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HET VERLEDEN ALS MOTIVATIE
VOOR HET HEDEN
Anderhalve eeuw standvastigheid in de bewogen geschie-

om Dordrecht de houtopslagloods op het Oosteind in

denis van Nederland is verbazingwekkend te noemen.

Papendrecht in brand geschoten. Volgens de archieven

Als iemand die aan historie en tradities hecht, vind ik het mooi

overleefde ons bedrijf deze zware periode door zo traag

om eens wat uitgebreider stil te staan bij de geschiedenis van

mogelijk te werken, zodat ook tijdens de oorlog zoveel

Visser & Smit Bouw. Want om een toekomst op te bouwen,

mogelijk collega’s aan boord konden blijven.

moet je het verleden kennen.
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VROEGER & VANDAAG

HONDEN VS DE ROTTEN

PROJECT

Energie in
Perspectief

Van rekenliniaal
tot 3D-model

Tata Steel

Soliditeit
In tijden van crisis…

Het eerste grote werk na de oorlog was de herbouw van de

De tweede halve eeuw (1917-1967) van onze bedrijfs-

gebombardeerde suikerfabriek in Puttershoek. We worden

historie bracht de grootste beproevingen. De Eerste Wereld-

tijdens de wederopbouw in steeds meer industrieën actief.

oorlog ging aan de voordeur van Nederland voorbij. Vanaf

Daarin zijn de disciplines van vandaag te herkennen. Vanaf

1922 leefde de Nederlandse industrie- en utiliteitsbouw

de dijken in Papendrecht breidde Visser & Smit Bouw haar

sterk op. Met onze ervaring en bijzondere specialistische

activiteiten uit tot in alle hoeken van Nederland. Onze

kennis die we al sinds het einde van de negentiende eeuw

geschiedenis laat het leven en werk zien van vijf generaties

met de bouw van watertorens vergaarden, stond Visser &

ondernemende polderbewoners, die crises overleven door

Smit in pole position voor complexere werken. Naast water-

zich aan te passen aan vernieuwingen zonder oude waarden

werk gaat het bedrijf meer en meer richting utiliteitsbouw

op te geven.

met werkzaamheden voor Electro Slikkerveer en Philips in

22
SAMEN SLIMMER BOUWEN

Ketensamenwerking

Eindhoven en de eerste energiecentrales. De grote crisis

Je komt ons overal tegen…

Foto omslag: In 1965 bouwde Visser & Smit de suikersilo’s

raakte de samenleving diep, maar ook die hebben we

Het zijn de bijzondere projecten die als een rode draad

voor de Centrale Suiker Maatschappij (CSM) in Breda.

wonderwel redelijk overleefd. Om het bedrijf in deze tijd

door onze historie heen lopen. Of het nu die watertorens

De suikerfabriek aan de Markkade werd in 2006 uit productie

draaiende te houden, neemt men zelfs (in combinatie) de

en suikerfabriek zijn, of actuele opdrachten voor TNO in

genomen en in 2009 werden de fabriek en silo’s gesloopt.

aanleg van een watervoorziening in Beiroet in Syrië aan!

Rijswijk en het gerechtsgebouw in Breda. Uitdagende

Aan de andere kant van het water, zo’n 100 meter verderop,

projecten passen ons. En daarmee blijven we graag nog lang

bouwt Visser & Smit Bouw nu een nieuwe ‘landmark’ voor

Oorlogstijd

de stad in de vorm van het gerechtsgebouw.

De Tweede Wereldoorlog brengt moeilijke tijden met
zich mee. Op 15 mei 1940 wordt tijdens de gevechten

beeldbepalend voor Nederland.
Frans Snaaijer, Algemeen directeur
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Zicht vanaf de rivier de Mark.

PROJECT

Veel daglicht

is voor het ontwerp en de bouw, maar ook voor de

Tijdens een rondgang over de bouwplaats laat Rutger

financiering en het onderhoud van het nieuwe gerechts-

een van de toekomstige zittingzalen zien: met veel

gebouw, alsook de facilitaire dienstverlening voor de

rustgevend eikenhout, maar ook met veel daglicht.

komende 30 jaar.” De onderliggende contractuele

“Bij het ontwerp zijn we nadrukkelijk in gesprek gegaan

afspraken tussen de samenwerkende partijen zijn

met de toekomstige gebruikers van het gebouw. Van

een niet te onderschatten succesfactor. De aandeel-

rechters bijvoorbeeld hoorden we dat ze het prettig

houdende partijen – Facilicom, Macquarie Capital

vinden om ‘in verbinding’ te staan met de buiten-

Group en VolkerWessels – hebben duidelijke afspraken

wereld. Als het de hele dag regent, komt een verdachte

gemaakt over processen, procedures en onderlinge

of een getuige nu eenmaal anders binnen dan bij lekker

verplichtingen. Mede daardoor is er rust ontstaan en is

lenteweer. Voor een rechter is het prettig om dat soort

er echt sprake van een hecht projectteam. “Beslissingen,

emoties straks goed mee te krijgen en dat kan mede

linksom of rechtsom, worden door iedereen gedragen.

dankzij de grote raampartijen en de lichtkoepels; zaken

Het team zit gewoon goed in elkaar.”

die vaak niet gebruikelijk zijn in een zittingzaal.”

Begin juli bereikte de bouw het hoogste punt van maar liefst 66 meter.

MIDDELPUNT
VAN DE
RECHTSPRAAK
Aan de westkant van het NS-station in Breda wordt
hard gewerkt aan wat straks hét middelpunt van de

Erg tevreden

Gevelbekleding

De lange tendertijd voor deze contractvorm biedt

Het ontwerp bevat meer van dit soort doordachte

volgens Rutger meer mogelijkheden om echt goede

keuzes. Zo wordt het onderkomen van de Raad voor

partners aan boord te krijgen. “Of het nu gaat om

Op een steenworp afstand van het station in Breda verrijst,

de Kinderbescherming straks kleurig en transparant,

een landschapsarchitect, een gevelbekleder of een

op een stuk braakliggend terrein, het nieuwe gerechtsgebouw

maar tegelijkertijd is er gedacht aan kogelwerend glas.

betonleverancier: we hebben de tijd om de beste

voor het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Vanaf de

Slimmigheid van een heel andere aard is dan weer de

partijen te contracteren. Verder hebben we, doordat

zomer 2018 kunnen rechtzoekenden terecht in het nu al indruk-

gevelconstructie. Een constructief binnenblad wordt

we op schema liggen, de ruimte om goed te kijken

wekkende gebouw, dat straks bovendien wordt omgeven door

gecombineerd met een buitenschil, een isolatielaag én

naar de kwaliteiten en voorkeuren van de ongeveer

een fraai, openbaar toegankelijk park.

een raampartij, waardoor hele stukken gevel in één keer

tweehonderd bouwmedewerkers die hier rondlopen.

kunnen worden geplaatst. “Dat werkt erg efficiënt”,

Ook krijgen we geregeld partijen over de vloer die

schetst Rutger. “Op dit moment, begin juli, bevinden

met eigen ogen willen zien hoe we het hier aanpakken.”

“Het is dus niet alléén een rechtbank”, schetst Projectleider

we ons in de ruwe afbouwfase. Doordat grote delen van

Het gerechtsgebouw opent medio 2018 haar deuren.

Rutger Veldhoen. In het nieuwe gerechtsgebouw krijgen straks

het gebouw dankzij de efficiënte gevelbekleding nú al

drie partijen een plek: naast de Rechtbank Zeeland-West-

wind- en waterdicht zijn, kunnen we – ondanks dat de

Brabant ook het Openbaar Ministerie en de Raad voor de

dakopbouw nog niet klaar is – op de lagere verdiepingen

Kinderbescherming. Drie instanties die onafhankelijk werken.

al stuken, schilderen en tegelen.”

Onafhankelijke partijen

“Die onafhankelijkheid zie je ook terug in het ontwerp van
het gebouw. In het onderste gedeelte bevinden zich straks de

Goede afspraken

voor iedereen toegankelijke publieksruimtes, waaronder de

De organisatie van het project is sowieso interessanter

zittingzalen. Maar verder naar boven is het zakelijke deel per

dan de techniek op zich, vindt Rutger. “Voor dit project

organisatie gesplitst, met aparte gangen, trappenhuizen en

is een aparte BV in het leven geroepen, InBalans,

liften voor de Raad voor de Kinderbescherming, de rechterlijke

waarbinnen alle betrokken partijen vertegenwoordigd

rechtspraak in Zeeland en West-Brabant moet worden:

macht en het OM. Daartussen bevinden zich natuurlijke

zijn. Met de opdrachtgever, het Rijksvastgoedbedrijf,

het nieuwe gerechtsgebouw. Visser & Smit Bouw is een

barrières, zoals een restaurant. Op die manier zijn de

hebben we een zogenoemd DBFMO-contract af-

van de partners binnen bouwcombinatie InBalans.

verschillende functies van het gebouw subtiel gesplitst.”

gesloten. Dat houdt in dat InBalans verantwoordelijk
De viering van het hoogste punt,
hét moment om de medewerkers van de bouw te bedanken.
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KENNERS, SPECIALISTEN EN VAKLUI… MANNEN EN VROUWEN DIE UITBLINKEN IN HUN
VAKGEBIED EN EXCELLEREN MET HUN HANDEN OF HOOFD. VOL TROTS DELEN ZE HIER HUN
VAKWERK OF VAKKENNIS. DEZE KEER IS HET DE BEURT AAN PROJECTCOÖRDINATOR
MARCEL HUIZELING.

VAKWERK

“HET IS EEN TREIN
DIE NOOIT STOPT”
Het wordt wel de Formule 1 van de bouwmethodes genoemd. Met maar liefst vier hoogtemeters per
dag maakt glijbekisting het mogelijk om in recordtijd een bouwwerk ‘de lucht in te sturen’. Maar de
vergelijking gaat verder dan snelheid. De bouwmethode vraagt om een team dat samenwerkt als een
geoliede machine en soepel schakelt tussen verschillende versnellingen. Teamwork is essentieel, legt
expert Marcel Huizeling uit.

Hoe word je ‘expert’ op het gebied
van glijbekisting?

een gat in de keten. Daarom moet alles voor je begint

“Het begon op mijn allereerste dag bij Visser & Smit

met glijden tot in de puntjes geregeld zijn. Tot de

Bouw, ruim acht jaar geleden. Dit was op het project bij

bovenste meter moet alles uitgedacht zijn. We maken

de RWE in Eemshaven. Het hoofd werkvoorbereiding

een draaiboek van wat er op elke hoogtemeter gebeurt.

verdeelde de onderdelen: beton, wapening, staal…

Sparingen, gaten, buizen, stukken staal, lasplaten…

Glijbekisting bleef over, dus ik zei “dan doe ik dat wel”.

En het materiaal leggen we klaar in een magazijn in de

Op je eerste werkdag wil je natuurlijk geen nee zeggen.

open lucht, gesorteerd op hoogte. De trein stopt niet,

mee houden en zorgen dat je de middelen hebt om

deuren en kozijnen. Daar staat normaal gesproken acht

Toen ik me er verder in ging verdiepen, kwam ik er

dus misgrijpen kun je je niet veroorloven.”

tijdens alle omstandigheden door te kunnen glijden.

weken voor. Acht weken waarin de fabriek ook uit

hemd van het lijf. Collega’s uit Rotterdam, de Duitse

Waar moet je rekening mee houden
tijdens de uitvoering?

Wat zijn voor jou de bijzondere
projecten?

aannemer met wie we de combinatie vormden… En ik

“We werken met snel hardend beton. Maar als het te

“Hoe complexer het project, hoe leuker ik het vind.

nodigde het Oostenrijkse glijbedrijf uit om een middag

snel hard wordt, moet de bekisting omhoog, anders

We moesten een keer een kraanverankering inbouwen

op kantoor het hele proces tot in detail door te spreken.

blijft het plakken aan het bijna uitgeharde beton. En als

in een wand. Vier ton staal! En er mocht geen millimeter

Wat maakt je werk zo mooi?

Als je je ergens in vastbijt, krijg je vanzelf de informatie

dat sneller gaat, moet de rest van de keten ook weer

speling op die bouten zitten. Het was bijna niet

“Het is een groot proces met veel mensen dat niet

die je wil. Zo ben ik er ingerold.”

sneller. Daarom houden we ook constant de weer-

mogelijk, maar dankzij een slim plan dat we samen

stopt. Het blijft maar doorgaan, 24 uur per dag. Als de

berichten in de gaten. De temperatuur, zon en wind

bedachten, lukte het toch. Nadat we de verankering

trein eenmaal rijdt, dan rijdt ‘ie. En je hebt elkaar alle-

beïnvloeden hoe snel het beton uithardt. Op een mooie

midden in de nacht inbouwden, werd de kraan er drie

maal nodig om de trein op de rails te houden. Als één

zomerdag, met een zonnetje en een strakke wind kan

weken later aan gekoppeld. Hij gleed er gewoon op.

onderdeel hapert, dan hapert de hele machine.

“Glijbekisting is als een trein die niet stopt, dus alles

zelfs één kant sneller uitharden dan de kant die in de

Dat geeft wel een kick! Maar ik beleef ook veel plezier

Dat maakt het proces ook zo mooi. Sommige mensen

moet op elkaar afgestemd zijn. De ijzervlechters, de

schaduw staat. Een ander voorbeeld is de eerste glij van

aan kleinere projecten, zoals de explosiemuur die we

worden er helemaal gek van, maar het sprak mij vanaf

betoncentrale, de kraan, de lift, hoe snel het beton

het project PAVE 2 in Leeuwarden. De eerste week was

bouwden langs een fabriek om de achterliggende

de eerste dag aan. Als je het met een heel team voor

droogt, de afwerking van het beton dat uit de onder-

het koud en regende het. In de 2e week scheen de zon

woonwijk te beschermen. De muur was maar vijftien

elkaar krijgt… prachtig!”

kant van de bekisting komt… Als je één ding sneller

en was het 27 graden. Daar moet je allemaal rekening

meter hoog, maar had wel veel bijzondere wapening,

achter dat ik het razend interessant vond. Ik ging op
onderzoek uit en vroeg iedereen die er iets van wist het

Wat is de uitdaging van deze
bouwmethode?

6

doet, moet alles op die snelheid mee. Anders krijg je

bedrijf wordt genomen. Maar met de snelheid van
glijbekisting fixen wij het in drie weken en zijn we
dus gewoon vijf weken eerder klaar! Daar hebben
we toen ook de aanbesteding op gewonnen.”
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DOOR
INFO
GRAPHIC
DE
TIJD
4 vrachtwagens en kiepwagens

1 kraanponton ‘Pontra Maris’
Afmetingen: 60,08 x 18,02 x 4,03 m
PK: 1.680
Trekkracht in ton: 400

29 bulldozers en dumpers
117 graafmachines en sleepgravers

4 motorboten
PK: 150

ON- EN OFFSHORE
MATERIEEL VAN
VISSER & SMIT IN
DE JAREN ‘60 EN ‘70
In de naoorlogse decennia veranderde het Nederland van
de wederopbouw naar een welvaartsstaat. De projecten van
Visser & Smit hadden tot die tijd grotendeels een waterbouwkundig
karakter. Geleidelijk aan gaan we meer industriebouw doen,
maar ook dat blijft vaak grenzen aan waterbouw (energiecentrales,
pijpleidingen, funderingen). Het materieelpark van Visser & Smit ziet er
in die tijd dan ook veelzijdig uit: wat hadden we zoal ter beschikking?

8

10 drijvende kranen
Afmetingen: ca. 22,50 x 6,50 x 2,75 m
Trekkracht in ton: 30 - 60
16 bouwkranen

3 hovercrafts

17 mobiele kranen
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KLEURRIJKE HERINNERINGEN, LEVENDIGE ANEKDOTES EN BIJZONDERE GEBEURTENISSEN. WE
DELEN VAAK MEER MET ONZE RELATIES DAN ‘ALLEEN’ MOOIE PROJECTEN. IN PARTNERPRAAT GAAN
WE IN GESPREK MET OPDRACHTGEVERS, LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS OVER DE SAMEN-

PARTNER
PRAAT

WERKING MET VISSER & SMIT BOUW DOOR DE JAREN HEEN. IN GRONINGEN MAAKT VISSER & SMIT
BOUW DEEL UIT VAN EEN BUITENGEWOON CONSORTIUM. EEN CONSORTIUM DAT AL MEER DAN 20
JAAR WERKT VOOR NAM.

GESMEERDE
SAMENWERKING
BIJ NAM
‘Samenwerking’. Het is zonder twijfel het meest gebruikte woord in het partnergesprek bij NAM in
Sappemeer. Aan tafel zit een schat aan ervaring. Carl Schmitz reisde een kwart eeuw voor Shell de hele
wereld over en is sinds vier jaar Operations Manager bij NAM. Peter van der Ree is Managing-Director
van het consortium, heeft een achtergrond in de financiële wereld en kan bogen op 10 jaar ervaring
bij Stork. En Bas Koman, vestigingsdirecteur Visser & Smit Bouw in Groningen, heeft ook de nodige
bagage. Begonnen op het kantoor van Visser & Smit Bouw in Papendrecht, zo’n 37 jaar geleden,
ging hij in 1996 voor een jaar naar Groningen. Mede door NAM is hij er tot nu toe gebleven…

“ WIJ SPELEN ELKE DAG EEN
		 CHAMPIONS LEAGUE FINALE!”

Een consortium dat meer dan 20 jaar bestaat. Het mag

bloed’ nodig is. Of door nieuwe bezems die zo nodig

best een unicum genoemd worden. En om die reden

schoon moeten vegen. Dit consortium lijdt daar niet

werd het jubileum dan ook gevierd. Op bescheiden

onder; we vertrouwen elkaar en als we menings-

wijze, want dat past het beste bij nuchtere Groningers.

verschillen hebben, laten we dat niet escaleren.”

dezelfde partijen hetzelfde werk moet doen, gaat dat

Verschillende culturen

Dus geen chique toestanden in het Concertgebouw,

Carl: “We werken met een duidelijke visie op de

steeds efficiënter.”

Het is weer het woordje ‘samen’ dat hier de sleutel

maar gewoon een gezellige barbecue aan het meer

langere termijn. Dus geen ‘vluggertjes’, geen

bij Paterswolde. Met zo’n 400 gasten, met enkele
speeches en wat extra aandacht voor drie jubilarissen,

10

Van links naar rechts: Peter van der Ree (Execution manager GLT-PLUS en Managing Director),
Carl Schmitz (Operations Manager NAM Groningen), Bas Koman (Vestigingsdirecteur Visser & Smit Bouw Groningen)

cowboy-gedrag.”

vormt. Binnen de hekken van elke NAM-locatie maakt
Openheid stond daarbij steeds voorop, omdat alle

het niet uit welke kleur overall je draagt. Of dat nu

partijen ervan overtuigd zijn dat je daarmee de beste

blauw is van de GLT-consortiumpartners, oranje

resultaten bereikt. Carl: ”Mensen van buiten Groningen

van NAM of een andere kleur van één van de

mensen die al 20 jaar bij ‘de club’ zijn. Peter: ”Geen

Openheid

groot feest, wél een moment om bij stil te staan, want

Is het daarmee allemaal ‘koek-en-ei’ binnen dit

die hier aan de slag gaan, moeten allemaal wennen aan

subcontractors. Op de plant wordt iedereen hetzelfde

het is toch vrij uniek. Negen van de tien consortia

samenwerkingsverband? Ja dat is het zeker, maar er

onze manier van werken. Kun je zomaar tegen ‘iemand

behandeld. Als iemand iets niet goed vindt dan moet hij

krijgen vroeg of laat onenigheid. Vooral door partijen

is in twintig jaar ook veel geleerd. Alle partijen weten

met een stropdas’ zeggen: ‘Dit kan beter?’ Ja, dat kan

of zij vrij zijn dat te vertellen en vervolgens moet er

die er voor de korte termijn inzitten. Wij houden onze

inmiddels goed wat ze aan elkaar hebben. In de periode

hier dus wél. Elke medewerker hier kan met mij en

wat aan gedaan worden. Elke mening telt even zwaar.

mensen voor dat de winst van vandaag onbelangrijk is;

1996 - 2009 moesten maar liefst 20 NAM-locaties

Peter zonder problemen zeggen wat anders en beter

Verloopt dat altijd in goede harmonie? Nee, niet altijd.

het gaat ons om de lange termijnrelatie.”

(clusters) gerenoveerd worden. Dat was een mooie

moet. Op onze beurt hebben we ook verwachtingen

Peter: “Engineering heeft soms andere opvattingen

Bas: “Er zijn maar weinig samenwerkingen die het zo

gelegenheid om goed op elkaar ingespeeld te raken.

van iedereen die hier werkt. Het is wederzijds wennen.

dan bijvoorbeeld een uitvoerder. Dat levert dan

lang uithouden. Meestal komt er eerder een moment

Carl: ”Al die clusters hebben een standaard lay-out

Maar als je hier langer zit, begin je dat normaal te

enige frictie op. Maar juist die frictie kan weer veel

dat het niet meer werkt. Omdat er zogenaamd ‘vers

en zijn min of meer hetzelfde. Als je twintig keer met

vinden.”

opleveren. Dat is onze kracht. Het opent de weg méér
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NAM-locatie Norg

PARTNER
PRAAT

waarde voor NAM te kunnen creëren. Daarom moet je

bouwwereld nu voorzichtig bezig is het begrip ‘keten-

er ook niet naar streven om met al die partners in het

samenwerking’ te omhelzen, deed NAM dat 20 jaar

consortium aan één cultuur te werken. Los van de vraag

geleden al. En ze beleden het niet alleen met de mond,

of dat haalbaar is, je moet het gewoon niet willen, want

maar praktiseerden het ook daadwerkelijk. En daarin

juist die variatie levert veel meer op omdat we open

gaan ze ver. Op het NAM-kantoor in Sappemeer zitten

staan voor andermans afkomst en sterkte”.

NAM-medewerkers en de mensen van het consortium

Bas: “Je hebt juist diversiteit nodig om iets te bereiken,

kriskras door elkaar in de kantoortuinen. Carl en Peter,

om elkaar uit te dagen en op te zwepen. Op het gebied

opdrachtgever en opdrachtnemer, zitten er gewoon

van veiligheid zijn wij als Visser & Smit Bouw dankzij

tegenover elkaar. Carl: “Als je mensen niet vertrouwt of

dit consortium op een hoger niveau gekomen. Je wordt

twijfelt aan hun motieven, dan wordt het niks. Wij zijn

uitgedaagd door de klant om ‘Champions League’ te

op een andere basis met elkaar in gesprek. Zonder dat

spelen.” Peter: “Ja, met wel de kanttekening dat wij

het één grote blije ‘praatclub’ wordt, want partijen zijn

élke dag op onze qui-vive moeten zijn. Je bent er

er zeer op gebrand elkaar professioneel en commercieel

immers nooit, wij spelen elke dag een finale!”

scherp te houden. NAM wil niet te veel betalen, maar-

Groninger spirit
Bij de werkzaamheden voor NAM gaat het altijd om
serieus geld. De uitbreiding van de ondergrondse

NAM heeft het ontwerpen, bouwen en onderhouden van haar locaties uitbesteed aan het consortium
GLT-PLUS. De letters GLT staan voor ‘Groningen long-term’. De exploitatie van een gasveld vereist
langetermijndenken. Velden die 30, 40 jaar en soms nog veel langer gas produceren zijn geen uitzondering.
Siemens, Yokogawa (Japanse producent van apparatuur voor o.a. aardgaswinning), Jacobs Engineering,
Stork en Visser & Smit Bouw vormen het hart van het consortium.

we beseffen ook dat de partijen in het consortium ook

samenwerken, het is ‘partneren’. En dat komt niet

een boterham moeten kunnen verdienen. Daarin

vanzelf. Je moet werken aan de relatie. Dus niet

moet je de juiste balans vinden.”

achteroverleunen en denken dat je ‘kostje gekocht
is’. Nee, je moet wel elke dag de handen aan de

gasopslag bij Norg was een ‘flagship’ qua omvang en

Alle kans dat je met NAM te maken hebt als

Niet achteroverleunen

complexiteit van het project. Zelfs voor Shell-begrip-

je thuis de verwarming aanzet of een ketel

De politieke beslissing de gaswinning in Groningen

pen was dit een enorm project, op dat moment één

theewater op het fornuis zet. Maar liefst 93%

flink terug te schroeven én de scherpe daling van de

van de 15 grootste projecten van de oliemaatschappij

van de bevolking in Nederland gebruikt gas uit

olie- en gasprijzen in 2015 gingen niet onopgemerkt

wereldwijd.

Groningen. Het Groninger gasveld behoort dan

voorbij. Het betekende minder werk voor het

ook tot de grootste gasvelden ter wereld. Het

Van hotelkamer
naar regiokantoor

consortium. In plaats van een nieuwe tender uit te

Toen begin jaren ’60 NAM serieus werk begon

Wie denkt dat daar vuistdikke contracten aan ten

werd in 1959 ontdekt door NAM (Nederlandse

schrijven, een relatief makkelijke en ogenschijnlijke

Aardolie Maatschappij, een samenwerking

te maken van de gaswinning in Groningen, was

grondslag liggen, komt bedrogen uit. Peter: ”Ons

snelle manier van bezuinigen, ging NAM het gesprek

van Shell en Exxon) toen ze op zoek waren

dat ook het moment voor Visser & Smit Bouw

contract beslaat amper 20 kantjes. Er staan niet eens

aan met de vaste partijen en nodigde hen uit om

naar... aardolie. NAM produceert 75% van alle

naar het noorden te gaan. Aanvankelijk werden

prijsafspraken in. Dat regelen we door middel van

gezamenlijk naar efficiëntere methoden te zoeken

de mensen in een hotel ondergebracht. Medio

afspraken en overeenkomsten die, indien nodig, op

aardgas in Nederland, 40% van onze stroom

om met minder geld toch het benodigde onderhoud

wordt met aardgas opgewekt. De 20 Groningse

jaren zeventig werd het serieuzer. Om klant

elk gewenst moment aangescherpt kunnen worden.

te blijven doen. Dat was het moment waarop de

locaties produceren jaarlijks zo’n 24 miljard

NAM kordaat en accuraat te bedienen kwam er

Daarmee hebben we een grote mate van flexibiliteit.

saamhorigheid van het consortium zich weer eens

kubieke meter gas. Dankzij het gas zit ook de

een heuse vestiging in Groningen. Dat begon

Daardoor kunnen we als consortium ‘mee-ademen’

bewees. Bas: “Als je de scherpe randjes van je eigen

met een eenmanszaakje in 1978, maar 2 jaar

met de vraag van onze opdrachtgever. Dan moet je niet

overheid er warmpjes bij, want de gasprijs

belangen weglaat, en het gezamenlijke doel voor-

bestaat voor meer dan 50% uit heffingen en

later was er al een acht personen sterk

gehinderd worden door een meters dik contract.”

opstelt, dan is er nog zoveel mogelijk! In de bouw-

btw. Zo stroomde er de afgelopen decennia

regiokantoor. In de hoogtijdagen werkten er

Openheid, vertrouwen, gelijkwaardigheid en respect

wereld krijg ik dat soms lastig uitgelegd. Daar wordt

circa € 300 miljard aan aardgasbaten naar de

100 tot 150 mensen via Visser & Smit Bouw

vormen de basisingrediënten voor de spirit in de

nog tamelijk traditioneel gedacht. De samenwerking

voor NAM. Bij NAM zelf werken 1.700

Groningse samenwerking. En wie er eenmaal mee in

schatkist!

binnen dit consortium heeft ons breder gemaakt

personen.

aanraking komt, wordt er door aangestoken. Waar de
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Gas vult ook de schatkist

GLT-PLUS

kruiwagen houden om te zorgen dat het blijft.”

dan alleen maar bouwen. Het is ook organiseren,

13

1968

FLEVOCENTRALE
De Flevocentrale, een elektriciteitscentrale, was één van de oudste gebouwen
van Lelystad. In 1964 is een eiland van 10
hectare aangelegd in de Zuiderzee, zodat
de centrale daar gebouwd kon worden. In
oktober 1964 startte Visser en Smit met
het heien en in 1968 ging de eerste eenheid
in productie. Prins Bernhard verrichtte de
opening van de destijds nieuwste centrale
van Nederland. In 1995 zijn de eenheden
uit bedrijf genomen en in de loop van 2007
gesloopt. Hierbij verdwenen onder meer de
beide 150 meter hoge schoorstenen.
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HOE GING DAT TOEN EN HOE DOEN WE DAT NU? WAT IS ER VANDAAG NOG OVER VAN DE GEBOUWEN

VROEGER
&
VANDAAG

VAN VROEGER? VERLEDEN VERSUS HEDEN, OUD TEGENOVER NIEUW, ZWART-WIT NAAST KLEUR...

VROEGER & VANDAAG!

ENERGIE IN
PERSPECTIEF

Imposant en intimiderend. Het zijn projecten van de grote getallen. Kolossen van ruim honderdduizend
kubieke meter beton en duizenden tonnen wapeningsstaal. Twee indrukwekkende energiecentrales
met een leeftijdsverschil van ruim dertig jaar. Wat hebben ze naast al het ‘bouwgeweld’
nog meer gemeen? En waar zitten de verschillen?

VROEGER: CENTRALE GELDERLAND NIJMEGEN

VANDAAG: ENGIE CENTRALE ROTTERDAM

Foto’s van de bouw. Een detailtekening van een stempelframe. Peter Brok heeft van alles bewaard van het project. Het is

“De zes enorme kolenmolens en de geveerde betonnen fundatie… Ik was echt onder de indruk toen ik voor het eerst op bezoek

tekenend voor zijn bevlogenheid. Eén van de opvallende stukken is het contract van PGEM (Provinciale Geldersche Electriciteits-

ging in Nijmegen!” Projectleider Toine van Liebergen werkte in het begin samen met Peter aan de centrale in Rotterdam. “Na

Maatschappij): hooguit drie A4’tjes. “En nog een prijzenblad”, glimlacht de toenmalige Projectleider. “Het was een bouw-

Nijmegen zijn er nauwelijks nog centrales gebouwd in Nederland. De ervaring en expertise van Peter waren dus welkom. Hij

team-overeenkomst met een open begroting. In 1976 begonnen we met de bouw van de poederkoolgestookte centrale van 623

vertelde me alles over de procesinstallaties en de werking van een centrale.” Het rendement van de centrale in Rotterdam is

MW. In 1980 ging de centrale in bedrijf, maar in totaal hebben we er ruim 12,5 jaar gewerkt!” In tegenstelling tot Rotterdam,

hoger: ongeveer 47% ten opzichte van 41%. De capaciteit is 800 MW en naast kolen is de centrale ook voorbereid om biomassa

had Visser & Smit Bouw in Nijmegen bij oplevering nog nauwelijks te maken met veiligheids- en milieueisen. Maatregelen en

bij te stoken. Maar verder is er weinig verschil tussen de centrales. Hoewel geüpgraded, is de procesmatige techniek ongeveer

installaties die in de basis geen onderdeel waren van de centrale, zijn er daarom in de loop der jaren pas bijgebouwd. Een

gelijk gebleven. “Het grootste verschil zat ‘m vooral in de procesbeheersing. Er liepen ruim 1.200 man op de bouwplaats, we

DeNOx-installatie bijvoorbeeld. Maar ook gipsverwerking uit rookgasontzwaveling. “Een ander verschil is dat we vroeger

waren één van de acht hoofdaannemers en zorgden daarnaast voor de gehele coördinatie. We waren de eerste partij on site en

niet telkens onze kwaliteit hoefden te bewijzen. De opdrachtgever vertrouwde op ons vakmanschap. Veel werd ter plekke pas

hebben die voortrekkersrol tijdens het hele project gehouden. Binnen het Design & Construct-contract op basis van een Open

getekend. Tegenwoordig is alles vooraf al 3D gemodelleerd en vastgelegd in BIM. Wij bestelden materiaal en gingen gewoon van

Book-begroting, staken we met de opdrachtgever veel energie in optimalisaties. Ons contract besloeg ongeveer drie ordners!”,

start! Ik denk dat we in die tijd veel meer vrijheid hadden zonder allerlei regels en procedures. Veel eigen verantwoordelijkheid,

glimlacht Toine. Een ander verschil: veel collega’s zaten voornamelijk binnen en waren druk met onder andere vergunningen,

maar minder coördinatie. Ondanks die vrijheid, hadden we toch de gedrevenheid om het voor onze klant zo goed mogelijk te

wet- en regelgeving, milieueisen, veiligheidsmaatregelen, kwaliteit en KPI’s. De papierwinkel was veel groter. Toch vindt ook

doen. Die mentaliteit is altijd gebleven!”

Toine de motivatie om de klant tevreden te houden inderdaad nog steeds een handelsmerk van Visser & Smit Bouw. “We zijn

1980 2012

daarom hartstikke trots op wat we in Rotterdam met elkaar hebben neergezet!”
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VAN REKENLINIAAL TOT 3D-MODEL

ponskaarten. Toen er computers op de afdeling verschenen, deden ze ook die berekeningen
voortaan zelf. En het betekende ook de start van digitaal tekenwerk. Johan: “Iedereen

HONDEN
VS DE
ROTTEN

“HOE WERKTE DAT VROEGER?” EN: “HOE DOEN JULLIE

moest leren werken met AutoCAD. Natuurlijk nog steeds in 2D. 3D was echt pas van

DAT NU?” WAT STEEKT DE GENERATIE VAN NU OP

de laatste jaren.”

VAN DE ERVARING VAN DE OUDE LEERMEESTERS?
EN INSPIREREN DE JONKIES MET HUN FRISSE IDEEËN
MISSCHIEN OOK DE OUDE GARDE? EEN ONTMOETING

Jaloers
Stefan weet bijna niet beter dan dat alles met de computer gebeurt: “
De grootste stap was de verschuiving van 2D naar 3D. AutoCAD gebruiken

TUSSEN ‘JONGE HONDEN’ EN ‘OUWE ROTTEN’. DEZE

we nog maar sporadisch. We hebben ook geen tekenaars meer op de

KEER SPARREN JOHAN MAASLAND (73) EN STEFAN

afdeling, maar modelleurs. Ook 3D-constructieberekeningen maken we

DE KOK (32) OVER HUN VAKGEBIED: ONTWERP.

met de computer. Al moeten we natuurlijk niet zomaar alles klakkeloos
aannemen. Je moet zelf de wijze van berekenen begrijpen, zodat je ook
dat wat uit het systeem rolt kunt duiden.” Johan vult aan: “Een collega zei
altijd: ‘Wantrouw elk resultaat van een computerberekening tot je, op

Bescheidenheid siert de mens. Die uitdrukking is zeker op Johan Maasland

basis van je deskundigheid, hebt aangetoond dat het goed is.’.” Ook de

van toepassing. Hoewel hij met zijn 45 dienstjaren een nestor van de ontwerp-

introductie van BIM betekent een grote verandering. De bouwkundige,

afdeling is, blijft hij bescheiden over zijn eigen rol. Levendig schetst hij de
ontwikkelingen die hij van dichtbij meemaakte. Hij geeft ‘geschiedenisles’ en diept
anekdotes op uit een rijk verleden. Toch spreekt hij vooral over ‘wij’ en ‘het team’ en praat hij
slechts over zichzelf wanneer hij kort zijn loopbaan beschrijft. “Ik kon nog geen rechte lijn
trekken”, doelt hij glimlachend op zijn eerste meters op de tekenkamer van Visser & Smit.

installatie- en constructiemodellen van de adviseurs, leveranciers en
onderaannemers worden in één integraal 3D-model gecombineerd.
Stefan: “Vooraf kunnen we alle raakvlakken en eventuele clashes zien.”
Johan reageert: “Hierop ben ik best een beetje jaloers; wij moesten bijna altijd
op het nippertje, kort voor de uitvoering, de gegevens van de installateurs in onze
berekeningen en tekeningen verwerken.”

Met de hand
Via een beroepskeuzetest belandde Johan na het afronden van de ULO (Uitgebreid Lager
Onderwijs) op zijn zestiende als aankomend tekenaar bij Visser & Smit. Vele avondstudies,
ervaring en allerlei cursussen brachten hem uiteindelijk via onder andere 1e tekenaar en
(hoofd) constructeur tot de functie hoofd van de ontwerpafdeling. In 2005 ging hij met
vervroegd pensioen. Vier jaar later kwam Stefan de Kok binnen. Geboeid luistert hij
naar de verhalen van Johan en knikt lachend bij hulpmiddelen en werkwijzen die
hij kent uit zijn studieboeken. Zijn droom architect te worden bracht hem eerst
naar een studie bouwkunde aan de HTS, richting constructie. Op de TU
Eindhoven volgde hij daarna constructief ontwerpen en een studie
architectuur, voordat hij in 2009 als constructeur bij Visser &
Smit Bouw binnenkwam. Enige tijd geleden switchte hij
naar de bouwkunde en inmiddels is hij bouwkundig
ontwerpleider voor het project gerechtsgebouw Breda.
“Alleen op de HTS heb ik nog met de hand getekend.
Daarna alleen maar digitaal.”

Ponskaarten
Van handmatig naar digitaal. Johan maakte het van
dichtbij mee: “Wij tekenden op tafels van 1 m x 1,50 m
met van die scharnierende armen met daaraan haaks
op elkaar staande linialen. En voor rekenwerk gebruikten

Willen leren
Behalve het ‘gereedschap’ en de hulpmiddelen, is ook de rol van de aannemer en de
ontwerpafdeling veranderd. Johan: “Vroeger moest je het doen met het ontwerp
van de architect. Soms mocht je een hulpconstructie ontwerpen of detailontwerp
maken, maar dat was het wel. Dat is tegenwoordig anders.” Stefan onderschrijft
dit: “Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van ‘slechts’ realisatie naar
het totale ontwerp. Er komt steeds meer bouwkundig ontwerp onze
kant op. Voor het gerechtsgebouw Breda hebben we in consortium
met onder andere een architect het hele ontwerp gedaan. In die
nieuwe rol hebben we ook veel meer verantwoordelijkheden. Dit zijn de eisen, zorg maar dat je het maakt.
Dat is best wennen.” Wat niet is veranderd, is de
drive van Visser & Smit Bouw om te willen leren
en alles aan te pakken. “Kunnen we het niet,
dan leren we het wel. Dat was vroeger al
ons motto”, vertelt Johan. “Funderingen
voor stampende en draaiende
machines, constructies voor gasopslag, afvalverbrandingsinstallaties,
gebouwen en constructies ten behoeve
van voorzieningen voor drinkwater en

we een rekenliniaal. Zette je de schuif op vijf, dan kon je

elektriciteit… Als we het zelf niet wisten,

op de liniaal bij zes het product aflezen. ‘Ongeveer dertig’,

haalden we er specialisten bij en wisten we

kreeg je dan als antwoord”, lacht hij. “Decimalen moesten we

het de volgende keer wel!” En dat is nog steeds

er zelf bij bedenken.” Vanaf 1980 deden de eerste rekenmachines

de kracht van Visser & Smit Bouw, vindt Stefan.

en computers hun intrede. Ingewikkelde constructie-

“We gaan geen uitdagingen uit de weg.”

berekeningen werden extern gedaan op basis van
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Met behulp van soilmix-wanden maakten we een bouwput van 12 meter diep.

PROJECT

opbouw van de machine, moet er een stevige betonnen

injectie.” Dit werk gebeurt allemaal ondergronds,

fundering liggen van ongeveer 150 meter lang en 18

vervolgt Ronald. “Al vanaf het moment dat de eerste

meter hoog. Ronald: “Vorig jaar mei al zijn we begonnen

schop de grond in ging, zijn we op verrassingen gestuit.

met het uitbreiden van de bestaande fabriekshal met

Zo kwamen we op één plek in de ondergrond geen

enkele duizenden vierkante meters. Er moest flink wat

zand, maar klei tegen. Daardoor was waterglasinjectie

verhuisd worden aan materieel. Extra complicerende

eigenlijk niet toepasbaar; in tegenstelling tot zand

factor: de productie van Tata gaat ondertussen gewoon

is klei namelijk niet poreus. Gelukkig is in de strakke

door. We moeten dus om de bestaande activiteiten heen

planning rekening gehouden met dit soort oponthoud.”

werken, en dat vergt de nodige afstemming.”

STALEN
ZENUWEN
Een enorme basis leggen voor een enorme machine:
dat is precies wat Visser & Smit Bouw momenteel doet
bij Tata Steel in IJmuiden. Projectleider Ronald Pronk

Vakantieperiode

Uur van de waarheid

Tijdens de zomervakantie werd er in IJmuiden flink

Vrijdag 8 september stond groot omcirkeld in Ronalds

doorgewerkt, vertelt hij. “Dat doen we voor onszelf.

agenda. “Op die dag startte namelijk de daadwerkelijke

We hebben ervoor gezorgd dat elke positie in het team

bouw van de betonfundering”, schetst de projectleider.

dubbel bezet is. Zodra iemand op vakantie gaat, is er

“Tot die tijd waren we druk bezig met alle voorbereidende

intern bij ons altijd achtervang geregeld. Dat geeft

werkzaamheden. Met behulp van soilmix-wanden

veel rust.” De zoals gezegd strakke planning vraagt

creëerden we een bouwput van 12 meter diep, om

soms wel om bepaalde keuzes, vertelt Ronald. “Op

van daaruit te kunnen starten met de bouw van de

een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om twee

fundering. Dat is uiteindelijk ons hoofdproject. Maar

sleutelfiguren in de uitvoering twee dagen per week vrij

we doen méér. Zo bouwen we ook een zogenoemde

te houden voor planningswerk; niet on site in IJmuiden,

scale pit: een grote put van 13 bij 15 bij 12 meter, die

maar lekker rustig op ons kantoor in Rotterdam.

we straks afzinken in de grond. In deze put wordt al

Daardoor is er op korte termijn soms sprake van wat

het water opgevangen dat Tata gebruikt om de plakken

vertraging, maar door de toegenomen efficiency maken

staal te koelen die uit de machine rollen. Vervolgens

we dat onder de streep ruimschoots goed. Je moet af

Een nieuwe machine voor het gieten van staal, hoe groot kan

filtert een waterzuiveringsinstallatie alle staaldeeltjes

en toe vooruitkijken en onorthodoxe keuzes durven

die nou helemaal zijn? “Nou: behoorlijk groot”, lacht Ronald

uit dit restwater. Ook de bouw van het gebouw met

maken.” Wat verder ook helpt, benadrukt Ronald:

Pronk, namens Visser & Smit Bouw projectleider bij Tata Steel

deze zuiveringsinstallatie nemen wij voor onze

de goede relatie met de klant. “We zitten enorm dicht

in IJmuiden. “Een zogenoemde continugietmachine wordt in

rekening.”

op elkaar te werken. Dat is soms een uitdaging, maar

de staalbouw gebruikt om plakken staal te maken. Die plakken

juist doordát we zo dicht bij elkaar zitten kunnen we

kunnen tot wel 12 meter lang worden, bij een dikte van 22,5

Geen zand, maar klei

centimeter. Om uit vloeibaar staal zo’n plak te kunnen maken,

Een behoorlijk omvangrijk project, beaamt Ronald.

is een gigantische machine nodig.”

“De voorbereidende fase is echt enorm belangrijk.

Wat is de volgende mijlpaal? Ronald lacht. “Op 8 mei

Zo hebben we te maken met 12 bestaande beton-

2018 moeten we helemaal klaar zijn, zodat Primetals

poeren die ondersteund moeten worden. Probleem

kan beginnen met de bouw van de machine. Uiteraard

Meer vraag naar staal

eventuele obstakels snel samen oplossen.”

Omdat de vraag naar staal toeneemt, besloot Tata Steel enkele

is dat elk van die gigantische poeren – die tot 6 meter

staat ook díe datum al groot omcirkeld in mijn agenda.

blijft rustig, ondanks de uiterst strakke planning en

jaren geleden om – naast de twee bestaande installaties –

diep in de grond zitten – weer een andere aanpak vergt.

Maar gezien de strakke voorbereiding komt ook dat

de deadlines. “Elke positie binnen het team is dubbel

een derde continugietmachine te laten bouwen. Voordat

Sommige poeren moeten een betonfundament krijgen,

ongetwijfeld goed.”

bezet.”

leverancier Primetals medio 2018 kan beginnen met de

bij andere stabiliseren we de grond via een waterglas-
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SAMEN
SLIMMER
BOUWEN

SAMEN UIT,
SAMEN THUIS
Ketensamenwerking: het is één van de pijlers van het VolkerWessels-programma Samen Slimmer
Bouwen. Maar wat houdt dat nou precies in, ketensamenwerking? En: wat levert het in de praktijk op?
Tenderleider Thijs Dingjan en Hoofd Inkoop Theo Haksteen geven tekst en uitleg. “Uiteindelijk is elk
bouwproject mensenwerk.”

Samen Slimmer Bouwen. Dit VolkerWessels-programma

niet bekend. Door met álle partijen in gesprek te gaan

elkaar zouden kunnen afstemmen: wat hebben we

daadwerkelijk bereid om openheid van zaken te geven?

draait om de vraag hoe we samen kunnen komen tot

en zo de keten open te gooien, kwamen we uiteindelijk

van elkaar nodig? Wat bleek: de isolatiebouwer

Bijvoorbeeld over prijsstellingen of over de mate

een doordachtere aanpak, meer efficiency en minder

tot de beste oplossing.”

had een probleem met het vervoer van lange isolatie-

waarin ze een bepaalde klus ook écht aankunnen?

panelen. Tegelijkertijd bleek de bij het project

Soms betekent dat ook, dat we niet meer alles per

verspilling. Ketensamenwerking is daarbij een
belangrijke pion, schetst Thijs Dingjan. “Samen Slimmer

Stempelraam

betrokken staalbouwer wél de beschikking te hebben

definitie bij één partij neerleggen. Een partij die het

Bouwen steunt enerzijds op ‘harde’ elementen, zoals

Ketensamenwerking begint al in de tenderfase van

over trailers en – niet onbelangrijk – de benodigde

dak perfect kan verzorgen, is niet per se ook de beste

BIM en digitale oplossingen die ervoor zorgen dat we

een project, schetst Thijs. “Bij hetzelfde project,

ontheffingen. De partijen maakten afspraken met

partij voor de gevel. Ketensamenwerking betekent dus

gemakkelijk kennis kunnen delen. Maar minstens zo

Campusplein, zijn we al in een vroeg stadium met

elkaar, waarna het project economisch kon worden

óók dat je een stuk kritischer durft te zijn.”

belangrijk is de ‘zachte’ kant: het elkaar goed leren

de bouwputpartners bij elkaar gekomen. Het doel:

ingeschreven.” Een ander voorbeeld was de bouw

kennen en het investeren in samenwerking. Dat is waar

samen bekijken wat de beste oplossing zou zijn voor

van de Nieuwe Verkeersleidingspost Utrecht (NVLU)

Mensenwerk

ketensamenwerking om de hoek komt kijken. Het houdt

de bouwputconstructie. Uiteindelijk bleek een

in opdracht van ProRail. Thijs: “Bij dat project zaten

Bij de start van een project wordt er volgens Thijs

in dat alle partijen die bij een project betrokken zijn met

bepaald type stempelraam weliswaar duurder te zijn,

drie partijen technisch gezien in elkaars vaarwater:

nu meer tijd dan vroeger geïnvesteerd in het elkaar

elkaar in gesprek gaan: wat is de beste oplossing?”

maar leidde het gebruik van dit type ertoe dat het

de staalleverancier, de gevelbekleder en de leverancier

beter leren kennen. “We zorgen voor goede kickoff-

grondwerk en de gebruikte palen juist goedkoper

van de lamellen. Wij hebben de partijen samengebracht,

en startupbijeenkomsten; niet alleen voor opdracht-

werden. Zo leverde het vroege overleg onder de streep

wat uiteindelijk leidde tot een perfecte, geïntegreerde

gever en aannemers, maar voor álle betrokken partijen.

Vaak zijn er bij één project heel veel partijen betrokken,

winst op.” Dat is precies waar het bij ketensamen-

oplossing voor de gevel. Juist doordat de partijen samen

Het doel: elkaar goed leren kennen en verwachtingen

vertelt Theo Haksteen. “Sommige partijen verzorgen

werking om draait, vult Theo aan. “Je kijkt niet naar

een oplossing ontwikkelden, ontstond er veel meer

uitspreken.” Elk bouwproject is mensenwerk,

slechts één klein onderdeel binnen het geheel. Waar we

wat het beste uitpakt voor een individuele partner,

commitment en wederzijds draagvlak.”

benadrukt Thijs. “Zoals ik altijd zeg: uiteindelijk doe

voorheen hoogstens met een onderaannemer zouden

maar voor het project als geheel. Bij een best for

overleggen, willen we nu ook graag in gesprek gaan

project-oplossing gaat het niet om het simpelweg

Openheid

met de leverancier dáár weer achter. Dat levert soms

optellen van de laagste offertes, maar om de integraal

Openheid, vertrouwen en een oplossingsgerichte

Als de ‘poppetjes’ binnen een projectteam veranderen,

namelijk hele nieuwe inzichten op. Een voorbeeld: bij

laagste kostprijs.”

mindset: het zijn die ingrediënten die volgens Theo

krijg je vaak immers weer een heel andere dynamiek.”

onmisbaar zijn voor een goede samenwerking binnen

Volgens Thijs is het besef gegroeid dat het succes

de keten. “Dat klinkt allemaal mooi op papier. Maar het

van een project grotendeels bepaald wordt door

Nieuwe inzichten

het project Nieuw Universiteitsgebouw Campusplein
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je zaken met de vent, niet met de tent. Ook gedurende
het project blijven we daarom met elkaar in gesprek.

in Amsterdam bleek de fabrikant van de zonwering een

Transport

innovatief nieuw type zonwering te hebben ontwikkeld,

Ketensamenwerking kan ook nuttig zijn bij het aan

succes van ketensamenwerking staat of valt uiteraard

de samenwerking achter de schermen. “Goede

met een hoge duurzaamheidsscore tegen een lagere

elkaar koppelen van projectpartners. Als voorbeeld geb-

met de bereidheid van de betrokken partijen om daar

communicatie en wederzijds respect voorkomen

prijs. Alleen: bij de onderaannemer die de zonwering

ruikt Thijs een recente tender. “Bij dit project brachten

ook echt in mee te gaan. Niet voor niets vragen we

gedoe, zeker als er sprake is van tijdsdruk of stress.

zou leveren en monteren, was dat type zonwering nog

we alle partners al vroegtijdig samen, zodat ze met

bij de selectie van projectpartners goed door. Zijn ze

Oftewel: samen uit, samen thuis.”
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Visser & Smit Bouw realiseert complexe projecten in de utiliteits- en industriebouw. Circa 450
mensen werken daarbij iedere dag vanuit verschillende vestigingen samen aan bouwprojecten.
Met name in logistiek complexe gebieden, zoals binnenstedelijk en locaties die 24 uur per dag
moeten blijven functioneren. We doen dit op basis van allerlei contractvormen, van DBFMO,
alliantie, design & construct en bouwteam tot traditionele bestekken.
Onder de handelsnaam MedicomZes ontwerpt, realiseert en onderhoudt Visser & Smit Bouw
projecten in de complexe curatieve gezondheidszorg.

