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KNIPSCHEER
UPDATE
Ongeveer vijfentwintig jaar geleden
begon de rotonde in Nederland aan
zijn opmars. Ongeveer driekwart van
deze rotondes ligt op gemeentelijke
wegen. Rotondes zijn veiliger dan
kruispunten omdat ze het aantal
potentiële conflicten tussen verkeers-deelnemers terugbrengen en
de verkeerssnelheid verlagen.
De belasting van een rotonde is in
het algemeen hoger dan die van
een normale gelijkvloerse kruising
en dat betekend hogere onderhoudskosten.
Steeds meer opdrachtgevers zien voordelen in
de toepassing van een gefigureerde (en vaak
gekleurde) betonverharding in plaats van een
elementenverharding. Op plaatsen met zware
verkeersbelasting en waar men toch het aanzicht van een elementenverharding prefereert,
is gefigureerd beton een uitkomst. Als men
deze plekken voor het verkeer ook nog extra
wil laten opvallen wordt er vaak gekleurd beton
toegepast. Diverse kleuren en motieven zijn
voorhanden. Tot een straal van circa 100km uit
Flevoland voeren wij deze werkzaamheden uit
met een gespecialiseerde betonploeg.
In opdacht van de Gemeente Dronten heeft
Knipscheer Infrastructuur het project “Reconstructie Gangboord” gefaseerd uitgevoerd, ‘Het
Gangboord’ is de belangrijkste verkeersader in

Gefigureerde
betonverharding
het centrum van Dronten. De reconstructie was
voornamelijk noodzakelijk om de doorstroming
en verkeersveiligheid te verbeteren.
Figuratiebeton
Naast het aanpassen en verbeteren van de funderingsconstructie en het vernieuwen van de
asfaltverhardingen op de rotondes en tussen
gelegen gedeelte(n), is ook hier figuratiebeton
toegepast. In zowel de rammelstrook van de
rotondes alsook in de meeste middengeleiders
is heiderood figuratiebeton toegepast. De ongewapende betonnen rammelstrook is voorzien
van een zogenaamd Cobblestone printmotief en
de middengeleiders zijn uitgevoerd in een dikformaat printmotief. Daarnaast diende er door de
betonploeg ook nog een betonnen fietspad aangepast te worden en is ook machinaal een in het
werk gestorte trottoirband gerealiseerd.
Tijdens de opening van de rotonde benadrukte
wethouder Hans Engelvaart dat de werkzaamheden aan deze drukke weg - in het centrum van
Dronten - naar tevredenheid en zonder klachten
zijn uitgevoerd.
Hogere onderhoudskosten bij gebruik
van conventionele bestrating.
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THEMA: BETONWERKEN

VLOEISTOFDICHTE
BETONVLOEREN

DEKSLOVEN EN
LANDHOOFDEN

Gefigureerd beton of printbeton, is
een concept waarbij het verse beton
wordt bewerkt met een drukpatroon
of stempel. Hierdoor verkrijgt men een
reliëfstructuur. Zo wordt in het beton
het effect gecreëerd van bijvoorbeeld
een natuursteenverharding of klinkerverharding, Alle kleuren behoren
tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie en beelden over het
procédé kunt u terecht op onze website
www.knipscheer.com

DE CITYCLEANER
HIJ KLOPT, HIJ VEEGT
EN HIJ ZUIGT
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Meer weten over de betonwerken van knipscheer infrastructuur B.V.

Busje komt zo, busje komt zo...
In Almere voeren wij al enkele jaren onderhoud
uit aan bushaltes in de busbanen. In onderaanneming worden in het kader van het asfaltonderhoud de bushaltes gefaseerd aangepakt, de
oorspronkelijk in asfalt uitgevoerde opstelplaatsen worden vervangen door een gewapende
betonnen constructie. De speciale Leicon-perronbanden worden voorzien van verlijmde ankers welke worden ingestort in de betonvloer.

De speciale Leicon-perronbanden
worden voorzien van verlijmde
ankers welke worden ingestort in
de betonvloer.

een specialisme

Vloeistofdichte betonvloeren

Knipscheer Infrastructuur is al bijna
10 jaar in het bezit van het BRL
2362-certificaat met betrekking tot
de aanleg van in het werk gestort
vloeistofdichte betonvloeren.

bedrijf Breure een vloeistofdichte betonvloer
gerealiseerd. De betonconstructie welke dienst
doet als wasplaats voor het gehele materieelpark is geheel naar de wensen van de klant
door ons ontworpen.

Vlak voor het intreden van de winter is in Swifterbant in opdracht van Loon- en Grondverzet-

Aangelegd conform de BRL 2362
Naast een vloeistofdichte betonvloer van

210 m2 is in de constructie ook een in het werk
gestorte slibvangput – of beter gezegd slibvangkelder - gerealiseerd met een inhoud van
50 m3. Deze slibvangkelder is gemakkelijk te
reinigen en bestand tegen de zware dynamische belastingen van het landbouwverkeer. De
gehele constructie, inclusief bedrijfsriolering, is
aangelegd conform de BRL 2362.

Kijk op www.knipscheer.com

Deksloven,
landhoofden en bruggen
De afdeling betonwerken breidt geleidelijk het specialistisch pakket in de
civiele betonbouw verder uit. Zo zijn sinds enkele jaren ook diverse deksloven, landhoofden en bruggen gerealiseerd. Afgelopen najaar is een deksloof uitgevoerd langs de N247 te Volendam.
Binnen het door Dura Vermeer uitgevoerde
project “Reconstructie Wagenweg en rotonde
N517” diende ter plaatse van een aan te leggen
bushalte een deksloof gerealiseerd te worden.
Knipscheer Infrastructuur heeft in opdracht
van Prinsen Waterbouw dit werk uitgevoerd.
De gewapende deksloof heeft een lengte van
circa 70m en is zowel in het horizontale- alsook in het verticale vlak op enkele plaatsen versprongen.

In 2009 heeft Knipscheer diverse bruggen gerealiseerd, allen fiets- en voetgangersbruggen.
In opdracht van de Gemeente Almere is daarnaast onderhoud verricht aan diverse fietsbruggen waarbij de houten planken, liggers en
zelfs pijlers zijn vervangen.

Dat Knipscheer Infrastructuur ook
werken buiten Flevoland uitvoert
bewijst het project “Vernieuwen
platforms munitiebunkers te Den
Helder”. Het project, uitgevoerd
in opdracht van Dienst Vastgoed
Defensie is via openbare aanbesteding verkregen.

Explosieve klus geklaard

In Lelystad is door Knipscheer als onderaannemer een landhoofd gerealiseerd voor de realisatie van recreatiesteigers nabij Bataviahaven.

De laad- en losplaatsen bij de aanwezige munitiebunkers op het marineterrein waren verouderd en dienden vervangen te worden door
in het werk gestorte betonvloeren, incl. een
nieuwe fundatie van betongranulaat.
De Klus
Het totaal aantal vierkante meters te storten
betonvloer bedroeg 3.500 m2 en de aanwezige
betonnen afvoergoten zijn vervangen. Het bestek voorzag in de toepassing van een groot
aantal verschillende voegconstructies, zoals
uitzetvoegen, dwarsvoegen, gekoppelde- en
niet gekoppelde langsvoegen.
Het werk is gefaseerd uitgevoerd om tijdens de
werkzaamheden het merendeel van de munitiebunkers bereikbaar te houden. In goed overleg met de klant werd een planning opgesteld.

De hele klus nam zo’n drie maanden in beslag.
Het meedenken met de opdrachtgever is voor
Knipscheer Infrastructuur een vanzelfsprekendheid.

Het storten van de 3.500 m2 werd letterlijk
“uitgesmeerd” over meerdere maanden.
In goed overleg met de klant natuurlijk.

hij klopt, hij veegt en hij zuigt

Citycleaner

Knipscheer Infra-clean breidt zijn werkpakket steeds verder uit. Recent is de Citycleaner
aangeschaft, een compacte en extreem wendbare schrobzuigmachine voor de openbare
buitenruimte. Hierdoor is het mogelijk efficiënt
te manoeuvreren. Dankzij de grote opvangcapaciteit, gecombineerd met het vuil water recyclingsysteem, kan men lang ononderbroken
werken. Het schrobdek is speciaal ontwikkeld
voor het intensief reinigen van diverse soorten
bestrating.
De krachtige afzuiging met vacuüm principe,
zuigt het losgewassen vuil en water op en
zorgt voor een direct betreed- of berijdbaar
oppervlak. De volledig roestvrij stalen vuilcontrainer (inhoud 1 m3) voorzien van een hydraulische hooglediging is geschikt voor storten in
alle gangbare containers. De comfortabele cabine heeft een perfect zicht. De zware motor is
zeer geluidsarm wat een pluspunt is voor zowel
gebruiker als bewoners of voorbijgangers.

Knipscheer Infra-clean voert werkzaamheden uit voor
diverse gemeenten in Flevoland.
Wij zijn ook inzetbaar op projectbasis bij evenementen en festivals.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Henk Toetenel 06 53 75 27 13

Ondergronds Nederland
is verrassend heuvelachtig
Nederland vlak? Echt niet! Ondergronds is zelfs
Amsterdam heuvelachtig. De ‘Bosatlas van
Ondergronds Nederland’ laat zien wat er in de
bodem van Nederland te vinden is en wat daar
gebeurt.
De gegevens daarvan zijn verwerkt in die speciale ‘Bosatlas van Ondergronds Nederland’,
bedoeld voor middelbare scholieren en andere
geïnteresseerden.

=
Beka rail+infra BV, gevestigd in Apeldoorn, gaat sinds dit jaar verder onder de naam Knipscheer
rail-infra, zo is het voor iedereen duidelijk dat het een onderdeel uit de Knipscheer-groep betreft.
De afdeling rail-infra is momenteel erg druk met de bouw van een geluidscherm langs de spoorlijn
in Holten. Opdrachtgever is Prorail.
Een ander project wat spoedig in uitvoering gaat is het bestek "Upgrading tankinstallaties Noord en
West Nederland". Dit werk zal in combinatie met De Koning Installatietechniek uitgevoerd worden.

Knipscheer
sponsor
Dynamo II
De Bosatlas van Ondergronds
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ALMERE
DRONTEN
EMMELOORD
LELYSTAD
ZEEWOLDE

Knipscheer ondersteunt allerlei maatschappelijke activiteiten en instanties.
In Flevoland en omgeving sponsoren
wij diverse sportclubs en –evenementen. Sinds kort sponsoren wij ook een
jeugdig en talentvol zaalvoetbal team
in Lelystad. Het betreft het tweede elftal
van Zaalvoetbal-team Dynamo.

Damsluisweg 35
1332 EA Almere
Postbus 1330
1300 BH Almere

COLOFON
Knipscheer Koerier is een uitgave van
Knipscheer infrastructuur BV.
ontwerp: www.ontwerperij.nl

Telefoon
Fax
Email
Internet

: 036 532 0200
: 036 532 0445
: info@knipscheer.com
: www.knipscheer.com

Het is niet toegestaan beelden, teksten uit deze
uitgave te gebruiken zonder bronvermelding.

UW SOLIDE PARTNER BIJ INFRASTRUCTURELE WERKEN

