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FIETSBRUG ALMERE

HAKO CITYMASTER IN 
VEEGBESTEK

GEMEENTE LELYSTAD

opengesteld worden voor het verkeer door ge-
deputeerde Henk Brink. 

De nieuwe brug is breder dan de oude en daar-
door veel veiliger voor het verkeer. Met name 
fietsers hebben meer ruimte gekregen op de 

fietspaden aan beide zijden van de brug. De 
naam van het bestek doet vermoeden dat de 
brug de rivier de Drentsche Aa kruist maar ge-

Vervangen betonbrug over de Drentsche Aa
In opdracht van de Provincie Drenthe is de be-
tonbrug over het Westerdiep tussen Tynaarlo 
en Zuidlaren (autoweg N386) vervangen. Om de 
overlast voor het verkeer op deze drukke weg 
te beperken moest de brug in een korte uitvoe-

ringsperiode vervangen worden. Uiteindelijk is 
dit met veel inspanning qua werkvoorberei-
ding en uitvoering gelukt en kon de brug op tijd 

BRUGGENBOUWTHEMA:

Nieuwe betonbrug over de Drentsche Aa
Bruggenbouw

Certificering: 

BRL 2362
BRL 7001/7004

Knipscheer Infrastructuur timmert al meer dan 25 jaar aan bekistingswerk. 
In eerste instantie begon dit met de realisatie van vloeistofdichte beton-
vloeren. Vervolgens kwam hier het aanbrengen van gekleurde en gefigu-
reerde betonverhardingen bij. Inmiddels is de afdeling Civiele Betonbouw 
uitgebreid tot een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfsvoering met de 
uitvoering van vele specifieke civiele betonbouw projecten. De laatste ja-
ren behoort naast het onderhoud ook het vervangen of nieuw aanbrengen 
van diverse bruggen tot ons werkpakket. Om dit specialisme extra onder 
de aandacht te brengen is dit het thema van deze nieuwsbrief, namelijk 
‘bruggenbouw’. 

durende de uitvoering werd duidelijk dat de  
watergang tot het Westerdiep behoort. Het 
Westerdiep is onderdeel van het stroomge-
bied van de Drentsche Aa. De nieuwe brug met 
opvallend degelijk wit leuningwerk past nu 
meer in een open beekdallandschap. Hiervoor 
moesten vijftig eiken wijken, de gekapte bomen  
worden gecompenseerd door aanplant langs 
de nabijgelegen snelweg A28.

Alvorens de werkzaamheden aan de be-
staande brug konden starten diende eerst een 
                                                 Lees verder op pag. 2

De oude brug over de Drentsche Aa

Het realiseren van de landhoofden en middenpijler in de rivier 
vergde veel inspanning vanwege het waterpeil dat in het 

natte seizoen dagelijks sterk varieerde. 



Voor meer informatie en andere bruggenbouwprojecten                 Kijk op www.knipscheer.com

Nieuwe betonbrug over Drentsche Aa

Nieuwe betonbrug over de Drentsche Aa

Projectomschrijving: Realisatie betonbrug over de 

 Drentsche Aa

Opdrachtgever :  Provincie Drenthe

Aanneemsom :  € 745.000,- excl. btw

Periode van :  juli - december 2013
uitvoering

Soort project :  vervangen van bestaande betonbrug

Soort bestek :  RAW-bestek

Bijzonderheden :  De bestaande autoweg N386 mocht niet ge-
stremd worden, tijdelijke omleiding middels grote duikers over 
aanwezige rivier vergde veel aandacht. Daarnaast wisselde het 
waterpeil van de rivier sterk wat een grote impact had op de 
uitvoeringswijze.

tijdelijke omlegging parallel aan de bestaande brug over de rivier gerea-
liseerd te worden. Op basis van de eisen van het Waterschap Hunze en 
Aa’s waren in de tijdelijke dam maar liefst vier duikers van elk 3m doorsne-
de nodig om de doorstroming van de rivier te allen tijde te waarborgen.

Nadat de tijdelijke omleiding was gerealiseerd kon de bestaande brug ge-
sloopt worden. Dit slopen diende met extra veel beleid te geschieden om 
de flora en fauna niet onnodig te verstoren en tevens te voorkomen dat er 
sloopafval in de rivier terecht zou komen.

Vooruitlopend op de bouw van de nieuwe brug zijn nog diverse contro-
leberekeningen gemaakt. Het realiseren van de landhoofden en midden-
pijler langs en in de rivier vergde veel inspanning van de uitvoering om-
dat het rivierpeil vanwege het natte seizoen dagelijks sterk qua hoogte 
varieerde. Nadat alle betonconstructies boven het waterpeil gereed wa-
ren kon gestart worden met de verdere opbouw van de brug middels de 
voorgespannen prefab betonliggers en prefab betonnen randliggers. Uit-
eindelijk is het project tijdig opgeleverd en waren alle betrokken partijen 
tevreden met het bereikte eindresultaat.

 Met degelijk wit leuningwerk past de brug nu beter 
in het open beekdallandschap.

Vier tijdelijke duikers waarborgen doorstoming van de rivier.



In 2012 heeft de gemeente Almere een subsidie gekre-
gen voor een betere doorstroming van het verkeer in Al-
mere Centrum. Een onderdeel daarvan was de aanleg 
van de verhoogde busbaan. Om die te realiseren moest 
de bestaande brug voor fietsers en bussen (Judy Gar-
landbrug) gesloopt worden. Begin 2013 is toen een start 
gemaakt met de werkzaamheden voor de fietsbrug. He-
laas moesten deze gestaakt worden omdat de aanne-
mer failliet is gegaan. 

De Gemeente Almere heeft vervolgens Knipscheer Infrastructuur bena-
derd om de brug alsnog met spoed in 2013 af te bouwen. Het steunpunt 
en de landhoofden zijn op prefab betonpalen gefundeerd en in-situ gere-
aliseerd. De bovenbouw bestaat uit prefab betonnen liggers incl. randele-
menten, waarvan de getoogde vorm uniek is. 

Naast de bouw van deze brug moest ook de riolering en oeverbeschoei-
ing aangepast worden. In nauw overleg met enkele leveranciers van pre-
fab betonnen onderdelen en het leuningwerk is de brug alsnog voor de 
deadline in gebruik genomen. De brug is voorzien van een asfaltverhar-
ding in twee kleuren.

Voor meer informatie en andere bruggenbouwprojecten                 Kijk op www.knipscheer.com

Het project bestaat uit 4 autobruggen (beton) en 3 fiets- en voetgangers-
bruggen (staal). In 2013 zijn vijf bruggen bestaande uit zowel houten- als-
ook betonnen brugdekken in de wijk Lijnbaan Zuid te Aalsmeer geplaatst. 

De overige bruggen worden in 2014 uitgevoerd. De betonnen landhoofden 
zijn gefundeerd op prefab betonpalen en konden in den droge gemaakt 
worden. Na realisatie van de watergangen zijn de brugdekken en het leu-
ningwerk uiteindelijk geplaatst. Dit alles vergt precieze maatvoering, maar 
dit verliep foutloos. Afsluitend zijn 2-kleurige slijtlagen op de betonnen 
brugdekken aangebracht. 

 Wijk ontsluitingsbruggen Aalsmeer
Projectomschrijving: Realisatie 7 wijk ontsluitingsbruggen te Aalsmeer

Opdrachtgever :  De Wilde Infra en Cultuurtechniek

Aanneemsom :  vertrouwelijk

Periode van :  2e tot en met 4e kwartaal
uitvoering  2013 (bouwvolgend) en 2e fase in 2014

Soort project :  realisatie van enkele wijk ontsluitingsbruggen

Soort bestek :  RAW 

Bijzonderheden :  Brugdekken zijn prefab gemaakt en ter plaatse met

  telekraan geplaatst.

Fietsbrug Almere
Projectomschrijving: Afbouw fietsbrug in Stadscentrum

Opdrachtgever :  Gemeente Almere

Aanneemsom :  € 125.000,- excl. btw

Periode van :  4e kwartaal 2013
uitvoering

Soort bestek :  RAW

Bijzonderheden :  Door faillissement van de oorspronkelijke 
aannemer is met spoed het project door betrokkenen opgepakt 
en is de uiteindelijk beoogde fietsbrug alsnog gerealiseerd.

Fietsbrug in centrum van Almere-Stad

Zeven wijk ontsluitingsbruggen te Aalsmeer 



Citymaster 2000 aangekocht. Niet alleen wij, maar ook de opdrachtgever, 
is zeer tevreden met deze nieuwe aanwinst én het resultaat !

UW SOLIDE PARTNER BIJ INFRASTRUCTURELE WERKEN

Knipscheer Rail-Infra heeft de afgelopen periode tijdens een buitendienststelling de bovenbouw 
van een geluidsscherm langs het spoor in Haren aangebracht. Het 3.000m2 metende geluids-
scherm is gefundeerd op stalen buispalen en voorzien van stalen profielen met daartussen hout-
vezelbeton elementen. In eigen beheer zijn deze ele-
menten voorzien van een anti-graffiti coating.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de voe-
dings- en seinwezen kabels bovengronds in be-
schermbuizen gebracht. Na gereedkomen van het 
scherm worden deze kabels niet weer ingegraven 
maar in betonnen kabelkokers gelegd.

In april 2013 heeft de Gemeente Lelystad Knipscheer Infra-Clean BV  
opdracht gegeven voor het bestek machinaal vegen. Bij de uitvoering van 
de veegwerkzaamheden in de gehele gemeente Lelystad worden diverse 
eigen materieelstukken ingezet. Waaronder de veegmachine RAVO 540 
ST en de RAVO 5002, tevens is voor dit bestek een geheel nieuwe HAKO 

Geluidsscherm Haren
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CO2 certificaat 
niveau 5
Eind 2013 heeft Knipscheer als erkenning voor 
haar CO2 reductie inspanningen de hoogste 
trede op de CO2 prestatieladder bereikt. In 
de komende jaren is het streven om verdere 
daling van de CO2-uitstoot te realiseren van 
5% ten opzichte van 2012. Ondanks groeiende 
inspanning is het minder voor de hand liggend 
dat er grotere verlagingen kunnen worden ge-
realiseerd. Daarmee is 5% een realistisch doel  
Er wordt niet alleen gewerkt aan de reductie 
van het energieverbruik maar ook aan het ge-
bruik van schonere energie. Door het gebruik 
van duurzame energiebronnen zal de reduc-
tie van de CO2 uitstoot verlagen.

Inzet nieuwe HAKO Citymaster 2000 bij veegbestek Gemeente Lelystad


