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Een riool dat 60 appartementen
verwarmt
De komende winter zitten de bewoners van 60 appartementen aan het Hollandiaplein er warm bij dankzij hun eigen
afvalwater. Voor de gemeente Goes legde M.J. Oomen riool- en betontechniek, onderdeel van KWS, hier voor het
eerst in Nederland een riothermisch hoofdriool voor woningen aan.

Energie
Douchewater, water uit de wasmachine; ruim 80% van het afvalwater van
huishoudens is warm. “Zonde om al
die thermische energie zomaar weg
te laten stromen,” zegt René Karman,
coördinator riolering en waterhuishouding van de gemeente Goes. Goes
is de eerste gemeente in Nederland
die riothermie toepast bij woningen,
in overleg met woningbouwvereniging RWS en ontwikkelaar Marsaki.
Karman: “We wilden als gemeente de
wijk duurzaam ontwikkelen. Riothermie past daar perfect in.” De gemeente koos voor de betonnen riothermiebuizen van Rabtherm. In deze

betonnen riothermiebuizen zitten
roestvrijstalen bodemplaten die de
warmte onttrekken aan het afvalwater en via vloeistofleidingen
doorgeven richting de technische
ruimte in het appartementencomplex.
Een warmtepomp verwarmt het water
tot zo’n 40 graden, voor de vloerverwarming. Restwarmte gaat naar de
boilers in de appartementen.
Bouwteam
De plannen werden in bouwteamverband ontwikkeld. Karman is heel
tevreden over de werkwijze van M.J.
Oomen riool- en betontechniek. “Het
werk van de mannen buiten en hun

communicatie met de omgeving
verdient respect. We hadden vanuit
het verleden al een goede relatie,
maar hebben ook voor het bedrijf
gekozen vanwege het landelijke
netwerk dat zij als VolkerWessels
onderneming hebben. “Het project in
Goes is een pilot, maar als de resultaten goed zijn, hopen we dat de rest
van Nederland volgt!”
@KWSRoosendaal
KWS Infra Roosendaal
KWS Infra Roosendaal
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De duurzame realisatie van een energieneutraal sportpark

Voorwoord
Voor u ligt een verse Markant, waarin we u meenemen in onze mooie projecten, producten en
innovaties in de infra. Onze innovaties staan vrijwel
altijd in het teken van verduurzaming. In de special
van deze Markant gaan we dieper in op die verduurzaming. Zoals uit de artikelen blijkt, timmeren we al
hard aan de weg op dit gebied. Toch schreven we
onze ambities opnieuw op in onze ‘duurzaamheidsvisie’. We voeren
onze ambities door in al onze processen en producten, zodat we in 2040
een 100% circulaire infrastructuur realiseren.
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Op de achterzijde van deze Markant leest u meer over het lezersonderzoek
dat we doen. Graag nodig ik u uit om eraan deel te nemen. We willen graag
uw mening horen over ons blad. Welke artikelen leest u graag? Wilt u een
papieren magazine blijven ontvangen of leest u liever de digitale versie op
kws.nl? Via een korte enquête kunt u uw mening anoniem met ons delen.
Alvast dank daarvoor en veel leesplezier,
Marc Euser
Namens de Centrale Directie van KWS

Vrachtverkeer snel en veilig
op weg in ‘s-Gravenzande
KWS Infra Rotterdam werkt sinds begin dit jaar aan de realisatie van de Tweede Ontsluitingweg Teylingen in ’s-Gravenzande. In opdracht van de gemeente
Westland moet deze nieuwe weg bijdragen aan een soepele en veilige verkeersafwikkeling vanaf het bedrijventerrein Teylingen. Ook Koninklijke
VolkerWessels ondernemingen Visser & Smit Hanab, Holland Scherm en OCE leveren met hun specialismen een bijdrage aan dit project.

De huidige ontsluiting van het bedrijventerrein
Teylingen naar de N467 loopt nu door de woonkern van ’s-Gravenzande. Dit is een omweg voor
het vrachtverkeer en levert bovendien gevaarlijke
situaties op voor fietsers. De tweede ontsluitingsweg van bijna één kilometer aan de zuidzijde van het bedrijventerrein is hiervoor de
oplossing. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe
weg ook gelijk de ontsluiting vormt voor de
nieuwe woonwijk Waelpark.
Flexibele uitvoering
KWS Infra Rotterdam draagt zorg voor het
grond- en wegenwerk. Door raakvlakken met
werkzaamheden aan kabels en leidingen door
derde partijen is gedurende het werk de fasering
aangepast. Door flexibel te zijn in de planning is
het straatwerk bij de aansluiting op het bedrijventerrein eerder uitgevoerd. Bij de aansluiting

op de N467 realiseren we een nieuwe rotonde,
die grotendeels in het verkeer wordt gebouwd.
Hierdoor kan de N467 open blijven tijdens het
werk. Ondanks de aanpassingen in de planning
liggen de werkzaamheden op koers om de
mijlpaal voor de ontsluiting van woonwijk
Waalpark via de nieuwe rotonde in juli te halen.
VolkerWessels-samenwerking
De VolkerWessels-collega’s van Visser & Smit
Hanab vervangen 120 meter persriolering.
Ook KWS-onderneming Holland Scherm draagt
met een kleine 30 meter geluidsscherm, een
stalen damwand van 120 meter en een onderheide, doorvaarbare, nagespannen kokerduiker bij
aan het project. De duiker is nodig om de watersportliefhebbers een route van en naar ’s-Gravenzande te geven. Daarnaast heeft OCE een
bodemonderzoek gedaan naar niet-gesprongen

explosieven. Deze zijn niet gevonden, maar wel
460 verdachte objecten, variërend van een oude
fiets tot achtergelaten autobanden. Door de
bekendheid met elkaars werkwijze en de korte
lijnen binnen het VolkerWessels concern verloopt
deze samenwerking voorspoedig.
De komende maanden werken KWS Infra Rotterdam, Visser & Smit Hanab en Holland Scherm
eendrachtig verder aan de Tweede Ontsluiting
Teylingen. De oplevering staat gepland voor
december 2018. Bewoners en ondernemers in
’s-Gravenzande hebben dan beschikking over een
extra route om het dorp snel en veilig te bereiken.
@KWS Infra Rotterdam
KWS Infra Rotterdam
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De cijfers

N18 voegovergang montage

De noabers mogen
de weg op
Op 2 mei was het zover: de nieuwe N18 van
Enschede naar Groenlo werd door Rijkswaterstaat
opengesteld voor het verkeer. Drie maanden
eerder dan gepland kunnen de Twentse en
Achterhoekse noabers daardoor gebruikmaken van
de Nieuwe Twenteroute. Met de openstelling is de
realisatiefase ten einde en is de onderhoudsfase
van 25 jaar ingegaan voor bouwcombinatie
Noaber18, waar KWS onderdeel van is.
Demovak test geluidinnovatie
Op de N18 is maatwerk geleverd om te zorgen dat
bewoners zo min mogelijk hinder ervaren van
wegverkeerslawaai door de nieuwe weg. Op het
hele traject is ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton)
aangebracht. Op de plekken waar extra geluidreductie nodig is, werd Tweelaags ZOAB en zelfs
Tweelaags ZOAB fijn verwerkt. Tweelaags ZOAB
fijn is een nóg stiller wegdektype dat nog niet
vaak op een rijksweg is aangelegd. KWS werkt

voortdurend aan verbetering van producten en
ontwikkelt nieuwe innovaties om nog beter
gesteld te staan voor toekomstige uitdagingen.
De nieuwste geluidinnovatie van KWS, een
tweelaags systeem waarmee een meer robuuste
geluidoplossing kan worden gecreëerd, is in een
demovak op de N18 aangelegd. Voor het validatietraject wordt een keur aan wegmetingen
uitgevoerd. Dit is nodig voor Rijkswaterstaat om
het nieuwe wegdektype in de toekomst te kunnen
vrijgeven voor toepassing op rijkswegen.
Thermische visualisatie van asfalttemperatuur
Bij het aanbrengen van de deklaag op de N18 is
de Line Scanner ingezet. Met dit innovatieve
apparaat op de asfaltspreidmachine kan real time
de verwerkingstemperatuur van het asfalt worden
gevisualiseerd en gemeten. De temperatuur van
het asfalt is essentieel voor de kwaliteit van de
nieuwe weg. De thermische visualisatie wordt

• 27 kilometer nieuwe weg
•	45 kilometer onderliggend
wegennet
•	342.000 ton asfalt
• 420.000 ton funderingsmateriaal
• 216.000 AVI-bodemassen
• 1.300.000 m3 zand
•	164 m3 beton voor 490 m1
voegovergangen
• 4725 m1 flexigootconstructies
•	geluidsschermen: 336 meter
(Groenlo) – 1724 meter (Enschede)

weergegeven in het GIS-portaal en kan worden
voorzien van bedrijfscontroles, geluids- en
stroefheidsmetingen zodat een compleet beeld
ontstaat van de kwaliteit van de nieuwe asfaltlaag.
Voegovergangenspecialist
KWS-onderneming Smits Neuchâtel Infrastructuur zette haar specialisme ook in op de N18.
Op 18 kunstwerken bracht zij voegovergangen
aan, waaronder stalen nieuwbouw- en bitumineuze voegovergangen. Daarnaast zorgde Smits
Neuchâtel voor betonbescherming met op
26 kunstwerken flexigootconstructies en op
24 kunstwerken werden watervangers rondom
kolken afgewerkt met gietasfalt.
Een omvangrijk project met een mooi eindresultaat: een snellere verbinding tussen de Achterhoek en Twente.

© Rijkswaterstaat
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KonwéFlex in Steenbergen:
een betonverharding overlaagd zonder
asfaltwapening
KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent

In Steenbergen renoveerde KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent de Rondweg Oost, een weg
met een bestaande betonverharding. Gebruikelijk bij dit soort wegen is overlagen met asfalt op
een asfaltwapening. Beton overlagen met asfalt
kan immers niet zomaar; daarbij bestaat het
risico op scheurvorming als gevolg van reflectiescheuren. Vaak wordt een metalen asfaltwapening zoals Mesh-track ingezet om krachten vanuit
het onderliggende beton op te vangen en te
voorkomen dat reflectiescheuren doorzetten in
de asfaltverharding.

Hier ging ook het bestek van de gemeente Steenbergen voor de Rondweg Oost van uit. Maar wat als
je nu eens als tussenlaag flexibel asfalt gebruikt,
dat meebuigt met de krachten in de onderliggende
betonlaag? Daarmee voorkom je nog steeds het
risico op scheurvorming, maar heb je voor de
toekomst een veel duurzamere oplossing.

De gemeente Steenbergen zag deze voordelen
van Konwéflex ook. Om in de praktijk het verschil
tussen asfaltwapening en het voor Steenbergen
nieuwe Konwéflex te ervaren, worden beide
materialen op verschillende delen van de Rondweg Oost toegepast. Op het drukst bereden
wegdeel is Konwéflex aangebracht: een vergelijking die we vol vertrouwen aangaan.

Asfalt zónder metalen wapeningsnet is namelijk
veel makkelijker te recyclen. Die voordelen biedt
Konwéflex: zowel flexibel als taai, 100% recyclebaar én bestand tegen vermoeiingsscheuren,
thermische scheuren én reflectiescheuren.

@KWSRoosendaal
KWS Infra Roosendaal
KWS Infra Roosendaal

Combinatiedeklaag op bedrijfsterrein
Jos Blom kraanverhuur
KWS Infra AmsterdamHeerhugowaard

Voor Jos Blom Kraanverhuur mocht
KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard het bedrijfsterrein van de
vestiging in Alkmaar vernieuwen.

Marco Blom

In 2017 pakte KWS al het eerste
deel van het bedrijfsterrein aan.
Marco Blom van het kraanverhuurbedrijf vertelt: “Het stuk asfalt
dat we vorig jaar hebben ver-

nieuwd met een combinatiedeklaag, van ZOAB waarbij de holle
ruimte opgevuld is met cementslurry, is ons zo goed bevallen dat
we besloten hebben om dit jaar de
rest van het terrein ook aan te
pakken.” Het terrein is zes jaar
geleden aangekocht en stamt uit
de jaren ’70. Hoog tijd voor
vernieuwing dus.

Eigenschappen van de
combinatiedeklaag:
• vloeistofdicht
• snel aan te brengen
• duurzaam
•	goed bestemd tegen
hoge puntlasten
•	goed bestemd tegen
wringend verkeer

Combinatie van ZOAB en beton
De combinatiedeklaag van ZOAB en
beton voorkomt deuken door zware
puntlasten. Blom licht toe: “Bij ons
wordt vaak gereden met zwaar
materieel met hoge asdrukken. Daar
moet een goede toplaag tegenover
staan. Daarom is de combinatiedeklaag een goede optie voor ons
bedrijf.”
Milieu-eisen
Om aan verschillende milieu-eisen
te voldoen, legde KWS eerst nieuwe
riolen aan inclusief nieuwe lijngoten. Die goten zorgen voor een
goede afvoer naar de vetvangput.
In de vetvangput worden vettige
vloeistoffen zoals olieresten van het
water gescheiden.
@KWSInfraAmsHhw
KWS Infra Amsterdam
KWS Infra Amsterdam
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De weg van de toekomst:
100% circulaire infrastructuur
Dat is de ambitie van KWS. Een pittige ambitie,
dat zeker. Deze ambitie voeren we door in al onze
bedrijfsprocessen en producten. Zodoende
dragen we bij aan de transitie naar een duurzame,
volledig circulaire sector. Als grootste wegenbouwer van Nederland zijn wij van mening dat we
deze hoge duurzaamheidseis van 100% circulaire
infrastructuur aan onszelf moeten stellen. Goed
voorbeeld doet immers volgen. En het klimaat
kan niet langer wachten. Grondstoffen worden
schaarser, het klimaat verandert in rap tempo en
eenieder moet daar zijn verantwoordelijkheid in
nemen.
Duurzaamheid is bij KWS gericht op circulariteit
en levenskwaliteit. Het realiseren van infrastructuur die mobiliteit van nu en in de toekomst
mogelijk maakt, die geen hinder veroorzaakt en

waarbij onze mensen en de omgeving gezond
zijn en blijven. Maar ook infrastructuur met een
minimale impact op het milieu, zonder vervuiling,
zonder uitputting van grondstoffen en die
bestand is tegen het veranderende klimaat.
In 2040 is KWS 100% circulair en volledig CO2neutraal.
Als marktleider in de asfaltproductie zet KWS
zich al jaren in om duurzame oplossingen te
ontwikkelen, testen en door te voeren in onze
producten. Zoals bijvoorbeeld ons 100% gerecyclede asfalt dat we met asfaltinstallatie HERA
kunnen realiseren. Wij geloven in het circulair en
duurzaam maken van asfalt- en betonwegen.
Met daarnaast wellicht alternatieven, zoals ons
PlasticRoad-concept dat in september voor het
eerst wordt aangelegd in Zwolle.

Deze duurzaamheidsspecial laat de diversiteit
van duurzaamheid zien, want naast asfaltproductie is er nog zoveel meer. Samen met u als onze
opdrachtgever, partner en leverancier gaan we
op weg naar 2040. Op weg naar 100% circulaire
infrastructuur.
Voor meer informatie over onze visie op
duurzaamheid, bekijk www.kws.nl/duurzaam.

Twee vliegen in één klap:
een geluidsscherm dat energie opwekt

Een geluidsscherm houdt geluid van voorbijrazend verkeer tegen. Een zonnepaneel wekt duurzame energie op. Een slimme combinatie van die twee
levert dubbel voordeel op. PV-geluidsschermen zijn opgebouwd uit zonnepanelen. PV staat voor ‘photo voltaic’ en is vakjargon voor zonnecellen.
Geluidsschermspecialist en KWS-onderneming Holland Scherm biedt deze duurzame oplossing aan. De eerste pilot is gestart.

Inpassing in de omgeving, robuustheid van de constructie (vandalismebestendigheid) en eenvoud
van beheer en onderhoud zijn
onderdeel van deze maatwerkoplossing. De PV-schermen worden
modulair opgebouwd en zijn
daardoor in iedere situatie in te
passen.
De eerste praktijktest
De eerste pilotopstelling met de
PV-schermen is geplaatst langs de
A9 ter hoogte van Badhoevedorp.
Gedurende een jaar worden diverse
metingen en tests uitgevoerd op
deze proefopstelling om de
werking van het zonnescherm
verder te verbeteren. Versie 2.0
van de PV-schermen is ondertussen
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al in de maak. In de komende
maanden wordt het ontwerp door
Holland Scherm afgerond. Deze
verbeterde versie wordt vervolgens in diverse systemen en
oplossingen getest voor doorontwikkeling van het product.
I nteresse in PV-schermen?
Neem contact op met
Stanley van Peenen via
svpeenen@hollandscherm.nl.
Holland Scherm

100% gerecycled afalt als deklaag in Ouderkerk a/d IJssel

Hoe ‘groen’ is ons asfalt?
Als marktleider in de wegenbouw en de productie van asfalt is KWS voortdurend bezig om het asfaltproduct verder te verduurzamen. Zowel in het gebruik
van grondstoffen, de productie als de uitwerking van de eigenschappen van het product op het weggebruik. Ons team van adviseurs en technologen houdt
zich hier dagelijks mee bezig.

Hergebruik van oud asfalt is één van de belangrijkste pijlers. Waar het oude (frees)asfalt in het
begin van recycling alleen werd hergebruikt
voor de fundering, passen we nu steeds meer
gerecycled asfalt toe in nieuw asfalt, zelfs in een
mengsel als ZOAB. We streven altijd naar het
maximale percentage gerecycled asfalt. Wat
niet hergebruikt kan worden in nieuw asfalt,
wordt toegepast als fundering. Uiteindelijk
willen we in 2040 volledig circulair zijn en altijd
100% gerecycled asfalt gebruiken. Afgelopen
september legden we in Ouderkerk aan den
IJssel voor de eerste keer in Nederland een
deklaag van 100% gerecycled asfalt aan. Onze
unieke HERA-asfaltinstallatie in Rotterdam
maakt dit mogelijk door middel van indirecte

verhitting in combinatie met een biologisch
verjongingsmiddel.

biobased bindmiddelen, vaak meer dan twee
keer zoveel.

Biobitumen
Voor het nieuwe mengsel KonwéBio 40 vervangen we een groot deel van de bitumen door
plantaardige olie. CO2-neutrale, of zelfs
CO2-compenserende asfaltproductie is mogelijk
met deze biobitumen, doordat de planten tijdens
de groei CO2 opnemen. De CO2 blijft bij toepassing als asfaltbindmiddel bovendien permanent
vastgelegd omdat asfalt volledig wordt hergebruikt. De productietemperatuur is 10 tot 20
graden lager vergeleken met reguliere bitumen.
Bijzonder aan KonwéBio 40 is dat het een veel
hoger percentage biomassa bevat dan andere

Lichtreflectie
Door met de eigenschappen van het eindproduct
te ‘spelen’ draagt het bij aan een ‘groenere’ weg.
Ons asfaltmengsel KonwéBright bevat bijvoorbeeld licht reflecterende witte steenslag waardoor minder straatverlichting nodig is. Daarnaast
verbetert het veiligheidsgevoel in bijvoorbeeld
tunnels en het buitengebied. KonwéBright is al
toegepast in onder meer Schiedam en Heerlen.

KonwéCity toegepast op een fietssnelweg in Apeldoorn

© Peter Lous

Lagere rolweerstand en CO2-besparing
Een andere eigenschap van asfalt waar we
voortdurend mee testen is de rolweerstand.
Door een 10% lagere rolweerstand, stoot een
auto 2-3% minder brandstof uit bij KonwéCity
dan standaard SMA. Dat leidt tot een lagere
fijnstof- en CO2-uitstoot. Daarnaast zorgt dit
stille asfalt voor een forse geluidreductie.
KonwéCity is minder gevoelig voor rafeling
door de dichtere mengselsamenstelling.
Gezocht: pilotlocatie KonwéBio 40
De lab- en proefvaktesten van het nieuwe
KonwéBio 40 zijn positief. Bent u de opdrachtgever die samen met ons de eerste pilot werkelijkheid maakt? Neem dan contact op met Alex van
de Wall via avandewall@infralinq.com

Markant juli 2018
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Op de Laan van Alberts’ Hoeve in Castricum zijn onze collega’s druk bezig geweest met de herinrichting
van de weg. Door middel van een duidelijke markering van fietsstroken met rood asfalt, is de
verkeersveiligheid van de weggebruikers verhoogd. Het toegepaste asfalt is duurzaam en geluidsarm,
waardoor de Laan van Albert’s Hoeve weer jaren mee kan en zo min mogelijk geluidsoverlast
veroorzaakt voor omwonenden. De vernieuwde weg is in mei weer in gebruik genomen.
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De Biomakerij:

ecologische waterzuivering
die gezien mag worden
Een fris groen plantenbed is één van de belangrijkste onderdelen van de Biomakerij, een nieuw
ecologisch waterzuiveringsconcept dat KWSonderneming M.J. Oomen riool- en betontechniek, Waterschap De Dommel en het Hongaarse
bedrijf Biopolus gezamenlijk aanbieden. De
Biomakerij zuivert afvalwater met de microorganismen op de wortels van de planten in het
plantenbed. Deze gaan een wisselwerking aan
met de micro-organismen in het afvalwater.
Breed toepasbaar in bijvoorbeeld de industrie
maar ook in de leefomgeving, kan de Biomakerij
zowel in nieuwbouw als in bestaande gebouwen
geïntegreerd worden.
Metabolic Network Reactor
Het hart van de Biomakerij is een zogeheten
‘Metabolic Network Reactor’. Het grote verschil
met conventionele zuiveringssystemen is dat de
micro-organismen hun zuiverende werk verrichten
op plantenwortels en kunstmatige wortelstructuren. Hierdoor is minder energie nodig voor de van
oudsher grootste energieverbruiker van een
waterzuivering, de beluchting. De energiebesparing kan wel 30% zijn. De Biomakerij is opgebouwd uit meerdere reactoren die met elkaar in
verbinding staan en op deze manier verschillende
verontreinigingen in het afvalwater aanpakken.
Het ziet er niet alleen aantrekkelijk uit; de
installatie is ook tot wel 20% kleiner in oppervlakte dan conventionele zuiveringsinstallaties.
Daardoor is de Biomakerij geschikt voor zowel
bestaande als nieuwbouw.
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Circulaire watervoorziening
Het resultaat van het zuiveringsproces van de
Biomakerij is gezuiverd water dat direct weer
gebruikt kan worden in bijvoorbeeld een
productieproces of voor de irrigatie van (sier-)
gewassen. Doordat de Biomakerij op een eigen
bedrijfsterrein kan worden gerealiseerd, draagt
deze zuiveringsinstallatie direct bij aan het
verduurzamen van diverse soorten bedrijfsprocessen. En de werkplek wordt er ook letterlijk
een stuk groener van. Een waterzuivering hoeft
met de komst van de Biomakerij niet langer te
worden verstopt, maar mag gezien worden in de

mjo
werk- of leefomgeving. Zo gaan we circulair om
met onze grondstoffen, te beginnen met water,
de essentie van de Biomakerij.
Meer info: www.kws.nl/biomakerij of neem
contact op met Doy Schellekens via
dschellekens@mjosprundel.nl
@KWSRoosendaal
@KWSInfraRoosendaal
KWS Infra Roosendaal – Sas van Gent

Afvalwater La Trappe-bier gezuiverd in
Biomakerij Koningshoeven
In januari van dit jaar ging de eerste schop in de grond voor de realisatie van de
eerste Biomakerij van Nederland, in opdracht van de abdij Onze Lieve Vrouw van
Koningshoeven in Berkel-Enschot. Biomakerij Koningshoeven zuivert vanaf 2019
het afvalwater van de bierbrouwerij van het bekende trappistenbier La Trappe.
De bouw van Biomakerij Koningshoeven verloopt voorspoedig. Eind april waren
de kelders van de Biomakerij gereed, waarin straks onder meer de bassins voor
het verzamelen van het afvalwater een plaats krijgen. In totaal duurt de bouw van
deze Biomakerij een kleine tien maanden tot ongeveer half oktober. Daarna moet
de techniek van de zuiveringsinstallatie verder worden ingeregeld. Volledig
operationeel is de Biomakerij Koningshoeven in het eerste kwartaal van 2019.

De aanleg van de ‘big slabs’, grote graszoden die per 50 meter worden gelegd

De duurzame realisatie van een
energieneutraal sportpark
In opdracht van de gemeente Schiedam realiseert
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek als hoofdaannemer twee multifunctionele sportgebouwen en
bijbehorende sportvelden waaronder vijf kunstgrasvelden, drie grasvelden en vier indoor-squashbanen.
Duurzaamheid voorop
Het nieuwe sportpark wordt volledig energieneutraal en zelfvoorzienend. Zo wordt de
stroom, die wordt gebruikt voor de verlichtingsinstallatie en de openbare led-verlichting op het
sportpark, opgewekt via drijvende zonnecellen.
Tijdens de aanleg worden vrijkomende betonproducten zoveel mogelijk hergebruikt. Wat niet
kan worden hergebruikt, wordt toegepast voor
de funderingen van wegen en paden. Zoveel
mogelijk materialen krijgen een tweede leven,
wat bijdraagt aan de circulaire economie.
De omgeving is belangrijk
Terwijl de bouw op Sportpark Harga volop aan de
gang is, bevinden de gebruikers zich nog in ‘huis’.
In een speelveld waar sport én vastgoedontwikkeling samen moeten gaan, is goed omgevingsmanagement cruciaal. Veiligheid staat daarbij te
allen tijde voorop. Daarnaast moet iedereen zich
straks thuisvoelen op het sportpark. Van Kessel
Sport en Cultuurtechniek verbindt daarom als
spin in het web alle betrokkenen. Zo vinden
regelmatig overleggen plaats waar bijvoorbeeld
met stakeholders gesproken wordt over wensen
of een nieuw groenplan.

kunstgrasveld al in gebruik genomen. In april is
het officiële startsein gegeven voor de bouw van
de sportgebouwen en zijn de heiwerkzaamheden
van het eerste sportgebouw gestart. In mei zijn de
cricketvelden opgeleverd. Voor deze velden is
ruim 28.000 m² aan kwaliteitsgraszoden (van een
meter breed) gelegd. Deze grote graszoden, ofwel
‘big slabs’ worden per 50 meter met speciaal
materieel gelegd waarbij de graszoden automatisch worden uitgevouwen. Als later dit jaar de
bouw van alle velden voltooid is, worden de
overige voorzieningen aangebracht, zoals verhardingen, voetpaden, lampen en hekwerken.

minderd dezelfde kant op. Tijdens de structurele
grondstofoverleggen bekijken de partners wie
materialen nodig heeft en wie deze over heeft.
De materialen worden naar wens uitgewisseld en
hoeven daardoor niet vervoerd te worden naar
andere locaties. Dit vermindert de CO2-uitstoot
en bevordert de circulariteit van dit project.
@gebrvkessel
Gebr. Van Kessel
Gebr. Van Kessel

Woninbouw in Park Harga Midden
Behalve voor het sportcomplex draagt Van Kessel
Sport en Cultuurtechniek ook zorg voor het
bouw- en woonrijp maken van de grond voor de
woningbouw in Park Harga Midden. De ontwikkelcombinatie Park Harga Midden, bestaande uit
VolkerWessels Vastgoed en Thunnissen, realiseert
hier circa 380 woningen. Als het gaat om ‘circulair
werken’ staan de neuzen van alle partijen onver-

Status werkzaamheden
Na de ondertekening van het contract in oktober
2017 is veel gebeurd. Begin dit jaar is het eerste
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Duurzamer asfalt produceren
in Staphorst
KWS Infra Leek
KWS Infra Zwolle

KoudAsfalt Staphorst (KAS) is één
van de asfaltcentrales van KWS.
Sinds 1958 wordt op de provinciegrens tussen Drenthe en Overijssel
asfalt geproduceerd. Door de jaren
heen is verduurzaming een natuurlijk, doorlopend proces geworden.
In het eigen laboratorium op de
productielocatie testen we innovatieve, duurzame asfaltmengsels en
nieuwe technieken.
Het mengsel AC 22 Base/Bind met
75% gerecycled asfalt is hier
bijvoorbeeld ontwikkeld en onlangs
succesvol toegepast op een project.
Door gebruik van biologische
verjongingsolie wordt het mengsel
op een lagere temperatuur gepro-

duceerd. Hierdoor besparen we 5%
op CO2-uitstoot en levert dit een
MKI-vermindering op van 10%. De
kwaliteit van het asfalt is op hetzelfde niveau als nieuw asfalt.
De komende jaren groeit het
percentage hergebruikt asfalt dat
KAS kan inzetten zeker door tot
90% met een streven om tot 100%
te komen. Naast circulariteit van het
asfaltproduct onderzoekt KAS de
mogelijkheden voor waterstofaandrijving van de installatie.
Het komende jaar verduurzaamt
KAS verder door:
-	installatie van een energie-efficiëntere witte mineraaltrommel
-	de bouw van een overkapping

zodat grondstoffen droger blijven
en verhitting minder energie kost.
Onze Asfaltproductie Doetinchem
bespaart hiermee al 12,5% op
gasverbruik

KoudAsfalt Staphorst is een
productielocatie van KWS Infra
Zwolle en KWS Infra Leek.

Twee keer zoveel stroom met nieuwe
windmolens op de Slufterdam

KWS Infra Zwijndrecht

In opdracht van Nuon en Eneco is combinatie
VolkerWind, bestaande uit VolkerWessels
ondernemingen Van Hattum en Blankevoort,
Visser & Smit Hanab en KWS, verantwoordelijk
voor het totale Balance of Plant van veertien
nieuwe windmolens op Windpark Slufterdam
op de Maasvlakte. Vanaf eind 2017 zetten deze
VolkerWessels bedrijven hun gezamenlijke
expertise in op dit project.
Na vijftien jaar dienst worden de oude windmolens gedemonteerd. Na demontage is direct
gestart met het slopen van de bestaande
fundamenten en het aanleggen van de infrastructuur voor de nieuwe windmolens. Het puin
van de oude windmolens gebruikt VolkerWind
als fundatie voor de kraanopstelplaatsen.
Tussen het demonteren van de huidige windmolens en het plaatsen van de nieuwe zit ongeveer
een jaar. Naar verwachting zijn de nieuwe
windmolens vanaf begin 2019 in bedrijf.
Door technologische vooruitgang is het met de
nieuwe windmolens mogelijk om met minder
molens bijna twee keer zo veel stroom op te
wekken. Als ze straks in bedrijf zijn, wekt windpark
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Slufterdam genoeg stroom op om jaarlijks circa
50.000 huishoudens van duurzame energie te
voorzien. Dit is ruim twee keer zoveel als in de
oude situatie. Voor enkele oude windmolens die
nog niet aan het eind van hun technische levensduur zijn, wordt een andere plek gezocht waar zij
ook weer schone energie opwekken.
KWSInfraZwijn
KWS Infra Zwijndrecht
KWS Infra Zwijndrecht

Recycling in Amsterdamse
betonketen
Voor het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB) verzorgt
KWS al het onderhoud aan de
trambanen binnen gemeente
Amsterdam. Het werk bestaat uit
het opbreken van de trambanen,
verwijderen en opnieuw opbouwen
van de betonnen fundering en het
afwerken van de nieuwe tramrails.
De bovenste afwerklaag van beton
wordt ‘bovenbed’ genoemd.
30% minder grondstoffen
Als lid van ‘Verduurzamen betonketen Amsterdam’ heeft KWS het

voortouw genomen om het ‘bovenbed’ op te bouwen uit gedeeltelijk
gerecycled beton. De steenslagcomponent wordt in dit geval voor
30% vervangen door gerecycled
betongranulaat. De MKI-waarde
(Milieu Kosten Indicator) van het
project gaat hierdoor omlaag
doordat er 30% minder grondstoffen nodig zijn voor de steenslagcomponent. In nauwe samenwerking met onze ketenpartners PARO
en Albeton heeft KWS aangetoond
dat de kwaliteit en sterkte van het
bovenbed voldoet aan de zeer hoge

eisen waar de trambaan aan moet
voldoen. Hierdoor heeft het GVB
onlangs toestemming gegeven om
‘recyclebeton’ toe te passen op de
trambaan.
Beton met impact
Beton is wereldwijd het meest
gebruikte bouwmateriaal, daardoor
heeft hergebruik van dit product
veel impact. Doordat minder nieuwe
grondstoffen (grind) aangevoerd
hoeven worden, is er minder
CO2-uitstoot. Het verduurzamen
van de betonketen staat hoog op de
agenda van KWS. Deze toepassing
in het GVB-project is daar een mooi
voorbeeld van.
Trambanen door heel Amsterdam
Het werk aan de trambanen is
onderdeel van een tweejarig
onderhoudscontract waarbij KWS
al het onderhoud voor de GVB
uitvoert in de stad Amsterdam. De
lange relatie met de opdrachtgever
biedt een goede basis voor deze
samenwerking. Het gehele jaar door
vinden diverse werkzaamheden
plaats, dag en nacht en in de
weekenden worden projecten
gerealiseerd. Uitvoerder bij KWS

Infra Amsterdam-Heerhugowaard
Arlo Vis licht toe: “Werken in de
drukte van onze hoofdstad is iedere
keer weer een interessante uitdaging: hoe zorgen we dat we het
werk veilig kunnen uitvoeren én dat
de stad zo goed mogelijk bereikbaar
is met zo min mogelijk overlast voor
de omwonenden. Door jarenlange
ervaring in de stad kennen we de
kneepjes van het vak. Flexibiliteit
en specialistische kennis van de
KWS’ers in het Amsterdamse werk
zorgen ervoor dat we de GVB goed
kunnen ontzorgen. We adviseren
hen graag als het gaat over de
uitvoering van komende projecten.”
@KWSInfraAmsHhw
KWS Infra AmsterdamHeerhugowaard
KWS Infra AmsterdamHeerhugowaard

Markant juli 2018

13

SPECIAL:

Duurzaamheid

© NETICS

© NETICS

Vervolg van een
succesvolle pilot met
GEOWALL®
Zoals eerder bericht, hebben waterschap
Vechtstromen en KWS samen met Netics in 2017
een pilot uitgevoerd met oeverbeschoeiing
gemaakt van vrijgekomen bagger. De gebruikte
technologie van NETICS, genaamd GEOWALL®,
voegt aan bagger of grond natuurlijke bindmiddelen toe, waarna het wordt geperst tot bouwelementen.
De reacties van onze opdrachtgevers op deze
pilot zijn positief. Het binden van lokaal aanwezig materiaal, gebruikt als bouwstof in een
constructie en uiteindelijk na einde levensduur
weer te gebruiken als grond, past perfect in de
circulaire economie. Na de eerste, succesvolle
pilot als oeverbeschoeiing is het tijd om andere
toepassingen van de GEOWALL-bouwelementen
te onderzoeken.
Wacht- en schuilplekken langs de fietssnelweg
KWS Infra Zwolle ontwerpt in opdracht van de
CleanTechRegio wacht- en schuilplekken langs de
(snel)fietsroute Apeldoorn - Deventer. Met name
de landschappelijke inpassing en hiervoor te
gebruiken materialisatie is van belang voor het
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verkrijgen van goedkeuring van de betrokken
gemeenten en provincie. De wacht- en schuilplekken dienen verhard te worden, maar waarmee?
P-proefvak in Zwolle
Om te onderzoeken of GEOWALL® ook als
verhardingsconstructie op de wacht- en schuilplekken toegepast kan worden, is afgelopen mei
op het parkeerterrein van KWS Infra Zwolle een
proefvak gerealiseerd. De verharding van een
aantal parkeervakken werd vervangen door een
laag GEOWALL® van 25 centimeter. Lokale
grond is gemengd met de benodigde bindmiddelen volgens het receptenboek van NETICS. Door
het low-tech karakter van de techniek en het
bouwen met (gratis) uitkomende grond uit de
directe omgeving creëert GEOWALL® minimale
transportbewegingen en een minimaal beslag op
grondstoffen. Bovendien voegen we op deze
manier waarde toe aan de grond.
Collega’s als proefpersonen
Alle collega’s werkzaam op het kantoor in Zwolle
worden voor het belasten van het proefvak

ingezet. Het proefvak is direct naast de doorgaande rijbaan gesitueerd, die in gebruik is om
de parkeerplaats achter het kantoor te bereiken.
Iedereen die van deze parkeerplaatsen gebruikmaakt, voert minimaal twee keer per dag met zijn
of haar auto een praktijktest uit op het proefvak.
Afhankelijk van de uitkomsten van de praktijktest bepalen we of de GEOWALL® aan dit soort
aslasten blootgesteld kan worden en of het
geschikt is voor de CleanTechRegio.
Zelf ervaren?
Wilt u het proefvak met eigen ogen bekijken of
berijden? Hiervoor kunt u contact opnemen met
Casper Bebelaar, bedrijfsleider bij KWS Infra
Zwolle, cbebelaar@kws.nl of 06-11007815.
@KWSInfraZwolle
KWS Infra Zwolle
KWS Infra Zwolle

C asfaltonderhoud provincie Limburg
B Sanering Eemhavenweg Rotterdam

Digitale blik op de toekomst
Met onze blik op een groene toekomst kan
digitalisering natuurlijk niet ontbreken. Digitalisering optimaliseert onze processen, waardoor
we efficiënter en daarmee duurzamer kunnen
werken. Maar dat niet alleen, het zorgt er ook
voor dat onze opdrachtgevers hun asset management beter kunnen inrichten. Met alle data
digitaal op een rij zijn bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden efficiënter in te plannen, zodat
stukken wegdek niet meer onnodig te vroeg of te
laat vervangen worden. Dit scheelt onnodig
gebruik van grondstoffen en extra hinder voor de
omgeving. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk
bij KWS?
Sanering van de Eemhavenweg
Op het project Eemhavenweg in Rotterdam
Heijplaat zet KWS Infra Zwijndrecht volop in op
de digitale mogelijkheden van KWS samen met
opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam. Twee
voormalige bedrijventerreinen zijn vervuild met
onder andere olie en asbest. Tevens zitten op
diverse locaties meerdere verhardingslagen in de
ondergrond, soms tot wel vijf meter diep. Een
flinke saneringsklus waarbij alles gescheiden
ontgraven en opgeslagen wordt in de verschillende depots. De grond die niet meer toepasbaar is
op de locatie wordt afgevoerd naar verschillende
verwerkingsinstallaties.

Via ons GEOportaal betrekken we het havenbedrijf continu bij de werkzaamheden en geven
wij hen real time inzicht in de grondstromen,
depotvorming en afvoer. Van de afgevoerde
grond registreren we de nieuwe locatie en de
hoeveelheden, direct inzichtelijk en te ondertekenen door het havenbedrijf. Op basis van
de grondstromenregistratie weten wij wanneer
we gaan afvoeren.
Asfaltonderhoud in Limburg
Op het meerjarig groot onderhoudscontract van
de provincie Limburg worden de digitale middelen
ook goed door opdrachtgever en KWS Infra
Eindhoven gebruikt. Het onderhoudscontract
omvat het jaarlijks vervangen van een aantal
wegvakken en fietspaden op de provinciale
wegen. Ook hier verschaffen we 24/7 inzicht in
ons werk via het GEOportaal en het ProjectPortaal. Iedere asfaltvracht is terug te zien in het
GEOportaal. Daarnaast versnelt de administratieve afhandeling aanzienlijk door gebruik van
digitale begeleidingsbiljetten, waardoor de
opdrachtgever veel sneller duidelijkheid heeft
over zijn budget. Ons ProjectPortaal levert inzicht
in bijvoorbeeld de status van deelprojecten en
zorgt voor een compleet digitaal opleverdossier
dat naderhand snel overgedragen wordt aan de
provincie Limburg.

Vooruit kijken
Als lerende organisatie staan we natuurlijk niet
stil. Op dit moment onderzoeken we met de
provincie Limburg de mogelijkheden om de data
uit onze portalen te implementeren in het beheermanagementsysteem van de provincie. Zodat
asset management voor hen een stuk inzichtelijker
en efficiënter wordt.
@KWS Infra Eindhoven
@KWS Infra Zwijndrecht
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Laat uw
mening
horen!

Wat leest u
graag en hoe?
Ongeveer 3 keer per jaar valt de Markant van KWS bij u op de mat. We vertellen u
namelijk heel graag over onze mooie projecten, producten en innovatietrajecten,
omdat we daar trots op zijn. Maar wat vindt u eigenlijk van de Markant? Welke
artikelen leest u graag? Zijn er onderwerpen die u mist? Leest u het magazine van KWS
iedere keer direct als hij op de mat valt of volgt u ons liever via onze website of social
media kanalen?
Dat en meer willen we heel graag van u horen, daarom starten we een lezersonderzoek in de vorm van een online enquête.
De uitslag van de enquête helpt ons de toekomst van de Markant vorm te geven. Want, zoals altijd staat de klant bij ons
centraal. Dus ook wat en hoe u graag over KWS leest. We zien uw feedback graag verschijnen.

Wist u trouwens dat u altijd via de bijgevoegde antwoordkaart of communicatie@kws.nl
bij ons aan kunt geven dat u de Markant enkel nog digitaal wilt lezen op kws.nl en niet

Deelname is anoniem

meer per post wilt ontvangen?

Tot en met 31 juli in te vullen

Vul onze enquête in op www.kws.nl/lezersonderzoek
Invultijd: maximaal 10 minuten

Uitgave van
KWS, afdeling Communicatie, Postbus 217,
4130 EE Vianen. Markant vindt u ook op onze
website: www.kws.nl. U kunt daar alle
uitgaven inzien vanaf februari 2010.
Oplage
6.000 exemplaren
Redactie
Anita de Bont, Wendy Brussé, Danny Elberse,
Monique Geerlings, Henk Hamminga, Kirsten
de Graaf – ten Heggeler (hoofdredactie),
Selene Hoogeveen-Weijenberg, Nadja
Lammers, Joyce de Mooij – Van ’t Klooster,
Frank Morel, Liane Oosterkamp, Jacqueline
Paris, Miranda Valk-Roukens, Ashley Veenstra
en Isra van Velzen

Aan dit nummer werkte verder mee
Bart Willem Diersen, Bram Eibrink, Jasper
EngelhardPieter Faber, Gemeente Schiedam,
Rob de Goeij, Klaas de Jonge, René Karman
(gemeente Goes), Raymond Klootwijk, Jordi
Metz, Evelien Ploos van Amstel, Sander van
der Velde, Arlo Vis, Alex van de Wall
Fotografie en illustratie
Selene Hoogeveen, Frank Morel, Peter Lous,
NETICS, Koen van Oosterhout,
Rijkswaterstaat, Ashley Veenstra, Isra van
Velzen
Vormgeving en productie
Fecit Vormgevers bv, Vianen, www.fecit.nl

Communicatie
Tel. 0347 - 357 300 of via e-mail
communicatie@kws.nl

@KWS_infra

Informatie en adreswijzigingen
Meer informatie over artikelen, wijziging
van adresgegevens of opnemen/verwijderen
uit het bestand: graag via bijgevoegde
antwoordkaart of via e-mail:
communicatie@kws.nl

KWS Infra

Copyright
Het overnemen van (delen van) artikelen uit
KWS Markant is toegestaan. De foto’s die
bij de artikelen staan, kunt u in veel gevallen
kosteloos gemaild krijgen. Neem hiervoor
contact op met de afdeling Communicatie,
tel. 0347 - 357 300 of via e-mail
communicatie@kws.nl

KWS infra
@KWS_infra

