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Een damwandkuip
turnkey aanbieden
Bij het maken van een onderdoorgang of bij andere ondergrondse infrastructurele werken waar een waterdichting is vereist, kiest men
in de GWW-sector vaak voor onderwaterbeton met definitieve damwanden. Toch is een folieconstructie in veel gevallen een economisch
gunstiger alternatief, dat tevens prima kan worden toegepast in stedelijk gebied, daar waar bronneren steeds meer uit den boze is. Genap
en Van Werven hebben de handen ineen geslagen en bieden met de joint venture FolieBouwkuip een damwandkuip volledig turnkey aan.

'Een folieconstructie kan ook in stedelijk
gebied een uitkomst bieden'
Genap is al 65 jaar de specialist op het gebied van
folieconstructies en folietoepassingen in diverse
sectoren, waaronder de GWW. Van Werven is al
70 jaar een gespecialiseerde dienstverlener op het
gebied van infra en recycling. Tijdens InfraTech
2017 werd al een intentieverklaring getekend,
inmiddels is FolieBouwkuip een zelfstandige
entiteit. “De joint-venture is het resultaat van
een aantal projecten die we de afgelopen jaren
in onderaanneming hebben uitgevoerd,” begint
Marc Hagenaars van Van Werven. “Het succes
van een damwandkuip wordt voor een groot deel
bepaald door een optimale wisselwerking tussen
onze wederzijdse disciplines. We kennen elkaar,
de problematiek en de risico’s en kunnen met
de joint venture de aannemer één totaalpakket
aanbieden. Dat neemt voor hoofdaannemers de
raakvlakken en risico’s vanuit het traditioneel
uitvoeren met nevenaannemers weg.”

moet het grondverzetbedrijf exact weten waar
het grondwerk aan moet voldoen om überhaupt
te kunnen starten met het afzinken van de folieconstructie. Het zijn slechts een paar voorbeelden
van de afstemming die moet plaatsvinden om de
werkzaamheden gestroomlijnd te laten verlopen.
Met FolieBouwkuip nemen wij die zorgen van de
hoofdaannemer volledig uit handen. Bovendien
heeft de aannemer één aanspreekpunt.”

IN DEN NATTE
Bij de verbreding van de onderdoorgang in de
Doornboslaan in Breda zijn de toeritten naar de
onderdoorgang uitgevoerd met een folieconstructie. Een bijzonder project, want in de jaren zestig

werd hier voor het eerst een folieconstructie
aangebracht. Bij de verbreding van de weg is
opnieuw voor deze constructie gekozen. Van
Werven heeft allereerst de nieuwe toeritten onder
profiel onderwater uitgegraven van 2 meter tot
7 meter diepte. Hagenaars: “Na het uitgraven is de
bodem opgeschoond en geïnspecteerd op bodemvreemde materialen. Vervolgens zijn de kunststof
damwanden geplaatst en hebben we de ‘kuip in
wording’ opgeleverd aan de hoofdaannemer.” Die
heeft op zijn beurt groen licht gegeven aan Genap.
Angenent: “We hebben een beschermvlies afgezonken, vervolgens de folieconstructie - Aquatex
pvc-folie van 1.0 millimeter dikte - en daarna nog
een doek als bovenbescherming. Het betroffen
drie afzonderlijke pakketten van 7.000 m² die we
grotendeels prefab in onze fabriek in ’s-Heerenberg
hebben geassembleerd. Tot slot heeft Van Werven
de bouwkuip gelijkmatig aangevuld en is de kuip
leeggepompt.” Beide heren zijn ervan overtuigd
dat het proces aanzienlijk efficiënter had kunnen
verlopen als FolieBouwkuip destijds al had bestaan.
Een project zoals uitgevoerd in het centrum van
Breda geeft aan dat een folieconstructie ook in
stedelijk gebied een uitkomst kan bieden. Hagenaars: “Met name vanwege de beperkte ruimte
in stedelijk gebied en het feit dat er steeds meer
bezwaren ontstaan tegen bronneren, maakt een
folieconstructie tot een prima alternatief.” Angenent vult aan: “En in 95% van de gevallen is een
folieconstructie ook nog voordeliger. Met een
aantoonbare levensduurverwachting van honderd
jaar is de levensduur van een folieconstructie
identiek aan die van een betonconstructie.” FolieBouwkuip wil de techniek van folieconstructies
breder onder de aandacht brengen en eventuele
risico’s als gevolg van onwetendheid bij de
hoofdaannemer wegnemen. Door een bouwkuip
turnkey aan te bieden heeft de hoofdaannemer er
geen omkijken meer naar,” besluit Hagenaars. ■

ÉÉN AANSPREEKPUNT
Zowel bij de onderdoorgangen van de Rondweg
N421 in Houten als de onderdoorgang van de
Doornboslaan in Breda waren Genap en Van
Werven als onderaannemers betrokken. “Waar de
één stopt, begint over het algemeen de ander,”
zegt Charlie Angenent van Genap. “Eerst wordt
het grondwerk in den natte uitgevoerd, vervolgens de folieconstructie afgezonken om daarna
weer aan te vullen met grondwerk. Genap moet
het grondwerk accepteren, alvorens ze kunnen
starten met het afzinken. Als een aannemer niet
goed communiceert met de onderaannemers,
kan dat zorgen voor de nodige vertragingen. Ook
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FOLIE
BOUWKUIP

TECHNIEK | Klapanker

uw partner voor tijdelijke en
definitieve polderconstructies
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INNOVATIE IN
KADECONSTRUCTIE
SNELHEID EN FLEXIBILITEIT MET HET KLAPANKER

Aannemingsbedrijf Weg- en Waterbouw Stienstra & Van der Wal uit het Friese IJlst, is een bedrijf met een lange historie en met haar
wortels diep verankerd in de drie Noordelijke provincies. Met een uitgesproken en bewezen expertise op het gebied van waterbouwkundige activiteiten, voorziet dit bedrijf in oplossingen in wal- en kadeconstructies. Maar ook bruggen, aanlegvoorzieningen en remmingwerken zijn veelvoorkomende onderdelen in het natte waar ze aan meewerken. Met de overname van de aandelen van directeur Durk van
der Wal door de volgende generatie wordt er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal van deze markante Friese Waterbouwers.
KADEBESCHOEIING
“In de afgelopen decennia hebben we heel wat projecten in met name
watersportprovincie Fryslân mogen uitvoeren,” vertelt Durk van der Wal,
directeur bij Stienstra & Van der Wal. “Ik zeg weleens, wat mijn vader
indertijd aan houten kadebeschoeiing heeft mogen aanbrengen, dat

mogen wij onderhand vervangen. We komen dan ook veel bekend werk
tegen.” Onlangs leverden ze in het Friese Koudum de complete inrichting
van de haven bij Camping de Kuilart aan de Fluessen op. En in Heeg
de uitbreiding van de haven die in opdracht van de gemeente SúdwestFryslân is uitgevoerd. ›

FolieBouwkuip biedt een totaalpakket
van werkzaamheden voor projecten met
zowel grondwerk als het aanbrengen
van een folieconstructie. FolieBouwkuip
biedt kennis en ervaring, vormt één aanspreekpunt én draagt de risico’s van de
raakvlakken in het werk.

www.foliebouwkuip.nl
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