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Een oplossing voor
elk prefab vraagstuk

Consolis Nederland
Spanbeton en zustermaatschappij VBI, zijn dochter-
ondernemingen van het  Franse   Consolis en vormen 
samen Consolis  Nederland. Met de internationale 
zuster bedrijven vindt regelmatig uitwisseling plaats 
van gegevens op het gebied van  productie en product-
ontwikkeling. Wij leveren in Nederland en België en  
de  omliggende grensgebieden.

In januari 2017 monteerde spanbeton 11 zeer 
slanke elementen voor een brug in de E313 over 
het spoor Lier-Herentals te Grobbendonk.

Het brugdek is een statisch onbepaalde constructie 
over twee velden met een kruisings hoek van  
35 graden. De balken die 55 meter lang zijn,  
even lang als de totale brug, zijn ca 800 mm 
hoog en hebben een gewicht van 120 ton.



Spanbeton, onderdeel van Consolis, internationaal marktleider op de 
prefab markt, is producent en leverancier van onder andere prefab 
betonnen liggers voor bruggen en viaducten.

Vanuit onze fabriek in Koudekerk aan den Rijn worden  standaard en 
speciaal ontworpen elementen van voor gespannen beton gemaakt.

Met bijna 70 jaar ervaring in de prefab sector in  Nederland is  Spanbeton 
dé kennispartner bij elk project. Wij geloven in  vroegtijdige samen-
werking, duurzame relaties en economische oplossingen.

In nauw overleg met ons eigen ingenieursbureau en onze montage-
ploeg zorgen wij voor de best for project oplossingen en voor een 
zorgeloze, veilige en efficiënte uitvoering.

Kennispartner  
bij elk project!

Door nauw contact met onze relaties, klantgerichtheid en service, wil Spanbeton haar opdrachtgevers 
 ondersteunen in het bouwproces. Laagdrempelige bereikbaarheid, korte lijnen en een transparante 
 houding staan bij Spanbeton voorop.

Veilig en gecontroleerd  
bouwproces

‘Wat Spanbeton sterk maakt is dat we van  
onze eigen kracht uit gaan en waarmaken  
wat we beloven; daar ben ik trots op.’

Diederik Oosting, Managing Director

Zowel in de voorontwerpfase van een project alsook bij de 
montage van onze elementen, biedt Spanbeton de ‘best  
for project’ oplossing. Logistieke uitdagingen en technisch 
 in gewikkelde vraagstukken bieden wij het hoofd met ons  
eigen Ingenieursbureau, onze in-house Research & 
Development afdeling en onze eigen montageploeg.

Bij Spanbeton werken totaal ca. 25 engineers. Zij denken al  
in de voorontwerpfase van een project mee. Door deze vroeg-
tijdige samenwerking realiseren wij de economisch meest 

voordelige oplossingen. Een oplossing die het beste past bij  
elk prefab vraagstuk.

Onze specialistische knowhow levert u aanzienlijke voordelen 
op. In het ontwerpstadium kunnen wij snel terzijde staan met 
onderzoek naar economische toepassingen, alternatieven, 
 dimensioneringen, hoeveelheidsbepalingen en kostenindicaties.

Hoe eerder Spanbeton bij een project betrokken wordt,  
hoe groter de meerwaarde zal zijn!

Ontzorgen van A tot Z
Met behulp van onze eigen 
 specialistische montageploeg,  
realiseert Spanbeton een beheerste  
en veilige uitvoering van projecten. 

Wij werken nauw samen met vaste 
partners voor transport, kraancapaciteit, 
dwarsvoorspanning en stortwerkzaam-
heden. Dit hechte teamwerk zorgt voor 
minder risico’s voor opdrachtgevers en 
oplossingsgerichte service.

Met het volledige transport, de montage 
en de daarmee samenhangende bouw-
plaatswerkzaamheden in handen van 
Spanbeton, realiseren wij een veilig en 
gecontroleerd bouwproces.


