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Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen.
Alstublieft! De brochure van RvB. Een impressie van ons werk en van wat we voor u kunnen betekenen. 

Ontdek hoe we de afgelopen twee decennia zijn uitgegroeid tot een infraspecialist die met unieke 

oplossingen komt. Ervaring waarmee u uw voordeel kunt doen.

Uitdagingen zijn er genoeg. Van fietsers tot zwaar vrachtverkeer en van zware containers tot winkel-

wagentjes. Zo veelzijdig als de logistieke activiteiten zijn in Nederland, zo veelzijdig is ook de bodem. 

De aanleg van terreinverharding vraagt dan ook om specifieke oplossingen. Afgestemd op de locatie, 

berekend op de bodembelasting.

Daarbij zijn het niet alleen de rekenprogramma’s of machines die tot de juiste oplossing leiden. Bij RvB 

geloven we dat menselijke creativiteit het verschil maakt. Wie in staat is om anders naar een probleem te 

kijken, komt met verrassende oplossingen. We stimuleren dan ook graag creatieve ontwerpen, op voor-

waarde dat ze zorgvuldig onderbouwd worden. Dat is het mooie van RvB. We combineren verschillende 

divisies – denkers én doeners – tot een uniek, gespecialiseerd bedrijf. Als u deze brochure leest, krijgt u een 

eerste indruk. We geven hier graag een vervolg aan met een persoonlijke kennismaking!

Hans Reijersen van Buuren

Hans Reijersen van Buuren



ZAND, GROND, BETON, ASFALT. 
MAAR VOORAL: CREATIVITEIT.
Uw vraag is heel concreet. U wilt een verharding 

realiseren in een logistieke of industriële omgeving 

óf in de openbare ruimte. Dat is complexer dan het 

lijkt. U hebt te maken met een zettingsgevoelige 

onder grond, duurzaam heidseisen, zware belasting 

van de infra s truc tuur, 24-uurs business, een routing-

vraagstuk of bud get tech nische beper kingen. En er 

hangt veel vanaf.

Engineering en realisatie
RvB ontwikkelt als engineeringsbureau de oplossing,

realiseert als infraspecialist de verhar ding en biedt 

unieke expertise op het gebied van grond stabi li-

satie, vloeistofdichte vloeren en zettings arme con-

structies. Tot onze opdrachtgevers behoren onder 

meer grote logistieke bedrijven, productie be drijven, 

dienst ver leners, retailers en gemeenten. Bij tal van 

cases hebben we bewezen met de winnende 

oplossing te komen. En dat is niet toevallig.

De kracht van creativiteit
We geloven in de kracht van creativiteit. Het is 

ons ver mogen niet alleen de oplossing, maar ook 

het vráágstuk anders te bekijken. Dat leidt soms 

tot verrassend inventieve oplossingen; staaltjes 

van innovatie, technisch geavanceerd. Soms leidt 

het juist tot verrassend eenvoudige oplossingen, 

onverwacht effectief. Van beide hebben we voor-

beelden genoeg.  

Geen platgetreden paden
Platgetreden paden en bekende wegen zijn er 

genoeg. Voor bijna elk infravraagstuk is al eens 

een oplossing bedacht. Maar het kan beter. Het 

kan anders. Er zijn meer routes. Benieuwd naar 

onze oplossingen? In deze brochure geven we u 

alvast een paar voorbeelden. Zullen we binnenkort 

persoonlijk kennismaken?



Wij houden ervan. Infravraagstukken die ronduit 

complex zijn, met voorwaarden en omgevings-

factoren die elkaar in de weg zitten. Prachtig. Ze 

zijn de mensen van RvB Engineering uit het hart 

gegrepen. Het zijn juist déze vraagstukken waarbij 

creativiteit het verschil maakt. In dat opzicht zijn 

we geen standaard engineeringbureau. 

Het begint met een idee 
Als engineers zijn we goed in berekeningen en 

onderbouwingen. Maar: het begint met een goed 

idee. De kans dat u de beste oplossing krijgt, is 

omgekeerd evenredig aan de omvang van de 

stapels papier. 

Ontwerpen en onderbouwen
We ontwikkelen oplossingen voor infra vraag-

stukken. Samen met ons komt u tot de optimale 

oplossing. Stap voor stap, goed onderbouwd, 

na gedegen onderzoek en op basis van solide 

berekeningen. We toetsen al onze ideeën aan de 

voorwaarden. Kostenbeheersing en praktische haal-

baarheid zien we niet als beperking. Voor ons 

liggen ze in het verlengde van doelmatigheid en 

duurzaamheid.

Beter één briljante vondst dan stapels papier
RvB Engineering helpt u uw projecten te realiseren. In alle fasen van een project 

ondersteunen we u met de nodige kennis en creativiteit. Het doel: een project dat u 

volledig onder controle houdt. En een resultaat dat voldoet aan uw programma van 

eisen of dat zelfs overtreft.

Fase Diensten
ONDERZOEKSFASE • Bodemonderzoeken

 •  Landmeetkundig- en geotechnisch onderzoek

  • Terreininspectie en verhardingsadvies

VERGUNNINGSFASE • Vergunningenscan en -aanvraag

CONTRACTFASE •  Schetsontwerpen, voorlopige en definitieve 

ontwerpen

  • Uitvoerings- en revisietekeningen

  • Budget- en bestekramingen

UITVOERINGSFASE • Directievoering

OPLEVER- EN BEHEERFASE • Oplever- en as built-dossiers

  • Beheer- en onderhoudsplannen
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1. Milieustraat Sliedrecht
Maximale ruimtebenutting en optimale schaalbaarheid. Dat waren 

de uitgangspunten bij het ontwerp. Een uitdaging: de grond was 

onvoldoende draagkrachtig. We ontwierpen een solide fundering, met 

hergebruik van de bodemmaterialen.

2. Atletiekbaan, Assendelft (i.o.v. Antea Group)
Een atletiekbaan met nul centimeter zetting in tien jaar tijd. Dat is op de 

zestien meter dikke ‘moerasgrond’ in Assendelft een hele opgave. Wij 

ontwierpen een onderheide constructie die aan de hoogste eisen voldeed.

3. Hoeben Metalen, Kampen
Een ontwerp met complexe uitgangspunten: een zwaar belast, 

havengebonden terrein, volledig vloeistofdicht en onderhoudsvriendelijk.  

4. Stolthaven, Moerdijk (i.o.v. Cordeel Nederland)
In nauw overleg met het bevoegd gezag maakten we het ontwerp voor 

het drie hectare grote terrein.  Het rioleringssysteem, met een olie-/

benzineafscheider, heeft een capaciteit van maar liefst 350 liter/seconde. 

Ook alle verhardingen werden door RvB gerealiseerd. 

5. Wärtsilä, Kampen (i.o.v. Swisslog)
Een uitdaging: op weinig draagkrachtige grond een terrein realiseren 

dat berekend is op reachstackers van meer dan honderd ton. 

We ontwikkelden innovatieve oplossingen om de stabiliteit en 

duurzaamheid te garanderen.

6. Evangelische Broedergemeente, Zeist
Een project waarbij we opnieuw bewezen dat creativiteit tot besparingen 

leidt. We tekenden voor de totale engineering van riolering, fundatie 

en verharding. Behalve efficiency was respect voor de monumentale 

omgeving een belangrijke eis.



Inventieve 
oplossingen:
daar houden 
we van.

De beste ontwerpen en berekeningen moeten 

worden getoetst aan de praktijk. Juist dat is 

onze kracht. Zo realiseren we besparingen.  



Het zijn nogal verschillende funderingen en ver-

har dingen die RvB realiseert. Van parkeer ter reinen, 

op- en over slag ter  reinen en kades tot milieu straten, 

fietspaden en erfverhardingen. Maar ze hebben één 

ding met elkaar gemeen: het zijn totaaloplossingen. 

Onze ontwerpers en  engi neers leggen de basis 

met een sterk en goed onderbouwd ontwerp. 

Als infraspecialist bewijzen we dat dit ontwerp 

haalbaar is. We dragen zorg voor de uitvoering en 

eventueel voor het langjarig onderhoud.

Realisatie van terreinverhardingen
Zo realiseren we al dan niet specialistische terrein-

ver hardingen voor ondernemers, organisaties en 

over  heden. Het vermogen pragmatisch naar infra-

vraagstukken te kijken, spreekt ondernemende 

opdrachtgevers aan. De wetenschap dat we een 

engineeringsbureau in huis hebben, garandeert 

op drachtgevers een doordacht ontwerp. En juist 

de combinatie van die twee maakt ons tot een 

betrouwbare partner die adequaat inspeelt op 

de vraag.

Infraspecialist en organisator
RvB kunt u zien als een infraspecialist. We werken 

landelijk. Dankzij een groot netwerk van onder-

aannemers en andere partners hebben we voor 

elk project de gewenste capaciteit. We hebben 

zelf uitvoerende medewerkers en materieel. Maar 

waarom zouden we dure en milieubelastende 

kilometers maken als mensen en machines in 

de omgeving van uw project beschikbaar zijn? 

Onze kracht is het organiseren van projecten, het 

aansturen van onderaannemers, verweven met 

onze specialisaties. Ons bedrijfsbureau is de spil 

van elk project.

DE KRACHT VAN CREATIVITEIT

Een ontwerp is zo goed als de uitvoering ervan

RVBREALISATIE.NL

Funderingen
Soms volstaat een traditionele fundering. Kunnen 

we daarvoor de bestaande verhardingen tot puin 

breken en met bindmiddelen verrijken, dan is dat 

uiter mate efficiënt. U bespaart op de aan- en af-

voerkosten van materialen. Elk jaar realiseren we 

honderdduizenden vierkante meters cement ge-

bonden funderingen. Deze produceren we in het 

werk. Door de kracht en eigenschappen van deze 

fun dering kunnen we vaak aanzienlijk besparen 

op de dikte van de verhardings-/afwerklaag.

Met een  doordachte grondstabilisatie versterken 

we de draagkracht van de bodem. We passen 

hierbij ook minder conventionele en uitermate 

effectieve oplossingen toe.

Bijna elk bodemmateriaal kunnen wij benutten 

bij het realiseren van een sterke fundering. 

Typisch RvB. De kracht van creativiteit!

Riolering
Met de steeds intensiever wordende buien 

vraagt de riolering om een doordachte oplossing.  

Als infra specialisten zien we maar al te vaak de 

ge volgen van een te makkelijke oplossing.

Met een goede afvoer van hemelwater voorkomt u 

schade aan de verharding en overlast voor verkeer. 

Wij ontwerpen en realiseren een rioleringsstelsel 

met de vereiste capaciteit en eventuele milieueisen.

Verharding
We realiseren verhardingen van uiteenlopende 

ma te rialen, zoals asfalt, beton, steen en 

bedrijfsvloerplaten. De ene keer gaat het om louter 

functionele verhardingen op logistieke terreinen. 

De andere keer realiseren we representatieve 

parkeerterreinen rond kan toor  ge bouwen of 

winkels. In de keuze voor ver har dings materialen 

denken we graag creatief. Zo kiezen we soms voor 

hergebruik van materialen of materialen met een 

unieke uitstraling.
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1. Prologic, Tilburg (i.o.v. Cordeel Nederland)
Rond dit 35.000 m2 grote distributiecentrum realiseerden we de complete 

infrastructuur. We brachten een cementgebonden fundering aan, met asfalt 

als eindverharding.

2. Stolthaven, Moerdijk (i.o.v. Cordeel Nederland)
We voorzagen deze drie hectare grote tankcontainer & cleaning terminal van 

een verharding die levenslang vloeistofdicht is. Daarnaast realiseerden we de 

riolering (capaciteit 350 liter/seconde) en een olie-/benzineafscheider.

3. Milieustraat, Westknollendam (i.o.v. HVC Groep)
In dit veengebied bood een uniek funderingsontwerp de beste oplossing. 

Een sterke basis voor de turnkey opgeleverde milieustraat.

4. Alcoa Architectuursystemen, Harderwijk (i.o.v. Hercuton)
Voor deze opdrachtgever legden we een terrein aan rond het  

distributiecentrum. Op de ruim 11.000 m2 fundering brachten we zowel 

asfalt als bestrating aan. Het volledige rioleringssysteem was ook onderdeel 

van het turnkey project. 

5. Jachthaven, Zeewolde (i.o.v. Dormio Projecten)
We realiseerden de nieuwe jachthaven, inclusief strand, pier, beschoei-

ingen en stortsteen. Daarnaast realiseerde RvB de riolering, bestratingen en 

overige terreinverhardingen. Het resultaat: een schitterend, recreatief terrein.

6. Riwald, Kootstertille (i.o.v. H.H. Exploitatie)
Dankzij de keuze voor een sterke fundering, konden we dit recyclingterrein 

van een relatief dunne asfaltlaag voorzien. Een efficiënte heavy-duty 

verharding.



Comfortabel voor elke
weggebruiker.

RvB Grondstabilisatie realiseert wegen met een natuurlijke uitstraling. 

Maar dan zonder kuilen, plassen en overmatige stofvorming.  



RVBGRONDSTABILISATIE.NL
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Het stabiliseren van terreinen en wegen is een vak 

apart. Een uitdaging die om technische kennis 

én uitvoerende creativiteit vraagt. RvB heeft in 

dit opzicht veelzeggende pro jec ten gerealiseerd. 

Projecten waarvoor we na ge degen vooronderzoek 

specifieke oplossingen ont wikkelden. 

Er valt veel te besparen
Bij het stabiliseren van grond zijn de gewenste 

constructieve eigenschappen het uitgangspunt. 

De vraag is: hoe gaat u deze bereiken? Hoe kunt u 

zoveel mogelijk gebruik maken van de aanwezige 

materialen? Hoe bewaakt u de grondbalans van 

een project en beperkt u transportbewegingen 

c.q. CO2-uitstoot? Onze ervaring is dat er in deze 

opzichten veel valt te besparen! Oplossingen die 

wij in allerlei varianten met succes toepassen zijn:

• additief-stabilisaties;

• verkalkingstechnieken;

• traditionele stabilisaties. 

Gemengd in het werk of elders
Het aanbrengen van stabilisaties kunnen we op 

twee manieren doen.

•  MIXED-IN-PLACE. Hierbij mengen we de 

grond, bindmiddelen en het additief ter plaatse 

met onze zelfrijdende frees.

•  MIXED-IN-PLANT. Hierbij vervoeren we de 

grond naar onze mobiele mengmachine – 

opgesteld op een zeer nabije locatie of elders. 

Zo beperken we de CO2-uitstoot. De met 

bindmiddelen gemengde grond brengen we 

vervolgens weer aan op de juiste plaats.

Bij elk project toetsen wij de mogelijkheden door 

middel van een vooronderzoek, waar verschillende 

samenstellingen getest worden. Zo komen we 

tot de economische en maatschappelijke meest 

verantwoorde oplossing.

Grondstabilisaties die het verschil maken
Paden en wegen
Paden en wegen. Hoe geeft u ze een natuurlijke uit-

straling? En hoe voorkomt u tegelijk overlast door 

stof of modder? Wij bieden de oplossing. Een sta bi-

lisatie waarbij we maximaal gebruik maken van alle 

materialen die op de locatie aanwezig zijn. Door het 

eventueel toevoegen van onze additieven creëren 

we een solide ondergrond, al dan niet afgewerkt 

met een eindverharding. Een duurzame oplossing 

voor bouwwegen, kavelpaden, fietspaden, zand-

wegen, wandelpaden en recreatieterreinen.

Terreinen
Uw terreinverharding is zo sterk als de ondergrond. 

Voor zwaar belaste terreinen is méér nodig dan 

een solide eindverharding van steen of asfalt. Wij 

maken met onze eigen stabilisaties van bijna elke 

bodem een goede ondergrond. Voor op- en over-

slaglocaties, parkeerterreinen, haventerreinen, 

kadeterreinen en eve ne menten locaties. Dankzij de 

stevige fun da tie kunt u volstaan met een dunnere 

toplaag- en/of elementverharding. Het bewijs dat 

kwaliteit, duur zaamheid en efficiency uit stekend 

samengaan.

Windparken
Waar een windturbine wordt gebouwd, is ter rein-

verharding nodig. Enerzijds omdat de windturbine 

bereikbaar moet blijven voor onderhoud. Anderzijds 

omdat de bouw een logistieke operatie is die 

ruimte vereist. Wij realiseren op elke ondergrond 

betrouwbare (tijdelijke) toegangswegen en opstel-

plaatsen voor kranen. Ondanks de hoge belasting 

wordt er slechts een beperkt percentage nieuwe 

bouwstof aangevoerd. Een tijdelijke infrastructuur 

kunnen we na realisatie van de wind turbines 

gemakkelijk fijn frezen en inzaaien. Heel duurzaam.

Overige toepassingen
Naast paden, wegen, terreinen en windparken 

stabiliseren we ook de ondergrond op uiteen-

lopende andere locaties.

Van fietsers tot zware voertuigen
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1. Gemeente Elburg, Doornspijk
De 650 meter lange Badweg in Doornspijk heeft haar natuurlijke 

uitstraling behouden. Maar dan zonder overmatige stofvorming en zonder 

kuilen en plassen.

2. Gemeente Ermelo
Het door boomwortels beschadigde fietspad hebben we vernieuwd, met 

hergebruik van alle materialen. Het duurzame fietspad – dat qua uitstraling 

helemaal in de omgeving past - was goed voor de Veluwse Innovatieprijs.

3. RDW, Lelystad
Een staaltje van massastabilisatie. In plaats van 5.000 m3 klei af te graven, 

hebben we de bodem door verkalking versterkt. Klaar voor intensieve 

belasting als testbaan. Zo voorkwamen we kostbare aan- en afvoer van 

materialen.

4. European Metal Recycling, Rotterdam
De bodem was op deze locatie weinig draagkrachtig. Een zwaar belast 

rangeerterrein recycleden we tot een ijzersterke ondergrond, afgewerkt 

met een betonnen eindverharding.

5. Bruil Infra, Harderwijk
Een ondergrond met weinig draagkracht in combinatie met een zeer hoge 

terreinbelasting. Voor asfaltcentrale Bruil reden om de juiste fundatie door 

ons te laten aanbrengen.

6. Roosendaalsche Vliet, Roosendaal (i.o.v. H4A Infratechniek)
Het opbouwen van een windturbine vraagt om een betrouwbare 

ondergrond, berekend op een bouwkraan. Die realiseerden wij met 

behulp van de aanwezige materialen. Druksterkte: 7 MPa.



Maximale zekerheid 
dankzij onze 
vloeistofdichte 
onderafdichting.

Voortaan kunt u uw vloeistofdichte terrein op elk moment laten inspecteren.

U voldoet altijd aan alle eisen.

 



De aanleg van een vloeistofdicht terrein is een 

specialisme van RvB. We hebben al veel bedrijfs-

terreinen voorzien van een afdichting waar geen 

druppel vloeistof doorkomt. Dat doen we niet 

alleen op de traditionele manier. Het probleem 

van de bekende vloeistofdichte terreinverharding 

is namelijk dat deze moeilijk vloeistofdicht is 

te houden. Zeker in bedrijfssituaties waar de 

werkvloer elke dag veel te verduren krijgt door 

de mechanische belasting. Door het intensief 

gebruik van de werkvloer kunnen er al snel veel 

kleine beschadigingen ontstaan. De kosten van 

het herstel zijn dan ook groot.

De oplossing van RvB
Bij RvB hebben we daarom ook een innovatieve 

oplossing ontwikkeld om kleine en grote terreinen 

vloeistofdicht te verharden. Het basisprincipe is 

een voudig: scheiding van de werkvloer en de vloei-

stofdichte ondervloer. Het resultaat is excellent. 

Ondanks de gebruikelijke beschadigingen aan 

de werkvloer blijft de verharding vloeistofdicht. 

Dat betekent een flinke besparing op uw onder-

houdsbegroting! Onder de verharding bevindt 

zich namelijk een unieke onderafdichting die 

onderhoudsvrij is. 

De voordelen
De vloeistofdichte vloer van RvB heeft aanzienlijke 

voordelen:

•  Geschikt voor elke ondergrond, ook de zettings-

gevoelige bodems.

•  Blijvend vloeistofdicht, met een levensduur ver-

wachting van tenminste 100 jaar.

•  Lage onderhoudskosten door scheiding werk-

vloer en vloeistofdichte ondervloer.

Een vloeistofdicht terrein,
zonder gat in uw begroting De ideale onderafdichting

RvB maakt onder meer gebruik van de vloeistof-

dichte onderafdichting. En niet zonder reden: 

deze gepatenteerde voorziening heeft een veel 

langere levensduur dan traditionele toe passingen, 

en is geschikt bij zettings  gevoe lige onder gronden 

door de hoge plastische eigen schappen. De toe-

passing heeft dankzij een gel-vor ming (tegen 

uitspoeling) een zeer lage door latendheid en een 

hoge chemische en fysieke stabiliteit. Door de 

hoge levensduur is het een doordachte oplossing.

 

Vloeistofdicht, zettingsarm, onderhoudsvrij
Steeds vaker kiezen opdrachtgevers voor onze 

 onder houdsvrije oplossing. Een vloeistofdichte 

on der vloer met daarop een werkvloer als eind -

verharding. Hebt u ook nog eens te maken met 

een zettingsgevoelige bodem? Dan combineren 

we de vloeistofdichte terreinverharding met een 

uit gekiende zettingsarme constructie. 

RVBVLOEISTOFDICHT.NL
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1. Hoeben Metalen, Kampen
Op het eerste gezicht is het 3 hectare grote haventerrein gewoon bestraat. 

Maar dankzij de Trisoplast® onderafdichting die wij toepasten, komt er geen 

druppel vloeistof in de grond.

2. Beelen Sloopwerken, Vlaardingen
In opdracht van Beelen Sloopwerken voorzagen we 2 hectare terrein van een 

vloeistofdichte onderafdichting. Ondanks beschadigingen aan de zwaarbelaste 

werkvloer blijft het terrein vloeistofdicht. Een efficiënte, onderhoudsarme 

oplossing!

3. Riwald, Almelo (i.o.v. H.H. Exploitatie)
Eindelijk hoeft Riwald zich geen zorgen meer te maken over scheurvorming in 

de verharding. Dankzij onze vloeistofdichte oplossing, vereist de onderafdichting 

geen onderhoud, ondanks de zettingsgevoelige ondergrond.

4. Reukema Blocq & Maneschijn, Harderwijk
We realiseerden de complete verharding. Vloeistofdicht. Ook brachten we een 

wandconstructie, riolering, putten en olie-/benzineafscheiders aan.

5. Kurstjens Grubbenvorst
Dit terrein legden we compleet aan. De bedrijfsvloerplaten zijn voorzien van 

een vloeistofdichte onderafdichting. Het voordeel: ook zonder reparaties aan 

de verharding blijft het terrein vloeistofdicht.

6. VOPAK Eemshaven (i.o.v. Cordeel Nederland)
Het ontwerp en de realisatie van de complete infrastructuur voor twee 

tankparken. Bundwalls in combinatie met vloeistofdichte onderafdichting 

voorkomen dat gevaarlijke stoffen na incidenten in de bodem dringen. 

We brachten 2 hectare vloeistofdichte onderafdichting en 7 hectare 

vloeistofdichte folie aan. 



Overal waar ruimte is, kan een draagkrachtig ter-

rein worden gerealiseerd. Zo denken wij erover. 

Ook op zettings gevoelige onder gronden zijn er 

legio mogelijkheden om een terrein met minimale 

zetting te realiseren. Met onze constructies voor 

zettings gevoelige bodems leggen wij zelfs zwaar-

belaste terreinen aan op klei- en veen gronden. 

Deze kunnen vrijwel direct belast worden met 

de zwaarste, meest dynamische en statische 

belastingen. 

Denken en doen
Het realiseren van een zettingsarme constructie 

is een kwestie van denken én doen. Wij tekenen 

voor de engineering en voor de realisatie. Dat is 

de kracht van RvB: ontwerpen met praktijkkennis, 

realiseren met vakkennis. Goed voor een stevige 

basis onder elk project.

Ook voor zwaarbelaste terreinen 
op klei- en veengronden

RVBZETTINGSARM.NL

DE KRACHT VAN CREATIVITEIT

Wilt u een terreinverharding realiseren op een 

slappe bodem? Dan zal de kwaliteit van de fun-

dering bepalen of de verharding stand houdt. Dat 

is een uitdaging. Een complex vraagstuk dat soms 

zelfs onoplosbaar lijkt te zijn. Maar hoe zacht de 

bodem ook is, RvB heeft altijd een oplossing.

Zachte bodem, zware belasting
De zettingsarme constructies van RvB zijn een 

opvallend effectieve oplossing. We hebben al bij 

diverse projecten bewezen dat onze fundering 

ongeëvenaard is. Wat vandaag nog een onstabiele 

klei- of veenbodem is, kan morgen een duurzaam 

verhard terrein zijn. Samen met RvB Engineering 

hebben we een inventieve constructie ontwikkeld. 

Een constructie die berekend is op de zwaarste 

be las ting. Zettingsarm of zettingsvrij, wat u wilt.

Duurzame oplossing, 
lage onderhoudskosten
Omdat de verharding dankzij de zettingsarme 

constructie goed gefundeerd is, hoeft u weinig 

onderhoud te verwachten. Het risico op 

scheurvorming  en verzakkingen is zeer klein. 

Daarmee is de keuze voor onze oplossing een 

winstpunt voor de lange termijn.

Een ijzersterke oplossing voor de zettingsgevoelige bodem
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1. Brede School, Boskoop (i.o.v. De Groene Verbinding)
Het bestek voor de toegangsweg en het schoolplein vereiste minimale 

zetting de komende 30 jaar. Met onze oplossing konden we daar 

uitstekend aan voldoen in dit veengebied.

2. Atletiekbaan, Assendelft (i.o.v. Antea Group)
Een atletiekbaan met nul centimeter zetting in tien jaar tijd. Dat is op de 

achttien meter dikke ‘moerasgrond’ in Assendelft een hele opgave. Wij 

ontwierpen op een innovatieve wijze een onderheide constructie die aan 

de hoogste eisen voldeed.

3. Wärtsilä, Kampen (i.o.v. Swisslog)
Een uitdaging: op weinig draagkrachtige grond een terrein realiseren 

dat berekend is op reachstackers van meer dan honderd ton. We 

ontwikkelden innovatieve oplossingen om de stabiliteit en de minimale 

zettingseis te garanderen. 

4. Graansloot Agrifirm-Plant, Kampen (i.o.v. Weever Bouw)
Het terrein onder en rond de graanloods wordt zwaar belast door de 

bulkopslag van graan. Wij realiseerden een sterke, onderheide fundatie in 

deze zettingsgevoelige ondergrond.

5. Tuincentrum De Bosrand, Alphen aan de Rijn
Een turnkey project. Een zettingsgevoelige ondergrond veranderde in een 

sterke basis voor de staalconstructie van het tuincentrum. Winkelvloer 

en parkeerplaats vormen een blijvend strakke ondergrond, waarop het 

gemakkelijk rijden is (ook met winkelwagentjes!).

6. Milieustraat, Westknollendam (i.o.v. HVC Groep)
In dit veengebied bood een uniek funderingsontwerp de beste oplossing 

voor het 8.500 m2 grote terrein. Een sterke basis voor de turnkey 

opgeleverde milieustraat.
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