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OPDRACHTGEVER:

HOOFDAANNEMER:

Gemeente Almere

Jos Scholman Infra

LOOPTIJD:

AANNEEMSOM:

September 2021 tot december 2021,
met uitloop tot april 2022

€ 2.900.000,- als deelopdracht bouwrijp
maken uitbreiding wijk Nobelhorst.
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Jos Scholman kreeg van de gemeente Almere de
opdracht de tijdelijke parkeerplaats voor de Floriade
aan te leggen, als deelproject van het bouwrijp
maken van de wijk Nobelhorst. Het bedrijf klaarde
de klus op tijd ‘tussendoor’, vooral omdat het zelf
vrijwel alle werkzaamheden uitvoert en daardoor
snel en flexibel kan opereren.

WERKZAAMHEDEN:

UITVOERDER MACHIEL WASSENAAR:

Aanleg parkeerplaats met 4000 parkeervakken,
toegangswegen, busplein, waterhuishouding,
afwerking terrein en terreinranden. Eind 2022
wordt het parkeerterrein opgeruimd en wordt het
terrein volgens planning bouwrijp gemaakt.

“Het was continu schakelen tussen het bouwrijp
maken van de wijk en de aanleg van de
parkeerplaats. Omdat we alle werkzaamheden
zelf in de hand hebben, konden we het binnen
het tijdsbestek rond zetten.”
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‘BIJ ALLES ZELF IN DE
HAND HEBBEN, HOREN
OOK GOEDE VASTE
AFSPRAKEN MET
ONDERAANNEMERS’

‘OMDAT WE EEN EIGEN
ASFALTPLOEG HEBBEN,
KONDEN WE DIT WERK
FLEXIBEL INPLANNEN
EN ZO OP EEN
GUNSTIG MOMENT
UITVOEREN’
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Voor het bezoeken van de Floriade heeft de gemeente Almere een grote parkeerplaats aangelegd tussen de wijk Nobelhorst en de A6. Daarop
is plek voor 4000 voertuigen. Deze parkeerplaats
is rechtstreeks aangesloten op de A6-afslag Almere-Nobelhorst. Het publiek wordt vanaf de
parkeerplaats met pendelbussen vervoerd naar
de Floriade.
Jos Scholman voert veel grote opdrachten uit
voor de gemeente Almere. Het bedrijf had al een
vierjarig contract voor het bouwrijp maken van
de uitbreiding van de wijk Almere-Nobelhorst.
Het beoogde terrein voor de parkeerplaats lag
binnen de uitbreiding en dus klopte de gemeente
Almere bij Jos Scholman aan met de vraag of het
bedrijf daar ‘even’ de tijdelijke parkeerplaats kon
realiseren, als deelproject van het bouwrijp maken van de wijk Nobelhorst. Jos Scholman zat
daar al behoorlijk vol met werk. Het leggen van
de rioleringen en de bouwwegen was - en is - er
in volle gang en daar was de capaciteit op afgestemd. Om dan even in de periode van september
tot december 2021 de parkeerplaats erbij te realiseren, is wel even wat. Daarbij was er wel uitloop tot aan de opening van de Floriade voor de
laatste werkzaamheden en om eventuele tegenslagen op te vangen. Scholman pakte het aan.
Prettig was dat het terrein zelf al was voorzien
van een zandlaag. Ook had de gemeente aldaar al
stenen in depot die worden gebruikt voor de tijdelijke verharding van bouwwegen. Die kon
Scholman gebruiken voor de paden tussen de
parkeervakken. De aanleg van de parkeerplaats
en de inrichting en afwerking van het terrein
waren voor Jos Scholman gesneden koek. De vrijkomende grond bij het verwijderen van de toplaag kon efficiënt vlakbij het terrein in een groot
depot geworden gezet. Het daarna uitgraven van
de wegen, paden, parkeervakken en het busrangeerterrein moest uiteraard op 3D-GPS nauwkeurig om de waterhuishouding goed te krijgen.
Jos Scholman wilde natuurlijk wel perfect strak
werk afleveren. “Het was voor ons continu schakelen met beschikbaar materieel”, zegt uitvoerder Machiel Wassenaar. “Dat was af en toe een
spannende puzzel en niet altijd eenvoudig in
deze tijden van schaars beschikbare mankracht
en machines”, zegt hij. Een belangrijk item was
het voorzien van de parkeervakken van gebroken
puin. Voor een extra goede waterdoorlatendheid
werd de eis gesteld dat daarvoor grove fractie van
16-40 millimeter (BRL 2506-norm) moet worden
gebruikt. Van de aan te voeren 40.000 ton moest
hiervoor 20.000 ton worden gezeefd. Een flinke
bijkomende klus, maar ook die werd geklaard
met een eigen zeef. In totaal heeft de zeef tien
weken staan te draaien.

De volgende twee knelpunten zaten in het straatwerk van de tussenpaden, toch al met al 42.000
vierkante meter en 20.000 meter betonbanden,
en in het asfalteren van de hoofdpaden, het busrangeerterrein en de toegangswegen. Die laatste
hebben een lengte van 1400 meter vanaf de
snelweg. Het bestraten heeft Jos Scholman uitbesteed aan stratenmakers met wie het bedrijf
vast samenwerkt. “Onze leus is alles zelf in de
hand hebben, dat kan ook via goede vaste afspraken”, zegt projectleider Bart Maijer. “Wij kennen
onze relaties en weten dat ze het volgens onze
kwaliteitsnormen uitvoeren”, zegt hij. Ook die
stratenmakersbedrijven pasten het werk in.
Jos Scholman heeft eigen asfalteermaterieel en
bemanning in huis om dergelijke klussen te tackelen. “Die staan wel eens stil, maar omdat we
deze discipline zelf in huis hebben, kunnen we
dergelijke projecten veel flexibeler inplannen dan
bij het inhuren van derden”, zegt Bart. Dat bleek
belangrijk, want door de vele regen eind vorig
jaar waren de omstandigheden lang te ongunstig
om te asfalteren. “We moesten dat uitstellen tot
begin dit jaar”, vertelt Machiel. “Het terrein was
lange tijd te nat om duurzaam werk af te leveren.
Ook al is het een tijdelijke parkeerplaats, je wilt
toch dat het er netjes in blijft liggen”, geeft hij
aan. Toen de omstandigheden dit voorjaar voldoende gunstig waren, bracht Jos Scholman het
asfalt meteen aan. “Het gaat om een relatief
dunne laag asfalt van circa vijf centimeter, omdat
die na afloop weer wordt verwijderd”, legt Machiel uit. “Dat maakt het kwetsbaarder en stelt
hogere eisen aan de profilering en de stabiliteit
van de 25 centimeter dikke puinlaag.”
Ten slotte kwamen er nog extra werkzaamheden
bij, zoals het verbreden van de busbaan en het
aanleggen van de extra aansluiting naar de snelweg met het bijkomende berm- en waterhuishoudkundige werk. Op het eind moest er nog een
extra omleidingsweg worden aangelegd om het
woon-werkverkeer naar de wijk Nobelhorst te
scheiden van het Floriade-verkeer.
Begin april zette Jos Scholman met het aanbrengen van beplanting en het goed zetten van het
parkeergebouw de spreekwoordelijke puntjes op
de i. “We hebben het binnen de gestelde termijnen gered en het resultaat is wat we willen”, zegt
Bart. “Strak werk, zodat de bezoekers starten
vanaf een mooi aangelegde parkeerplaats, ook al
is deze tijdelijk”, stelt hij vast. Nu de Floriade is
begonnen, kan Jos Scholman zich weer volledig
richten op het bouwrijp maken van de uitbreidingswijken, want ook daar staat druk op. En dan
mag het bedrijf aan het eind van het jaar dit
mooie stukje werk weer opruimen.
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1 TOPLAAG
Het terrein was al bezand en de toplaag
kon mooi dichtbij in tijdelijk depot worden
gezet, zodat het na afloop weer kan
worden gebruikt bij het bouwrijp maken
van de woonwijk.

2 ZEVEN
Een flinke klus was het zeven van 20.000
ton gebroken puin om daarvan de grove
fractie te gebruiken voor de parkeerterreinen voor extra waterdoorlatendheid.
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3 PROFILEREN
Het gebroken puin van de wegen en de parkeervakken is eerst in profiel gelegd. Daarbij
is het rangeerterrein hoger gelegd en zijn
tussen de toegangswegen wadi’s aangelegd.

4 STRAATWERK
Het staatwerk is samen met
onderaannemers uitgevoerd. Hierbij is
gebruik gemaakt van stenen die worden
gebruikt voor de tijdelijke verharding van
bouwwegen.

5 ASFALT
Omdat het een tijdelijke parkeerplaats is,
heeft de asfaltploeg van Scholman een
slechts circa vijf centimeter dikke
asfaltlaag aangebracht.

6 BELIJNING
Het is allemaal maar even, maar ook het
belijnen hoort erbij. Ook dat is met grote
precisie uitgevoerd om het geheel strak af
te leveren.

7 AFWERKING
Vlak voor de oplevering zijn de bermen en
randen afgewerkt. Zo is hier door de
mannen van Jos Scholman nog kattenkruid
aangebracht.

8 LOODJES
De targets zijn gehaald en het resultaat is
een plaatje. Eigenlijk jammer dat het na
de Floriade weer moet worden
opgeruimd.
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