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Kwaliteit  
netspanning  
vraagt steeds 
meer aandacht

Utrecht bouwt  
aan de toekomst

Dossier:  
meer met minder

‘�De�vastgoedsector�zal�zich�opnieuw�
moeten�uitvinden’�

Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft  

en Lonneke van den Elshout, adviseur duurzame gebiedsontwikkeling bij Movares:
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DIRECTIEBRIEF

‘Isoleren huis betalen met vrije dagen’; ‘A33 aanleggen 
met financiering door pensioenfondsen ABP en Zorg & 
Welzijn’. Dit zijn koppen uit een complete ‘Goed Nieuws-
bijlage’ van de Cobouw. Zijn dit voortekenen van een 
keerpunt in de bouwmalaise? Of maakt één enkele 
zwaluw nog geen zomer? Ik hoop van ganser harte  
dat dit de eerste signalen zijn van ‘Bouwsector 3.0’. 

Na de diepe vertrouwenscrisis tussen overheid en bouw-
sector een decennium geleden, is veel ten goede gekeerd. 
De bouw heeft een cultuuromslag gemaakt en tot de 
banken- en eurocrisis zat de sector weer goed in de lift: 
‘Bouwsector 2.0’ stond als een huis, gebaseerd op  
hernieuwd vertrouwen. De financiële crises zetten echter 
een dramatische streep door de rekening: de bouw wordt 
hard getroffen door de economische terugslag. Het heeft 
even geduurd voordat de volle omvang doordrong, maar  
het gebrek aan werk en de daarop volgende golf aan 
faillissementen heeft onze sector hardhandig met de  
neus op de feiten gedrukt. 

Echter, hoewel nog op veel plaatsen zorgen zijn over  
de orderportefeuille dienen zich gelukkig ook tal van 
initiatieven aan om de bouw weer tot een florerende  
sector te maken: ‘Bouwsector 3.0’. 
Meer dan ooit zal de bouw zich financieel minder afhanke-
lijk moeten maken van de overheid. Die zit voorlopig op 
zwart zaad. De eerdergenoemde voorbeelden geven aan 
dat het anders kan en anders móet! Zowel private als 
privé-bestedingen kunnen de bouw een sterke impuls 
geven. De Nederlandse burger spaart zich momenteel een 
ongeluk tegen een zeer bescheiden rente. Waarom dan niet 
bijvoorbeeld geïnvesteerd in verbetering en verduurzaming 

Keerpunt�in�zicht?
van de eigen woning, zoals het voorstel uit Deventer, 
‘Vakantiedagen inzetten voor isoleren woning’, beoogt.  
En laat de overheid dan niet te kinderachtig zijn om dat 
fiscaal vriendelijk te bejegenen. De vermindering van de 
werkloosheid onder werkers in de bouw en de ontvangst 
van (verhoogde) BTW-inkomsten moeten toch genoeg 
aanleiding zijn om als overheid deze initiatieven uit de 
samenleving te omarmen. Als de bouw zich méér dan 
voorheen als één sector weet te manifesteren, zou dat 
daarbij zeer helpen. Een éénduidig geluid gericht op  
een éénduidig doel: een florerende sector, die in hoog 
maatschappelijk aanzien staat en niet alleen de hand 
ophoudt bij de overheid, maar creatief is in het genereren 
van priváte en publieke investeringen. En daarbij nog 
immer bestaande maatschappelijke achterstanden  
(30.000 studentenkamers tekort, energietransitie van  
de bestaande vastgoedvoorraad, adequate infrastructuur  
in onze mainports, enz.) wegwerkend.

Laten we als bouwers onze tanden erin zetten en ons laten 
inspireren door succesvolle sectoren die ons voorgingen!

Klaas Strijbis,
Directeur Movares Nederland

P.S. 
Beste lezer,
Door mijn vertrek bij Movares eind dit jaar is dit mijn  
laatste directionele bijdrage aan ons relatiemagazine QS.  
Het ga u allen goed en ik hoop dat de relatie tussen u en 
Movares ook in de  toekomst bestendig zal zijn. Dat u de 
komende jaren maar vaak mag denken: ‘Daarvoor moet  
ik bij Movares zijn!’
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‘�De�vastgoedsector�zal�zich�opnieuw����
��������������������������������������moeten�uitvinden’



5SEPTEMBER 2012

Stagnerend�vastgoed�frustreert�stedelijke�herontwikkeling

Hoe kan Nederland innovatief met stedelijke herontwikkeling 
omgaan, terwijl de overheid minder te besteden heeft?  
Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan  
de Technische Universiteit Delft en Lonneke van den Elshout, 
adviseur duurzame gebiedsontwikkeling bij Movares, gaan  
hierover in gesprek. ‘De vastgoedsector zal zich opnieuw  
moeten uitvinden.’

De politiek zoekt naarstig naar oplossingen om de tanende 
vastgoedbranche nieuw leven in te blazen. Desondanks 
keert het tij maar niet. Voor De Zeeuw, die naar eigen 
zeggen van de ‘protestgeneratie’ is, biedt dit de gelegen-
heid om de regeldrift van de overheid in te dammen.

Pech moet weg, alles moet op safe
‘Een van de belemmeringen bij stedelijke herontwikkeling 
is dat de vastgoedsector klem zit met allerlei normen. Ook 
maken die de herontwikkeling duur, bijvoorbeeld omdat je 
allerlei milieuvoorzieningen moet aanbrengen. Neem 
wonen in een havengebied. Dit wordt door veel mensen 
aantrekkelijk gevonden, terwijl ze echt wel weten dat een 
haven herrie en stankoverlast geeft en een gevarenzone is. 
Maar het kan niet vanwege allerlei milieunormen. Dat is de 
maatschappelijke ontwikkeling van de afgelopen vijftig 
jaar. Pech moet weg, alles moet op safe. Rigide overheids-
regels zijn daar een expressie van.’

Van den Elshout, in 2008 als stedenbouwkundige afgestu-
deerd met duurzaamheid als specialisatie: ‘Ik vind dat de 
oplossing meer vanuit de markt moet komen. Initiatieven 
en durf om te investeren. Een voorbeeld hiervan is BREEAM 
(duurzaamheidkeurmerk voor gebouwen, gebieden en 
infra red.). Dit initiatief is vanuit de markt ontstaan om 
duurzaamheid integraal, vergelijkbaar en concreet te 
maken. De kracht hiervan is dat het meer een leidraad dan 
een norm is en het om sámenwerken gaat. Bijvoorbeeld 
om ambities te stellen.’

TOPFACTOREN VOLGENS FRISO DE 
ZEEUW OM DE VASTGOEDMARKT WEER 
FLOREREND TE KRIjGEN
•  ‘Hernieuwd vertrouwen in de markt. Dit is nu op 

Grieks-Italiaans niveau. In Duitsland kopen mensen 
een woning als belegging erbij, want sparen levert 
niets op. Bij ons doen mensen juist het tegendeel.’ 

•  ‘Aanpassing van de vastgoedsector en overheid. 
Kosten moeten omlaag. Beleid moet ruimer, minder 
regels.’

•  Hypotheken verstrekken. De noodzaak tot innovatie 
zit ook in het financiële stelsel.’

•  ‘Geleidelijke hervorming van de woningmarkt.  
Opgave voor het nieuwe kabinet om de lijnen hiervoor 
duidelijk neer te zetten en deze de komende jaren 
consistent te handhaven.’

De Zeeuw: ‘Op zich ben ik het wel met je eens. Maar het 
gevaar is dat het uit de hand loopt. Bijvoorbeeld doordat 
gemeentes vinden dat er op alle punten een acht gescoord 
moet worden. Dan wordt het keurmerk vanzelf een norm 
en hup, we zetten stedelijke herontwikkeling weer klem. 
Vaak doet de overheid dit zichzelf ook aan. Neem de nieuwe 
Omgevingswet. De animo bij demissionair minister Schultz 
van Infrastructuur & Milieu is er wel om de afwegingsmo-
gelijkheden te verruimen. Maar je ziet haar ook beducht 
zijn op de Tweede Kamer die geen vertrouwen heeft in 
lokale besturen.’ 

‘�De�vastgoedsector�zal�zich�opnieuw����
��������������������������������������moeten�uitvinden’
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Van den Elshout: ‘Ook staan gebruikers inmiddels anders 
in de markt. Er is via de sociale media steeds meer 
informatie beschikbaar, waardoor ze zelf alles kunnen 
opzoeken. Daardoor kan het dus voorkomen dat de 
bewoners meer weten dan de partijen die om de tafel 
zitten. Neem een onderwerp als hernieuwbare energie in 
een woonwijk. Bewoners weten vaak heel goed waar ze 
zonnepanelen kunnen halen en wat de opbrengsten zijn. 
Zoals ik het zie gaat het niet meer om het ontwerpen vanaf 
de tekentafel en uitvoeren van een project. Het gaat meer 
om gezamenlijk een doel bereiken. Denk alleen al aan de 
aanwezige kennis van het gebied bij bewoners.’  

De Zeeuw: ‘De nieuwe mantra die daarbij hoort, is  
organisch ontwikkelen. Dat gaat, in afwijking van wat de 
term suggereert, niet vanzelf. Ook wordt het vaak ontdaan 
van alle problemen die daarbij horen. Op sommige plekken 
heb je gewoon een kritische massa nodig. Enerzijds voor 
een prettig woon- en werkklimaat. Een blokje van twintig 
woningen in een bedrijventerrein wordt immers over het 
algemeen niet echt gewaardeerd. Je moet dan in honderd  
à tweehonderd woningen denken. Anderzijds, je gaat toch 
investeren. En als je dat kunt spreiden over meerdere 
eenheden, zoals woningen, bedrijven, horeca en culturele 
voorzieningen, dan kun je de prijs per eenheid drukken. Dat 
wordt soms vergeten.’ Van den Elshout: ‘Klopt, maar je kunt 
ook klein beginnen, vertrek van de plek. Kijk naar de vraag 
en de mogelijkheden, een locatie vraagt om maatwerk.’ 

Wel vindt De Zeeuw dat er een gat in de markt zit als  
het gaat om de ontwikkeling van kleinere woonruimtes.  
‘In de Haarlemmermeer staan stewardessenwoningen  
van 72 vierkante meter die voor een ton zijn verkocht.  
Er is vraag naar, maar Bouwfonds kreeg als ontwikkelaar 
veel kritiek omdat dit onaanvaardbaar kleine woningen 
waren. Als je echter naar het buitenland kijkt, zie je vaker 
kleinere appartementen op toplocaties. In sommige 
opzichten kan ook hier ‘kleiner’ inspelen op een vraag. 
Maar dat hangt erg af van de locatie en wat er in de 
omgeving aan woningvoorraad is.’ Van den Elshout:  
‘En van de meerwaarde die de locatie biedt. Vooral bij 
starters is dit van belang.’

Kennis is deels verslonsd
De Zeeuw: ‘Ontwikkelaars en corporaties horen die vraag 
te kennen. Wat zijn de preferenties van mensen, hoe willen 
ze wonen en wat zijn de eisen die ze hebben? Die kennis is 
de afgelopen jaren deels verslonsd, want het ging toch wel 
goed. Er waren te weinig prikkels om tegemoet te komen 
aan de wensen van mensen. Ontwikkelaars keken wel hoe 
ze de kosten konden drukken, maar kwamen intussen 
tegemoet aan de aspiraties van gemeenten. De vraagprijs 
kon je vlak voor de verkoop nog wat omhoog brengen. 
Commerciële impulsen waren altijd wel aanwezig.  

‘ Pech moet  
weg, alles  
moet op safe’ 



7SEPTEMBER 2012

BREEAM-KEURMERK
Lonneke van den Elshout, die in samenwerking met 
DGBC het BREEAM-keurmerk voor gebiedsontwikke-
ling heeft ontwikkeld, meent dat een duurzame aanpak 
helpt om een ontwikkeling  van de grond te krijgen. ‘Het 
keurmerk is een leidraad om duurzaamheid te stimule-
ren en meetbaar te maken, waarin kwaliteit en haal-
baarheid voorop staan. Volgens de traditionele aanpak 
is het de ontwikkelaar die ontwikkelt. Met deze nieuwe 
aanpak doorlopen we gezamenlijk een proces waarin 
we met kleine stappen de duurzaamheiddoelstellingen 
verwezenlijken. Deze integrale aanpak wordt niet 
alleen afgedwongen door de crisis, het gezamenlijk 
optrekken in duurzame gebiedsontwikkeling heeft de 
toekomst!’

En dan liep het wel. Dat is nu niet meer. Want als je nu niet 
tegemoet komt aan de vraag, dan verkoop of verhuur je 
niet. De vastgoedsector zal zich opnieuw moeten uitvinden.’

Van den Elshout: ‘Precies. En om tegemoet te komen aan 
de wensen van de mensen, moet je samenwerken om te 
weten wat de wensen zijn. Participatie speelt hierbij een 
belangrijke rol. Duurzaamheid en innovatie kunnen daar 
nog een impuls aan geven, omdat het op lange termijn geld 
of waardevastheid kan opleveren.’ De Zeeuw: ‘Dan moeten 
mensen duurzaamheid wel appreciëren. Als de vastgoed-
sector innovatief met stedelijke ontwikkeling wil omgaan 
terwijl de overheid minder geld te besteden heeft, dan  
zal zij het heft in eigen hand moeten nemen. Zij zal zelf 
beter moeten aangeven waar kansrijke locaties liggen  
en wanneer en met welke programma’s deze succesvol 
kunnen zijn.’

Van den Elshout: ‘Er wordt bij vastgoedontwikkeling nog 
teveel naar de korte termijn gekeken. Terwijl kwaliteit en 
visie minstens zo belangrijk zijn. Kleine initiatieven kunnen 
een grote impuls geven aan een gebied. De komst van  
MTV bijvoorbeeld heeft de ontwikkeling van de NDSM-werf 
in Amsterdam een enorme impuls gegeven.’ De Zeeuw: 
‘Klopt. Maar wat van groter belang is: waar ligt de loods?  
In Twente heb je veel industriële loodsen, maar het zijn er 
teveel. Daar kun je maar een paar van behouden.’ Van den 
Elshout: ‘Inderdaad, maar niets doen is ook zonde. Dit is 
weer bekeken vanuit de opbrengsten op korte termijn. 
Maar wat betekent het op de lange termijn voor het 
gebied?’ 

‘ Gebruikers  
staan anders  
in de markt’
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Movares heeft met de koppeling van gedetailleerde 
3D-modellen aan Facebook een nieuwe tool gecreëerd 
voor participatietrajecten. Daarmee zijn interactieve 
virtuele bouwprojecten bereikbaar voor 6,7 miljoen 
Nederlanders.

Bij gebiedsontwikkeling of bouwprojecten in stedelijk 
gebied is het gebruikelijk bewoners en andere stake-
holders actief te betrekken. Zij kunnen dan hun reactie 
geven op de nieuwbouwplannen. Het blijkt echter vaak 
lastig te zijn om voldoende mensen te bereiken. Niet 
iedereen is in de gelegenheid om naar een bewoners-
bijeenkomst te gaan. Ook is het vaak niet eenvoudig  
om een standpunt goed te verwoorden. Met de nieuwe 
tool van Movares wordt een innovatief communicatie-
platform gecreëerd dat hierin voorziet.

Met de digitale publicatie via Facebook kan er op elke 
locatie worden ingelogd. Een 3D-model van de omge-
ving of het project wordt binnen een afgeschermde 
projectomgeving op Facebook geplaatst. Hier kunnen 
gebruikers screenshots van specifieke gezichtspunten 
maken en hun opmerkingen erbij plaatsen. Ook kunnen 
zij varianten aan- of uitschakelen en licht- en loopstro-
menstudies uitvoeren. Het projectteam en de overige 
bezoekers van de projectpagina kunnen hierop reage-
ren. Alle reacties worden gedocumenteerd en kunnen 
worden teruggelezen. Het virtuele bouwwerk groeit 
zodoende mee binnen het project.

Informatie: jan.beumer@movares.nl, 030 265 5168

PartiCiPatie�Door�SoCiale�meDia

De Zeeuw: ‘Ik ben het niet eens om niet naar de opbrengst 
te kijken. Dat moet je wel doen. De primaire opgave is om 
beleggers en kopers te hebben die het project zien zitten. 
En als dat niet lukt, dan volgt de aloude reflex om maar 
weer overheidsgeld erin te stoppen. Zo van: dan loopt het 
wel. Nee, er moeten ondernemers komen die zich bewust 
zijn van de context. Die snappen wat de gevolgen zijn van 

een plan op bijvoorbeeld de bestaande voorzieningen. 
Daarmee vergroten ze de realiseerbaarheid van hun 
initiatief.’ Van den Elshout: ‘En het draagvlak. En dat doe je 
door samen te werken en naar de lange termijn te kijken.’

Informatie: lonneke.vd.elshout@movares.nl, 030 265 3931

De Zeeuw: ‘De vastgoedsector zal  
het heft in eigen hand moeten nemen’
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DOSSIER MEER MET MINDER

Slim�contracteren:��
jezelf�kritische�vragen�
durven�stellen
Hoe kun je er zeker van zijn dat een infra-, vastgoed- of utiliteitsproject binnen 

budget wordt uitgevoerd? De overheid heeft als grootste opdrachtgever door  

de economische crisis steeds minder geld beschikbaar en wil zoveel mogelijk 

waar voor haar geld. Een goed contracteringsproces helpt daarbij, aldus  

Movares-adviseurs Matthijs Kuhlmann, Dik van Manen en Jan Maarten Kroon.

‘Als je als overheid scherp hebt aanbesteed of een prijs 
krijgt die onder de raming uitkomt, dan kun je ervan 
uitgaan dat een deel van je winst verdwijnt door meer-
kosten bij de uitvoering’, zegt Van Manen, senior adviseur 
contracten en aanbestedingen. ‘Al was het alleen maar 
omdat je extra aandacht moet geven aan de beheersing 
van het project. Bijvoorbeeld om de discussie met  
de aannemer in goede banen te leiden. Opdrachtgevers 
hoeven niet per se te juichen als ze een goede aanbeste-
ding hebben gehad. Het gaat om de prijszekerheid bij 
oplevering van een project.’  

Vertrekpunt
‘Los van het financiële aspect is het ook niet goed voor  
de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever als je 
bij elk klein detail over de prijs moet praten’, zegt Kroon, 
adviseur economische modellen. ‘Klopt’, vult Van Manen 
aan. ‘Dan gaat het niet meer over samenwerken. Een 
opdrachtgever wil op basis van de beschikbare middelen 
maximale waarde hebben voor zijn geld, dat is het vertrek-
punt. Hij wil zoveel mogelijk maatschappelijk nut hebben 
van het geld dat hij beschikbaar heeft. Het gaat om de 
juiste prijs-kwaliteitverhouding. Een goed contracterings-
proces helpt daarbij.’ 

SLIM CONTRACTEREN
De stappen bij het contracteringsproces die  
leiden tot prijszekerheid van een project:
•  invloed bepalen in de ontwerpfase;
•  invloed bepalen in de uitvoeringsfase;
•  risico bepalen: wat draagt de opdrachtgever,  

wat draagt de markt;
• kenmerken bepalen project en organisatie: 
 -  is het project geschikt voor een traditionele  

of geïntegreerde contractvorm;
 -  is er ruimte voor optimalisatie (bijvoorbeeld  

van het ontwerp) door de markt;
 -  als het om een geïntegreerde contractvorm  

gaat, kan de markt hiermee overweg;
 -  heeft mijn organisatie al ervaring met  

geïntegreerde contracten en is deze  
hierop ingericht;

• helder vastleggen van alle afspraken;
•  vastleggen rollen en verantwoordelijkheden  

voor de projectorganisatie.

Hoe kun je als publieke of private opdrachtgever in deze tijd van krimpende  
budgetten zoveel mogelijk waarde krijgen voor je geld? In dit dossier toont  
Movares met een aantal praktijkgerichte voorbeelden aan hoe dit mogelijk is.  
Bijvoorbeeld door slim te contracteren, te innoveren, door op andere manier  
(samen) te werken en door de focus te leggen waar die echt nodig is. 
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‘Onvoorziene omstandigheden daargelaten, natuurlijk’, 
zegt Kuhlmann, adviseur contracten en aanbestedingen. 
‘Als je een contract sluit dat je bij de uitvoering goed  
kunt beheersen, dan ben je slim bezig. Dan wéét je  
wat je krijgt en wat het aan het eind gaat kosten.  
Slim contracteren begint daarmee al vóór het opstellen 
van het contract, tijdens de voorbereiding van de  
aanbesteding. Dán moet je al nadenken hoe je met  
de markt wilt samenwerken.’ 

Van Manen: ‘Dit kan op verschillende manieren. Bijvoor-
beeld door in detail voor te schrijven hoe je iets wilt 
hebben, zoals een traditioneel contract. Of door grofmazig 
naar de achterkant van het proces te kijken, de output of 
prestatie van een systeem. Dan heb je het meer over een 
prestatiecontract of outputgestuurd contract.’ 

Spanningsveld
Kroon: ‘Hoe je iets voorschrijft, heeft vooral te maken  
met de expertise die een opdrachtgever in huis heeft.  
Is er inhoudelijke kennis van een project, dan kan hij ook 
meer inhoudelijk sturen en dus dichter op de uitvoering te 
zitten. Is deze kennis er niet, dan ligt het voor de hand dat 
hij meer stuurt op prestatie of resultaat. Daarnaast speelt 
mee welke risico’s een opdrachtgever bij zichzelf houdt en 
welke hij wegzet. De uiteindelijke contractvorm volgt uit 
deze overwegingen. Bij contracteren is dit het spannings-
veld waarin de opdrachtgever zit. Hoeveel invloed wil hij  
uit handen geven en hoeveel invloed wil hij houden?’   

Van Manen: ‘Bij slim contracteren bepaal je tevens wat 
voor jouw project en organisatie de beste samenwerkings-
vorm met de markt is. Neem een geïntegreerde contract-
vorm als Design & Build. Niet alleen moet het project 
hiervoor geschikt zijn, maar ook moet de organisatie van 
de opdrachtgever dit zijn. Daarbij moet de markt in staat 
zijn om een project in de gewenste contractvorm te 
realiseren. Ook die vraag moet je als opdrachtgever 
durven stellen.’ 

Kroon: ‘Bij de realisatie van infrastructuur is bijvoorbeeld 
al veel ervaring met geïntegreerde contracten. Daar kun  
je meer aan de markt overlaten. Terwijl de utiliteitsbouw 
nog moet wennen. Overigens is in de utiliteitsmarkt,  
naast de functie van een object, ook de verschijningsvorm 
belangrijk. Als opdrachtgever wil je daar tijdens het 
ontwerp meestal invloed op blijven uitoefenen, wat een 
extra aandachtspunt is in het contracteringsproces.  
Bij infrastructuur gaat het hoofdzakelijk om de functie.  
Een weg moet van A naar B gaan en gedurende twintig  
jaar zoveel verkeer aankunnen.’ 

Verantwoordelijkheid
Van Manen: ‘En als de keuze een geïntegreerd contract is, 
dan bepaal je daarna in hoeverre je verantwoordelijkheid 
uit handen geeft. Zet je een contract in de markt op basis 
van functionele specificaties of op basis van voorlopig 
ontwerp - of definitief ontwerp - waardoor het meer 
engineering en construct wordt? Voeg je een onderhouds-

Van Manen: ‘Opdrachtgevers hoeven niet per se te  
juichen als ze een goede aanbesteding hebben gehad’

Matthijs KuhlmannJan Maarten Kroon
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BEWAKING SCOPE
Rollen die belangrijk zijn om de scope van een project 
te bewaken:
•  projectmanager: bewaakt aspecten tijd, geld en 

kwaliteit en beheerst de raakvlakken tussen de 
rollen van:  

 -  contractmanager: voor het managen van de 
uitvoering van het contract en wijzigingen in  
scope en contract; 

 -  projectbeheerser: voor het beheersen van geld en 
risico’s en zicht houden op scope;

 -  omgevingsmanager: voor het managen van de 
omgevingsaspecten en stakeholders;

 -  technisch manager: voor het managen van de 
technische projectaspecten.

Schema: relevante thema’s die bij de uitvoering  
van projecten een onderlinge relatie hebben.  
Een gebeurtenis binnen één van deze thema’s  
heeft effect op de andere vier.

component toe? Wil je dat de markt meefinanciert? Op die 
manier kun je het project afpellen en tot de conclusie 
komen of het geschikt is voor een geïntegreerd contract  
en de mate van geïntegreerdheid.’ 

Kuhlmann: ‘Het contracteringsproces is daarmee zo  
goed als rond. Zodra de contractvorm is vastgesteld,  
volgt de laatste stap in het proces: het helder vastleggen 
van alle afspraken én van de rollen en verantwoordelijk-
heden. De prijszekerheid van een project wordt mede 
gewaarborgd door tijdens de uitvoering de scope goed  
te bewaken. Daar zijn diverse rollen voor in te vullen.  
Het maakt het voor iedereen duidelijk als ook deze helder 
in het contract voor de projectorganisatie beschreven staan. 
De rollen hoeven overigens niet altijd over individuele 
personen verdeeld te zijn. Ze kunnen ook gecombineerd 
worden. Dat ligt aan de omvang van het project.’ 

Van Manen: ‘Klopt. Als je bijvoorbeeld in een weiland met 
maar één boer als buurman een windmolen gaat bouwen, 
is een functie als omgevingsmanager minder noodzakelijk. 
In een omvangrijk binnenstedelijk project als de Noord-
Zuidlijn heb je daarentegen een echte omgevingsmanager 
nodig. Die afweging van nut ten opzichte van kosten moet  
je maken.’  

Bovendrijven
Kroon: ‘Concluderend is slim contracteren dus: jezelf 
kritische vragen durven stellen voordat je een contract-
vorm kiest. Welke invloed wil je tijdens de uitvoering van 
een project uitoefenen? Welke risico’s wil je nemen? Is de 
markt, dan wel je eigen organisatie geschikt voor een 
integrale contractvorm en zo ja welke? De juiste contract-

Dik van Manen

vorm komt dan vanzelf bovendrijven. Voor een beheerste 
uitvoering leg je in het contract vervolgens helder alle 
afspraken en rollen en verantwoordelijkheden vast.  
Door bewust al deze stappen in het contracteringsproces  
te doorlopen, waarborg je als opdrachtgever uiteindelijk  
de prijszekerheid bij oplevering van een project.’

Informatie: matthijs.kuhlmann@movares.nl, 030 265 4285
dik.van.manen@movares.nl, 030 265 3293
janmaarten.kroon@movares.nl, 030 265 4612
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De groep Bouwkosten startte onge-
veer vier jaar geleden als spin off uit 
de technische afdelingen. Tegenwoor-
dig beslaat de groep een volledig 
werkveld binnen Movares. Ron 
Brouwer, manager van de afdeling 
Contract- en Bouwprocesmanage-
ment waar de groep onder valt: ‘Nog 
niet zo lang geleden maakten teke-
naars en ontwerpers ramingen naast 
hun eigen werk. Maar kostendeskun-
digheid heeft zich tot een apart vak 
ontwikkeld.’

Brede oriëntatie
De basis van het vak ligt in de grond-, 
weg- en waterbouw. Inmiddels zijn 
binnen de groep bouwkostendeskun-
digen en calculators aan het werk die 
thuis zijn in disciplines als wegen-
bouw, droge- en natte waterbouw, 
spoorwegbouw, civiele kunstwerken 
waaronder ondergrondse infrastruc-

onafhankelijke�kostenramingen��
met�bouwkostenconsultancy
Met een terugtredende overheid hebben publieke opdrachtgevers  

steeds vaker behoefte aan onafhankelijke en valide kostenramingen.  

Movares voorziet in die vraag met het specialisme bouwkostenconsultancy.

EEN GREEP UIT PROjECTEN WAAR DE GROEP BOUWKOSTEN BIj BETROKKEN IS GEWEEST:
•  ProRail, OVSAAL; investeringskosten t.b.v. beschikkingsaanvraag
•  Rijkswaterstaat, doortrekken A15/A12; kostennota t.b.v. inventarisatie TN/MER
•  De WAA, Ijmeerverbinding; investeringskosten t.b.v. MKBA
•  Rijkswaterstaat Ijsselmeergebied, extra spuicapaciteit Afsluitdijk; investeringskosten gemaal  

t.b.v. Kosten Effectiviteit Analyse 
•  Gemeente Den Haag, aanlanding RandstadRail station Centraal; investeringskosten
•  Gemeente Leiden, Oostelijke Ringweg; investeringskosten
•  Rijkswaterstaat, Tweede Coentunnel; contract- en kostenmanagementadvies tunneltechnische installaties
•  Gemeente Amsterdam, Ruijtertunnel; contract- en kostenmanagementadvies tunneltechnische installaties  

en kredietaanvraag
•  Gemeente Amsterdam, Dienst Metro; investeringskostenramingen ICT/telecom voor alle metrohaltes  

van de Noord-Zuidlijn

tuur, utiliteitsbouw, gebouwinstalla-
ties, tunneltechnische installaties en 
railtechnische installaties. Vanuit 
deze brede oriëntatie wordt nauw 
samengewerkt met engineers, 
bouwmanagers, planners en risico-
analisten. Daardoor is Movares al in 

een vroeg stadium in staat om 
multidisciplinaire ramingen te maken. 
Brouwer: ‘Zo kunnen wij al in de 
planfase van een project vertellen wat 
de kostprijs is van een strekkende 
meter tunnel.’

V.l.n.r: Ron Brouwer, Wout van Hamburg en Ron Alberti



13OKTOBER 2012

onafhankelijke�kostenramingen��
met�bouwkostenconsultancy

movares�streeft�ernaar�bij�waterkeringen�zo�scherp�
mogelijk�te�toetsen.�De�kunst�is�dan�om�alle�zwakke�
plekken�te�identificeren�en�tegelijkertijd�zo�weinig�
mogelijk�‘vals�alarm’�te�hebben.�om�scherp�te�kunnen�
toetsen,�besteedt�movares�specifiek�aandacht�aan�
invloedrijke�factoren.�Zoals�de�te�verwachten�restbreed-
te,�de�sterkteparameters�van�de�grond,�de�ligging�van�de�
freatische�lijn�binnen�het�dijklichaam�en�de�verkeersbe-
lasting.�Hierdoor�kunnen�onzekerheidsmarges�verkleind�
worden.�Het�aantal�vakken�dat�bij�een�standaard�
toetsing�‘onvoldoende‘�scoort,�maar�in�de�praktijk�wel�
voldoet,�neemt�hierdoor�drastisch�af.�Het�resultaat:��
alle�focus�raakt�gericht�op�de�écht�zwakke�plekken.�

Veilige dijken en een  
efficiënte dijkversterking 
Vorig�jaar�heeft�movares�in�opdracht�van�Waternet�de�eerder�afgekeurde��
dijkvakken�van�de�Vechtdijk�opnieuw�getoetst.�De�resultaten�zijn�opmerkelijk.�
Zestig�procent�van�de�eerder�afgekeurde�dijkvakken�blijkt�wel�degelijk�veilig�
genoeg.�Het�resultaat�is�een�enorme�kostenbesparing.

Meer met minder
De�inhoudelijke�en�grondige�aanpak�heeft�er�bij�de��
Vechtdijk�toe�geleid�dat�een�aanzienlijk�deel�van�de��
afgekeurde�dijkvakken�alsnog�werd�goedgekeurd�en��
dus�niet�hoeft�te�worden�versterkt.�Dat�levert�niet�alleen�
een�significante�kostenbesparing�van�vele�miljoenen��
euro’s�en�tijdwinst�op,�maar�ook�minder�onrust�in��
de�omgeving.�Het�resultaat:�een�betere�beoordeling��
van�de�dijken�en�een�efficiënter�proces�rondom�de�
dijkversterking�en�veilige�dijken.

informatie:�onno.langhorst@movares.nl,�030�265�3967�

oordeel of second opinion, wanneer er 
geen eenduidigheid is over de omvang 
van contractwijzigingen. Met ons 
advies kunnen zowel de opdracht-
gever als de opdrachtnemer uit de 
voeten’, aldus Brouwer.

Vertrouwen 
Brouwer benadrukt dat de groep 
Bouwkosten vertrouwen hoog in het 
vaandel heeft staat bij het uitwisselen 
van gegevens. ‘Het gaat om documen-
ten waar we zorgvuldig mee omgaan.’ 
Wout van Hamburg, manager Tech-
niek, Transporttechniek en Afbouw bij 
de Dienst Metro van gemeente 

De groep Bouwkosten heeft inmiddels 
een eigen klantenkring opgebouwd. 
Brouwer: ‘We onderscheiden twee 
soorten klanten. De ene soort die 
bepaalde deskundigheid ontbeert en 
daarom een beroep op ons doet. De 
andere soort heeft wel deskundigheid, 
maar benadert ons voor een onafhan-
kelijk advies.’ Het is volgens Brouwer 
vooral die kring die in toenemende 
mate de weg naar Movares weet te 
vinden. ‘De overheid trekt zich terug en 
koopt steeds vaker onafhankelijke 
expertise in. Zoals transparant budget-
management om budgetverwachtingen 
te managen. Of wil een onafhankelijk 

Amsterdam, kan zich hierin vinden. 
‘Wij hebben voor alle ICT- en telecom-
onderwerpen van de metrohaltes van 
de Noord-Zuidlijn een scopedefinitie 
opgesteld. Om deze te kunnen 
vertalen naar de benodigde budgetten, 
hebben we Movares gevraagd om de 
bijbehorende investeringskostenra-
mingen op te stellen. Dit is op zorgvul-
dige wijze gedaan.’

Informatie:  
ron.alberti@movares.nl, 030 265 4539
ron.brouwer@movares.nl, 030 265 3575
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Door de crises en de daaruit 
volgende structurele leegstand 
van kantoren, is de wereld van 
gebiedsontwikkeling fundamen-
teel aan het veranderen.  
De zoektocht van gemeenten  
en ook particulieren naar 
nieuwe ontwikkelings- en 
financieringsvormen, is al even 
gaande. De rol van gemeenten 
als ontwikkelaar, waarbij zij 
bijvoorbeeld strategisch 
grond aankochten die bij de 
uitgifte veel geld opleverde,  
is voorbij. Daarmee lijkt ook  
de sturende en regisserende 
rol van gemeenten bij gebieds-
ontwikkeling uitgespeeld te zijn. 

Andere partijen
Toch zullen de gemeenten hun maatschappelijke taak  
om een leefbare omgeving te creëren - en te behouden -  
moeten blijven vervullen. Ook nu het initiatief voor de 
ontwikkeling van de openbare ruimte meer bij andere 
partijen komt te liggen. Zoals financiers, private partijen 
en wellicht ook particulieren. Naast de financiële noodzaak 
lijkt ook de tijdgeest er rijp voor.

Voor de realisatie van gebiedsontwikkeling neemt de 
afhankelijkheid van privaat initiatief toe. De overheid zal dit 
moeten stimuleren. Zij kan dat doen door de regeldruk te 
verlagen en initiatieven te ondersteunen. Daarbij kunnen 
gemeenten via kansrijke gebiedsontwikkelingen ook hun 
maatschappelijke programma’s realiseren. Samenwerking 
en participatie zijn hierbij essentieel. 

Gemeenten�bij�
gebiedsontwikkeling�van�
regisseur�naar�partner
De tijd waarin de opbrengsten van grondexploitaties in gebiedsontwikkeling de 

investeringen voor publieke voorzieningen dekten, is voorbij. Gemeenten zullen 

met minder financiële middelen dezelfde prestaties moeten leveren. De nieuwe 

uitdaging is hoe zij toch hun publieke rol kunnen blijven vervullen. Bart van 

Leeuwen, regiodirecteur Noordwest van Movares licht dit toe.

Nu deze beweging is ingezet,  
gaat de markt zichzelf beter  
reguleren. En zal er pas ontwikkeld 

worden als de economische 
meerwaarde ervan wordt 
ingezien.

Ommezwaai
De belangrijkste ommezwaai  
in gebiedsontwikkeling is van 
aanbodgestuurd naar vraagge-
stuurd. Minder blauwdrukken, 
beter toegesneden regelgeving, 

maatwerk en kiezen voor 
economische meerwaarden. Voor 
de advies- en ingenieursbureaus die 

zich bezig houden met gebiedsont-
wikkeling, betekent het dat zij 

zich ook op een andere manier 
zullen moeten oriënteren op 
hun markt. Waar traditioneel 

alleen de overheid werd bediend, 
zijn nu meer partijen in beeld. Een voor de hand liggende 
kans voor deze bureaus is om een bijdrage te leveren met 
een initiërende en verbindende rol. Zodat de belangen van 
verschillende partijen bij elkaar worden gebracht.

Hoewel de gebiedsontwikkeling in Nederland nu vrijwel tot 
stilstand is gekomen, kunnen door een andere manier van 
denken en handelen kansen op duurzame ontwikkelingen 
verzilverd worden. De gemeenten zullen hierbij echter niet 
meer alleen aan het stuur zitten. Zij zullen een nieuwe rol 
vervullen bij gebiedsontwikkeling: van regisseur naar 
partner.

Informatie: bart.van.leeuwen@movares.nl, 06 53 52 79 55
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‘Een paar jaar geleden constateerden 
we dat er op het gebied van treinbe-
veiliging een soort monopolie is 
ontstaan’, aldus Pruntel. ‘We zitten 
steeds meer vast aan een aantal grote 
leveranciers die ‘plug and play’ 
systemen leveren. Dat klinkt aantrek-
kelijk, maar elke keer als we ergens 
een wijziging willen doorvoeren, 
moeten we terug naar de betreffende 
leverancier. We kunnen het systeem 
niet zelf aanpassen of moeten 
hiervoor een leverancier inschakelen. 
Bijvoorbeeld voor het verwijderen van 
een wissel.’

Technisch interessant
‘Vrij kort nadat we deze ongewenste 
ontwikkeling signaleerden, benader-
de Movares ons op basis van een 
unsollicited proposal, een ongevraagd 
innovatief voorstel, met het idee van 
een nieuw beveiligingssysteem’, aldus 
Pruntel. ‘Dit werkt op basis van een 
PLC, een programmable logic 
controller. Deze hardware is pro-
grammeerbaar, waardoor je niet 
steeds terug hoeft naar de leveran-
cier. De procesindustrie gebruikt dit 
veel voor de besturing van complexe 
processen, wat aantoont dat het veilig 
en betrouwbaar is. Het idee sprak ons 
om twee redenen aan. We vonden het 
technisch interessant én we zagen 
met de komst van dit systeem ook een 
kans om de balans op de markt te 
herstellen. Toen hebben we met 
Movares een contract getekend om 
het treinbeveiligingssysteem samen 
te ontwikkelen.’

Gemeenten�bij�
gebiedsontwikkeling�van�
regisseur�naar�partner

Praktijkproef�met�nieuw�treinbeveiligingssysteem

Sinds 15 juli beproeft ProRail op het emplacement Santpoort-Noord een nieuw 

treinbeveiligingssysteem, Eurolocking. Het systeem, bedacht door Movares, is 

gebaseerd op vrij verkrijgbare componenten. Daarbij is het eenvoudig aan te 

passen. Jorn Pruntel, manager Treinbeveiliging bij ProRail, is enthousiast.

Pruntel: ‘De afgelopen periode 
hebben we het systeem in een 
laboratoriumomgeving uitvoerig 
getest. Uit die testen blijkt dat het 
beveiligingssysteem goed werkt, 
veilig is en de flexibiliteit biedt die  
we willen. Zo kunnen we systeem-
aanpassingen eenvoudig doorvoeren. 
Aangezien we er zeker van willen zijn 
dat het systeem ook buiten uitstekend 
functioneert en goed is te onderhou-
den, doen we nu een praktijkproef. In 
eerste instantie beperken we de proef 
tot een eenvoudig stuk spoor, op het 
emplacement bij Santpoort-Noord. 
Als na een paar maanden blijkt dat 
Eurolocking hier goed werkt, breiden 
we de proef uit met  emplacement 
Beverwijk.’ 

eurolocking

Gezonder
Volgens Pruntel komt het systeem 
beschikbaar voor andere partijen 
als eind 2013 blijkt dat het ook op 
dat emplacement goed presteert.  
‘Ik verwacht dat de markt voor 
beveiligingssystemen dan een  
stuk gezonder wordt. Of de prijzen 
vervolgens ook daadwerkelijk 
omlaag gaan, zoals Movares stelt, 
moeten we afwachten. Wat dat 
betreft ben ik zeer benieuwd naar  
de eerste aanbiedingen.’

Informatie: 
jeanpaul.van.hengstum@movares.nl, 
030 265 3171

‘Doordat in de procesindustrie 
veiligheidssystemen op grote 
schaal worden toegepast, gaan  
de ontwikkelingen daar snel’, zegt 
Jean-Paul van Hengstum, adviseur 
bij Movares. ‘Hierop aansluiten 
biedt de mogelijkheid om een 
modern systeem voor de beveiliging 
van het treinverkeer samen te stellen tegen 
lagere kosten. Immers, doordat de procesindustrie een grote markt is  
met veel concurrentie zijn de prijzen scherp. Bij Movares hebben we een 
concept voor beveiliging ontwikkeld en aangeboden aan ProRail. De afgelo-
pen jaren hebben we hard gewerkt aan de doorontwikkeling van Euroloc-
king. Het systeem is ook geschikt voor light rail, tunneltechnische installa-
ties en overwegen. We verwachten er veel van.’ 

ERVARINGEN PROCESINDUSTRIE BENUT 
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Momenteel is een team van consultants en software- 
specialisten bezig ObjectLive! te vervolmaken. Met dit 
webplatform kan de complete bouw- en omgevings- 
informatie van een project - van beeld tot tekst - actueel 
verwerkt worden in een heldere structuur. Daarmee is  
het geschikt voor zowel betrokkenen bij het bouwproces, 
als voor andere belanghebbenden, zoals omwonenden.  
‘Het gaat om een baanbrekende nieuwe werkwijze,  
die een nóg breder terrein beslaat dan tot nu toe de 
Bouwwerk Informatie Modellen (BIM) aan kunnen’,  
aldus René Dorleijn, hoofd Virtueel Bouwen bij Movares. 
Wat is het verhaal achter deze nieuwe toepassing?

Lichtgewicht oplossing
In de bouwketen heeft elke schakel zijn eigen informatie-
systeem. Bijvoorbeeld voor bouwkosten, ontwerp, systems 
engineering, planning en asset management. Dorleijn: ‘In 
de praktijk gaat het vaak om zware systemen, die dan ook 
nog eens worden samengebracht om een integraal BIM  
te kunnen maken. Dan komt vanzelf de vraag op: hoe kun  
je ervoor zorgen dat al die informatie handelbaar en snel 
toegankelijk blijft, voor zowel de bouwpartijen met hun 
deskundigen, de opdrachtgever als de overige stakehol-
ders? Het antwoord ligt volgens ons in een lichtgewicht 
oplossing die via internet voor iedereen bereikbaar is.’

Dorleijn weet uit ervaring dat het geheim van succesvolle 
applicaties ligt in de presentatie van informatie met een 
heldere structuur. ‘De kunst is om informatie slim en in 
samenhang vast te leggen. Daarbij maakt het niet uit om 
welke soort informatie het gaat. Ofwel: in de ideale situatie 
worden alle informatievormen integraal vastgelegd, 
ongeacht hun herkomst. Zoals systemen voor 3D-ontwerp, 
systems engineering, bouwkosten, enzovoort. Eerst 
hebben we op de markt naar bestaande oplossingen 
gezocht, maar die zoektocht leverde te weinig op. We 
vonden slechts enkele dure, topzware systemen die 
bovendien eerst weer verbouwd moesten worden. Toen 
besloten we om het webplatform te ontwikkelen.’

objectlive!...Bim�en�GiS�voorbij
De droom van menig opdrachtgever, projectmanager en stakeholder is dat álle 

bouwinformatie in één overzichtelijk systeem direct beschikbaar is voor alle 

betrokkenen bij een project. Wat Movares betreft maakt webplatform  

ObjectLive! van deze droom werkelijkheid.

THE SKy IS THE LIMIT

Het webplatform ObjectLive! is inzetbaar bij bouw- 
en infraprojecten, maar de generieke toepasbaar-
heid opent ook andere deuren. René Dorleijn: 
‘Neem twee projecten die we doen voor Rijkswater-
staat. Bij het ene toetsen we de kunstwerken waar 
transporteurs met hun zware transporten langs 
rijden. In feite gaat het om een ketenproces met 
veel deelprocessen. Dat hele proces hebben we in 
één integrale structuur gezet. Als je die eenmaal 
hebt staan, kun je elke aanvraag voor een zwaar 
transport heel snel verwerken. Dat scheelt enorm 
veel tijd en mankracht. Bij het andere project doen 
we de inspectie van duizend kilometer oever. Dit 
doen we op geografische basis: aan alle objecten - 
van natuurvriendelijke oever tot damwand – voegen 
we foto’s, meetresultaten, inspectie-informatie en 
geotags toe. Zo wordt ObjectLive! ingezet als een 
BIM-gebaseerde GIS-oplossing, waarin de focus ligt 
op kaarten en foto’s, in plaats van op bouwmodellen 
en -documenten. The sky is the limit.’
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objectlive!...Bim�en�GiS�voorbij
Draagvlak
Het eerste project waardoor het idee verder vorm kreeg, 
was het Maankwartier in Heerlen. Movares is hier bij de 
herinrichting van de stationsomgeving betrokken. Draag-
vlak voor de plannen is daar van groot belang. In het begin 
bleek het lastig om tijdig alle stakeholders te informeren 
en alle wensen op elkaar af te stemmen. Om het informa-
tieproces goed rond te krijgen, bracht het het projectteam 
van ObjectLive! in.

De teamleden startten bescheiden, waarbij uitsluitend de 
informatie over eisenspecificaties en de documenten vanuit 
systems engineering werden gestructureerd. Dorleijn: ‘Het 
resultaat was meteen verbluffend. Welke vraag er ook 
wordt gesteld, het antwoord is zichtbaar binnen een paar 
muisklikken. Je kunt als het ware zigzaggend door het 
systeem. Daarbij bewaart ObjectLive! ook de historie: er is 
versiebeheer van alle informatievormen en het waarom en 
wie van elke ontwerpbeslissing wordt vastgelegd. Het hele 
proces is dus altijd terug te volgen.’

Meer grip
Dorleijn heeft hoge verwachtingen van ObjectLive! ‘Het is 
in feite een platform voor informatie uit BIM én GIS 
(Geografisch Informatiesysteem, red.) én alles wat men er 
verder in kwijt wil. Dat betekent dat ook de risicomanager, 
de duurzaamheidmanager en de belangengroepering hun 
informatie erin kunnen zetten. Dat maakt ObjectLive! tot 
een veel rijker en breder communicatiemodel dan BIM, 

zoals dat tot nu toe vorm heeft gekregen. Ook voor op-
drachtgevers is het ideaal, omdat zij veel meer grip krijgen 
op het bouwproces. Ze kunnen immers op ieder moment 
elke gewenste informatie of dwarsdoorsnede van het 
project inzien.’

Hoewel ObjectLive! nog volop doorontwikkeld wordt, levert 
het volgens Dorleijn nu al een groot onderscheidend 
vermogen op. ‘Er zijn immers nog maar weinig concurren-
ten die over ontwikkelteams beschikken met grondige 
kennis van bouwprocessen én van ontwikkeling van 
specialistische software. In mijn optiek heeft het systeem 
alle potentie om uit te groeien tot een nieuwe, baanbre-
kende manier van werken. Voor Movares, voor projectpart-
ners en voor opdrachtgevers. De toekomst zal ongetwijfeld 
snel uitwijzen of deze bewering klopt.’

Informatie: rene.dorleijn@movares.nl, 030 265 3593

Biedt�complete�bouw-�en�omgevingsinformatie�van�een�project,�van�beeld�tot�tekst

�informatie�kan�actueel�verwerkt�worden�in�een�heldere�structuur.�extra�voordeel:�er�is��
plaats�voor�alle�fasen�in�de�levenscyclus�van�een�bouwwerk:�van�initiatief�tot�sloop

lichtgewicht�oplossing�die�via�een�beveiligde�internetverbinding�voor�iedereen�bereikbaar�is

Welke�vraag�er�ook�wordt�gesteld,�het�antwoord�is�zichtbaar�binnen�enkele�muisklikken

er�is�versiebeheer�van�alle�informatievormen.�ook�het�waarom�en�wie�van�elke��
ontwerpbeslissing�kan�worden�vastgelegd

�Historie�van�het�proces�is�altijd�terug�te�vinden

�opdrachtgevers�krijgen�meer�grip�op�het�bouwproces,�omdat�zij�op�ieder�moment��
elke�gewenste�informatie�of�dwarsdoorsnede�van�het�project�kunnen�inzien�

VOORDELEN WEBPLATFORM OBjECTLIVE! 
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Hans Herweijer, oudgediende in de spoorwereld, zat op  
een zaterdagmiddag thuis aan tafel en dacht na over de 
ontwikkelingen in het spoorgoederenvervoer. Nu de wegen 
vollopen en de brandstofprijzen blijven stijgen, gaan steeds 
meer bedrijven hun goederen per trein vervoeren.  
Herweijer realiseerde zich dat hier nieuwe kansen liggen.  
Hij zette zijn ideeën op papier en nam contact op met  
collega Edwin Winterkamp van Movares, eveneens gepokt 
en gemazeld in het spoorbedrijf. Dat was het begin van 
MoDuRail, wat staat voor Movares Dura Railaansluitingen. 
Kerntaken: het onderhouden en aanleggen van bedrijfs-
spoorlijnen, het realiseren van nieuwe en verbeteren van 
bestaande aansluitingen op het hoofdspoornet en het 
regelen van alles wat nodig is om dit tot stand te brengen.  
Oftewel een turn-key oplossing bieden.

Rompslomp
Herweijer: ‘Ondernemers die een aansluiting willen op  
het hoofdspoornet krijgen te maken met een enorme 
administratieve, juridische en technische rompslomp.  
Dat geldt ook als ze hun bestaande emplacement willen 
aanpassen. Maar daar zitten ze helemaal niet op te 
wachten. Bedrijven willen gewoon dat die spooraansluiting 
er komt. Snel, zonder gedoe en op een manier die hen in 

met�moDurail�
spooraansluitingen�
snel�en�simpel�geregeld
Onder de naam MoDuRail zijn Movares en Dura Vermeer Railinfra een 

strategisch samenwerkingsverband aangegaan dat zich richt op  

particuliere (bedrijfs)spooraansluitingen. Alles in één hand, is het devies.

staat stelt beter te ondernemen. En daar zorgen wij voor.’ 
Winterkamp: ‘Wij nemen de ondernemer alle zorg  
uit handen. Van het aanpassen van bestaande of het 
ontwerpen van nieuwe sporen, tot het realiseren van de 
aansluiting op het hoofdspoornet. Van de vergunnings-
aanvraag bij gemeenten en provincies, tot het overleg  
met partijen. De klant kan terecht bij één loket en heeft 
nergens omkijken naar.’ Herweijer en Winterkamp hebben 
inmiddels enkele honderden potentiële klanten benaderd 
en de reacties zijn positief. Winterkamp: ‘Veel klanten 
zeiden: ‘hèhè, eindelijk’. Dat bevestigt ons idee dat er  
grote behoefte is aan onze dienstverlening.’

Maasvlakte
Ook de presentatie die de twee gaven in het Sectoroverleg 
Spoorgoederenvervoer sloeg aan, vertelt Herweijer:  
‘Heel inspirerend. De focus van de BV Nederland ligt op  
de derde vervoersmodaliteit, het spoor. Denk alleen al  
aan de extra goederenstromen die de Tweede Maasvlakte 
zal genereren. Daarvan gaat een groot deel per trein. 
Goederenvervoer per trein zit in de lift, bedrijven zien 
kansen en weten ons te vinden.’

Informatie: edwin.winterkamp@movares.nl, 06 51 13 71 14

‘Wij nemen de klant alle zorg uit handen’

Links Hans Herweijer, rechts Edwin Winterkamp



Het idee voor dit systeem komt van 
Movares en wordt samen met ProRail 
uitgewerkt. Volgens projectleider Ale 
Maring van ProRail is CWT veelbelo-
vend. ‘Overwegbeveiliging is een van 
de speerpunten van ProRail. In de 
periode 1999-2010 hebben we vrijwel 
alle automatische knipperlichtinstal-
laties bij overwegen vervangen door 
automatische halve overwegbomen. 
Verder hebben we op diverse locaties 
overwegen vervangen door tunnels. 
Met deze technische maatregelen is 
het aantal verkeersslachtoffers 
gedaald van 68 naar acht per jaar. Om 
dit aantal nog verder terug te bren-
gen, voeren we nu het programma 
Verbeteren Veiligheid Overwegen 
(VVO) uit. De nadruk ligt hier op 
gedragsbeïnvloeding.’

Hinder
Bij gedragsbeïnvloeding gaat het om 
het voorkomen dat mensen, ondanks 
gesloten bomen, toch nog de overweg 
oversteken. Maring: ‘Dit gebeurt 
geregeld. Mensen zijn veel minder 
gezagsgetrouw dan vroeger en stellen 
van alles ter discussie, ook techniek 
en veiligheid. Gesloten overwegbo-
men ervaren ze als hinderlijk. En als 

de hinder te lang duurt, schatten ze in 
hoeveel risico ze lopen als ze toch 
oversteken. Bijvoorbeeld wanneer ze 
weten dat er rond een bepaalde tijd 
een goederentrein komt die langzaam 
rijdt.’

Een manier om dit risicovolle gedrag 
- met soms fatale afloop - te vermin-
deren, is het beperken van de wacht-
tijd. Nu gaan de spoorbomen dicht als 
een trein een baken in het spoor 
passeert, ongeacht de snelheid van de 
trein. Het systeem sluit de bomen 
minimaal 25 seconden voordat de 
neus van de snelste trein op het 
betreffende tracé bij de overweg is. 

nooit�meer�onnodig�
wachten�bij�overwegen
Kortere wachttijden en minder weggebruikers die slalommend gesloten  
overwegbomen passeren. Dat is het doel van Constant Warning Time (CWT),  
een nieuw systeem voor het sluiten van overwegen. 

Rijdt een trein half zo snel, dan 
verdubbelt die wachttijd dus. Het 
CWT-systeem houdt rekening met de 
treinsnelheid en zorgt ervoor dat de 
tijd tussen het sluiten van de bomen 
en het passeren van een trein 
minimaal is en altijd constant. 
Daartoe meet het CWT-systeem op 
meerdere plekken de snelheid van de 
trein en kan het met de verkregen 
informatie uitrekenen wanneer de 
overweg gesloten moet worden.

Simulaties
Maring: ‘Movares heeft CWT inge-
diend als ‘unsollicited proposal’, een 
ongevraagd innovatief voorstel. 
Aangezien deze innovatie goed 
aansluit bij onze ideeën, hebben we 
een overeenkomst gesloten om het 
idee samen uit te werken. Dit jaar 
doen we een ‘proof of concept’, 
waarbij we simulaties doen met CWT, 
parallel aan het bestaande beveili-
gingssysteem. Als alles goed blijkt te 
werken voeren we volgend jaar 
veldproeven uit.’

Informatie: jeanpaul.van.hengstum@
movares.nl, 030 265 3171

Ale Maring: ‘ CWT helpt 
het VVO-programma met  
gedragsbeïnvloeding’
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Het Utrechtse stationsgebied moet weer aantrekkelijk worden én het 
toenemende aantal reizigers probleemloos kunnen verwerken. De huidige 
stationshal is ooit gebouwd voor 35 miljoen reizigers per jaar. Op dit moment 
maken jaarlijks al 65 miljoen mensen gebruik van het station. Dit aantal zal 
naar verwachting toenemen tot honderd miljoen reizigers in 2030.

Snel en veilig, zonder verstoringen
Al die reizigers willen zich snel en veilig kunnen verplaatsen, met zo min 
mogelijk verstoringen. Een hele opgave, gezien de complexiteit van de  
railinfrastructuur. Vernieuwde emplacementen maken hogere snelheden 
mogelijk. Een groot deel van de huidige wissels komt te vervallen, waardoor 
er minder verstoringen optreden.

Regionaal tramnetwerk 
Daar blijft het niet bij. Ook het vervoer naar en door de stad moet snel,  
veilig en comfortabel zijn. Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft de ambitie  
om in de toekomst een regionaal tramnetwerk te realiseren, dat bestaat  
uit vijf verbindingen. In de eerste fase wordt dan de Uithoflijn ‘vertramd’  
en de bestaande SUNIJ-lijn vernieuwd (de sneltram naar Nieuwegein  
en IJsselstein). Ook worden beide lijnen op elkaar aangesloten.

Movares is op diverse fronten betrokken bij de grootschalige vernieuwing 
van het Utrechtse stationsgebied. Zoals:
•  de nieuwe Openbaar Vervoer Terminal in opdracht van GUO*;
•  de Uithoflijn in opdracht van Bestuur Regio Utrecht en gemeente Utrecht;
• de SUNIJ-lijn in opdracht van Bestuur Regio Utrecht;
• diverse opdrachten voor Projectorganisatie Stationsgebied Utrecht (POS);
•  VleuGel/RandStadSpoor in opdracht van ProRail.

Utrecht�bouwt�
aan�de�toekomst
Het Utrechtse stationsgebied ondergaat een metamorfose. Het wordt  

leefbaarder en geschikt gemaakt om tegemoet te komen aan de grote  

groei van de stad en station Utrecht Centraal. De verwachte honderd  

miljoen reizigers per jaar moeten daarbij snel en veilig hun weg kunnen 

vinden in dit dynamische OV-knooppunt. Een uitdagende opgave waar  

diverse partijen hun kennis en expertise voor inzetten, waaronder Movares.

ACTUALISATIE  
KOSTENRAMING 
BODEMSANERINGS-
KOSTEN
In opdracht van de Project- 
organisatie Stationsgebied  
heeft Movares de kostenraming  
geactualiseerd voor de sanering 
van de bodemverontreiniging-
locaties binnen het plangebied. 
Hiervoor zijn tekeningen, 
 visualisaties en rapporten 
geraadpleegd. Daarnaast zijn  
de coördinerend projectleiders 
geïnterviewd. Movares heeft voor 
de opdrachtgever een goed beeld 
gekregen van de civieltechnische 
en milieukundige situatie van  
het stationsgebied. Tot grote 
tevredenheid van de POS bleek de 
herziene raming aanzienlijk lager 
uit te vallen dan die van 2006.

Informatie:
joost.cornelissen@movares.nl, 06 
53 95 51 55

* GUO is de Gemeenschappelijke Uitvoeringsorganisatie, bestaande uit de gemeente Utrecht 
(Projectorganisatie Stationsgebied) en ProRail.
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VLEUGEL/RANDSTADSPOOR

Om Utrecht beter bereikbaar te maken en te houden, 
worden ook de emplacementen rondom Utrecht 
Centraal rigoureus verbouwd. Movares maakt alle 
ontwerpen, al dan niet in samenwerking met de 
aannemer en voert het toezicht.

De emplacementen Utrecht-Noord en Utrecht-Zuid 
worden compleet verbouwd. Veel van de huidige 
wissels verdwijnen. De sporen worden daarbij zo 
gebouwd, dat in de toekomst hogere snelheden 
mogelijk zijn. Door de grote reductie van het aantal wis-
sels zullen minder verstoringen optreden. Ook wordt 
een extra (het achtste) perron gebouwd, waardoor de 
capaciteit van Utrecht Centraal aanzienlijk toeneemt.

NIEUWE SPOREN
Dit jaar is een start gemaakt met de bouw van nieuwe 
sporen richting Houten en de ombouw van opstelterrein 
Zuid. Vanaf 2013 krijgt de viersporigheid naar Houten 
verder vorm en wordt het nieuwe station Utrecht 
Vaartsche Rijn opgeleverd. Het project loopt tot 2016. 
De spoorverdubbeling richting Leidsche Rijn volgt een 
jaar later.

Informatie: henry.van.amstel@movares.nl,  
06 53 59 71 05

OV TERMINAL UTRECHT (OVT)

Op de plaats van het huidige centraal station komt een 
nieuwe Openbaar Vervoer Terminal. Deze herbergt 
alle functies voor (hoogwaardig) openbaar vervoer.

In samenwerking met Benthem Crouwel Architekten 
maakt Movares het integraal ontwerp, de deelontwer-
pen en de aanbestedingsdocumenten. Ook begeleidt 
Movares het OVT-project vanaf de uitvoering, tot en met 
de oplevering en ingebruikname.

Hoofdonderdeel van het project is het nieuwe terminal-
gebouw van 22.000m2, dat de treinsporen, buspleinen 
en tramhalten overspant. De kappen op de perrons  
3, 4 en 5 zijn voltooid: een prachtig licht en duurzaam 
ontwerp, waarin de koudgebogen glaspanelen voorzien 
zijn van zonnecellen. Daarnaast werkt Movares aan  
het verbreden van de perrons 1 en 2, de buspleinen 
Oost en West (tijdelijk en definitief), de nieuwe  
perronkappen en fietsenstallingen. Het integrale 
ontwerp moet bouwbaar zijn terwijl al het verkeer 
(trein, bus, tram, expeditie, auto, fiets en voetganger) 
doorgang vindt. Movares heeft daarvoor een  
gedetailleerd faseringsplan ontwikkeld.

Informatie: arno.rol@movares.nl, 06 53 95 83 68
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UITHOFLIjN 

De Uithoflijn is een belangrijk onderdeel van het 
netwerk Hoogwaardige Openbaar Vervoerbanen en 
verbindt station Utrecht Centraal met kenniscentrum 
De Uithof. Per dag zullen zo’n 40.000 reizigers 
profiteren van deze snelle, comfortabele en milieu-
vriendelijke tramverbinding.

Het aantal studenten en werknemers dat vanaf Utrecht 
Centraal naar De Uithof reist, blijft de komende jaren 
toenemen. Dit heeft te maken met de uitbreiding van 
Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht en de 
komst van verschillende kennisinstellingen naar De 
Uithof. Nu al rijdt in de spits elke twee à drie minuten 
een 24 meter lange dubbelgelede bus van en naar De 
Uithof. Een gekoppeld tramstel is 75 meter lang en kan 
bijna vier keer zoveel reizigers vervoeren als een 
dubbelgelede bus. De voorziene frequentie van 16 
trams per uur per richting betekent bijna elke vier 
minuten een tram en daarmee ruim een verdubbeling 
van de huidige vervoerscapaciteit.

Integraal Definitief Ontwerp 
Op 18 april 2012 heeft het algemeen bestuur van 
Bestuur Regio Utrecht (BRU) definitief ingestemd met 
de aanleg van de Uithoflijn als tramlijn tussen Utrecht 
CS en De Uithof. BRU en de gemeente Utrecht hebben 
hiervoor een projectorganisatie opgericht. Movares 
stelt in opdracht van de Projectorganisatie Uithoflijn 
een integraal Definitief Ontwerp op. Volgens planning 
start in 2017 het testen van de trams en de trambaan. 
In 2018 wordt de Uithoflijn in gebruik genomen.  
Verder wordt de Uithoflijn in het stationsgebied 
gekoppeld aan de sneltram Utrecht-Nieuwegein.

Informatie: rudolf.van.aken@movares.nl, 030 265 3304

SUNIj-LIjN

De sneltram Utrecht-Nieuwegein/Ijsselstein (SUNIj-
lijn) is na 29 jaar intensief gebruik toe aan een revisie 
ofwel levensduurverlengend onderhoud. Vooral het 
meest intensief bereden deel van de baan, traject 
Utrecht CS-Nieuwegein Centrum, is versleten.

In opdracht van Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft  
een ontwerpteam van Movares meerdere bestekken 
opgesteld voor de vervanging van de bovenbouw van  
de SUNIJ-lijn. Het eerste deel (remise-Nieuwegein 
Centrum) wordt momenteel vervangen. De werkzaam-
heden aan het tweede deel (remise-Utrecht) vinden  
in de zomer van 2013 plaats.

Tijdelijke eindhalte 
Begin 2013 wordt een tijdelijke eindhalte gebouwd  
ter plaatse van de te slopen parkeergarage aan het 
Jaarbeursplein. Voor deze halte heeft Movares het 
ontwerp gemaakt en de aanbestedingsstukken mede 
opgesteld.

Geïntegreerd contract 
Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis in 
de markt, wordt het werk van de tijdelijke eindhalte als 
geïntegreerd contract aanbesteed. Hierbij is de 
aannemer niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring, maar ook voor een gedeelte van het ontwerp.

Informatie: 
edwin.van.wijngaarden@movares.nl, 030 265 3884
joost.van.leeuwen@movares.nl, 06 51 13 08 60
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jAARLIjKSE RAPPORTAGE
De kwaliteit van de netspanning in Nederland 
voldoet aan de eisen die de wetgever stelt. Dat blijkt 
uit het rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland’ dat 
Movares even voor de zomer aan Netbeheer Neder-
land heeft opgeleverd, de branchevereniging voor 
netwerkbedrijven. De beheerders van de elektrici-
teitsnetten in Nederland zijn verplicht om jaarlijks te 
rapporteren over de kwaliteit van de geleverde 
spanning. Netbeheerders doen daar metingen voor 
op tientallen plaatsen in het net. Over 2011 analy-
seerde Movares de kwaliteitsmetingen in het laag-, 
midden- en hoogspanningsnet (tot 150 kV) en 
rapporteerde daarover aan Netbeheer Nederland, 
de branchevereniging van netwerkbedrijven.

Het rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland - 
resultaten 2011’ is te downloaden via de website 
van Netbeheer Nederland: 
www.netbeheernederland.nl/publicaties/onderzoek

Iedereen kent het kortstondig flikkeren van een 
gloeilamp. In technische termen heet dit snelle 
spanningsvariatie. ‘Eigenlijk is dat het enige wat  
een gemiddelde consument merkt van spannings-
kwaliteit’, zegt adviseur Hans Wolse bij Movares. 
‘Voor professionele grootverbruikers en bedrijven 
met gevoelige processen zijn ook andere  
verschijnselen van belang. Een slechte  
spanningskwaliteit kan bij deze bedrijven een 
aanzienlijke kostenpost opleveren, bijvoorbeeld  
door productieverlies of schade aan apparatuur.’ 

Spanningsdips
Movares analyseerde onder meer de langzame spannings-
variatie, asymmetrie van het driefasensysteem, vervuiling 
van de zuivere wisselspanning door wisselspanningen met 
een hogere frequentie (de zogeheten ‘harmonische 
vervorming’) en spanningsdips. ‘Kwaliteitskenmerken die 
voor huishoudens niet zo spannend zijn, maar voor bedrij-
ven des te meer’, aldus Wolse. ‘Denk aan producenten van 
microchips, of een raffinaderij. Een spanningsdip kan een 
hele installatie platleggen zoals recent in Brabant en 
Zeeland is gebeurd. Of kan harmonische vervorming 
frequentieregelaars verstoren. Het is dus niet zo gek dat de 
overheid bekijkt of de huidige regelgeving nog adequaat is.’  

Wolse vindt dat naast meten, ook het beheersen van Power 
Quality belangrijk is (de kwaliteit van de geleverde 
elektriciteit en de kwaliteit van installaties en apparatuur, 
red.). ‘De afhankelijkheid van elektriciteit neemt toe. Veel 
moderne apparaten zijn gevoelig voor verstoringen in het 
net. Tegelijk neemt het aantal apparaten toe dat zelf 
verstoringen veroorzaakt. Zonnepanelen bijvoorbeeld zijn 
voorzien van een omvormer die van gelijkspanning 
wisselspanning maakt. Véél omvormers kunnen bij elkaar 
voor een behoorlijke vervuiling zorgen. VEMW, de vereni-
ging van grote energieverbruikers, heeft haar zorgen 
hierover al geuit.’ 

Kwaliteit�netspanning�vraagt��
steeds�meer�aandacht�
Spanningskwaliteit wordt steeds belangrijker. De samenleving wordt  

afhankelijker van elektriciteit. De gevoeligheid van elektrische apparaten  

voor verstoringen neemt toe. Daarnaast neemt ook het aantal apparaten  

toe dat zelf verstoringen veroorzaakt. 

Onderzoek naar gevolgen
De verwachting van Wolse is dat het onderzoek 
naar de gevolgen van kleine decentrale opwek-
kers op de spanningskwaliteit, een belangrijk 
aandachtsgebied is voor de komende jaren. 
‘Denk daarbij aan zonnepanelen, micro- 
warmtekoppeling en warmte- en koudeopslag 
met warmtepompen. Ook het effect van het 
gelijktijdig opladen van een groot aantal 

elektrische voertuigen vraagt aandacht.  
De meeste verstoringen van de spanningskwaliteit 

zijn technisch wel te beheersen, maar de vraag is  
natuurlijk wie dat moet betalen: verbruikers, vervuilers  
of netbeheerders. We zien een duidelijke behoefte aan 
onafhankelijke advisering en ondersteuning op dit gebied.’

Informatie: hans.wolse@movares.nl, 06 12 87 44 12
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KORT

Begin juli zijn in een weekendbuitendienststelling vijftig 
zware betonnen liggers met een lengte van ruim dertig 
meter over het spoor bij Den Dolder op hun plek 
gehesen. Een mijlpaal in de bouw van ecoduct Op Hees. 
Movares heeft het ontwerp gemaakt, het aanbeste-
dingsdossier opgesteld en ProRail geadviseerd bij de 
aanbesteding. Tijdens de uitvoering ondersteunt en 

adviseert Movares de bouwmanager van ProRail. 
Het ecoduct van zestig meter breed en een overspan-
ning van ruim dertig meter wordt in het voorjaar van 
2013 geopend. Dieren, fietsers en wandelaars kunnen 
dan vrij oversteken tussen de voormalige vliegbasis 
Soesterberg en het natuurgebied Op Hees.

mijlpaal�bouw�ecoduct�op�Hees�

twee�divisies�samen

Informatie: pieter.a.poortinga@movares.nl, 030 265 3604

Per 1 juli 2012 zijn de divisies Infra en Mobiliteit  
& Ruimte samengevoegd tot één nieuwe divisie.  
De divisie Rail blijft grotendeels ongewijzigd.  
Met de nieuwe divisie Ruimte, Mobiliteit en  
Infra zijn disciplines met een gezamenlijke markt 
geclusterd, waardoor u als klant effectiever  
kunt worden geholpen. De belangrijkste accounts 
zijn samengevoegd in de nieuwe unit Business  
Strategie. Het nieuwe organogram met de namen 
van de leidinggevenden vindt u op  
movares.nl/over-movares.

MOBILITEIT & RUIM
TE

BUSINESS STRATEGIE

RUIMTE, MOBILITEIT EN INFRA

INFRA

MOBILITEIT &
 RUIM

TE
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KORT

De Amstelveenlijn is een belang-
rijke slagader van het openbaar 
vervoer. De Stadsregio Amsterdam, 
de gemeenten Amsterdam en 
Amstelveen en het stadsdeel  
Zuid willen deze tramlijn  
ombouwen tot een nieuwe  
hoogwaardige tramverbinding 
tussen Amstelveen en Amsterdam. 
In opdracht van de Stadsregio 
Amsterdam maakt Movares een 
LCC-analyse (levenscycluskosten) 
voor de Amstelveenlijn. Deze 
analyse geeft de opdrachtgever 
inzicht in de kosten voor beheer  
en onderhoud, zowel voor de 
huidige als voor de nieuwe situatie. 
De opdracht past in een reeks 
waarbij Movares een bijdrage 
levert aan het strategische 
assetmanagement van de  
railinfrastructuur in de hoofdstad. 

Informatie: 
ronald.damstra@movares.nl, 
030 265 4613
bart.van.leeuwen@movares.nl, 
020 627 6464 

LCC-analyse  
Amstelveenlijn

Gazen�fietspaleis��
apeldoorn�geopend

Movares levert op veel gebieden  
een bijdrage aan tunnelprojecten in 
Nederland. Zoals bij de renovatie van 
de Velsertunnel en VORT (Veiligheid 
en Onderhoud RijksTunnels). Op 13 
september heeft Predrag Jovanovic, 
specialist tunnelveiligheid, namens 
Movares een presentatie gegeven op 
het tweedaagse congres ‘Tunnelvei-
ligheid in Nederland’. Zie ook:

Informatie: predrag.jovanovic@movares.nl, 030 265 4471

movares�op�Congres��
tunnelveiligheid

www.iir.nl/industry/event/tunnelveiligheid-in-nl

Vlak voor de zomer is het ‘Gazen fietspaleis’ geopend. De fietsenstalling  
bij station Apeldoorn kreeg deze naam vanwege de gevel van gaas. De vrije 
stalling biedt plaats aan 1900 fietsen en is ontworpen door Peter Heideman  
en Paul van der Ree, architecten bij StudioSK, onderdeel van Movares. 

Informatie: paul.vd.ree@movares.nl , 030 265 5193
www.movares.nl/gaaspaleis-apeldoorn
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Per 1 juli is Jeroen de Haas benoemd tot lid van de Raad van  
Commissarissen van Movares. Hij neemt de plaats in van  
Leo Nelissen, die sinds 2001 verbonden was aan het bedrijf,  
eerst als lid van de RvC, later als voorzitter. Leo Nelissen leverde  
als commissaris voor Movares een belangrijke bijdrage aan het 
bedrijf. Jeroen de Haas is CEO bij Eneco. De aandachtsgebieden 
Duurzaamheid en Energie liggen op zijn terrein en zijn een  
uitstekende aanvulling op de kwaliteiten en aandachtsvelden  
van de twee overige commissarissen Elco Brinkman en Friso  
de Zeeuw. Friso de Zeeuw is benoemd tot nieuwe voorzitter. 

Hoe kan ik de prestaties van mijn objecten garanderen tegen lagere kosten?  
Hoe kan ik de informatie over mijn objecten structureren? Essentiële vragen  
als het gaat om assetmanagement. Doel daarvan is dat systemen of objecten  
op het gewenste niveau hun functie vervullen, tegen optimale levensduur- 
kosten. Het PICO-model vormt het fundament voor asset-management bij  
Movares. Het bestaat uit vier aandachtgebieden: Prestatie-management,  
Informatiemanagement, Contractmanagement en Onderhouds-management. 
Door deze aandachtsgebieden aan elkaar te koppelen, ontstaat er een  
aantoonbare balans tussen prestaties en kosten tegen aanvaardbare risico’s. 
 
Eind dit jaar organiseert Movares een symposium ‘Assetmanagement en het 
PICO-model’.  Kijk voor meer informatie op www.movares.nl/assetmanagement.

Informatie: mark.modderkolk@movares.nl, 030 265 3160

Benoemingen�raad�
van�Commissarissen�

movares�lanceert�PiCo-model�
voor�assetmanagement

László Vákár, raadgevend ingenieur bij Movares, is  
tijdens de Constructeursdag in juni unaniem verkozen  
tot Constructeur van het Jaar 2012. László wordt geroemd 
als ‘een bijzonder inventief constructief ontwerper, die  
het lef en de vasthoudendheid heeft om nieuwe  
constructieve concepten te bedenken, te optimaliseren  
en toe te passen’. De titel Constructeur van het Jaar werd  
dit jaar voor het eerst toegekend door VNconstructeurs,  
de Betonvereniging en Bouwen met Staal. 

Informatie: laszlo.vakar@movares.nl, 030 265 5156

lászló�Vákár��
Constructeur��
van�het�Jaar�
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Hybride brug over A27
Tijdens de Nationale Staalbouwdag op 4 oktober  
is Movares een van de exposanten. Het bedrijf  
presenteert daar diverse bijzondere ontwerpen, 
waaronder twee genomineerde kunstwerken voor  
de Nationale Staalprijs 2012: de voetgangersbrug 
Floriade 2012 en de perronkap + passerelle van station 
Arnhem. Een ander spraakmakend kunstwerk is het 
hybride viaduct over de A27 tussen Utrecht Lunetten  
en Houten. Movares tekende voor de engineering van  
de constructie, die bestaat uit staal en composiet,  
een glasvezelversterkt kunststof dek. Daarmee is  
het viaduct, dat 140 meter lang is en een dubbele 
overspanning heeft van 2 x 70 meter, het grootste 
lichtgewicht wegviaduct ter wereld. Wie bij de stand  
het juiste gewicht weet te raden, ontvangt een model 
van het viaduct op schaal. 

Informatie:
bert.hesselink@movares.nl, 030 265 4267 


