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In Rotterdam verrijst de New· Orleans, de hoogste woonto

; ren van Nederland. Vier Noord0Liinburgse ondernemers 
vertellen over hun inbreng inhet yesteda-project. 

door Jos Bouten zouden gaan."' Uiteindelijk kon Blit
ta toch offreren en kreeg het Ven-

E 
en ideetje van de Belgische rayse bedrijf de opdracht. 
··hoofcfaanriemer Besix, bou- Natuursteèn Van StokkuITi-in-Ven
wêr van de hoogste woon- Jo kreeg de opdrachtrechtstreeks 

. . toren van Nederland op de · van de_projecto_ni:"1ikkelaar. Er was 
plek in Rotterdam waar jarenlang concurrentie met·een bedrijf uit 
de Holland Amerika Lijn.voor be- . Loosdrecht, ma� 11a 3,5 ja� voo;be-
drijvigheid zorgde. Volgens _de Bel- reidingstijd bëslootVesteda in jà-
gen hadden ze de 158 metèr hoge nuari 2007 toch de Venlonaren 
woontoren net zo goed in 18.000 vierkante meter'in China 
Noord0Liinburg kunnen bouwen vervaardigde natuursteen te!aten 
·en daarna per bo·ot over de Maas aanbrengen aan de woonkofos. ·

. naar Rotterdam kunnen brengen.· Voor Blitta_ betekent de Rotterdam- . 
Een grapje.natuurlijk, maar het se klus eèn omzet van een kleine· 
zegt wel-iets over de inbreng van· 
het Noord-Liinburgse bedrijfsleven 

. in het bouwproject. Van de naar 
sch_atting zeventig rriiljoeh euro die 

· gemoeid.zijn met_de bouw van de
wolkenkrabber, komen. er ongèveer 

:cwaalf;i'êrecht io de kas .van vier
.. Noori:!''Liniburgse ondernemingen. 

In 2007 gingd7,.eerste schop _de 
grond in, inaar direqeur Heµk 
Schaminê� van Blitta Gevelsyste
meninVenray had begin 2000 in 

vier miljo�n, voor.Verhoeven een 
klêine vienon, voor Geel en Beton 
van twee mlijóen en voor Van Stok-
kum van pàkweg zes rriiljoen euro:· 
En dan hebben we het nog hie_t 
over de gevolgen voor de ·omzet 
van andere bedrijven in de omge
ving. Blitta betrekt bijvoorbeeld· 
glas van Scheuten in Venlo en Jon
geneelîn dezelfde stad mag het 
hout leveren aan Verhoeven. Overi
gens verdient Verhoeven ook nog 
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orn één prijs tè màkien/E11 Peter. · terdamse toren; De Venrayse tim-
,Wismaris van G.eelen Betohi1l - ·... . merfàbriek mag het hout leveren ... ·.· 
Wanssum dankt de opdràch� om! dat Geel en Beton nodig heeft voor 
ingewikkelde bewnne11construc- het màken van_bekistingen in 
ties, kolo1l]Il]e11J1:rappen, bordes�, Wanssum . . , , . . . .
sen en bàlkàps te leveren aan d� Dat de vier bedrijven zijn uitverko-
goede contacteIJ in dé aannemerij. ren om mee te bouwen aan de45 
Puur toev.i.f qusdat ,vier. . · ·•• .. . etàges hoge foren berust dus op toe, 
Noord-Lirnfürrgs�J:,edrijven;;ijn be- _val. Ha_dden de bedrijven; riadat ze 
tiokkenbijeenillegaprojectinRot, elkaar waren tegengekomen op.de· 
terdarir,VoorVèrhoeven eri,.Wis� · _. vele.bouwvergaderingen, niet de . 
mans staatw.st dat de door hen ge- handen ineen kunnen slaan én in 

· offre_erde prijs doorslagg�end is ge' . deze.regio gaan prefàbriceren?
weestyoor he(verkrijgen van de . - Peter Verhoeven: ,.De opdrachtge-

---·· -··· ._ opdracht,,Andersredjeiiel:hièt''; ver moet zoiets zien, maar wij had, 
zegtVerhoevenCWismans: ,,In de· den als bedrijven dat aan kunnen 
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betonwereld is.prijs.altijd belang- bieden. Ik ben jarenlang aannemer 
rijk. Als je goede relaries hebt,krijg- --ge.w,est en heb steeds de trend van 

.je de opdracht pas als ook de prijs vetshippering gezien, Waarvroeger 
goed is." .. 25 mensen aan werk wáren, zijn . 
Voor Blitta was de opdrach,teen · dat er nu 40 of 50. Er komen steeds 
stuklastiger te verkrijgen.Henk · meerspedàlismeninde bouw. De· 
Schaminée verhaalt over ·een voor- aannemer heeft het steeds moeilij-
bereidingstijd van,een paar.jaar, . . ker met het voeren van de regie. Bo, 
wisselingen _van -aannemer en an-: vendien.wordt er steeds nieer-ge-
derongemàk. Op een goed mo- bouwd op steeds kleinere.plekken; 
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--�oontoren New Orleans in Rotterdam: waai' Noord�Ümburgse bedrijven flink van profiteren. foto Ram van Meel 

ment.trok hij :zich terug. ,,Ik had Dus wordt nu.de. trend dat irr de re, 
geen zin om energie te blijven ste- · gio de vloer, het dàk, de gevel.in ei-

minder risico en heeft hij nog maar 
· tien partijen om mee te praten."

mer, die besteedt het liefst uit om 
·van de _zorgen afte komen."' Zo
blijkr.dat de grappig b_edoelde op
merking van de Belgische hoofd-

aannemer niet helemaal een loze 
kreet is. Peter Wismans van Geelen 
Beton:: 110Ver vijftien jaar is het zo"'."
Ver." 

ken.in een klus om vervolgens te kaar worden gezet. De aannemer 
. zien dat anderen ermee vandoor besteedt dat uit Daardoor loopt hij 

Schaminée: ,.De aannemer wordt 
steeds meer een logistieke onderne-

OVIERSTROMING Kans op herhaling klein ip.aar maatregelellzijn onontkoombaar door stijging waterspiegel· 

1 Arcadis pope:lt om_ Franse kust aan ·te pakken 
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ARNHEM-De hariden van de water
managers bij Arcadis jeuken om de 

. zwakke· dijken langs de Franse· kust 
aan te pakken; Begin deze maand 
_verdronken 52 mensen toen. dijken 
op een aantal plaatsen langs de 
Franse kust doorbraken tijdens een 
vliegende storm. 

Ofschoon de kans dat een derge
lijke storm zich op korte termijn · 
herhaalt, niet zo groot is, denkt Ar
cadis dat maatregelen onontkoom, 
baar. zijn. ,.Ook Frankrijk krijgt te 

· màken met verandering van hetkli,
· maat en stijging van de zeespiegeL 
Dàn is het wachten op problemen 
met die lage dijken daat", zegt P,iet 
Dircke, . bij het Arnhemse inge-

hieursbureau ·Aracadis. wereldwijd 
verantwoordelijk voor ·watermana
gement. 

Dircke is betrokken bij de uitvoe0 

ring van de beschermende maatre
gelen• tegen hoógwater die .nu in 
New Orlea�s worden genomen, ná
dat de stad in2005 grotendeels on
der water liep als gevolg van de or
kaan Katrina. ,,De klus in Frankrijk 

· wordt rrililstens zo�moeilijk als die
in New Orleans", zegt Dircke. 

Het gaat in Frankrijk om dijkver,
zwaring over .een afstand van meer 
dan 200 kilometer. in .tie .Vendee. 
Sommige dijken zijn meer dan vijf 
tig jaar oud en nooit goed onder
houden, zegt François Enet, golf 
en tsunami-expert van Alkyon, een 
dochterbedrijf van · Arcadis en af-

komstig uit een van de dorpen die ·.: 
door de overstromingen werden ge
troffen., Dircke: ,;Sommige dijken 
wàar.Arcadis aan heeft gewerkr heb
�èn het gèhouden, maar daar heb 
je natuurlijk .weinig aan als de be
lendende. dijken breken." Dircke _ 
zegt dat in Frankrijk'net zo'n. dijk
verzwaring nodig is als in Neder-
land is uitgevoerd. 


