal tegen!” Aan het woord is
Rene Jongmans, 35 jaar werkzaam bij gemeente Bergen
op Zoom. Hij vertelt over zijn vakantie in België. Uitrustend van zijn chemokuur belandden Jongmans en zijn
vrouw op een terrasje in La Roche-en-Ardenne. “Men was
daar druk bezig met het herstraten van de winkelstraat.
Mooi stukje straatwerk,” dacht ik nog. “Toen ik eens beter keek zag ik de afzethekken van Krinkels staan. Zelfs
op mijn vakantie kwam ik ze tegen.”
Goede chemie noodzakelijk
Als accountmanager sporthuisvesting is Jongmans verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke
sportaccommodaties. Het gaat om zes sportparken,
waarvan er twee een landgoedkarakter kennen, vier
sporthallen, waaronder één topsporthal, vijf gymlokalen
en een zwembad. Zijn onderhoudsploeg bestaat uit vijf
medewerkers. Hij heeft een goede verstandhouding met
de vrijwilligers van de diverse sportverenigingen.
2
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“Chemie met de sportverenigingen, mensen die meedenken en de gulden middenweg kunnen bewandelen, dat is
heel belangrijk,” zegt Jongmans.
Van regie naar netwerken
Het contact met vrijwilligers is erg belangrijk, zeker gezien de verschuiving van taken van gemeente naar burgers. “We gaan van ‘regie naar netwerken’, meer op afstand begeleiden en het initiatief neerleggen bij club,
verenging of burger. De sportverenigingen krijgen een
financiële bijdrage en moeten het onderhoud meer zelf
doen. Dit levert een win-win situatie op. De kosten zijn
minder hoog en de tolerantie ten opzichte van het eigen
handelen is veel groter dan wanneer de gemeente het
uitvoert. Gemeente Bergen op Zoom heeft altijd heel
goed voor haar verenigingen gezorgd. Ze zorgde voor de
schoonmaak tot het lijnen trekken.” Jongmans moest er
zelf ook een beetje aan wennen: “We deden vroeger namelijk alles zelf binnen de sportvereniging.”

Betere kwaliteit
“Maar vroeger was niet alles beter,” zegt Jongmans. Gemeente Bergen op Zoom heeft momenteel 13 kunstgrasvelden in beheer waarvan vijf voetbalvelden, drie
hockeyvelden, drie miniveldjes, een korfbalveld en 35
tennisbanen. Hij geeft aan dat door toepassing van
kunstgras de gemeente minder onderhoud heeft. “Qua
capaciteit, maar ook omdat kunstgras minder (voorjaars-)
onderhoud kent. Door de komst van kunstgras zijn onze
natuurgrasvelden kwalitatief verbeterd. Men wil toch
trainen en nu wordt er getraind op de kunstgrasvelden,
vroeger waren de natuurgrasvelden met Kerst zwart.
Ook de natuurgrasvelden zelf zijn beter geworden door
de veredeling van grassen, maar ook door de verbetering
van machines. Gemeente Bergen op Zoom schakelt hiervoor graag de aannemerij in.
Je kan niet alle machines
zelf kopen, het is niet rendabel om voor 29 natuurgrasvelden alle machines aan te schaffen,” aldus Jongmans.
Ontwikkelingen op sportgebied
Jongmans signaleert momenteel twee belangrijke ontwikkelingen op sportgebied in zijn gemeente. “Enerzijds
de opkomst van het damesvoetbal en anderzijds het langer trouw blijven van leden aan hun vereniging. Als ze
vroeger last kregen van hun hormonen, waren ze weg.
Nu blijven ze langer hangen en hebben we meer A- en
B-junioren.” Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de
capaciteit van de velden. Bergen op Zoom laat momenteel een accommodatieonderzoek naar alle sportvoorzieningen uitvoeren. De gemeente heeft wel een hoop
kennis in eigen huis, maar maakt ook dankbaar gebruik
van de kennis die in de branche beschikbaar is.
Kennis
Volgens Jongmans kan je als aannemer een toegevoegde waarde hebben als je gedegen kennis en ervaring in
huis hebt. “Voor het bedrijfsleven ligt hier een duidelijke
taak. Zij moeten de kennis op peil houden. Die ebt na-

melijk weg bij gemeenten vanwege vergrijzing van het
ambtenarenapparaat en het verleggen van de verantwoordelijkheden.” Jongmans verkeert in de gelukkige
omstandigheid dat hij een jongere collega heeft die het
vak goed verstaat. Naast beschikbare kennis is de wijze
van samenwerken ook erg belangrijk.
Soepele samenwerking
De eerste kennismaking tussen gemeente Bergen op
Zoom en Krinkels dateert van 2008. Via een E-veiling won
Krinkels de opdracht voor de aanleg van sportpark Markiezaten. Maar niet alleen voor sportprojecten weet de
gemeente Krinkels te vinden, ook voor bestratingswerk,
aanleggen van riolering, het planten van bomen en het
maaien van de gazons. Daarnaast heeft Jongmans vaak
behoefte aan ‘handjes’. Krijgt hij het een enkele keer met
eigen mensen niet rond, dan belt hij Krinkels. “Deze samenwerking verloopt heel soepel en het contact met de
projectleiders van Krinkels is goed. Het bedrijf zit bijna
om de hoek en dat heeft als bijkomend voordeel dat opdrachtbonnen even snel overhandigd kunnen worden,”
lacht Jongmans.
Tot slot
Uitrusten in België deed Jongmans omdat hij herstellende is van kanker. “Toen ik hoorde dat ik kanker had, ben ik
ervan uitgegaan dat ik een jaar uit de roulatie zou zijn. De
gemeente Bergen op Zoom had al vervanging geregeld,
maar een paar dagen na mijn operatie beantwoordde
ik al weer e-mailberichten.” Ondanks deze nare periode
blijft Jongmans een optimistisch mens. “Vanavond, na
mijn werk, ga ik gewoon weer hout kloven,” zegt hij lachend terwijl hij ons vrolijk uitzwaait.
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Groen werk

Manoeuvreren in
Den Haag

Groen werk

Flora Nova op grote hoogte
‘Spik’ is een klein maar fraai natuurgebied ten oosten van Roermond en verbindt diverse andere natuurgebiedjes met elkaar.
Het natuurgebied kenmerkt zich door bloemrijke graslanden,
kleine stukjes bos en overgangsgebieden met struiken en ruigere kruiden. In deze ruwe begroeiing leven veel insecten en
vogels. In de slootjes komen amfibieën voor.
Uitkijken
Flora Nova heeft de opdracht gekregen om een uitkijktoren
in dit natuurgebied te bouwen. Via een onderhandse aanbesteding van gemeente Roermond werd het werk gegund aan
Flora Nova. In november 2014 is een start gemaakt met de
werkzaamheden. Zowel de aanleg van een rijplatenbaan als de
voorbereiding van het grondwerk is ondertussen afgerond.
Momenteel wordt het stalen frame van de uitkijktoren in elkaar gezet. Aansluitend wordt de toren afgewerkt met houten
bekleding en vindt de verdere afwerking plaats. Binnenkort
kan iedereen vanuit deze toren genieten van een weids uitzicht over de hele omgeving.
8

Naast één van de meest monumentale kerken van
Den Haag ligt het bedrijfsverzamelcomplex ‘Haagsche Hof’. De ’Haagsche Hof’ is in 1994 ontworpen
door de uit de Hofstad afkomstige architect Paul
Bontenbal van de Architecten Associatie. Flora
Nova heeft in oktober 2014 opdracht gekregen
voor herinrichting van de twee aanwezige patiotuinen achter dit complex.
Complexe werkplek
De patiotuinen zijn gelegen op een parkeerdek
waarvoor een maximale belasting van 800 kg/m2
geldt. De patiotuinen liggen verlaagd ten opzichte van de achterliggende tuinen. De toegang naar
het werk is complex en loopt via een gezamenlijke
tuin van de Haagsche Hof. Hier vandaan moeten
alle materialen en machines met een minihijskraan
van en naar de werkplek worden getransporteerd.
Niet alleen de locatie, maar ook de maximale belasting van het dak maakt de uitvoering een uitdagende klus voor Flora Nova.

Algemeen: MVO

in de praktijk

In 2013 is Krinkels Hengelo gestart met een pilot in samenwerking met de Aksept Groep om werk- leerplekken
voor schoolverlatende Wajong jongeren te genereren en
te zorgen voor een optimale praktijkgerichte arbeidsontwikkeling voor deze jongeren.
De Wajong jongeren worden het eerste jaar op basis van
een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) en
een jobcoach vanuit Aksept gecoacht op het gebied van
gedrag, mentaliteit en functioneren. Krinkels vult dit aan
met een praktijkopleider om de werk- leerplek te optimaliseren. In het eerste jaar krijgen de jongeren een interne praktijkopleiding en doen ze werkervaring op.
Met succes
Vanuit het pilot zijn drie medewerkers doorgestoomd
naar een baan in het bedrijfsleven. Twee medewerkers
naar Krinkels Hengelo en één medewerker naar AB Oost.
Krinkels Hengelo is vooral trots op Joris Rorink. Hij heeft
als eerste het bovenstaande traject gevolgd en met
succes doorlopen. Joris is sinds 2014 als medewerker
in dienst en in september gestart met een aanvullende

praktijkgerichte BBL opleiding niveau 2.
Ondernemers
gevestigd
op de Campus Westermaat,
Parkmanagement
Klapswijk en de Gemeente
Hengelo zijn enthousiast
over de bovenstaande ontwikkelingen. Hierdoor is er
een nieuw idee ontstaan
om B.T.T. (Bedrijven Trainee
Twente) in combinatie met een Wajong project op te richten. Het idee is om gezamenlijk een `mobiliteitscentrum`
op te richten. Met als doel om stage/leer plekken voor
recent afgestudeerde Hbo’ers en Mbo’ers te creëren en
deze belangrijke groep werkervaring, met eventueel een
kans op een baan, aan te kunnen bieden. Een initiatief
om trots op te zijn!
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Infra werk

Herinrichting Centrumplan
Nieuw-Vossemeer
Op 3 november 2014 startte Krinkels Wouw
met het project ‘Herinrichting Centrumplan
Nieuw-Vossemeer’ in opdracht van gemeente
Steenbergen. Het centrumplan bestaat uit de
nieuwbouw van een woon- en zorgcentrum en
24 starterswoningen. Dit is een project van woningcorporatie Stadlander.
Ondergronds
Het plan past qua schaal en architectuur goed
in het dorp. Krinkels Wouw past de omliggende
straten inclusief riolering aan. Op het terrein
van het woon- en zorgcentrum worden diverse
pleinen aangelegd. Krinkels Wouw zorgt voor
de volledige inrichting van de pleinen inclusief
het groenwerk. De toekomstige bewoners zul10
2

len geen overlast meer hebben van GFT-containers. Deze
worden als ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De
werkzaamheden worden in
een kort tijdsbestek en in een
‘ongunstige periode’ van het
jaar uitgevoerd. Dat vereist
een efficiënte en doelmatige planning. Door transparant samen te werken met
onze opdrachtgever gemeente Steenbergen en woningcorporatie Stadlander komt
er in de winterperiode weer
een fraai project tot stand.

Algemeen

Meer projecten op www.krinkels.nl

Een nieuwe uitdaging
voor Krinkels!
Krinkels werkt voor de werving van medewerkers op social
return projecten samen met verschillende uitzendorganisaties, het UWV en diverse gemeenten met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Socialer Ondernemen
Krinkels is PSO (prestatieladder socialer ondernemen) gecertificeerd met een maximale score van trede 3. Dit is een
onderdeel van maatschappelijk verantwoord en duurzaam
ondernemen. Dat houdt niet alleen in dat we onszelf meetbare verplichtingen opleggen op het gebied van energiegebruik, de wijze van afvalbeperking en onkruidbestrijding,
maar ook dat we inschrijven op social return projecten. Een
bepaald percentage van de projectsom van een werk wordt
dan ingevuld door werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Het gaat om mensen die, om wat voor reden
dan ook, langer uit het arbeidsproces zijn. Denk hierbij aan
arbeidsongeschiktheid, een arbeidshandicap, een Wajongof WSW indicatie.
Zo heeft Krinkels Alkmaar in januari 2014 een onderhoudsproject in de gemeente Haarlemmermeer aangenomen,
waarbij ten minste zeven social-returners werden ingezet.
De AM Groep te Hoofddorp was verantwoordelijk voor de
werving van de betreffende medewerkers. Zij wonen allen
in de directe omgeving. Krinkels Alkmaar zag het als kans
om met deze groep verder te gaan en hen daarmee volwaardige arbeid aan te bieden. Aan vier medewerkers werd
per november 2014 een contract aangeboden. Het werken
met een vast team, met een vaste begeleiding door de prak-

tijkopleiders binnen Krinkels, komt de ontwikkeling
van deze medewerkers ten goede.
Ondersteuning
Naast de begeleiding van Krinkels biedt de AM Groep
ze ook de nodige ondersteuning door de constructie ‘begeleid werken’. Dit houdt in dat deze medewerkers ondersteuning blijven krijgen van één van
hun consulenten. Deze ondersteuning kan betrekking hebben op het inwerken van de medewerker,
introductie bij de collega’s of het voeren van evaluatiegesprekken. Eigenlijk alles wat nodig is om een
duurzame werkrelatie te creëren. Deze vorm van samenwerking doet recht aan zowel bedrijfseconomische als aan sociale belangen. Krinkels zal deze vorm
van samenwerking voortzetten in bestaande én in
nieuwe projecten.

11

Specialisaties: Aanleg

speelplaats in Ypenburg

Krinkels Zoeterwoude heeft eind november de nieuwe
speelplaats ‘Verkeerstoren’ overgedragen aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit project, dat onderhands
werd aanbesteed, kende diverse uitdagingen. Mede door
de prettige samenwerking met bureau Jos de Lindeloof
uit Delft, die verantwoordelijk was voor het ontwerp
werd het werk binnen de gestelde termijn en tot volle
tevredenheid uitgevoerd.
Intensief werk
Alle ingrediënten voor een intensieve uitvoering van een
relatief klein werk waren aanwezig. Tijdens de aanleg
van speelplaats ‘Verkeerstoren’ moest o.a. rekening gehouden worden met de plaatsing van een voetbalkooi,
het verleggen van de kabels en leidingen voor het
12
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voedingshuis én de plaatsing van een metalen voetgangersbrug. En dat alles op een zeer beperkt oppervlak en
in een beperkte tijd!
Op 28 november 2014 werd door Annelies Mooijman
van BOS Buitenruimte en Advies, in haar rol als vertegenwoordiger van de gemeente, de nieuwe speelplaats
onder dankzegging door de gemeente aanvaard. Met
uitzondering van het voorgeschreven speeltoestel heeft
Krinkels het gehele werk in eigen beheer uitgevoerd. Dit
betekende de totale grond-, drainage-, verhardings- en
beplantingswerken en het leveren en aanbrengen van de
valondergrond van kunstgras. Ook de houten zitranden
langs het trapveld en boven aan de trappartij werden
door Krinkels vernieuwd.

Sport werk

Krinkels legt hockeyvelden aan
Begin juni 2014 scoorde Krinkels Alkmaar een mooie
opdracht voor de aanleg van twee hockeyvelden op het
sportcomplex van hockeyclub AHMC in Alkmaar. Opdrachtgever is Alkmaar Sport, de directie wordt gevoerd
door Grontmij. Het betreft hier één wedstrijdveld, inmiddels opgeleverd, en één jeugdveld.
De werkzaamheden voor het wedstrijdveld betroffen de
vervanging van de verouderde mat. De oude mat werd
verwijderd en de bovenlaag voorzien van nieuw rubber
met een lavasplit mengsel. Vervolgens werd het totale
kunstgrasveld gefreesd, gerold en gekilverd. Ook het
straatwerk rondom dit veld werd aangepakt en hekwerken, ballenvangers en houten slagplanken werden voor
een groot deel vervangen. Het nieuwe kunstgrasveld
is uitgevoerd in groen met donkerblauwe uitlopers en
voorzien van gele pupillenbelijning. De kunstgras-top-

www.facebook.com/Krinkelsbv

laag is van Domo (Hockey Xtreme MDC). Het veld voldoet
nu opnieuw aan de ISA-eisen. In september 2014 werd
het wedstrijdveld tot volle tevredenheid van AMHC, Alkmaar Sport en Grontmij opgeleverd.
Voorjaar 2015
Het tweede nieuwe veld voor de jeugd heeft letterlijk wat
meer voeten in de aarde. Een deel van het aangewezen
terrein was nog in gebruik. Eerst moest de beplanting en
een kas worden verwijderd. Parallel aan het terrein liep
langs de te dempen sloot een 10KV kabel van Liander.
Deze kabel moest uiteraard worden verwijderd. Daarna
kon de sloot pas worden gedempt en kon er een voorbelasting van zand worden aangebracht. In het voorjaar van
2015 hervat Krinkels Alkmaar de werkzaamheden voor
de aanleg van het veld voor de jeugdleden van AMHC.
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Algemeen

Water werk

Quercus eerste
boomverzorgingsbedrijf
in Nederland met trede 5

Nieuw natuurontwikkelingsproject voor Krinkels

Sinds 1 januari beschikt Quercus Boomverzorging over
het certificaat ‘CO2 prestatieladder trede 5’. Om dit te
bereiken heeft Quercus alle stadia van de toelatingsprocedure doorlopen. Na inventarisatie van de CO2
uitstoot en het schrijven van een analyse van de werkzaamheden, heeft Quercus in december een audit ondergaan. De resultaten van deze audit werden positief
beoordeeld en hiermee behaalt Quercus het hoogste
niveau op de CO2 prestatieladder.
Met het behalen van dit certificaat toont Quercus aan
serieus om te gaat met het milieu en dat ze structureel
de CO2 uitstoot probeert te verminderen. De auditoren waren met name onder de indruk van de initiatieven die Quercus, samen met Krinkels, heeft ontwikkeld
om de uitstoot in de hele keten te verminderen. Niet alleen doen zij dit door het pilotproject ‘Wilgenplantage
Groningen’ maar ook door in een werkgroep van VHG
vakgroep boomspecialisten, een leidraad op te stellen
voor duurzame EMVI criteria voor boombestekken.

Krinkels Heerlen heeft de aanbesteding voor de realisatie van
faunavoorzieningen in de gemeente Echt-Susteren gewonnen. De aanbesteding werd uitgezet door de dienst ‘Ons WCL’
(Waardevol Cultuurlandschap Limburg) in samenwerking met
de gemeente Echt-Susteren. ‘Ons WCL’ is de overkoepelende
organisatie die de verbinding maakt tussen de subsidieaanvrager en indiener van subsidiegerelateerde projecten. De
uitvoering van deze werkzaamheden valt binnen een integrale gebiedsaanpak, namelijk ‘Kwaliteitsimpuls Maria-Hoop’.
Belangrijke elementen in dit project zijn zes faunatunnels
voor de talrijke amfibieën in dit gebied. Daarnaast wordt er
ca. 1.300 m geleidend combiraster voor dassen aangebracht.
Voor deze dieren leggen we ook enkele dassenpoorten aan
om de aangrenzende gebieden te ontsluiten. Om het combiraster geschikt te maken voor de aanwezige amfibieën en
deze dieren naar de faunatunnels te leiden, wordt er een
HDPE faunascherm aangebracht. Daarnaast herstelt Krinkels
zo nodig het aanwezige asfalt op de plaatsen waar de faunatunnels zijn aangebracht. Begin februari zal de eerste oplevering plaatsvinden.

Water werk: Programma Stroomlijn van start
Rijkswaterstaat werkt vanuit het Programma Stroomlijn aan het onderhoud
van de begroeiing in de uiterwaarden.
Bij hoogwater, als het water ook door
de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil de doorstroming van het water belemmeren.
Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en
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onderhoud van de begroeiing in de
uiterwaarden is daarom erg belangrijk
voor de hoogwaterveiligheid.
Krinkels Arnhem/Venlo is, samen
met adviesbureau CSO, gestart om
de komende jaren een deel van
de uiterwaarden in het rivierengebied te stroomlijnen. Vegetatie wordt verwijderd zodat ook bij

hoogwater het water zonder belemmeringen wordt afgevoerd. De voorbereidingen zijn gestart; de situatie
in kaart brengen, contact leggen met
bewoners en de vergunningen aanvragen. Naar verwachting start Krinkels in
het najaar van
2015 met de
daadwerkelijke uitvoering.

Meer informatie is te vinden op www.uitvoeringstroomlijn.nl

Groen werk

Zwaluwwand in Nieuw-Vennep
Krinkels Alkmaar was de laagste inschrijver bij een onderhandse aanvraag van de gemeente Haarlemmermeer. In de wijk Linquenda in Nieuw-Vennep moest
een groot deel van de beplanting (114 are) worden
gerooid en het bomenbestand (ca. 380 stuks) fors
worden uitgedund. De beplanting in de wijk was in
de loop der jaren fors gegroeid en het wandelgebied
werd daardoor erg onoverzichtelijk. De kwaliteit van
het groen moest verbeterd worden.
Nieuw groen
Om tot het beste resultaat te komen werden de bewoners intensief bij de plannen betrokken. Eind augustus startte Krinkels met het kappen van bomen
en het rooien van struiken. Enkele gekapte bomen
kregen later een nieuw leven als speelobject op het
gazon. De plantvakken werden gevuld met ca. 900m3
compost en opgesierd met nieuwe beplanting. Daarna kon Krinkels enkele zitbanken en afvalbakken op
plateautjes in het straatwerk plaatsen. Afgelopen
november werd het plantwerk uitgevoerd en zijn in
totaal 24.000 stuks heesters en bomen geplant.

Zwaluwwand
Een nieuw element op het terrein is een zwaluwwand. Deze
zwaluwwand werd op de grens tussen land en water gebouwd. Een flinke uitdaging want de locatie was moeilijk
bereikbaar en er stonden bomen in de weg. Na het storten
van de betonfundering werden zeven betonnen elementen
geplaatst met een gewicht van ruim drie ton per stuk. Hierin
zitten ook de nestgaten. Met leemzand en grond werd de
wand afgewerkt.
Nieuwe opdracht
Er geldt in 2015 nog een onderhoudstermijn en inboetgarantie. Voor Krinkels is dit prima te combineren met een
geweldige nieuwe opdracht; het groenonderhoud in geheel
Nieuw-Vennep! De gemeente Haarlemmermeer toonde zich
zeer tevreden over de uitvoering van deze prachtige klus.
Nu maar afwachten of de zwaluwen de wand vinden, dan
kunnen we eind 2015 spreken van een geslaagd project.
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Volg ons ook op

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

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

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

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

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

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

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

Quercus Boomverzorging
Nijverheidsweg 14
7921 JJ Zuidwolde (Dr.)
Tel.: 0592-261171
info@quercusboomverzorging.nl

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

Quercus vestiging Zoeterwoude
Bezoekadres:
Energieweg 13
2382 NB Zoeterwoude

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

Zuidwolde

Nagele
Alkmaar

Hengelo
Zoeterwoude

Arnhem
Flora Nova

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

* Flora Nova en

Wouw
Venlo

Quercus
Boomverzorging
zijn door andere
certificerende
instellingen
gecertificeerd.

Eindhoven
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