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Minister Schultz van Haegen reikt
InfraTech Innovatieprijs uit
Van een onzer redacteuren
Woensdagochtend heeft minister Schultz
van Haegen tijdens de tweede InfraTech
beursdag in Ahoy Rotterdam de InfraTech
Innovatieprijs uitgereikt. De inzendingen
Drainbrick (Drainvast), Drinkwater Kousrelining (Heijmans) en Minder hinder, maximale
dienst Rotterdam (Gemeente Rotterdam) zijn
door een vakjury uitgeroepen tot winnaars
in de categorieën Toegepaste Innovatie,
Geplande Innovatie en Halftime Award.
“Infratech is een fantastische etalage van de
Nederlandse infrasector. De beurs toont het
beste wat Nederland te bieden heeft op het
gebied van grond- weg- en waterbouw”, zei
Schultz van Haegen tijdens haar rondgang
over de beursvloer na de uitreiking van de
InfraTech Innovatieprijs.
“Innovaties beginnen met creativiteit”, zei Juryvoorzitter Ron Voskuilen, “innovatie is geen
doel op zich, maar het helpt om maatschappelijke problemen van vandaag en morgen op
te lossen. Het is goed om te zien dat de hele
keten vertegenwoordigd is en dat er zoveel
innovaties vanuit het MKB zijn ingestuurd.”

De winnaars

De winnaar van de Toegepaste Innovatie is
Drainbrick. Drainvast biedt deze eenvoudige,
goedkope en snelle oplossing tegen waterplassen op straat: een put op steenformaat. Volgens
de vakjury zit het slimme van deze innovatie in
de vorm van de ‘steen’, die dienst doet als ‘afvoer’. Het is praktisch omdat je het direct kunt
toepassen waar het probleem zich voordoet.

Minister Schultz van Haegen te midden van de gelukkige prijswinnaars.

In de categorie Geplande Innovatie viel Drinkwater Kousrelining in de prijzen. Deze innovatie van Heijmans, DSM en Insituform, maakt
het mogelijk drinkwaterleidingen te saneren
zodat ze nog eens 60 jaar meegaan, zonder
hoge kosten en hinder en zonder effecten voor
de kwaliteit van het drinkwater. De vakjury
prijst deze praktische oplossing voor één van
de grote vervangingsopgaven waar Nederland
voor staat, met name door de samenwerking in
de keten die eraan ten grondslag ligt.

De inzending Minder hinder, maximale dienst
Rotterdam van Gemeente Rotterdam kreeg
de HalfTime Award toegekend. Volgens de
vakjury heeft de gemeente laten zien dat zij
bij het vervangingsprogramma van bruggen
voor fietsers en voetgangers het Halftime
principe werkelijk toepassen. Daarmee onderstrepen zij dat het vervangen van duizenden bruggen met minder hinder voor de burgers en in de helft van de tijd kan worden
gerealiseerd.

Cobouw Publieksprijs voor Van Wylick
Wegdekreflectoren B.V.
Tosca Vissers
Winnaar van de Cobouw Publieksprijs is
`De Lux´, ontworpen door familiebedrijf
Van Wylick Wegdekreflectoren B.V. uit
st Michielsgestel. Deze prijs werd gisteren
tijdens InfraTech uitgereikt door Boudewijn
Warbroek, hoofdredacteur a.i. van Cobouw.
´De Lux´ is een machine, speciaal ontwikkeld
voor efficiënte montage van de glasbol
wegdekreflectoren.
Chris van Wylick staat te stralen. Zijn telefoon
stroomt vol met felicitatie-apps en voicemailberichten. “Ik kan nog steeds niet geloven
dat we hebben gewonnen. Dit is een geweldige verrassing. Ik ben enorm onder de indruk dat zoveel mensen op ons gestemd hebben”, zegt hij.

Van Wylick Wegdekreflectoren B.V. is 21 jaar
geleden gestart met het ontwikkelen van
wegdekreflectoren. Het bedrijf is specialist in
het leveren en monteren van de Lux glasbol,
een reflector die op het wegdek wordt gemonteerd. “Deze reflector is een energiebesparende en veilige manier om het wegdek
op te lichten. De glasbollen worden in het
wegdek gefreesd. De machine die we hiervoor gebouwd hebben, is de winnaar van de
Cobouw Publieksprijs, ‘De Lux’, die we samen
met machinefabriek Koppen Project Support
hebben ontwikkeld,” vertelt van Wylick.

De Lux

De Lux is voorzien van nieuwe technische
functies die het montageproces versnellen.
Zoals een computergestuurde afstandsmeter,
laserapparaat voor nauwkeurige plaatsbepaling, een automatisch verstelbare boorknop
en een veeg- en zuiginstallatie. Waar we ook
aan gedacht hebben, is een kraantje met tapwater, waarmee de machinist zijn handen kan
wassen”, wijst Van Wylick aan. “We zijn bijzonder vereerd met de prijs”, zegt Van Wylick.

Innovatiekracht

“Vooral omdat de prijs wordt toegekend aan
een mkb-bedrijf. Er zit namelijk enorm veel
innovatiekracht bij midden- en kleinbedrijven
in de infrastructuur. Nieuwe ideeën worden
bij wijze van spreken ’s avonds nog in elkaar
gelast om de volgende dag ermee te werken.
Hoezeer het mkb innoveert, blijkt wel uit de
waardering die het publiek voor ons heeft!”,
zegt Van Wylick.

Cobouw Publieksprijs
De lezers van Cobouw hebben door middel van stemmen,
de winnaar van de Cobouw Publieksprijs bepaald. ‘De Lux’
van Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V. heeft de meeste
stemmen in de wacht gesleept. Op dit project heeft het
Cobouw publiek zeker 90 keer een stem uitgebracht.
Op de tweede plaats van de Cobouw Publieksprijs is met
een ruime voorsprong van 61 stemmen, Terracaza geëindigd. Met deze online grondstoffenmarktplaats (www.terracaza.nl) maken Jasper Peters en Joris van den Hoek (afgestudeerd aan de Avans Hogeschool in de studie Civiele
Techniek) vraag en aanbod van grondstoffen in de GWWsector en aanverwante sectoren inzichtelijk. De grondstoffenmarkt is vaak niet transparant zodat snel gekozen
wordt voor nieuwe, kostbare materialen, tussenopslag en
grote transportafstanden. Een inzichtelijke grondstoffenmarkt minimaliseert de uitputting van grondstoffen, het
bevordert hergebruik en het bespaart op materiaalkosten.
Op nummer drie is met 50 stemmen het Europese demonstratieproject LE2AP van bouwbedrijf BAM geëindigd. Dit
demonstratieproject moet in 2017 leiden tot de aanleg
van een kilometer lang proefvak met een asfaltdeklaag
dat voor minimaal 80 procent bestaat uit gerecycled asfalt. Het is de bedoeling dat het proefvak een geluidreductie oplevert van minimaal 7 dB(A) en bestaat uit asfalt
dat is geproduceerd bij 80 graden Celsius. Omdat LE2AP
nog in de ontwikkelingsfase zit, behoort deze tot de categorie ‘Geplande innovatie’ van de InfraTech Innovatieprijs.
BAM beschikt over een eigen innovatiecentrum en wegenlaboratorium waar wegbouwkundigen en asfalttechnologen samen werken aan de 3D-weg. Dit concept is ontstaan vanuit de visie van BAM Wegen dat focust op aantal
punten zoals: Decibellen (reductie van verkeersgeluid)
Duurzaamheid (met respect omgaan met de omgeving)
en Doorstroming (hinder van verkeer beperken). LE2AP
vormt een belangrijke stap op weg naar de 3D-weg.

