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THEMA: DUURZAAMHEID

Duurzame oevers

beter voor mens en dier en het watersysteem

In deze uitgave van de Update zult u lezen over veranderingen, verbeteringen en aanpassingen aan het Flevolandschap teneinde te komen tot een
beter leefmilieu voor mens en dier. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met de Provincie Flevoland, het Flevo-landschap,
het Landschapsbeheer Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer. Lees hoe wij en al deze partijen aan betere en duurzame
oplossingen werken.
Op dit moment lopen er drie projecten in Flevoland waar wij bezig zijn met aanpassingen en
verbeteringen van het landschap.
Rotterdamse Hoek
In de Noordoostpolder wordt het gebied “Rotterdamse Hoek” geschikt gemaakt voor moeras- en weidevogels. Hiertoe wordt een plas
met moerasranden van circa 10 hectare aangelegd en worden de kavels omgevormd tot vochtig weidevogel-grasland.
Horsterwold
Het Horsterwold is voor de inwoners van de
gemeente Zeewolde en de regio een prettige
plek om te recreëren. Het bos ten westen van
de Groenewoudseweg krijgt meer en betere
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recreatieve voorzieningen en de natuur wordt
gevarieerder en beter beleefbaar.
Inrichting duurzame oevers
In Flevoland wordt in korte tijd circa 185km
duurzame en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze herinrichting draagt bij aan een
betere waterkwaliteit, een gezonder watersysteem (grotere waterberging) en ook goedkoper
onderhoud.
Zelf zijn wij continu bezig om duurzaamheid in
te voegen in onze bedrijfsvoering. Zo ontvingen
wij het CO2 certificaat niveau 4, en zijn er op
onze vestiging in Emmeloord duurzame zonnepanelen geplaatst. Zo hopen wij de CO2 afdruk
van onze werkschoenen te verkleinen.

NATUURONTWIKKELING
ROTTERDAMSE HOEK

ZONNEPANELEN OP
VESTIGING EMMELOORD

CO2 CERTIFICAAT
NIVEAU 4
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Natuurontwikkeling Rotterdamse Hoek (NOP)

Het Flevo-landschap zorgt in 2013 voor nieuwe natuur in het natuurgebied
nabij de gelijknamige Rotterdamse Hoek in de Noordoostpolder (NOP).
Enkele nieuwe kavels, grenzend aan het bestaande bosje in dit gebied,
worden geschikt gemaakt voor moeras- en weidevogels.
Hiertoe wordt een plas met moerasranden van circa 10 hectare aangelegd en worden de overige
(ca. 38 ha) kavels omgevormd tot vochtig weidevogel-grasland. Verder worden enkele poelen voor
rugstreeppadden gemaakt. De werkzaamheden worden op basis van UAV-GC door Knipscheer Infrastructuur uitgevoerd. De daadwerkelijke realisatie neemt enkele maanden in beslag.
Naast de landschappelijke aanpassingen voor de natuur, komt er voor recreanten een stoere wandelroute langs het rietland. Via een brug over de dijksloot loopt de wandelroute door naar het fietspad op de dijk. Een route die zeker voor liefhebbers van rust en vogels aantrekkelijk zal zijn.
Bij de uitwerking van dit project werkt Het Flevo-landschap samen met verschillende partijen. Het
project Inrichting EHS Rotterdamse Hoek is een van de projecten die in het kader van het Provinciaal
Meerjaren Programma Flevoland worden uitgevoerd. De Provincie Flevoland financiert het project
uit de ILG-gelden. Het Flevo-landschap krijgt verder steun en bijdragen van het Waterschap Zuiderzeeland en Landschapsbeheer Flevoland, en niet te vergeten praktische projectondersteuning van
de Dienst Landelijk Gebied. Ook is er samenwerking met een particulier natuurbeheerder. Een echt
samenwerkingsproject dus.

Natuurontwikkeling
Rotterdamse

Hoek

Projectomschrijving: Natuurontwikkeling EHS
Rotterdamse Hoek te Creil
Opdrachtgever : Flevo-landschap
Aanneemsom : € 296.800,- excl. btw
Periode van
: februari - april 2013
uitvoering
Soort project : ontwerp en uitvoering van
		natuurontwikkeling
Oppervlakte
: circa 10 hectare moeras en
		 38 ha weidevogelgrasland
Soort bestek : UAV-GC basisovereenkomst
Bijzonderheden : De naam van het gebied
verwijst naar het bombardement op Rotterdam. Het verhaal gaat dat de puinresten voor
versterking van de dijk zijn gebruikt.

Zonnepanelen op bedrijfspand Emmeloord
Knipscheer Infrastructuur probeert de CO2 uitstoot van haar bedrijfsactiviteiten jaarlijks te
verminderen. Gelet hierop is recent ook het
bedrijfspand in Emmeloord voorzien van 174
zonnepanelen. Het gehele dakoppervlak is gebruikt om zo het energieverbruik voor het bedrijfspand te neutraliseren (opwekking is vrijwel gelijk aan het verbruik).
De levering en montage geschiedde door PV
Systems (www.pvsystems.nl), een samenwerking met Breman Kampen BV en IM Networks.

Zonnepanelen op het dak van onze vestiging in Emmeloord

Meer weten over de projecten van Knipscheer Infrastructuur?

Horsterwold te Zeewolde
Projectomschrijving:
Herinrichting Horsterwold te Zeewolde
Opdrachtgever : Provincie Flevoland
Aanneemsom : € 1.978.000,- excl. btw
Periode van
: nov. 2012 - dec. 2013
uitvoering
Soort project :
		
		
Oppervlakte
:
		
		
Soort bestek :

de realisatie van recreatieve
voorzieningen en poelen in
een natuurgebied
het natuurgebied
Horsterwold beslaat een
oppervlakte van ca. 3.000 ha
RAW

Bijzonderheden : Het benodigde zand komt
vrij uit de ondergrond bij het graven van poelen
waarbij de nieuwe waterbodem bestaat uit
vrijgekomen bovengrond.

Kwaliteitsverbetering Horsterwold
Het Horsterwold is voor de inwoners van de gemeente Zeewolde en de regio een prettige plek
om te recreëren. Het is verreweg het grootste
loofhoutbos van Nederland, waar de oudste
bomen nu zo’n dertig jaar oud zijn. Langzamerhand wordt dit bos omgevormd tot een
veelzijdig recreatiebos. Om hier een nieuwe
kwaliteitsimpuls aan te geven zijn de provincie Flevoland, Staatsbosbeheer en Knipscheer
Infrastructuur aan het werk in het Horsterwold.

Het bos ten westen van de Groenewoudseweg
krijgt meer en betere recreatieve voorzieningen
en de natuur wordt gevarieerder en beter beleefbaar.
In totaal zal er zo’n 650.000 kuub grond worden verzet. Met de vrijkomende klei worden uitzichtpunten en het talud van de fietsbrug over
de Gooiseweg gemaakt. De contouren van de
geplande waterpartijen en verhogingen in het

landschap worden nu geleidelijk aan zichtbaar.
Eind dit jaar moet het karwei geklaard zijn en
kunnen de recreanten gaan genieten van de
uitbreiding van het bestaande natuurgebied
inclusief extra fiets- en voetpaden.
Voor dit project ontvangt de provincie Flevoland
subsidie van de Europese Unie. De kwaliteitsverbeteringen in het Horsterwold worden mede
mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor
Plattelandsontwikkeling en Staatsbosbeheer.

Inrichting duurzame en natuurvriendelijke oevers
Knipscheer Infrastructuur is recent gestart met een onderdeel - van een
omvangrijk project - om in geheel Flevoland in korte tijd circa 185km duurzame en natuurvriendelijke oevers aan te leggen.
Deze maatregelen dragen bij aan een goede waterkwaliteit (verbetering
ecologische waterkwaliteit), een beter peilbeheer en zo een gezonder
watersysteem (grotere waterberging) en ook goedkoper onderhoud.
Hierdoor voldoet men ook aan de vraag van nationale en Europese regelgeving en daarom heeft de Provincie Flevoland en ook het Waterschap
Inrichting duurzame oevers
Projectomschrijving:
Aanleg duurzame oevers regio Zuid (2 percelen)
Opdrachtgever : Waterschap Zuiderzeeland
Aanneemsom : € 1.161.000,- excl. btw
Periode van
: maart 2013 - nov. 2013
uitvoering
Soort project : realisatie van duurzame en
		 natuurvriendelijke oevers
Lengte watergangen :
		 circa 25 km taluds
		 oevers aanpassen /
		 beschoeiing vervangen
Soort bestek : RAW
Bijzonderheden : De werkzaamheden vergen
zorgvuldige afstemming met de aangelanden,
veelal agrarische bedrijven welke afhankelijk van
het gewas het land veelal in gebruik hebben.

Kijk op www.knipscheer.com

Zuiderzeeland subsidie beschikbaar gesteld om het project doorgang te
kunnen laten vinden.
Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied.
Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm
verruimd tot een plas/drasberm van ongeveer 2,5 meter, waarvan
1,5 meter ongeveer 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt
het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten’.
Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft
een positief effect op de waterkwaliteit.

OV transferium Gieten
De afgelopen periode heeft Rail-Infra ook een
combinatie van een infra- en bouwkundig
werk gerealiseerd ten behoeve van het Openbaar Vervoer. Deze keer niet langs het spoor
maar een OV-transferium als overstappunt
voor busreizigers, automobilisten, voetgangers en fietsers.
Het gerealiseerde OV-transferium bestaat
uit 25 in hoogte verspringende prefab “paddenstoelen” met een sedum dakbedekking.
Onder de paddenstoelen zijn glazen windschermen, zitelementen geplaatst en een
kiosk gerealiseerd voor de wachtende reiziger. Het gehele plein is voorzien van een figuratiebeton met een rietmotief. Dit in het oog
springend project - inclusief constructieve
uitwerking van het ontwerp - is gerealiseerd
in opdracht van de Provincie Drenthe.

CO2 certificaat
niveau 4
Het afgelopen jaar heeft het bedrijf een stap
voorwaarts gemaakt op de CO2 prestatieladder. Inmiddels zijn wij op niveau 4 aangekomen en wij proberen in 2013 trede 5, de hoogste trede, te behalen. Allerlei CO2 reducerende
maatregelen worden uitgewerkt.
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ISO14001 Milieuzorgsysteem voor Infra-Clean
In de schoonmaakbranche wordt veel waarde gehecht aan een gecertificeerd milieumanagementsysteem. Gelet hierop heeft Knipscheer Infra-Clean zich via ISO14001 ook gecertificeerd op basis
van het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.
Via een milieumanagementsysteem wordt er structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Belangrijkste uitgangspunten zijn: voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieurisico’s; streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de
organisatie.
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