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Locatie
Hagestein, Amerongen en Driel
Klant
DIMCO BV / Rowij Bouwchemie BV
Looptijd
2017 - 2019

Locatie
Haps
Klant
Bouwcombinatie Friso-Haps
Looptijd
2016 - 2018

Uitdaging
Strenge eisen t.a.v. milieu, logistiek
en waterbeheer.

Uitdaging
Veelheid aan disciplines tijdens de
nieuwbouw

Oplossing
Goede afdichting steigers en
verantwoorde opvang lekwater.
Inzet ponton.

Oplossing
Goede coördinatie tussen opdrachtgevers voor efficiënte inzet steigers.

Projectomschrijving
Renovatie stuwensemble Nederrijn
en Lek.

Projectomschrijving
Nieuwbouw Nutricia Cuijk

Grootschalige renovatie
stuwcomplexen
Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit stuwcomplexen op drie locaties:
Hagestein, Amerongen en Driel. Om ervoor te zorgen dat deze stuwcomplexen veilig
en betrouwbaar blijven functioneren, worden ze door Rijkswaterstaat gerenoveerd.
In opdracht van DIMCO BV / Rowij Bouwchemie BV verzorgt Brand Energy &
Infrastructure Services de bereikbaarheid van de werkplekken. Hagestein werd vorig
jaar al in de steigers gezet.
De stuwcomplexen zorgen voor een
voldoende hoog waterpeil voor de
scheepvaart, om vlot en veilig varen op de
Nederrijn, Lek en de IJssel mogelijk te
maken. Ook de (zoet)watertoevoer naar
het IJsselmeer, het grootste zoetwaterreservoir van Nederland, wordt gemanaged
via de stuwcomplexen.

Gefaseerde aanpak
De stuwcomplexen, elk met een hoogte
van 23 meter, bestaan uit een viertal
bogen met twee vizierschuiven.
De steigers die BRAND gaat bouwen
(en in Hagestein al heeft gebouwd) krijgen
een kapconstructie die is afgewerkt met
krimpfolie. De steigervloeren worden
voorzien van waterdichte opvangbakken
om het spoelwater wat vrijkomt tijdens het
reinigen van de bogen op te vangen.
Aan de zij-, voor- en achterkanten van de

Infrastructuur

steiger worden 90% reducerende netten
aangebracht. Er is gekozen voor een
gefaseerde aanpak per complex, waarbij
steeds één beweegbare stuw blijft functioneren. Ook met hogere waterstand is
rekening gehouden. Als de nood aan de
man komt, kunnen de steigers van de in
onderhoud zijnde stuw binnen drie dagen
gedeeltelijk worden verwijderd, zodat de
vizierschuif kan worden getrokken.

Ponton
BRAND zet een ponton van DIMCO in van
48 x 10 meter om de benodigde materialen aan te voeren. Daar wordt ook de
verreiker voor verticaal transport op
geplaatst. Voor extra bevoorrading wordt
het ponton naar de wal gevaren.
In 2018 staan twee van de vier bogen van
de stuwen in Driel en Amerongen op het
programma. In 2019 worden de resterende bogen op deze locaties voltooid. De
renovatie van de drie stuwcomplexen is
naar verwachting eind 2019 gereed.
Dan zijn deze waterwerken weer in
topconditie voor de komende jaren.

Groots bouwen in Haps
voor Danone en Nutricia
Danone, het Franse moederbedrijf van Nutricia, legt momenteel de laatste hand aan een immens nieuwbouwproject in
Haps (gemeente Cuijk). Het nieuwe onderkomen voor de
productie van babyvoeding staat er als een kolos in het veld.
Voor bouwcombinatie Friso-Haps leverde Brand Energy &
Infrastructure Services de access services.
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Het project, een investering van 240 miljoen euro, is Danone’s
grootste investering in zijn Europese productiecapaciteit. Eind
2018 zal de nieuwe fabriek naar verwachting operationeel zijn,
waarna de huidige locatie in Cuijk de deuren zal sluiten. In Haps
wordt er dan er voor meer dan tachtig landen babyvoeding
geproduceerd.
De nieuwbouw bestaat onder andere uit de realisatie van een
droogtoren van 45 meter hoogte en een mengtoren van
26 meter. Daarnaast wordt er een laboratorium van 800 m2
gebouwd. Danone staat bekend om haar hoge eisen aan het
gezonde en veilige karakter van haar voedingsmiddelen.
De ultramoderne fabriek met een oppervlakte van 49.000 m2
wordt voorzien van de nieuwste technologieën om zo energieefficiënt mogelijk te opereren en de hoge kwaliteitsstandaard
te garanderen.
Mede door een goede veiligheidsperformance en ervaring met
soortgelijke industriële nieuwbouwprojecten is gekozen voor
de dienstverlening van BRAND. Voor de verschillende fases van
het project, van de ruwbouw tot de bouw van de High Care
zones, worden diverse soorten steigers gebouwd. BRAND heeft
hierbij een coördinerende rol. Door proactief mee te denken
in het bouwproces wordt een efficiënte inzet van steigers
gerealiseerd, waarbij meerdere disciplines en opdrachtgevers
bediend worden.
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