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WERKEN
OP DE AMSTEL

* Geen losse pennen, halve maantjes of andere koppelstukken meer.  
 Bij het VSP-systeem maken de koppelingen onderdeel uit van het  
 ponton zelf. Ze vallen met één voetbeweging op hun plek.

 Groot drijfvermogen
 Hoge deklast
 Vlakke antislipvloer
 Slimme maatvoering
 Innovatief koppelsysteem*
	 Efficiënt	te	transporteren
	 Volledig	gecertificeerd
	 Veel	accessoires
 Modern spudpaalsysteem

	 (radiografisch	bestuurbaar)	   
 Schoon	dek,	volledig	te	gebruiken

	 (geen	kabels	en	lieren)

DE VELE VOORDELEN VAN HET                                                 

VSP770-PONTON:                                                                        

Van Schie heeft een ponton ontworpen, speciaal voor infrawerken op en aan het water: het VSP770-ponton. 

Een uniek modulair systeem dat in eigen huis is ontwikkeld. Een ponton met vele mogelijkheden en

een groot drijfvermogen. Het is volledig gecertificeerd, snel aan te koppelen en accessoires zijn makkelijk

te monteren. Allemaal voorwaarden om veilig en efficiënt te kunnen werken, zoals hier op de Amstel onder 

de Rozenoordbrug. 

De Rozenoordbrug ligt in de A10 en kruist de Amstel ter hoogte van 

het Amstelpark. Met gemiddeld 4.600 passerende voertuigen per uur 

is de A10 een van de drukste Rijkswegen van ons land en de

belangrijkste autoweg van de Metropoolregio Amsterdam. Het is de 

enige snelweg die volledig als ringweg is aangelegd in Nederland.

Al in 1962 is een begin gemaakt met de aanleg van deze snelweg. 

Het zuidelijk deel, waarvan de Rozenoordbrug een onderdeel is, 

was pas klaar in 1981. Sindsdien is het autoverkeer in razend tempo 

toegenomen en zijn vrachtwagens aanzienlijk zwaarder geworden. 

Vooral het zuidelijke deel van de brug heeft daar onder te lijden 

gehad. Na een grondige inspectie is geconstateerd dat er door

ongelijke belasting scheuren zijn ontstaan in het beton. Daarom 

moest de brug worden versterkt.

EXTRA PILAREN
Precies in het midden van de rivier wordt de Rozenoordbrug onder-

steund door zware betonnen kolommen, die op een ‘eiland’ staan, 

bestaande uit een betonnen fundering. Precies op die plek is extra 

ondersteuning nodig. In deze situatie heeft men gekozen voor stalen 

kolommen gevuld met beton, meters hoge pilaren die alleen vanaf 

het water rechtstandig konden worden aangebracht. Eigenlijk was 

er maar één manier om deze klus te klaren: vanaf een ultra-stabiel 

ponton met een groot drijfvermogen en voldoende draagkracht.

Van Schie beschikt over zo’n innovatief ponton, het VSP770-ponton, 

volledig gecertificeerd voor dit soort werk, voorzien van een

Certificaat van Onderzoek (CVO) en een stabiliteitsberekening voor 

het werken met zowel een hoogwerker als een

hijswerktuig. Het ponton is rondom voorzien van een 

goedgekeurd hekwerk, vaarwegmarkering en navigatie-

verlichting. Ook op het gebied van veiligheid is in alles 

voorzien, zoals reddingsboeien, zwemvesten, brand-

blussers en een EHBO-set.

Na het plaatsen van de pilaren is er een bordes tussen 

gemonteerd om de volgende inspecties te vergemak-

kelijken. De hele operatie was een project van de Boer 

Civiele Technieken BV uit Nieuwegein. <<
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Het betreffende kunstwerk is een ode aan de architectuur van de stad. 

De skyline van Gent is wereldberoemd. Ze wordt al eeuwenlang be-

paald door drie torens die midden in het stadscentrum op één rij zijn 

gebouwd: de Sint-Niklaaskerk, het Belfort en de Sint-Baafskathedraal. 

Het drijvende lichtkunstwerk, bestaande uit drie structuren die

oprijzen uit het water, refereert aan die drie bouwwerken. Het ponton 

lag precies op de plek waar de stad Gent is ontstaan in het jaar 630, 

aan de oevers van Portus Ganda, daar waar de Schelde en de Leie 

samenkomen. ‘Portus’ is Latijn voor haven en ‘Ganda’ is het Keltische 

woord voor samenvloeiing, wat uiteindelijk is verbasterd tot Gent. <<

Het Belgische Gent - de stad van kunst, cultuur en festivals - stond 

afgelopen winter weer in het teken van het jaarlijkse ‘Lichtfestival’. 

Het was de vijfde editie van dit zeer gewaardeerde evenement.

Via een uitgezette route door de historische binnenstad, ook wel ‘de 

kuip’ genoemd, konden bezoekers genieten van 34 lichtobjecten.

Het meest imponerende lichtkunstwerk stond op VSP-pontons van 

Van Schie.

LUMINEUZE KUNST

IN GENT
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In polder Rijnvliet bij Utrecht zijn onlangs een aantal 

hoogspanningsmasten weggehaald om op hetzelfde 

traject een ondergronds (zwaarder) netwerk

te kunnen aanleggen. Deze transitie was

nodig om aan de toenemende vraag

naar energie te kunnen voldoen.

Van Schie mocht de stalen

bouwwerken demonteren,

in stukken knippen

en daarna

afvoeren.

‘KNIPPEN
& SCHEREN’

Er wordt in Nederland steeds meer

(duurzame) energie opgewekt en gebruikt, 

energie die vervolgens ook vervoerd moet

worden. Daarom wordt nu overal het elektriciteits-

netwerk versterkt en uitgebreid. Zo ook in Rijnvliet,

waar een bestaande 150 kV-verbinding ondergronds 

werd gebracht. ‘Verkabelen’ heet dat. Daardoor kon op 

diezelfde plek nu een nieuwe woonwijk worden gebouwd.                                                                                              

TenneT is de organisatie in Nederland die zorgt voor een on-

onderbroken elektriciteitsvoorziening. Ze beheren het landelijke 

hoogspanningsnet van 380.000 Volt, zeg maar de snelweg van onze 

elektriciteit. Daarna zijn regionale netbeheerders - in Utrecht is dat 

Stedin - verantwoordelijk voor het midden- en laagspanningsnet. 

Die zorgen ervoor dat de stroom via 150.000 volt en uiteindelijk voor 

gebruik op 230 volt onze huizen binnenkomt. Dat gebeurt via schakel-, 

verdeel- of transformatorstations, waar de verschillende verbindingen 

bij elkaar komen. Het grootste schakelstation voor Utrecht staat langs 

de A2 bij Breukelen. <<

De energiemarkt bestaat uit
leveranciers (zoals Vattenfall en
Essent) en lokale netbeheerders 

(zoals Stedin, Enexis en Liander), die zorgen
voor het transport van elektriciteit.

Overkoepelend beheert TenneT de hoog-
spanningskabels in heel Nederland. Alle partijen

werken nauw samen om te zorgen dat ons
totale elektriciteitsnetwerk optimaal functioneert.

WIE-
DOET-WAT?

Foto: Wannes Nimmegeers.



JOURNAAL 7JOURNAAL6

BESCHERMING VOOR

DE GROTE BEER
Langs de Grote Beer, een drukke verkeersader in Veenendaal, heeft Van Schie een 

oud houten scherm vervangen door een eigentijds 2 meter hoog geluidsscherm, 

gebouwd op een aarden wal.

De	brug
over
‘t Twiske

Schaatspret
op	het
Minnewater

    Deze pontonbrug ligt aan de buitenrand van Amsterdam-Noord in het riviertje ’t Twiske.

Dit watertje stroomt door de wijk Kadoelen, in de volksmond ook wel Capie’s Oort genoemd

vanwege de vele kapiteins in ruste die er vroeger woonden. De pontonbrug zorgt voor een tijdelijke 

fiets- en voetgangersverbinding tussen beide oevers, omdat de vaste brug - de Marie Thomas Tonnonbrug 

- in slechte staat verkeerde en nodig moest worden gerestaureerd. Om het hoogteverschil naar beide

walkanten zo veilig mogelijk te overbruggen (ook voor mindervaliden) zijn nieuw ontwikkelde modulaire

VSK-toegangskleppen (gangways) toegepast. De dekken van deze elementen zijn anti-slip uitgevoerd.

Ook is er leuningwerk op maat leverbaar voor deze klepdelen. <<

    Tegen het romantische

decor van het kasteeltje

‘della Faille’ legde Van Schie voor 

de derde keer op rij de basis voor veel 

schaatsplezier in het Belgische Brugge.

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende

traditie: schaatsen op kunstijs op een ponton-

eiland. Het water waarin het ponton lag heet het 

Minnewater, een klein langwerpig meertje dat ook wel het 

‘Lake of Love’ wordt genoemd. Het is geen natuurlijk meertje, 

maar het ontstond in de 13e eeuw als een soort stuwmeertje of

bufferbekken op een punt waar verschillende kleine riviertjes

samenvloeiden voordat ze gezamenlijk de stad in stroomden.

Het Minnewater was ook eeuwenlang de vaste aanlegplaats voor de Gentse 

Barge, de trekschuit die tussen Gent en Brugge heen en weer voer. <<

Ooit was Veenendaal - door de eigen bevolking ook 

wel ’t Veen genoemd - een nederzetting van

turfstekers op het laagste punt in de Gelderse Vallei, 

aan de voet van de Utrechtse heuvelrug.

Maar de tijd heeft hier bepaald niet stilgestaan. Het 

drassige veengebied heeft inmiddels plaatsgemaakt 

voor een bloeiende stad met zo’n 68.000 inwoners, de 

derde stad van de provincie Utrecht. Naast indus-

trie- en winkelstad is het ook een groene stad. In 1997 

werd Veenendaal zelfs uitgeroepen tot de ‘Groenste 

stad van Europa’ en in 2004 tot ‘Groenste stad van 

Nederland’.                                                                                                        

Door de zich uitbreidende industrieterreinen is ook 

de verkeersdrukte aan de randen van de stad enorm 

toegenomen, met name het autoverkeer over de

Grote Beer, de scheidingsweg tussen een winkel-

boulevard en een woonwijk met veel groen. Om de 

bewoners te beschermen tegen de geluidsoverlast is 

nu een 470 meter lang bestaand geluidsscherm

vernieuwd, passend bij het groene uitzicht van de 

bewoners erachter. Het scherm is 2 meter hoog, 

opgebouwd uit absorberende elementen van het type 

Kokowall en zal volledig worden begroeid. Opdracht-

gever is de gemeente Veenendaal <<

Oude situatie



 

HOOGVLIEGERS
IN DE BOUW
Hoog boven de bouwplaats doen ze hun werk: de indrukwekkende

torenkranen die met schijnbaar gemak de zwaarste lasten verticaal 

en horizontaal verplaatsen om ze daarna met uiterste precisie

op de juiste plek te laten zakken. Hun silhouet is vaak al

van grote afstand te zien boven de skyline van de stad.

  Soms moeten torenkranen op de meest 

ongelukkige locaties worden opgebouwd. 

Zo ook in hartje Amsterdam, in de Nieuwe 

Doelenstraat, waar de oude bibliotheek van de 

Universiteit van Amsterdam (UvA) moest worden

gesloopt om op dezelfde plek weer een nieuw gebouw 

neer te zetten. Slechts 80 m2 was er beschikbaar om de

Fontexx-kraan van het type 202 EC-B 10T Litronic op te bouwen in 

het smalle straatje tussen de bestaande eeuwenoude panden achter

Hotel De L’Europe. Binnen diezelfde ruimte moest ook de telekraan van 

Van Schie zich kunnen opstellen om alle torensecties naar boven te hijsen. 

En op diezelfde plek moest er ook nog een paar vierkante meter over- 

blijven voor de vrachtauto’s die alle afzonderlijke secties, ballastblokken 

en overige onderdelen kwamen lossen. Maar de mannen van Van Schie

en Fontexx hebben wel hebben wel voor hetere vuren gestaan, die zijn van 

alle markten thuis. 

Op deze compacte locatie wordt nu een nieuwe universiteitsbibliotheek 

gebouwd die tevens dienst gaat doen als internationaal ontmoetings-

en educatiecentrum. Het gebouw sluit naadloos aan bij de monumentale 

panden van het naastgelegen Binnengasthuis.                                                                 
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Damwandkuip

Het project waar het hier om ging was de bouw van 

een groot appartementencomplex in Leidsche Rijn. 

Van Schie zette hier de damwanden met stempel-

raam, deed al het grondwerk, de bouwputinjectie 

en de bemaling. Voor de fundatie van de onder-

grondse parkeerkelder moest opnieuw zand worden 

aangebracht en alle gaten rond bouwtechnische 

obstakels worden opgevuld. Dat is precisiewerk.

Een grote graafkraan heeft hier niets te zoeken.

Dit is het werkterrein van de mini-gravertjes. 

In Mijdrecht staat een hele rij van dit soort

machientjes klaar om uit te rukken. <<

Treffender kan een spreekwoord niet in beeld 

worden gebracht: ‘Wie een grote kraanmachinist 

wil worden, moet onderaan beginnen’. In de bouw 

is dat vaak letterlijk en figuurlijk. Klein beginnen, 

veel ervaring opdoen, om daarna uit te groeien tot 

een allround vakman.

JOURNAAL

FONTEXX
Fontexx Cranes & Access maakt deel uit van de Van Schie Groep. Het bedrijf 

is gespecialiseerd in de verkoop, verhuur en het reviseren van torenkranen

en hoogwerkers. Fontexx-kranen staan over de hele wereld.

Binnen Nederland staan momenteel een tiental torenkranen van Fontexx 

opgesteld, werkend op diverse hoogtes en verdeeld over verschillende 

projecten. Van Eindhoven tot Amsterdam en van Den Bosch tot Groningen. 

De aansluiting van Fontexx bij Van Schie zorgt voor een breder aanbod van 

materieel bij grote bouwprojecten. Het vormt een perfecte aanvulling op de 

eigen verhuur van Spierings-vouwkranen, telescoopkranen en hoogwerkers. <<
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DAMWAND
TREKKEN
Er wordt momenteel gewerkt aan een enorm bouwproject in Diemen-Zuid. Het heet: 
Holland Park Diemen. Het gedeelte dat min of meer is afgerond wordt nu al ‘de nieuwe 
grachtengordel van Amsterdam’ genoemd. Een ander deel - met huizen voor elke
portemonnee - is nog volop in ontwikkeling. Daar wordt nog gegraven, geboord en geheid. 
Ook Van Schie is daar van de partij met de nieuwste Mobilram ABI-boorkraan.

Grondverzetmachines zijn er in soorten en maten: zware graafkranen (al dan niet radiografisch 

gestuurd), rupskranen, midikranen, minigravertjes. Stuk voor stuk machines, bedoeld voor 

het ontgraven en aanvullen van grond, het graven van sleuven, het herinrichten van 

een bedrijfsterrein of het aanleggen van riolering. Bij al dit soort werkzaamheden 

bestaat altijd het gevaar dat er - ondanks alle voorzorgsmaatregelen en metingen -

een bestaande ondergrondse kabel wordt geraakt. Er zijn bedrijven 

(lees: opdrachtgevers) die dat risico absoluut niet willen lopen, zoals 

ICT-bedrijven en vooral datacenters, waar veel kwetsbare kabels 

en leidingen in de grond zitten. Bij deze bedrijven is het dan 

ook ten strengste verboden om met machines in de grond 

te graven. Van Schie beschikt over een machine die niet 

graaft, maar de grond wegzuigt rond kabels, leidingen en 

boomwortels. Het apparaat bestaat uit een compacte zuigbox 

die aan de graafmachine wordt gekoppeld en hydraulisch wordt 

aangedreven. Op die manier worden met behulp van vacuüm-techniek 

kabels en leidingen op een veilige manier blootgelegd. <<

GRONDZUIGER

OVERKLUIZING A9 BIJ AMSTELVEEN
De A9, de autosnelweg die de gemeente

Amstelveen in tweeën splijt, gaat helemaal op
de schop. De weg wordt de komende jaren

verdiept aangelegd en verbreed over een lengte van
1,6 kilometer. Er komen drie overkappingen en het 
aantal rijstroken op elke rijbaan gaat van 3 naar 4. 

De nieuwe weg komt straks gemiddeld 8 meter
lager te liggen dan nu. In 2026 moet het hele

werk klaar zijn.

Voordat het zover is moeten er heel wat by-passes, tijdelijke bruggen, viaducten en

op- en afritten worden gebouwd om te zorgen dat tijdens de werkzaamheden

het normale verkeer gewoon kan door gaan. Belangrijke schakels in het hele

‘spaghetti’-ontwerp van omleidingswegen zijn de tijdelijke viaducten,

bestaande uit stalen bruggen van Janson Bridging, onderdeel van de

Van Schie Groep. Daar zijn bruggen bij met een lengte van rond

de 60 meter en een gemiddeld gewicht van 60 ton.

Met telescoopkranen van Van Schie Kraanverhuur worden

ze op hun plek gehesen. Belangrijk detail: nadat de brug in 

de juiste positie is gehangen, wordt er voor de veiligheid een 

dieplader met pontons onder geplaatst (zie foto). Met behulp 

van de hydraulische vering van de auto kunnen dan de

pontons klem onder het viaduct worden gezet, zodat de

monteurs veilig hun werk kunnen doen. <<
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In	dit	Holland	Park	West	komen	750	woningen,	waarvoor	962	heipalen	de	grond	

in	moeten.	De	damwanden	die	in	een	eerder	stadium	waren	aangebracht	moesten	

nu	weer	worden	verwijderd.	Geen	makkelijke	klus.	Het	ging	om	65	stalen	planken,	

14	meter	lang,	die	uit	de	vastgekoekte	klei	moesten	worden	getrokken.	Met	de	

nieuwste	ABI	TM	14/17V	ging	dat	van	een	leien	dakje.	De	kraan	beschikt	over	een	

effectief	trilblok,	een	zeer	schone	motor	(stage	5)	en	een	operationeel	docking-

systeem	waarmee	de	machinist	met	één	druk	op	de	knop	van	hulpstuk	kan

veranderen,	zonder	eerst	allerlei	slangen	te	moeten	verwisselen.	Bovendien	heeft	

de	kraan	een	extra	sterke	mast	met	een	grote	bruikbare	lengte.	En	last	but	not	

least:	hij	kan	in	no-time	worden	opgebouwd.	<<      



Heffen, even hooghouden, deadlift…

en weer laten zakken. Een knap staaltje 

powerliften, uitgevoerd door vier telekranen 

van Van Schie. Het gebeurde in Woerden, 

waar de middensectie van een zware

betonnen brug even opgetild moest worden 

om een paar woonarken door te laten.

Van Schie B.V.

Constructieweg 100

3641 SP Mijdrecht

0297 - 237 537

info@vanschie.com

vanschie.com

‘POWERLIFTING’
Met op de achtergrond de oude stellingmolen ‘De Windhond’ -

gebouwd in 1755 - ligt in het centrum van Woerden de Burgemees-

ter Vosbrug. Ooit was het een echte ophaalbrug, maar in 1992 is 

daar een vaste betonnen brug voor in de plaats gekomen. Toen 

destijds die beslissing werd genomen was dat geen prettig bericht 

voor het handjevol woonarken dat in de Singel lag afgemeerd. Die 

konden ineens geen kant meer op, omdat de brug te laag was om er 

onderdoor te varen. De gemeente Woerden heeft toen aangeboden 

om éénmaal in de vijf jaar de middensectie te ‘liften’ om de arken 

te laten passeren, bijvoorbeeld om uit varen voor onderhoud elders. 

Afgelopen 2 april was het weer de dag dat de brug omhoog mocht. 

Dat gebeurde voor het laatst in 2017, daarvóór in 2011. Er waren vier 

telekranen voor nodig om het 200-ton zware bruggedeelte te liften. 

Voor de gemeente tevens een uitgelezen moment om de brug aan 

een inspectie te onderwerpen. <<


