nds eind september 2019 staan er camera’s om te monitoren of de DFP’s succesvol zijn.
tober was de eerste controle: op de camerabeelden was te zien dat muizen, kikkers, eg
& Arbeidsmarkt
ngslangen en zelfs een boom- of steenmarter en een wezelInnovatie
er gebruik
van hebben gema

Dwarsligger faunapassage

Dwarsligger, GeluidVangrail,
Vispassage, 3D-betonprinten
kvet>GeluidVangrail

Samenwerking levert
kansrijke innovaties op
Als ingenieur moet je je werk doen in een land dat steeds
voller wordt en in een context waarin je steeds meer
uitdagingen tegenkomt: overvolle steden en wegen, steeds
strengere eisen op het gebied van duurzaamheid, CO2uitstoot en PFAS en complexe inpassingsvraagstukken. Er
is een brede blik nodig, kennis van aanpalende technieken
en je moet goed in staat zijn samen te werken met collega’s
van verschillende disciplines en potentiële klanten. Want
dit maakt het mogelijk om creativiteit te koppelen aan
techniek en innovatieve oplossingen te bedenken voor de
vraagstukken uit de markt. Een paar voorbeelden uit de
praktijk van innovatieve projecten uit de Innovatiestudio’s
van Movares zijn de Dwarsligger Faunapassage, de
GeluidVangrail en de gemodelleerde vispassage. Alle drie
zijn nu als pilot in uitvoering voor verschillende klanten.
Deze innovaties zijn samen met partners uitgewerkt. Een
andere innovatie is het 3D-betonprinten. Dit jaar worden in
Den Helder 154 flatwoningen als eerste ter wereld volledig
geüpgraded met 3D-geprinte betonelementen

Dwarsligger faunapassage

In natuurgebied Naardermeer vormt het spoor tussen
Naarden en Weesp een hindernis voor verschillende

soorten amfibieën. Movares ontwikkelde een innovatieve
faunapassage waardoor kleine dieren als ringslangen,

heikikkers en kleine watersalamanders veilig het spoor
kunnen kruisen. Hierdoor blijft de populatie van

beschermde dieren in het Naardermeergebied gezond.

Tijdens de buitendienststelling van Naarden-Bussum in
de zomer van 2019 is de zogenaamde dwarsligger

faunapassage (DFP) succesvol ingebouwd op twee
plekken in het spoor.

De DFP bestaat uit een halve meter brede tunnel tussen
twee nieuwe dwarsliggers met een H-profiel. In het

tunneldak zit een rooster voor toetreding van lucht en

licht. Dit rooster voorkomt ook dat de dieren - wanneer
de trein over het spoor rijdt - worden meegezogen.

De DFP is inpasbaar in situaties met een hoge grond

waterstand en past in het reguliere spooronderhoud.
Sinds eind september 2019 staan er camera’s om te

monitoren of de DFP’s succesvol zijn. In oktober was de
eerste controle: op de camerabeelden was te zien dat

muizen, kikkers, egels, ringslangen en zelfs een boom- of

steenmarter en een wezel er gebruik van hebben gemaakt.
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GeluidVangrail

De GeluidVangrail is een combinatie tussen een vangrail
en geluidsscherm. Het is een plaat die onder de vangrail
wordt bevestigd, het geluid naar beneden reflecteert

waar het wordt geabsorbeerd in de berm. Het voordeel is

aan de nationale wetgeving. Reden voor de Provincie
Noord-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RvO) om de GeluidVangrail in 2018 een
Innovatieprijs toe te kennen.

Door het behalen van de Innovatieprijs wordt de Geluid
Vangrail nu in de praktijk beproefd in de provincie

Noord-Holland langs de N512 bij Egmond aan de Hoef.
Doel van de proef is het vaststellen van het geluid
reducerende effect.
Vispassage

Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen voor vissen
vaak een onneembare barrière. Voor een gezonde

visstand is een onbelemmerde doorgang noodzakelijk.

Met behulp van een computermodel heeft Movares een

GeluidVangrail

dat het én verkeer kan keren - de GeluidVangrail is

voldoende flexibel om auto’s die tegen de vangrail aan
botsen te keren - en dicht bij de bron het geluid

afschermt. Geluidsschermen zijn niet gebouwd om

voertuigen te keren. Bovendien nemen geluidsschermen

Vispassage

en raakt na verloop van tijd verzadigd.

FISHIONPassage. Dit ontwerp levert een forse reductie

veel ruimte in, zijn kostbaar en vragen veel procedure

tijd. Een andere mogelijkheid, stil asfalt, is relatief duur

type De Wit vispassage ontworpen en gebouwd, de

verwachting een reductie van 1-5 dB op van geluid door

turbulentie).

De GeluidVangrail gaat circa 30 jaar mee en levert naar
wegverkeer. De GeluidVangrail kan ook als extra

toepassing ingezet worden op plekken waar al stil asfalt

ligt en waar toch de saneringsnorm van 65 dB op de gevel
wordt overschreden. Dit helpt overheden om te voldoen

De GeluidVangrail, voorkant (links) en achterkant (rechts)
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op van de turbulentie in de kamers (factor 4 minder

Met behulp van CFD (Computational Fluid Design) is de
waterstroming in een vispassage gemodelleerd. Dit

model geeft inzicht in de stroming en hoe deze stroming

3D-betonprinten (foto: Helder Vastgoed/Kokon Stedenbouw & Architectuur)

positief kan worden beïnvloed. Ook de vis zelf is gemodel

Vastgoed (eigenaar en opdrachtgever), en Kokon

waterkolom en op de stroming, hebben we op basis van

de geprinte elementen en de verankering aan de hoofd

leerd. Op basis van fysiologische eigenschappen van
soorten vissen en hun manier van oriëntatie in de
literatuur en gevalideerde modellen rekenregels

ontwikkeld per vissoort. Hierdoor is het nu mogelijk om
virtuele vissen los te laten in de virtuele vispassage om
aan de hand hiervan de meest ideale vispassage te
ontwerpen.

Door gebruik te maken van met glasvezel versterkt

polypropyleen kunststof, is het een lichtgewicht vis
passage. De FISHIONPassage wordt in het veld

geassembleerd. Hierdoor is geen zwaar materieel nodig
om de constructie aan te voeren en te plaatsen.

De plaatsingstijd is aanzienlijk korter dan bij reguliere
vispassages, wat gunstig is voor de CO2-uitstoot.

De eerste FISHIONPassage wordt in het voorjaar van
2020 geplaatst in de Lopikerwaard. Het project is de

uitkomst van een gezamenlijk innovatietraject met het
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).
3D-betonprinten

Twee jaren ‘70 flatgebouwen aan de Baskeweg in

Den Helder worden op een heel bijzondere manier

geüpgraded. In totaal 154 flatwoningen worden als

eerste ter wereld volledig geüpgraded met bijna 1.200
geprinte elementen, variërend van 2 tot 12 vierkante
meter.

Het project is een samenwerking met Bruil Prefab

Printing (opdrachtgever) en Renovum (leverancier staal).
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Architectuur en Stedenbouw (projectarchitect). Movares
is verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp van
draagconstructie.

De gevels worden vernieuwd, de balkons uitgebreid en
van nieuwe balustrades voorzien. De balustrades zijn
organisch vormgegeven. Met een betonprinter is het

mogelijke vrije vormen in beton te maken. Movares zet

moderne computational design-technieken in om de vele
unieke elementen geautomatiseerd te berekenen. Door
het toepassen van ‘additive manufacturing’ hoeft niet
langer voor elke vorm een unieke mal gemaakt te

worden. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling
van ‘mass customization’ in de bouw. De gedateerde

flatgebouwen van elk zeven verdiepingen hoog krijgen zo
een moderne, mediterrane uitstraling.

Behalve met partners wordt samengewerkt met hoge
scholen en universiteiten. Zo zijn op dit moment twee

studenten Civiele Techniek van Hogeschool Windesheim

in Zwolle aan het afstuderen op het gebied van innovatie.
Samen met een vaste medewerker ontwerpen zij een

3D-model van een innovatieve geluidswal. Jaarlijks zijn er
circa 70 studenten die stagelopen van verschillende

hogescholen en universiteiten en studierichtingen. ●
GeluidVangrail: Stefan Voeten,

Dwarsligger Fauna Passage: Rien Veldsink,
Vispassage: Camiel Dijkers,
3-D Betonprinten: Wim van ‘t Land, allen werkzaam bij Movares

Draag jij graag bij aan grootse
uitdagingen? En doe je dat het
liefst samen? Ontdek dan GMB.
Al ruim een halve eeuw zetten
we ons in voor duurzame
oplossingen op het gebied van
waterkwaliteit, waterveiligheid,
bio-energie en industriële
bouw en infra.

EEN FAMILIEBEDRIJF WAARIN
JOUW UNIEKE KRACHT TELT

Typisch jij. Bij GMB.

Benut jouw unieke kracht bij
GMB! Check je kansen op onze
website en kom langs voor een
persoonlijke kennismaking.
Meer weten?
Kijk op www.werkenbijgmb.eu.

