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Blog
Maak kennis met onze experts voor een kijkje achter de schermen bij onze projecten.

Tags: techniek, arbeidsmarkt, toekomst, verduurzamen
Auteur: Marc Kooij
Geplaatst op: 21 december 2018

Tekort aan technici grote opgave

Techneuten essentieel om duurzame toekomst te maken, blogt Marc Kooij.

Tags: duurzaam, mobiliteit, co2, reizen
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Geplaatst op: 10 oktober 2018

Wie anders leert te denken, kan groener reizen. Of reist niet
Strukton wil in 2030 50 procent minder CO2-uitstoot van de mobiliteit per Strukton-FTE ten opzichte van 2016
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Auteur: Bart Grote
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Maastrichtenaren zijn trots op hun tunnel. Bart ook
Het woord ‘omgevingsmanagement’ wekt de suggestie dat je de omgeving kunt managen, maar je kunt de reactie van de
omgeving niet beïnvloeden.
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De mannen van Strukton Rail aan de slag in een tunnel
Alle teamleden kunnen allround in de tunnel aan de slag. Ze fungeren allemaal als huisarts, met daarnaast hun eigen
specialisme.
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‘Onze’ eerste trein in India rijdt. En dat is nog maar het begin
De eerste lokale trein in India met airconditioning
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“Als het aan mij ligt, blijf ik mijn leven lang leren”
Met de juiste onderbouwing kun je elke opleiding aanvragen die je wil.
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Hoe je een betonnen dobber van 60 meter hoog afzinkt
We weten wat we aan elkaar hebben en kennen elkaar door en door. Het voelt als een familie, we houden elkaar in de
gaten en gaan voor elkaar door het vuur. Daardoor lopen projecten veilig en volgens planning
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Duurzame data in de lift
We hoeven niet meer voor elke klus een monteur op pad te sturen, dat scheelt tijd en geld.
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Geplaatst op: 28 september 2017

Hup, kom van die bank af!
'We gaan in beweging komen met activiteiten door het land heen: StruktONtour'
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Waarom goed samenwerken zo belangrijk is. En hoe je dat doet
We zijn één team. De consortiumbedrijven, ik noem ze voor het gemak even de moeders, moeten erop vertrouwen dat
deze aanpak werkt.
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Fietsen is veel gevaarlijker dan we denken
Hoe duidelijker de route- en veiligheidsinstructies, hoe meer aandacht de fietser overhoudt voor andere weggebruikers
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Hoe zoiets ‘simpels’ als een drijvende brug voor meer welvaart zorgt
De tidal bridge komt het beste tot zijn recht tussen twee eilanden. De stroming is daar vaak goed door de
getijdenstromen.
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We moeten klimaatneutraal worden. En Strukton kan helpen
De energietransitie moet sneller en ambitieuzer en daar is politieke wil voor nodig. Aan innovaties en ideeën ligt het
namelijk niet, die zijn er voldoende.
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Binnenklimaat of energieverbruik? In één oogopslag!
Klanten reageren enthousiast, ze kunnen nu in één oogopslag zien of hun gebouw comfortabel en energiezuinig is.
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Met megamachines de wereld over
Deze treinmachines werken met enorm geweld, je kunt je niet voorstellen hoeveel kracht erop staat. Als je weet wat je er
allemaal mee kan, komt zo’n ding tot leven.
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‘Veel minder wisselstoringen mogelijk’
Digitalisering verandert de wereld razendsnel. De wereld van het spooronderhoud gaat mee in deze ontwikkeling. Het
doel is het aantal storingen terug te dringen en daarmee de beschikbaarheid van het spoor te verhogen.
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Geplaatst op: 01 juli 2016

Veilig puzzelen voor energiedistributie
Als je in de techniek werkt, hoef je niet thuis te zitten. Bij Strukton Energy Solutions werk ik nu 15 maanden - en meestal
lekker in de buitenlucht. Alleen als het moet, vind je mij op kantoor.
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Creëer gezonde gebouwen - juist voor de zorg
Hoe ervaren mensen het ziekenhuis? Ervaren zij deze omgeving als een ‘healing environment’? Of leveren logistiek,
inrichting en klimaatbeheersing juist stress op…? Strukton Worksphere werkt aan de beste zorg in gezonde gebouwen.
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Een betonnen rotonde op een bedje van asfalt
Het leuke aan mijn job bij Reef Infra is dat ik twee petten op heb. Van asfalt wist ik al bijna alles, beton kreeg ik erbij als
uitdagende extra.
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Gebouwen slim beheren - goed voor de zorg
De zorgsector kan méér uit zijn gebouwen halen, daarvan is Robert Pet overtuigd. Uit ervaring weet hij dat je op
concernniveau geld vrijmaakt door gebouwen slim te beheren.
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Lichte, onbemande metrovoertuigen: de toekomst!
Strukton Rolling Stock heeft begin 2014 de opdracht gekregen om de aandrijving van een compleet nieuw metrovoertuig
te ontwikkelen.
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Het is echt millimeterwerk
Als survey supervisor bij Geocon, onderdeel van Strukton, werk ik deze zomer in Italië. Om Venetië te beschermen tegen
hoogwater wordt op dit moment het MOSE-project gerealiseerd.
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Slanke en snelle reisinformatiesystemen (DRIS)

Bij Strukton Systems bouwen we dynamische reisinformatie systemen (DRIS) voor de ov-displays op metrostations en
bushaltes in Rotterdam en Eindhoven en binnenkort ook Breda.
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