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De houten transportbrug 
vormt de verbinding 
tussen de twee bestaande 
bedrijfshallen.
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“Erdotex vroeg ons of we binnen een 
bepaald budget een verbindingsbrug 
konden realiseren tussen twee 
bedrijfspanden”, vertelt Paul van Bergen 
van AVK Houtbouw. “Wij dachten direct 
aan hout. Hout is veel lichter dan staal, 
waardoor je bespaart in de constructie-
kosten. De brug is van vurenhout, dus 
ben je als bedrijf ook nog eens duurzaam 
bezig. Hout is bovendien supersterk en 
heeft zelfs goede brandwerende eigen-
schappen. Wanneer de buitenkant van 

De brug bestaat uit 11 
kokers van 17 meter lang.

Erdotex verhuist van de Rotterdamse haven naar Ridderkerk. Voor hun werkzaamheden zoekt Erdotex naar een 
verbinding tussen twee bedrijfshallen. Tijdens het zoeken naar oplossingen komt het kledingrecyclebedrijf uit bij 
AVK Houtbouw uit Geldermalsen. Hun advies: Een transportbrug van hout.
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hout door brand wordt aangetast, 
ontstaat een brandwerende koolstoflaag. 
In tegenstelling tot staal vervormt hout 
niet en bezwijkt het minder snel.”

40 meter over de straat
Erdotex verwerkt 100 ton aan kleding per 
dag. Dit komt binnen in de ene hal voor 
een eerste sortering en gaat vervolgens 
naar een andere hal waar de handmatige 
sortering plaatsvindt, waarna de kleding 
in een balenpers gaat. De transportbrug 

gaat via de gevel van hal 1 naar buiten, 
vervolgens 40 meter lang over de straat 
en dan het volgende pand in. “Met CLT, 
Cross Laminated Timber, kun je mooie, 
lange en stevige producten maken. In 
dit geval waren het kokers van 17 meter 
lang. Alles is prefab gemaakt, vervoerd 
en in ongeveer een week ter plekke ge-
monteerd. De brug bestaat uit elf kokers. 
Het einddeel was te groot voor weg-
transport en is op locatie gebouwd. Als 
voorbereiding ter plekke volstond 
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Exceptioneel
in Transport en
Logistiek

www.pultrum-rijssen.nl

Goed voorbereid maakt 
net het verschil
 

“Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat de 
vervoerder heel belangrijk is.” Aan het woord is 
Alessio Bearzatto, projectmanager bij Pultrum 
Rijssen BV uit Rijssen. “Er kan namelijk heel veel vervoerd 
worden, mits je goed met elkaar overlegt en de vervoer-
der meeneemt in het proces.”

Pultrum Rijssen BV is gespecialiseerd in exceptioneel 
transport en de huisvervoerder van Derix, de 
fabrikant van de houtpanelen voor de transportbrug. “Bij 
dit project zijn we in het voortracé betrokken. We onder-
zoeken de haalbaarheid van het vervoer over de weg en 
zetten een route-onderzoek uit, zodat de aannemer weet 
of er verkeersmaatregelen genomen moeten worden. De 
prefab modules waren 17 meter lang, 4.60 meter breed 
en 3.10 meter hoog en moesten tijdens de nacht 
vervoerd worden. We adviseerden om onder de 
modules poten te zetten op hoogte van de 
vrachtwagens. Zo konden we de wagens onder de brug-
elementen rijden en zelf laden. Dat scheelt 
kosten voor alle partijen. Dit is een voorbeeld van onze 
goede voorbereiding, waarmee we ons 
onderscheiden. Want als je het goed voorbereidt, dan 
maak je net het verschil!”

het ervoor zorgen dat de stalen jukken exact op positie 
liggen.”

Integratie in bestaande bouw 
“De grootste uitdaging hier was het creëren van een 
draagstructuur die niet enorm kostbaar wordt. Het 
kostbare zit er in dit project in dat een draagconstructie 
in bestaande bouw geïntegreerd moest worden. Ook 
positioneer je relatief grote elementen op 12 meter 
hoogte, waarop met name de wind krachten uitoefent. 
Het is gelukt. In de industriële sector is een CLT-oplos-
sing uitermate geschikt als verbindingselement. Niet 
alleen voor het transporteren van producten maar ook 
als brug voor personen of het opbergen van leidingen. 
Vooraf hebben we bij de leverancier van de transport-
band die in de brug komt, tekeningen en maten opge-
vraagd, zodat we elk paneel exact konden ontwerpen 
en maken, met sleuven, gaatjes of vloeropeningen op 
de juiste plek. Door goed af te stemmen hoe om te gaan 
met toleranties, voorkom je problemen. Het is custom 
made millimeterwerk. En dat ligt ons het beste.”

Custom made millimeterwerk

Het transport van de 
houtpanelen vormde een 
behoorlijke uitdaging.
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