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Een woord vooraf van de jury
 Het aantal inzendingen is ligt deze editie op 43. Dat is iets meer dan bij de vorige
editie. Het geeft aan dat de opzet van de prijs en het initiatief om laagdremplig het
innovatieve vermogen van de sector meer zichtbaar te maken, blijft aanspreken.
Helaas vielen er om verschillende redenen (tijdgebrek, innovatie nog niet ‘marktgereed’) ook nog 8 inschrijvers af.
 De jury ziet, ten opzichte van de vorige edities, de volgende trends in de inzendingen:


De kwaliteit van de inzendingen is onverminderd hoog, ook gezien
de vele meegezonden introductiefilms.



In de inzendingen zien we enkele trends: de toenemende digitalisering in de infrasector, hergebruik van wat vroeger afval was en
oplossingen voor (tijdelijke) waterberging/-infiltratie in straten.



Er wordt in steeds meer inzendingen expliciet geredeneerd vanuit
maat-schappelijke behoefte/belang in plaats van alleen het presenteren van puur de techniek. Daardoor spreken de inzendingen
een groter publiek aan.



Er zijn meer gezamenlijke inzendingen van bedrijven samen met
opdracht-gevers, waarbij deze editie ook de Technische Universiteiten nadrukkelijk gezamenlijk aanwezig zijn. Een zeer positieve
ontwikkeling.

 Deze editie zijn voor het eerst de genomineerden uitgenodigd om op de Bouwcampus te pitchen voor de jury. Deze pitches geven een welkome extra dimensie
aan de inzendingen en verdient navolging. De jury adviseert de organisatie om bij
de volgende editie de genomineerden extra te ondersteunen voorafgaand aan de
pitch, bijvoorbeeld door een korte training ‘pitchen’. Het enthousiasme tijdens de
pitches en het zichtbare genoegen van de partners om samen te werken, geeft
aan dat samenwerken in de sector niet alleen noodzaak is maar ook leuk!
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1. INLEIDING
Elke editie roept InfraTech iedereen uit de sector op om baanbrekende ideeën te
lanceren voor de aanleg en het onderhoud van infrastructuur in de breedste zin van
het woord. Ook tijdens InfraTech 2015 zal de InfraTech Innovatieprijs worden uitgereikt. Het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen, maar ook particulieren kunnen
meedingen naar de prijs. De InfraTech Innovatieprijs bestaat sinds 1995 en heeft een
laagdrempelig karakter.
Bij de InfraTech Innovatieprijs 2017 zijn twee categorieën van innovaties bepaald; de ‘product innovatie’ en de ‘project innovatie’. Onder de categorie ‘product’
vallen inzendingen waarbij bestaande producten en diensten zijn aangepast/vernieuwd of nieuwe producten en diensten zijn ontwikkeld. Onder de categorie
‘project’ vallen inzendingen waarbij in projecten op een vernieuwende wijze is samengewerkt en/of (bedrijfs-)processen efficiënter/flexibeler zijn ingericht.
Op 8 december 2016 komt de jury van de InfraTech Innovatieprijs 2017 bijeen
om de pitches van de genomineerden te zien, en aansluitend en winnaars in de twee
categorieën te kiezen. De jury bestaat uit de volgende personen:






Jan Hendrik Dronkers - Directeur-Generaal Rijkswaterstaat
Annemieke Nijhof - CEO Tauw Group BV
Maxime Verhagen - Voorzitter Bouwend Nederland
Johan Vermeer Stadsontwikkeling Rotterdam
Tomas te Velde – TU-Delft en Jonge Geesten

De jury werd terzijde gestaan door een voorscreenteam:
Cees Buijs
Koen van der Kroon
Robbert Naus
Arie Bleijenberg
Majorie Jans

–

Stadsontwikkeling Rotterdam
Rijkswaterstaat
DuraVermeer
TNO
de Bouwcampus

De organisatie en begeleiding van de InfraTech Innovatieprijs is verzorgd door Richard Mulder (Bouwend Nederland) en Saskia Clappers (Rotterdam Ahoy).
De jury wil de inzenders, de leden van het voorscreenteam, de organisatie en alle
andere betrokkenen danken voor hun inzet en inbreng.
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2. CATEGORIE PRODUCT INNOVATIE
Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samen-leving te profileren en de marktpositie te versterken. Innoverende
bouwbedrijven kunnen oplossingen bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken.
De InfraTechInnovatieprijs biedt met de categorie ‘product innovatie’ het podium om
de door hun (eventueel gezamenlijk met anderen) nieuwe ontwikkelde of aangepaste/vernieuwde producten en diensten in te zenden.

2.1 INZENDINGEN PRODUCT INNOVATIE
Bedrijfsnaam

Inschrijving

1 4PS

4PS BIM Bridge, verbindt engineering met logistiek

2 Arcadis

Smartline

3 BAM Infra

Innovatieve afzinkbare windturbinefundaties

4 BAM Infra en Movares

ShimLift: betere spoorligging en efficiënter onderhoud

5 Basilisk-Contracting BV

Basilisk, Self-Healing Concrete

6 Betonmortelbedrijven Cementbouw

Next Generation Concrete

7 Boskalis Dolman B.V.

Beaumix

8 Croonwolter& dros

De intelligente lantaarnpaal'

9 Drainvast bv

Drainstop

10 ERIKS

"De Slimme Afsluiter"- Slim verbinden door de afsluiter een stem te geven

11 Forze Hydrogen Electric Team Delft

Dreamteam Forze: Driven by hydrogen

12 GAMPET Products

plastic fantastic - De mobiele recycler

13 GNB Groep b.v.

C2CA Technology (concrete recycling)

14 Geometius bv

Mobiel 3D-Scannen in een handomdraai

15 GR technics bvba

Stille duurzame lichtmast

16 Innovience International BV

OptoXS, supersnelle optische aansluiting overal in huis

17 JLD Contracting

JLD - Dijkstabilisator

18 Meever & Meever

Stroke Multiplicator

19 Ooms Civiel bv

Skid Resistance & Smart Ravelling Interface Testing Device (SR-ITD)

20 Provincie Noord-Holland

Grassap als gladheidsbestrijdingsmiddel?

21 Royal HaskoningDHV

BIM/OTL: nieuwe aanpak voor geïntegreerd project- en assetmanagement

22 Strukton Civiel/Provincie Gelderland/Apollo Vredestein/Utwente

Labelling wegdekken

23 Struyk Verwo Infra

Cementloze beton voor stenen én tegels

24 Strukton Civiel/Ballast Nedam/Stragbag

OPA8 - alternatief tweelaags ZOAB

25 TBI Infra Asset Management

Multifunctionele smalle onderhoudsvoertuigen

26 v.d. Bosch Beton

Reduton® - Cementloos beton

27 Van den Herik Sliedrecht

Piping Control

28 Van Herwarden Energie BV

GOEDE Windenergie

29 Zensor

Infrastructure Health monitoring

30 IPCO

WExTECH

31 InfraDelft BV en Bergschenhoek Civiele Techniek BV

Zettingvrije tunnelconstructie zonder paalfundering

32 Stichting DakAkker in cons. met Binder greenprojecten, Optigroen en RMC

Slimdak
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2.2 WINNAAR IN DE CATEGORIE PRODUCT INNOVATIE

WINNAAR
SHIMLIFT
BAM, Movares

De ShimLift maakt het mogelijk de ruimte
tussen dwarsligger en spoorstaaf te verstellen. Met name bij de overgang van
ballastspoor naar betonspoor (zoals bij
bruggen en overwegen). De verzakking
leidt tot hinderlijke stoten in de trein en
dure werkzaamheden om het spoor opnieuw ‘op te schudden’ en stabiel te leggen.
ShimLift is een uitkomst voor locaties waar
de spoorligging moeilijk kan worden onderhouden. Verzakking van dwarsliggers tot
30 millimeter kan hiermee gecompenseerd
worden. Na succesvolle pilots tussen Breda en Gilze-Rijen en de brug over de
Maas bij Ravenstein, is de ShimLift toegepast bij een groot aantal dwarsliggers van
het nieuwe spoortraject Utrecht-Vaartsche
Rijn.
De jury constateert dat reeds in 2014 deze innovatie in testfase is gegaan en nu
breed toepassing begint te vinden in zowel het binnenland als het buitenland. Een
creatieve oplossing met maatschappelijk nut en exportpotentieel. Wat de jury aanspreekt is de combinatie van ‘simpelheid’ met ‘ingenieusheid’; een paperclipoplossing. Een oplossing die tijdens de pitch op de Bouwcampus ook nog een extra positief effect blijkt te hebben: de knieen van de conducteurs. Al met al een innovatie met
een vernieuwd karakter, met hoog maatschappelijk nut, export potentieel en een
simpele oplossing biedt om tijd, geld en……. de knieen van conducteurs te sparen.

Pagina 4 van 13

4

JURYRAPPORT INFRATECH INNOVATIEPRIJS 2017

2.3 OVERIGE GENOMINEERDEN CATEGRORIE PRODUCT INNOVATIE

GENOMINEERDE
STROOIEN MET SAP UIT BERMGRAS
Provincie Noord Holland, Van
Gelder, Hollands Noorderkwartier,
TUDelft, J. van Bodegom
& Zn.
Strooizout toevoegen aan water zorgt ervoor dat het vriespunt van water lager
wordt. Strooizout mengt zich met het aanwezige water (in de vorm van ijs of
sneeuw). Het goedje dat dan ontstaat
noemen we pekel. Doordat pekel een lager vriespunt heeft dan water, zal dit minder snel bevriezen zodat minder gladheid
optreedt. Dus zout verlaagt het vriespunt.
Er kleven een aantal nadelen en risico's
aan het strooien van zout. Zo moeten auto's beschermd worden tegen oxidatie,
omdat pekel sterk reageert met metalen.
Een ander nadeel is dat de grond naast de
weg zouter wordt, en daar heeft de begroeiing last van. Toch is die invloed een stuk minder geworden dan vroeger door
inzet van geavanceerdere apparatuur en nieuwe technieken, zoals strooien van nat
zout (vloeistoftanks met gemengd zout met water).
Een medewerker van de provincie Noord-Holland bedacht zich dat het gras dat wordt
gemaaid in de berm van zichzelf ook vrij zout is. Vandaaruit kwam het idee om, in
samenwerking met de TU Delft en bedrijven Van Gelder en Van Bodegom te onderzoeken of sap dat uit het gras gewonnen kan worden ingezet kan worden voor gladheidsbestrijding.
De jury moedigt aan dat dit soort initiatieven de ruimte krijgen om toegepast te worden. Het is een zeer sympathieke innovatie die zeker nader onderzoek nodig heeft.
Het heeft, mits het werkt, in potentie een natuurlijke oplossing waarbij zowel milieu,
circulaire economie als gebruikers en veiligheid zijn gebaat. De jury is benieuwd naar
de uitkomsten van nader onderzoek.
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GENOMINEERDE
PIPING CONTROL
Van den Herik Sliedrecht
Piping is een term uit de civiele techniek
die aangeeft dat er water door een kade,
dijk of ander kunstwerk stroomt als gevolg
van een groot waterstandsverschil. In het
begin gaat dit heel lang-zaam, maar hoe
langer het doorgaat, hoe sneller de uitspoeling gaat. Er ontstaan tunnelvormige
ruimtes onder de dijken die de constructie
verzwakken. Als piping niet op tijd wordt
gestopt zal het leiden tot verzakking of
dijkdoorbraak. In 2012 werd duidelijk dat
maatregelen tegen piping dienen te worden genomen bij 1100 kilometer Nederlandse dijk. Vooral dijken die op een zandige bodem zijn aangelegd zijn kwetsbaar.
Piping is een herontdekt faalmechanisme
van dijken.
Het aanpakken van piping kan via steunberm onderaan de dijk, een ondoordringbaar kwelscherm of een waterdoorlatend scherm van geotextiel. Deze inzender heeft
een praktische oplossing gevonden voor het met zo min mogelijk hinder en tegen
relatief lage kosten op de juiste hoogte aanbrengen van het geotextiel. Het is een
welkome ontwikkeling
Het is geheel vanuit eigen kennis ontworpen, gebouwd en getest in 24 maanden.
Een fantastische prestatie! De jury ziet in deze inzending een prachtige combinatie
van vernieuwing, maatschappelijk nut en creativiteit. Het gebruik van geotextiek en
het aanbrengen daarvan op deze wijze is vernieuwend, maatschappelijk nuttig en
goedkoper. En met minder hinder en met een bewezen toepassing.
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GENOMINEERDE
RAMAC WEGVERHARDING
Betonmortelbedrijven Cementbouw
Er zijn drie inzendingen die in enige mate
uitgaan van het gebruik van ‘cementloos’
beton. Op dit moment bevat beton nog
vaak portlandcementklinker, met als voornaamste grondstof kalksteen. Bij de productie hiervan komt relatief veel CO2 vrij.
Het gebruik van Geopolymeerbeton is een
alternatief. Dit is een type beton waarbij
het traditionele cement is vervangen door
een bindmiddel dat is sa-mengesteld uit
industriële reststoffen die moeten reageren met sterk alkalische activatoren en
levert een forse CO2-reductie.
Op beperkte schaal zijn binnen de prefabindustrie al ervaringen opgedaan met de
vervaardiging van rioolbuizen en verhardingsplaten van geopolymeerbeton. In de
infrastructuur heeft het gebruik ook al zijn
intrede gedaan, alleen is het complex is
om in situ dit alternatief te gebruiken. In dat opzicht is het hier genomineerde product
verder dan de andere inzendingen: het is in situ toegepast. In Zeewolde is een wegverharding geproduceerd met RaMaC, waarbij het cement voor 100 procent is vervangen. Een primeur, omdat het voorheen niet mogelijk was om de geopolymeren
grootschalig toe te passen op wegverhardingen. Nu kunnen ze een hogere aanvangssterkte bereiken.
De jury ziet dat cementloos beton nog in ontwikkeling is en van grootschalige toepassing is (nog) geen sprake. De ontwikkeling van RaMaC helpt wel om letterlijk de
weg te plaveien voor een verdere verduurzaming van beton an sich, en in het verduurzamen van wegverhardingen (en daarmee de GWW-sector). Het is een doorontwikkeling op eerdere toepassing van secundaire grondstoffen. De inzender wordt
aangemoedigd om dit product door te ontwikkelen en breder toegepast te krijgen.
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3. CATEGORIE PROJECT INNOVATIE
Innovaties beperken zich niet tot nieuwe producten/diensten. Op een vernieuwende
wijze samenwerken in een project en/of op een efficientere/flexibelere wijze (bedrijfs) processen inrichten is ook innovatie. Van levanciers tot en met opdrachtgevers en
burgers zijn verbonden in het realiseren van een project. De opgave staat centraal en
juist dat is wat met deze categorie wordt beoogd te belonen.

3.1 INZENDINGEN PROJECT INNOVATIE
Bedrijfsnaam

Inschrijving

1 Mourik Infra/Prvincie Zuid-Holland

Melt antivries-asfalt

2 4TU.Bouw Lighthouseproject 'Optimising 3D concrete printing'

Slim verbinden met lichtgewicht 3D geprint beton

3 Aannemersconsortium OpenIJ (BAM en VolkerWessels)

Nieuwe Zeesluis Ijmuiden

4 AquaBASE BV

AquaBASE, de basis voor waterbuffering

5 Captain Co Creation & YNOT

Smart Mobility needs a Smart Collective

6 Gemeente Rotterdam

Sleufloze vervanging van de bestaande duikers

7 Mourik Infra/BESIX/Waterschap Rivierenland

Dijkverbetering 2.0 - Project KIS

8 Rijkswaterstaat/projectbureau Ruimte voor de Rivier

Inlaatwerk hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

9 Saricon

UXOscope

10 IV-Infra

Solar Runway

11 World Class Maintenance

Smart Industry Fieldlab CAMINO
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3.2 WINNAAR IN DE CATEGORIE PROJECT INNOVATIE

WINNAAR
DIJKVERBETERING 2.0 – PROJECT KIS
Waterschap Rivierenland, Mourik, BESIX
De totale lengte van het traject KinderdijkSchoonhovenseveer is 17 kilometer,
waarvan een lengte van ongeveer 10 kilometer moet worden versterkt. Kenmerkend voor dit traject is het grote aantal
panden dat langs of zelfs in de dijk staat:
zo’n 450. Eerdere dijkversterkingen hebben ervoor gezorgd dat diverse panden
steeds dieper in de dijk zijn komen te
staan. Deze panden stonden een goede
en duurzame oplossing lange tijd in de
weg, dus moest er nagedacht worden
over innovatieve oplossingen. En die zijn
er gekomen, zowel technisch, als digitaal,
als in proces, als in samenwerking met
bewoners.
Aanvullend wordt in Streefkerk een klimaatdijk gebouwd, die voldoet aan de
ontwerpeisen van de toekomst: extra sterk
en met een verhoogd veiligheidsniveau. Met dit soort innovatieve oplossingen speelt
het waterschap in op de verwachte klimaatwijziging, de stijging van de rivierstanden
en de bodemdaling van het veen(weide)gebied. Over enkele jaren kunnen er zelfs
woningen op de dijk gebouwd worden.
Wat dit project bijzonder maakt, en daarmee ook de winnaar, is de enorme combiantie van innovatieve concepten in een complexproject en optimaal omgevingsmanagament. Dat kan je niet alleen met een projectteam. Heel het bedrijf moet innovatief aan de slag, samen met alle betrokken partijen. En dat is hier voorbeeldig geslaagd!
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3.3 OVERIGE GENOMINEERDEN CATEGRORIE PROJECT INNOVATIE

GENOMINEERDE
MELT ANTIVRIES ASFALT
Mourik, Provincie Zuid-Holland
Het idee van het toevoegen van een vorm
van chlorides/zouten aan asfalt is niet
nieuw. In de jaren 90 van de vorige eeuw
experimenteerde Rijkswaterstaat al met
dit principe. Ook toen werd onder-kent dat
toepassing juist op de open constructies
zoals bruggen en viaducten voor dit product erg interessant zijn. Hetzelfde geldt
voor flauwe bochten of weggedeeltes
waar bomen langs staan. Gedeeltes
waarvan bekend is dat ze erg gevoelig zijn
voor aanvriezing.
Er waren nog wel praktische problemen in
de vorige eeuw en het lijkt erop dat die
praktische zaken (grotendeels) overwonnen zijn, in ieder geval voor het gebruik in
fietspaden op aanvriezingsgevoelige plekken. Dit project en de wijze waarop ruimte
is gegeven voor deze innovatie en als
voorbeeld voor andere kwetsbare plekken maakt het volgens de jury een genomineerde in de categorie projectinnovatie.
Het mooie van deze innovatie is het vertrouwen dat de opdrachtgever gegeven heeft
voor toepassing op de fietsbrug in Naaldwijk. Daardoor heeft MElt zichzelf ook kunnen bewijzen. Door een goede uitvraag en goede samenwerking; dat is slim verbinden! Dit project verdient navolging. De jury hoopt dan ook dat de positieve ervaringen
(ook komende winter), de andere beheerders met soortgelijke objecten/kunstwerken
in beheer verleiden om deze innovatie ook toe te passen.
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GENOMINEERDE
LICHTGEWICHT 3D GEPRINT BETON
4TU Bouw
Deze inzending betreft geen project inzending is de traditionele zin. Het is een
onderzoeksproject naar een constructiuef
betrouwbare, geoptimaliseerde, 3D geprinte betonnen objecten. Wereldwijd
wordt van het 3D-printen (ook van beton)
nog veel verwacht, maar er is ook nog
veel onzeker.
Het doel is minder materiaal gebruik. Al
het materiaal wordt ‘weggegeten’ uit het
ontwerp. Dan ontstaan er andere vormen,
waar je printen voor nodig hebt. Constructies worden net zo slim en sterk zoals
Formule 1 auto’s tot stand komen: optimale gewicht/sterkte verhouding.
Einddoelstelling is niet het betonprinten,
maar ‘de weg naar de maan’: het gaat om
de weg naar hybride materialen die de
voordelen van beton, staal en composieten, met passende software en ontwerp.
Het feit dat de gezamelijke universiteiten, in samenwerking met elkaar en softwareontwikkelaars zich hierop storten is te prijzen. Als het werkt kan er veel bereikt worden op zowel economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied.
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GENOMINEERDE
HOOGWATERGEUL VEESSEN – WAPENVELD
Waterschap Vallei en Veluwe, Combinatie IJsselweide, Rijkswaterstaat, Gemeente Heerde, Provincie Gelderland
Om de dorpen en de steden langs de IJssel te beschermen tegen overstromingen,
legt het Waterschap Veluwe tussen Veessen en Wapenveld (gemeente Heerde)
een acht kilometer lange hoogwatergeul
aan. Bij extreem hoogwater zorgt deze
geul voor een waterstandsdaling van 71
centimeter op de IJssel bij Veessen.
Hiermee wordt de waterveiligheid voor
dorpen en steden langs de IJssel vergroot. De geul wordt niet gegraven maar
ontstaat door de aanleg van twee nieuwe
dijken in het landschap. De geul krijgt een
inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. De grond in de geul kan gewoon
door agrariers gebruikt worden voor de
landbouw. Alleen als het IJsselwater een
vastgestelde hoogte van 5.65 m + NAP
heeft bereikt, gaat de inlaat open en
stroomt het water de geul in. De geul zal
gemiddeld ééns in een mensenleven worden ingezet en gaan meestromen met de
IJssel.
Het innovatieve in dit project is dat de waterkering, brug en inlaat in één constructie
zijn samengevoegd en dat de 60 beweegbare kleppen in het inlaatwerk niet elk een
apart bedieningsapparaat nodig hebben. De kleppen worden namelijk vanaf de brug
bediend met een mobiel powerpack. Dat scheelt in kosten voor onderhoud en beheer. De gekozen oplossing voor de bediening van de kleppen in de inlaat, in combinatie met de innovatieve aanpak in het hele project, maakt dit tot een genomineerde
in de categorie project. Ook de moeilijke aanloop van het project met veel plaatselijk
verzet, en de wijze waarop dit is omgedraaid in ‘onze geul’ is bijzonder. Een ‘hard’
project dat een ‘zachte’ landing heeft gemaakt. In dat opzicht is dit een icoonproject
geworden voor de Nederland, waarin veel innovatie is verbonden. Een project om
trots op te zijn.
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