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Gloednieuwe voegovergangen
voor de Galecopperbrug
Omgevingsmanager Monique van Kilsdonk en bewoner Hakim Tampoebolon.

Zo veel méér dan
bewonersbrieven
“Waar komen de bankjes nu te
staan?”, vraagt Hakim Tampoebolon.
“Dat was toch bij dat veldje?” Samen
met omgevingsmanager Monique
van Kilsdonk van KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent loopt hij langs het
bouwterrein voor de herinrichting
van de haven in het West-Brabantse
Dinteloord.
Hakim woont al jaren in het dorp en
als lid van de dorpsraad van Dinteloord, secretaris van de lokale
omroep SLOS en beheerder van een
Facebookpagina over het plaatsje,
weet hij als geen ander wat er leeft
in Dinteloord. Hakim: “Ik vind het

leuk om de mensen te informeren
over hoe het allemaal reilt en zeilt in
Dinteloord, daar heb ik echt plezier
in.” Door die betrokkenheid en
bevlogenheid werd Hakim al snel een
sparringpartner voor Monique in
haar werk als omgevingsmanager.
En daar is Monique heel blij mee.
“Ik zou bij elk project wel een Hakim
willen hebben”, lacht Monique. Als
omgevingsmanager is zij dé schakel
tussen Aquavia als uitvoerder van het
werk en de omgeving in de meest
brede zin van het woord. “Het ene
moment zit ik bij de verloskundigenpraktijk aan tafel omdat ze willen

weten hoe tijdens de werkzaamheden hun hoogzwangere klanten
nog dichtbij kunnen parkeren; het
volgende moment bel ik met de
lokale busmaatschappij, om te
overleggen hoe we ondanks een
wegafsluiting ervoor kunnen zorgen
dat de scholieren netjes op tijd met
de bus op school kunnen komen.”
De belangrijkste boodschap van
Monique? “Al die partijen hebben
waardevolle kennis en contacten.
Daar moeten we in omgevingsmanagement veel meer bij aansluiten.”
Lees meer op pagina 12
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communicatieaanpak

Voorwoord
Goed omgevingsmanagement is cruciaal voor de
omgeving van onze projecten, onze opdrachtgevers én onze projectteams. Als KWS hebben wij
het geluk om (bijna) altijd in het publieke
domein aan de slag te zijn: op, boven of onder
de weg, van waterweg tot asfaltweg. Dat maakt
ons werk zo ontzettend leuk, maar tegelijkertijd
geeft dat natuurlijk ook de nodige uitdagingen.
Goed omgevingsmanagement draagt bij aan de beheersbaarheid van
die uitdagingen. Of het nu gaat om de juiste vergunningsaanvragen en
een plan voor flora en fauna óf om communicatie met de stakeholders
van onze projecten. Naast omwonenden is nauw contact met hulpdiensten, aanliggende bedrijven en weggebruikers van groot belang
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om samen te blijven werken aan de best mogelijke doorstroming.
De inzet van onze eigen KWS app is een concreet voorbeeld van
hoe wij als aannemer daarin investeren.
Met goed omgevingsmanagement zorgen we ook voor een veilige
werkplek voor onze collega’s, zodat zij de kwaliteit kunnen leveren
die u van ons gewend bent. Maar het allerbelangrijkste: dat zij aan
het einde van de dag weer veilig thuiskomen.
Ik wens u veel leesplezier.
Namens de Centrale Directie van KWS,
Rolf Mars

Foto’s: Rijkswaterstaat – Ton Borsboom

Gloednieuwe voegovergangen
voor de Galecopperbrug

KWS Infra Utrecht

Dat de klus op de Galecopperbrug er één met impact zou zijn was vooraf helder. De op één na drukste
brug van Nederland ging vanaf eind september gedeeltelijk dicht. Opdracht voor KWS Infra Utrecht:
het vervangen van de voegovergangen op de zuidbrug, de A12 richting Arnhem.
Na een intensieve voorbereidingsperiode van het
team van KWS met het team van Rijkswaterstaat
ging het project buiten van start op 26 september. Vanaf dat moment is 24 uur per dag, 7 dagen
in de week gewerkt door KWS en partners. Met
als resultaat: de brug werd bijna een week eerder
dan gepland opengesteld voor al het verkeer, op
zaterdagochtend 2 november om 7 uur.
Krappe ruimtes en veel mensen
“Vanwege de krappe werkruimtes waar tegelijkertijd veel mensen aan de slag waren, was dit
een pittige klus”, aldus projectleider Geurt
Verhoeff van KWS Infra Utrecht. “Met daarnaast
het langsrazende verkeer en de tijdsdruk om zo
spoedig mogelijk de weg weer open te stellen.”
Maar door vanaf fase1 continu te verbeteren en
optimaliseren én het uitblijven van grote tegenvallers, liep het project heel voorspoedig. De
bouwteam-achtige samenwerking droeg daaraan
bij, met als basis vertrouwen en open communicatie. Onder meer het regelmatige contact
tussen het uitvoeringsteam en de specialisten
van Rijkswaterstaat op locatie waren daar

onderdeel van. Ook de verkeerskundigen en
omgevingsmanagers van RWS en KWS werkten
nauw samen om het wisselen en de duur van de
faseringen te optimaliseren en de communicatie
hierover af te stemmen. Echt ‘Samen Slimmer
Bouwen’ in de praktijk.
Omgevingsmanager Hester Pranger van Rijkswaterstaat licht toe: “De samenwerking met KWS
heb ik als erg prettig ervaren. We werkten zowel
in de voorbereiding- als uitvoeringsfase samen in
één team. De lijntjes waren kort, we konden snel
met elkaar schakelen en besluiten nemen. De
samenwerking als bouwteam heeft in mijn ogen
zeker bijgedragen aan de succesvolle uitvoering
van dit project.”
Eerder klaar
Toen bleek dat we waarschijnlijk een week eerder
klaar zouden zijn, stroomden de complimenten
van weggebruikers via de social media kanalen
van Rijkswaterstaat binnen. Als blijk van waardering nodigde Rijkswaterstaat het complete
uitvoeringsteam uit voor een etentje. Een

initiatief dat werd gewaardeerd door onze
collega’s.
Na de openstelling van de A12 heeft het team tot
en met 15 november gewerkt aan de opleggingen
en geleidingen bij de landhoofden van de
zuidelijke Galecopperbrug.
KWS Infra Utrecht
KWS Infra Utrecht
kwsinfrautrecht

KWS bracht dit project tot uitvoering
samen met diverse partners:
• Civiele Technieken De Boer
• Maurer
• Smits Neuchâtel Infrastructuur
• Traffic Service Nederland
• Van Hattum en Blankevoort
• Van Velsen
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Foto’s: BIC/ SDK Vastgoed

Een openbare ruimte die
hightech ademt
WSP InfraOntwikkeling

Op 3 oktober opende Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander de Brainport Industries
Campus (BIC) in Eindhoven. Dat deed hij door een
hightech robot te activeren die live zijn initialen
grafeerde op het laatste deel van een kunstwerk.
Met de plaatsing daarvan in het kunstwerk was de
opening officieel.
De komst van BIC is voor de Nederlandse hightech maakindustrie dé manier om haar wereldpositie te blijven versterken en uit te bouwen. Naast
deze branchewerking versterkt BIC mede de visie
en positie van de regio Eindhoven als Brainport/
Mainport.
BIC is een vastgoed- en conceptontwikkeling van
SDK Vastgoed (VolkerWessels).
KWS-onderneming en ontwikkelaar van infrastructuur WSP InfraOntwikkeling heeft in
opdracht van, en in samenwerking met, SDK
Vastgoed de openbare ruimte van de eerste
Fabriek van de Toekomst op Brainport Industries
Campus ontwikkeld.
Hightech maakindustrie
Op één locatie alle kennis bundelen; een plek
waar opleiding, kennis, productontwikkeling en
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produceren samenkomen. Waar bedrijven elkaar
infecteren en inspireren op het gebied van
research en development. Hier delen de meest
succesvolle bedrijven uit de hightech maakindustrie hoogwaardige faciliteiten, zoals cleanrooms,
flexibele productieruimtes, magazijnen en andere
geavanceerde voorzieningen. Dit alles in een
‘state of the art’ leefomgeving.
Inspirerende openbare ruimte
WSP InfraOntwikkeling heeft met haar kennis
en expertise een openbare ruimte ontwikkeld in
lijn met het unieke concept van BIC. Landschapsarchitect Kruitkok uit Eindhoven was
partner in het ontwerp. Luisterend naar de
wensen en eisen van de nieuwe gebruikers en
beheerders, hebben we een maïsveld omgebouwd naar een parkachtige leefomgeving met
zoveel mogelijk behoud van de aanwezige
groene omgeving. Men kan hier volop verblijven
en recreëren. Onder meer diverse looproutes,
een buitenterras, bloemenvoortuin en sportvelden zorgen voor een groene beleving die bij BIC
past. Daarnaast bieden diverse aangelegde
cirkels ruimte voor eigen invulling van de
gebruikers, of het nu gaat om een bijeenkomst
of sportdag.

WSP InfraOntwikkeling heeft samen met KWS
Infra Eindhoven en als onderaannemer Gebr. Van
Kessel Sport & Cultuurtechniek ook zorggedragen voor de realisatie. De huidige invulling van
het openbare gebied rondom de eerste fabriek
sluit naadloos aan bij de visie van het gebouw, het
omliggende landschap, de visie van de gemeente
Eindhoven en de wensen van alle gebruikers van
Brainport Industries Campus. Overige VolkerWessels partijen die mee hebben gewerkt zijn onder
andere Aveco de Bondt, Systabo en Visser & Smit
Hanab.
Kom gerust eens kijken, het park is vrij toegankelijk.
#bepartoftheBICpicture

Onze asfaltinnovaties
in de praktijk
KWS werkt aan de weg van de toekomst: 100%
circulair in 2040. Dat doen we onder andere door
middel van productinnovatie. In onze eigen
laboratoria en bij onze asfaltcentrales onderzoeken we mogelijkheden om tot duurzamere
asfaltmengsels te komen. De afgelopen periode
hebben we samen met onze opdrachtgevers
mooie stappen gezet met diverse van onze eigen
ontwikkelde asfaltmengsels. Voor al deze
mengsels zetten we in op ‘horizontale recycling’:
de asfaltlaag die wordt verwijderd, wordt in
dezelfde laag en in hetzelfde type asfalt teruggebracht.
KonwéCity 5 Circulair
Eén van onze recente ontwikkelingen is het
geluidsreducerende asfaltmengsel KonwéCity
dat nu ook verkrijgbaar is met 50% gerecycled
asfalt. Het gerecyclede asfalt is afkomstig van
oude geluidsreducerende deklagen, dat we weer
terugbrengen in de nieuwe KonwéCity 5 Circulair. Dat zorgt voor een reductie van 33,5% in
CO2-uitstoot. De eigenschappen van deze
circulaire variant zijn gelijk aan die van de versie

zonder recycling. Door de lagere rolweerstand
vermindert het brandstofverbruik en daarmee de
CO2-uitstoot van voertuigen. Deze eigenschappen dragen in dichtbevolkte gebieden bij aan de
leefbaarheid van de omgeving. Nu het mengsel
ook kan worden geproduceerd met 50% gerecycled asfalt, besparen we tevens 50% in het
gebruik van primaire grondstoffen. Na de
succesvolle pilot in Vianen (gemeente Vijfheerenlanden), volgde de gemeente Amsterdam met
de eerste grootschalige toepassing.
DZOAB 16 50% PR
Dat het Asfaltkwaliteitsloket duurzame asfaltinnovatie stimuleert en versnelt, blijkt met de
uitreiking van het eerste certificaat voor het
KWS-asfaltmengsel DZOAB 16 50% PR. Daardoor
kon dit duurzame ZOAB voor Rijkswaterstaat
toegepast worden op perceel Oost van het
contract Groot Onderhoud Noord-Nederland.
Circa 20.000 ton DZOAB 16 50% PR werd de
afgelopen maanden verwerkt op de A7 en A37.
Met deze circulaire variant van DZOAB zorgen
we voor een substantiële verlaging van de Milieu

Kosten Indicator (circa 35%) en CO2-uitstoot
(ruim 30%).
SMA Circulair
Samen met de provincie Drenthe hebben we eind
oktober een stap gezet in de ontwikkeling van
duurzamer SMA (steenmastiekasfalt): een
proefvak van bijna twee kilometer met SMA
Circulair, ook weer voorzien van 50% gerecycled
asfalt. Een doorbraak, omdat dit specialistische
asfaltmengsel gevoelig is voor afwijkingen in de
samenstelling. SMA Circulair vraagt dan ook om
een zorgvuldige selectie en behandeling van het
asfaltgranulaat. Door granulaat te gebruiken dat
afkomstig is van oude SMA-deklagen, in combinatie met een aangepast freesplan en logistiek,
ligt nu op de N374 bij Tiendeveen het eerste
proefvak. Ten opzichte van reguliere SMA
besparen we met SMA Circulair meer dan 25%
op de CO2-uitstoot en 34% op de Milieu Kosten
Indicator.
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Drieluik: onze deelnemingen
Van Velsen, Traffic Service Nederland en Freesmij zijn drie van onze deelnemingen, bedrijven waar KWS een aandeel in heeft. Deze bedrijven vullen onze
kennis en expertise aan met hun specialistische kennis en kunde. Alle drie zijn zij vaak als onderaannemer betrokken bij onze projecten om samen met ons
zorg te dragen voor duurzame, veilige en kwalitatieve (aanleg van) infrastructuur met goed omgevingsmanagement en aandacht voor doorstroming. Wat
deze drie deelnemingen precies doen, leest u in dit drieluik.

Van Velsen

Toonaangevend in wegmarkeringen

Longdot markering
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Sinds de oprichting in 1935 is Van Velsen toonaangevend in wegmarkeringen. Als deelneming
van KWS draagt Van Velsen duurzaamheid en
innovatie hoog in het vaandel. Zo heeft Van
Velsen recent als eerste in Nederland de innovatieve en duurzame longdot markering aangebracht. De longdot markering kenmerkt zicht
door zijn speciale vorm die bestaat uit langwerpige, smalle druppels. Voor het aanbrengen van
deze longdot markering is circa 30% minder
materiaal noodzakelijk waardoor de milieu-impact ook zo’n 30% lager is. Voor de automobilist
is het voordeel dat deze longdot markering een
hogere reflectiewaarde heeft tijdens natte
weersomstandigheden in het donker, vooral op
onverlichte wegen. Dit draagt bij aan de veiligheid op de weg, waar de wegmarkeerders van

Van Velsen elke dag met hart en ziel voor werken.
Daarnaast zorgt de structuur van deze longdot
markering voor een stillere trilling dan vergelijkbare markeringen wanneer er een automobilist
overheen rijdt, wat in het voordeel is van omwonenden.
Ook in andere geledingen binnen het bedrijf staat
duurzaamheid hoog op de agenda. Van Velsen
investeert in elektrische auto’s en onderhoudt
nauwe contacten met haar partners om gebruik te
kunnen maken van de meest duurzame machines
en materialen. Daarnaast ondersteunt Van Velsen
KWS bij de uitvoering van haar duurzame ambities, bijvoorbeeld bij de aanleg van het proefvak
met het duurzame SMA met 50% gerecycled
asfalt in Tiendeveen (zie pagina 5).

Freesmij

Frezen en meer
Freesmij is de onderaannemer voor de wegenbouw. Natuurlijk voor het frezen van asfalt, maar
zij doen meer. Ook het stabiliseren van grond,
klei, puin en freesasfalt met kalk, cement en
schuimbitumen behoort tot hun expertise.
Daarbij zorgt Freesmij dus voor een strakke basis
onder alle KWS-asfaltconstructies. Met hun
specialisme op het gebied van asfaltfrezen, helpt
Freesmij KWS in de verduurzaming van het
asfaltproces. Door zorgvuldig te frezen, kan KWS
bijvoorbeeld specialistische asfaltmengsels
produceren met een hoog recyclingpercentage.
Onderdeel van Freesmij is Multicell. Door het
vullen van een ZOAB-deklaag met cementslurry
van Multicell ontstaat een combinatiedeklaag.

Veelal toegepast bij stoplichten en industriële
zwaar belaste toepassingen. Ook schuimbeton
voor licht belaste toepassingen is één van de
mogelijkheden van Multicell. Dit is milieuvriendelijk doordat het voor een groot deel uit lucht
en water bestaat en na gebruik herbruikbaar is.
Ook Freesmij is graag vanaf de voorbereidingsfase van een project betrokken, zodat de juiste
inzet kan worden bepaald. Zoals op N200 waar in
overleg met de KWS-collega’s freeswerkzaamheden zijn verplaatst van de drukke vrijdagnacht
naar de donderdagnacht. Win-win: Freesmij was
in staat de gevraagde capaciteit te leveren en
vrijdag kon gelijk gestart worden met de vervolgwerkzaamheden, wat meer rust gaf in de planning. In Nieuwegein was het project ‘de Liesbosch’ er één met veel faseringen. In goed
overleg werd elke fasering vastgelegd en volgens
planning uitgevoerd. Met als resultaat een sterke
combinatiedeklaag.

Traffic Service Nederland
Specialist in verkeersmaatregelen
Veiligheid en doorstroming door verkeersmaatregelen, dat is waar KWS-deelneming Traffic
Service Nederland (TSNed) voor staat. Zij leveren
diensten en producten voor de invulling van
zowel tijdelijke als definitieve verkeerssituaties.
Ook adviseert TSNed bij verkeerskundige

vraagstukken in de tender- en uitvoeringsfase.
Voorbeelden van KWS-projecten waarin deze
expertise tot uiting komt zijn onder meer het
Rijkswaterstaat-onderhoudscontract Groot
Onderhoud Noord Nederland, de N200 en de
Galecopperbrug.

Als enige niet-opleidingsinstituut is TSNed
gecertificeerd om de opleiding “Veilig werken
aan de weg” te geven. De komende vier jaar
volgen onder meer alle weginspecteurs van
Rijkswaterstaat deze opleiding.
TSNed ondersteunt KWS om haar werkzaamheden op een efficiënte en effectieve wijze uit te
voeren. Veiligheid voor wegwerkers en weggebruikers in relatie tot doorstroming en minimalisatie van (verkeers-)hinder staan daarin centraal.
Dit vraagt kennis en ervaring van specialistische
werkzaamheden zoals tijdelijke verkeersmaatregelen en faseringen, maar ook van het algehele
bouwproces van KWS.
Ook TSNed investeert in duurzaamheid. Per 2020
zijn zij gevestigd op de Automotive Campus in
Helmond om daar met verschillende bedrijven in
co-creatie na te denken over mobiliteit in de
toekomst. Thema’s als circulariteit, big data en
de impact van zelfrijdende auto’s staan daar op
de agenda om bij te dragen aan duurzame
innovatie in de infrastructuur.
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Architect: Bureau voor Stedebouw en Architectuur
Wim de Bruijn uit Rotterdam

Daktuin met duinen voor
Noordboulevard Scheveningen
Twee voetbalvelden: dat is de
oppervlakte van de immense
daktuin die op het dak van een
gloednieuwe parkeergarage in
Scheveningen wordt aangelegd. In
opdracht van Sprangers bouwbedrijf realiseerde Van Kessel Sport en
Cultuurtechniek 12.325 m2 aan
daktuin op de Noord-Boulevard.
In de tuin zijn lage duinen aangelegd en beplant met heesters en
grassen die aansluiten op de
(natuurlijke) duinen in de nabije
omgeving. De daktuin is een
onderdeel van het herontwikkelingsplan (met winkels en horecagelegenheden) om de Noordboulevard
weer volop op de kaart te zetten.

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek is bij dit project in de ontwerpfase aangehaakt in een adviesrol en
uiteindelijk definitief toegetreden
tot het bouwteam. Onze adviseurs
adviseerden over de constructie en
technische aspecten van de daktuin,
de soorten beplanting, de schelpenpaden en de inpassing van de
technische installaties op het dak.
Binnen de eisen van de maximale
draagkracht van het dak en het
ontwerp van de architect zijn wij
gezamenlijk tot een definitief
ontwerp gekomen.
Een natuurlijk duinlandschap
Het definitieve ontwerp past goed
bij de Noordboulevard en haar

Van Kessel Sport en
Cultuurtechniek

omgeving. Er is gekozen voor
grassen op de vlakke delen van het
dak, duinen en heesters die van
nature in de duinen voorkomen.
De positie van de duinen, waarop
hogere beplanting is aangebracht,
is zodanig gepositioneerd dat de
bewoners aan de zeekant vanuit hun
appartement zicht blijven houden
op de kustlijn en dat bepaalde
harde elementen gecamoufleerd
worden. Op het dak zijn ook
zonnepanelen geïnstalleerd. De
zonnepanelen zijn in een verharding
van schelpen geplaatst. De vluchtwegen, die uitkomen op de zeekant,
zijn uitgevoerd in schelpen. Het
duindak moet de sfeer uitstralen
van een natuurlijk duinlandschap.
Werken tussen de badgasten
De eerste fase van de uitvoering van
dit project vond afgelopen zomer
plaats. De bereikbaarheid van de
boulevard speelde daarbij meteen
een belangrijke rol met de nodige
uitdagingen. Zo moest ons team
zorgen voor een veilige wegafzetting met omleidingsroute.
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek is verantwoordelijk geweest
voor meerdere bijzondere daktui-
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nen, waaronder de daktuin op de
parkeergarage bij het Gerechtsgebouw in Breda en de daktuin en
terreininrichting van het Jaarbeursplein in Utrecht. De realisatie van
de daktuin in Scheveningen was
opnieuw een mooi project en een
bijzondere werkplek voor het team
van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek.
De afgelopen maanden is verder
gewerkt aan de inrichting van de
daktuin. Eind 2019 is hij opgeleverd.
@gebrvkessel
Gebr. Van Kessel
Gebr. Van Kessel

Samenwerking werpt zijn
vruchten af
KWS Infra Zwijndrecht

Shared Space

De weginrichting en verhardingen in de wijk
Groenewoud in de gemeente Nissewaard, waren
gedateerd en op een aantal punten onveilig. De
Eikenlaan, Iepenlaan en Beukenlaan waren toe
aan een volledige reconstructie en herinrichting.
Het ontwerp van de reconstructie is in bouwteamverband tussen KWS Infra Zwijndrecht en
de gemeente tot stand gekomen. Ook de
omgeving heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan het uiteindelijke ontwerp. De
gezamenlijke opdracht was daarbij om de
veiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) te verbeteren.
De waardevolle input van omwonenden was
de succesfactor van deze samenwerking.
Veiligheid verhogen
Van gevel tot gevel een grijs aanblik, zo zag de
Eikenlaan eruit vóór de reconstructie. Ondanks
de breedte van de weg, werd dit als onveilig
ervaren. Er was geen duidelijke ruimtereservering voor fietsers en parkeerstroken ontbraken.
In het ontwerp is het profiel van de weg versmald, met aan weerszijden fietssuggestiestroken. Een duidelijke reservering voor fietsers, het
versmallen van de rijloper en het halteren van
bussen op de weg verduidelijken het wegbeeld,
verlagen de snelheid én verhogen daarmee de
veiligheid.

Eikenlaan

De zeer brede Iepenlaan is een drukke fietsverbinding die de Eikenlaan kruist. Naast de functie
fietsroute, ontsluit de Iepenlaan de daaraan
gelegen hofjes. De breedte van de weg en de
ruime kruising met de Eikenlaan waren onveilig
en onoverzichtelijk. In het ontwerp is de Iepenlaan versmald en ingericht als fietsstraat waar
auto’s ‘te gast’ zijn. Het rode asfalt is in de as van
de weg onderbroken door een overrijdbare
rammelstrook. Voor de automobilist is nu zelfs
zonder bebording duidelijk dat hij hier te gast is.
De kruising met de Eikenlaan is, door het versmallen van de Eikenlaan en de Iepenlaan én het
verleggen van aansluitende fietspaden, overzichtelijker en veiliger geworden.
De Beukenlaan betreft een 30 km/uur weg.
De inrichting van de weg correspondeerde hier
echter niet mee. In het ontwerp is de rijloper
versmald, met aan weerszijden langsparkeervakken. Het ontworpen wegprofiel sluit nu
aan op het gekozen snelheidsregiem.
Shared Space
Halverwege de Eikenlaan komen verschillende
verkeersstromen samen. De seniorenwoningen
en het scholencomplex die hier gevestigd zijn,
onderstrepen het belang van een verkeersveilige
oplossing. Alle in het verleden getroffen maatre-

gelen hebben daar niet de gewenste veiligheid
geboden. Om de verkeersveiligheid te verhogen,
is de ontsluiting van een parkeerplaats verlegd.
De overgebleven verkeersstromen komen nu
samen in een Shared Space. Een plein waar
zonder bebording en markering de nadruk wordt
gelegd op de doorgaande route. Automobilisten
en bussen komen hier vanaf de rijweg op een
ruim plein. Het onderbreken van de doorgaande
route met een plein – met afwijkende verharding,
bankjes en planvakken – moeten het doorgaande
verkeer duidelijk maken dat hier andere regels
gelden. Het daardoor aangepaste verkeersgedrag moet de verkeersveiligheid verhogen.
De uitvoering van het project is februari 2019
gestart en zou een jaar duren. De verschillende
verkeersstromen, fietsroutes, winkels en scholen,
hadden een uitgebreide fasering tot gevolg.
Afwijkend van die fasering, is gekozen om in de
rustige vakantieperiode door te werken. Hierdoor konden fases worden gecombineerd en is
het werk drie maanden eerder opgeleverd.
@kwsinfrazwijn
KWS Infra Zwijndrecht
KWS Infra Zwijndrecht

Markant januari 2020

9

10

Markant januari 2020

@kwsinfrardam
KWS Infra Rotterdam
KWS Infra Rotterdam

KWS Infra Rotterdam werkt, samen met Hollandia Structures, aan de reconstructie
van het Busplatform van het Centraal Station in Den Haag. Op 4 november jl.
markeerden wethouders Revis en Van Asten namens opdrachtgever gemeente
Den Haag de ingebruikname van de nieuwe instapperrons. Door de golvende
overkapping en een nieuwe wachtruimte in het stationsgebouw kunnen reizigers
comfortabel hun bus bereiken. Het volledige project wordt eind maart 2020
opgeleverd.
Foto: Rindert van den Toren
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Vondellaan Etten-Leur
“Om in de openbare ruimte te mogen
werken, moeten vaak allerlei vergunningen
worden aangevraagd en meldingen worden
gedaan bij verschillende overheidsorganen.
Bijvoorbeeld bij het vervangen van de
riolering in de Vondellaan in Etten-Leur
moest bij het waterschap een melding
worden gedaan over het wegpompen en
lozen van grondwater.”

Vervolg voorpagina-artikel

Omgevingsmanager als
verbinder en vertaler

KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent

Tholensebrug
“Omgevingsmanagement is ook zorg voor
flora en fauna. Zoals bij het asfalteren van
de Tholensebrug: daar gebruikten we
speciaal licht om de vleermuizen die onder
de Tholensebrug leven niet te verstoren.”

“Als omgevingsmanager werk ik in een breed
speelveld.” Monique van Kilsdonk, omgevingsmanager van KWS Infra Roosendaal-Sas van
Gent, vertelt: “Het bekendst van mijn werk zijn
natuurlijk de brieven en informatieavonden voor
bewoners. Daar leggen we uit welke werkzaamheden we gaan uitvoeren en welke wegafsluitingen en omleidingen daarvoor nodig zijn. Maar
bewonerscommunicatie is maar één van mijn
diverse taken.”
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Vergunningen
Monique: “Aan de voorkant zorg je er als omgevingsmanager voor dat de uitvoering van het
werk straks zo min mogelijk hobbels tegenkomt.
Bijvoorbeeld door op tijd de benodigde vergunningen aan te vragen en te onderzoeken wat in
het werkgebied aanwezig kan zijn aan archeologie, flora en fauna en niet-gesprongen explosieven. Als je dit soort zaken later onverwacht
tegenkomt, kan alles opeens stil komen te liggen.
En dat kost tijd en geld, voor ons en de opdrachtgever. En voor de omgeving betekent het langer
overlast van de werkzaamheden,” vertelt
Monique.
Omgevingsteam
Een omgevingsmanager heeft daarom in zijn
omgevingsteam voor alle relevante specialismen
een adviseur achter zich staan. “Als omgevingsmanager moet je vooral de risico’s inschatten en
op het goede moment de goede specialist
inschakelen. Bijvoorbeeld een archeoloog of een
ecoloog. Die stelt dan de maatregelen op die
nodig zijn om het werk verder te kunnen laten
gaan”, licht Monique toe.
Belangen
Als omgevingsmanager is Monique de verbinder
en vertaler tussen binnen en buiten. “Aan de ene
kant de techniek van ons als aannemer en aan de

andere kant eigenlijk al het andere waar iedereen
die iets merkt van ons werk, mee te maken kan
krijgen.” En dat kunnen veel verschillende
mensen zijn. “Omwonenden natuurlijk, maar ook
onze opdrachtgever en bijvoorbeeld hulpdiensten als politie en ambulance. Of openbaar
vervoersbedrijven, scholen en bedrijven in de
omgeving.” Allemaal hebben ze hun eigen
belangen. Belangen die soms recht tegenover
elkaar staan. “Als omgevingsmanager probeer ik
dan iedereen weer op één lijn te krijgen.” Soms
lukt dat vlotjes; een andere keer is het best een
uitdaging om voor elkaar te krijgen. Monique:
“Als omgevingsmanager heb je zo heel wat
petten op. Maar je kunt ook écht verschil maken
door al die wensen en informatie bij elkaar te
brengen.”
@aquavia_kws
KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent
KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent

Beelden zeggen
meer dan woorden

KWS Infra Zwolle

In 2019 stond bij de gemeente Ede de herinrichting van de Molenstraat in
Bennekom op de agenda. Dat betekende werken in een drukke straat met
veel fietsverkeer én met drie basisscholen in de omgeving. In zo’n situatie
is de inzet van omgevingsmanagement geen vraag, maar vanzelfsprekend.
Naast een ‘standaard’ pakket aan omgevingsmaatregelen hebben we ons
tijdens dit project vooral gericht op de schoolgaande kinderen. Met onder
andere een animatie maakten wij hen bewust van de gevaren. Immers…
beelden zeggen meer dan woorden!
De herinrichting van de Molenstraat betekende voor KWS Infra Zwolle het
herinrichten van de rijbaanindeling, het vervangen van de tussenlaag en de
deklaag van de bestaande asfaltconstructie, het plaatselijk verbreden of
versmallen van de bestaande asfaltconstructie en het vervangen van de
trottoirs. Op verzoek van de gemeente hebben inschrijvers voorafgaand aan
dit werk een projectkwaliteitsplan ingediend. We werden uitgedaagd om
voor de herinrichting een specifiek plan op te stellen, waarin we onze
meerwaarde konden aantonen. Voor KWS stond direct vast dat omgevingsmanagement één van de belangrijke thema’s was. Dat sprak de gemeente
aan; van de vier ingediende projectkwaliteitsplannen werd het plan van
KWS als beste beoordeeld en zodoende mochten we aan de slag.
Veiligheid in beeld
Het pakket met omgevingsmaatregelen bestond uit de inzet van een
omgevingsmanager, buurtconciërge, bewonersbrieven en -bijeenkomsten
en de KWS app. Daarnaast was ons al snel duidelijk dat wij ons op het
veiligheidsbewustzijn van de schoolgaande kinderen en omwonenden
wilden richten. Op de drie scholen zijn daarom gastlessen gegeven. Hierbij
werd één van onze vrachtwagens op het schoolplein geparkeerd om de
kinderen te wijzen op de dode hoek.
Onderdeel van de gastlessen en de voorlichting aan bewoners was een
veiligheidsanimatie, die we in samenspraak met de gemeente Ede hebben
laten maken. De animatie is enthousiast ontvangen door de omgeving én de
kinderen, die vooral het fietsende kindje grappig vonden. Ook Stef Holtman, projectleider van de gemeente, was blij met de animatie: “Beelden
zeggen vaak meer dan woorden. Middels een simpel animatiefilmpje hoop
je als aannemer én opdrachtgever meer mensen en kinderen te bereiken en
te informeren.” De animatie is bewust gemaakt zonder verwijzingen,
kenmerken en logo’s van KWS. Hierdoor kan de gemeente het filmpje de
komende jaren ook voor andere projecten gebruiken, ongeacht welke
aannemer het werk uitvoert. En dat wordt dan ook al op diverse projecten
gedaan.
Werk aan de weg: zo kan dat veilig
Benieuwd hoe wij de omgeving wijzen op veiligheid? Bekijk de animatie
via bit.ly/werkaandewegede.
@kwsinfrazwolle
KWS Infra Zwolle
KWS Infra Zwolle
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KWS app succesvol ingezet bij
project N204
KWS Infra Utrecht

In 2018 is KWS Infra Utrecht gestart
met groot onderhoud aan de N204
tussen Woerden en Lopik. Het
project is nog in volle gang. De weg
is inmiddels gereconstrueerd, een
deel van het fietspad is aangepast
en een brug is gerenoveerd. Door
deze werkzaamheden werd het
dorp Linschoten op een aantal
momenten moeilijk bereikbaar. Een
belangrijke reden voor een sterke
communicatiestrategie en intensief
omgevingsmanagement. Belangrijk
onderdeel van de strategie was het
gebruik van de KWS app.

De resultaten zijn bijzonder positief. Met maar liefst 1.038 volgers
van dit project op de KWS app
hadden we een groot bereik. Met
push-notificaties informeerden we
volgers tijdig over omleidingen.
Bovendien konden zij via de app
feedback geven en vragen stellen
via de conversatiemodule. In totaal
zijn 155 conversaties gevoerd.
De omwonenden zijn op verschillende manieren geënthousiasmeerd
voor het gebruik van de app. Naast
reguliere informatieavonden

hebben we banners op bouwhekken
ingezet, informatiebrieven met een
QR-code en een tekstkar bij de
ingang van Linschoten. Daarnaast
ging het team van KWS dagelijks
het gesprek aan met omwonenden.
Het uiteindelijke succes wordt
natuurlijk gemeten aan de hand van
het eindresultaat. Daar scoorden we
goed. De verkeersoverlast was gering
en in de tevredenheidsmodule van de
app scoort dit project een 8,5.
Ervaring van de projectleider
“De KWS app heeft enorme potentie
bij projecten met grote impact op
omwonenden en reizigers. Denk
hierbij aan binnenstedelijke projecten en projecten zoals deze, waarbij
Linschoten moeilijk bereikbaar zou
zijn. Het gebruik van de KWS app
heeft er zeker voor gezorgd dat we
meer draagvlak kregen. Dat zie ik aan
de waarderingen en berichten in de
tevredenheidsmonitor. De meeste
berichten waren positief en zelfs bij
klachten hebben we na behandeling
van de klacht positieve feedback en
beoordelingen ontvangen. Snel
reageren is daarbij essentieel. Het
hoogtepunt van het gebruik van de
KWS app was de 1.000ste volger.
Je komt dan tot het besef dat
ongeveer 25% van Linschoten de
KWS app gebruikt.”
Berry Heerschop, projectleider
KWS Infra Utrecht
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Ervaring van de opdrachtgever
“Als opdrachtgever hebben we
voorafgaand aan het project
bepaald dat de aannemer eerste
aanspreekpunt is voor de bouw- en
hindercommunicatie tijdens de
uitvoering. Toen de aannemer met
het plan kwam om de KWS app in te
zetten vonden we het een goed
initiatief. Met een app kun je snel
de meest actuele informatie met
een grote groep omwonenden
delen. Daarnaast biedt de app de
mogelijkheid om te reageren. De
provincie Utrecht is een voorstander van interactie bij infrawerken
als deze. We waren erg tevreden
over de inzet van de KWS app op dit
project. Er waren veel volgers snel
geïnformeerd. Ook was er veel
interactie. KWS heeft de vragen en
klachten snel en accuraat opgepakt.
Een app is één van de communicatiemiddelen die je kunt inzetten
tijdens een bouw- of infraproject.
In dit geval heeft de app een prima
bijdrage geleverd.”
Clara van Foreest, communicatieadviseur provincie Utrecht
KWS Infra Utrecht
KWS Infra Utrecht
kwsinfrautrecht
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Werkzaamheden op het
Zuideinde in Oostzaan

Wethouder Dral bedankt het team

Goed gemutst de keet uit

Omgevingsmanagement Oostzaan: ‘Wat zou je zelf
KWS Infra Amsterdamwillen als je er woont’
Heerhugowaard
Vanuit het verleden heeft Oostzaan, een dorp ten
noorden van Amsterdam, het karakter van een
lintdorp langs de straat ‘Zuideinde’. Het Zuideinde is de verkeersader door het dorp richting de
A10 en direct naar Amsterdam. Het vervangen
van de verharding, waterleiding en riool is een
ingrijpende klus voor de gemeente Oostzaan.
“Als gemeente zijn wij aan de voorkant veel in
gesprek geweest met de bedrijven en bewoners
in de vorm van inspraakavonden en een klankbordgroep voor advies over het instellen van een
30 km zone. Samen is gezocht naar oplossingen
voor de problemen op het Zuideinde, namelijk: te
weinig parkeerplaatsen, smalle voetpaden, hoge
snelheid van voertuigen en filevorming”, aldus
Wim Wilms, projectleider van de gemeente
Oostzaan.
Eén team, één taak
Vanaf het eerste coördinatieoverleg met KWS,
PWN, Liander en de gemeente is omgevingsmanager Isra van Velzen van KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard, als voorzitter aangesteld.
Een omgevingsmanager is gewend om met
communicatie te verbinden en in oplossingen te
denken. Hij staat net iets verder van het werk en
de techniek af en focust op de samenwerking.
Door het gezamenlijke doel en de rode lijn in de
planning voor ogen te houden was de samenwer-

king en goede communicatie als één team snel
neergezet. “We gaan goed gemutst de keet uit
en alles is duidelijk”, aldus Wim.
De juiste verwachting scheppen
Een infraproject in een omgeving waar mensen
wonen en zaken doen heeft veel impact. Door de
juiste verwachting te scheppen met heldere korte
informatie maakt de omgevingsmanager het
verschil. “Wij verwachten dat aannemers door de
bril van de bewoners kijken. Bij KWS is dit besef
duidelijk aanwezig”, vertelt Wim. “Zo worden
bijvoorbeeld bewonersbrieven helder en aantrekkelijk vormgegeven. Dit is herkenbaar en nodigt
uit om te lezen. Dat is net dat beetje extra.”
Palet aan communicatiemiddelen
Mensen hebben verschillende voorkeuren om
benaderd te worden. Door een palet aan communicatiemiddelen in te zetten ontvangt iedereen
de noodzakelijke informatie. Voorbeelden
hiervan zijn flyers voorafgaand aan elke grote
fase, elke week een update op de lokale radio en
de projectsite van de gemeente. Daarnaast wordt
de KWS app gebruikt. Met deze app kunnen we
snel updates delen en doordat iedereen de
omgevingsmanager via de app direct een bericht
kan sturen, houden we de communicatie kort en
laagdrempelig.

Complimenten
Ondanks dat het werk ontzettend ingrijpend is
voor de omgeving ontvangen wij veel complimenten. Dit varieert van complimenten over de mooie
nieuwe stoep, respect voor de aardige en
hardwerkende medewerker, de heldere informatie op de flyers of de snelle opvolging van vragen.
Hierin ademt het teamgevoel en de samenwerking van de bedrijven die aan het werk zijn en de
doeltreffende communicatie.
Ondanks dat op het gebied van respect voor
elkaar door bepaalde automobilisten wel wat valt
te verbeteren, is het algemene beeld erg positief.
De aandacht vanuit de gemeente helpt hier ook
aan mee. Zo heeft de wethouder de medewerkers verrast met een lekker stuk taart en de
complimenten. Door dit in foto en video te delen
geeft dit weer extra impact. Wim: “Als projectleider van de gemeente kan ik echt trots zijn op
het verloop van dit project en de goede samenwerking en communicatie.”
@kwsinfraamshhw
KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard
KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard
kws_ams_hhw
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Voor ieder deelproject een specifieke
communicatieaanpak
KWS Infra Eindhoven

KWS Infra Eindhoven is verantwoordelijk voor
het ‘Asfaltonderhoud Limburg’ voor opdrachtgever provincie Limburg. Onder dit contract valt
een grote diversiteit aan grote en kleine asfalteringsprojecten verspreid door de provincie. Dat
betekent voor ieder deelproject een andere
aanpak op omgevingscommunicatie.
Afhankelijk van het type werkzaamheden en de
impact voor de omgeving wordt samen met de
opdrachtgever de communicatieaanpak bepaalt.
Dit varieert van de inzet van de KWS app tot het
organiseren van bewonersbijeenkomsten en een
calamiteitentelefoon die 24/7 bereikbaar is.
Stakeholders in het project zijn de wegbeheer-

der, hulpdiensten, weggebruikers en bedrijven
langs het werkgebied. Per deelproject wordt een
stakeholderanalyse opgesteld en vervolgens
worden de omleidingsroutes zorgvuldig met de
betrokkenen afgestemd. Is een fietspad een
schoolroute? Dan plannen we de werkzaamheden
tijdens de vakantie. En rijden er belangrijke
buslijnen? Dan gaan we aan de slag tussen de
laatste en de eerste rit.
Meten is weten!
Na ieder deelproject wordt een klanttevredenheidsonderzoek verstuurd naar alle betrokken
stakeholders om hun tevredenheid te meten en te
informeren naar tips en tops. Dit tevredenheids-

onderzoek wordt uitgevoerd met Happynizr; een
tool die binnen heel KWS wordt ingezet.
Ook evalueren we ieder kwartaal de samenwerking tussen provincie Limburg en KWS met behulp
van Happynizr. Doordat we hierop de afgelopen
twee kwartalen een tien hebben gescoord, wordt
het contract nu voor het 4e jaar verlengd.

@kwseindhoven
KWS Infra Eindhoven
KWS Infra Eindhoven

Wilt u de omgeving van uw project
goed informeren?

Dan zetten wij de
KWS app voor u in!
Voor duidelijke en up-to-date
communicatie, klanttevredenheidsmetingen en betrokkenheid bij uw
project.

Meer info en downloaden:
kws.nl/app
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Onze
KWS app
op uw
project!

Duikers, een faunapassage én duurzaam
asfalt in Noord-Nederland
KWS Infra Leek

Bij ‘Groot Variabel Onderhoud’ denk je al snel aan wegen en asfalt. Echter, in dit onderhoudscontract
voor Rijkswaterstaat op de A7, A28 en A37 zit meer. Namelijk het vervangen van duikers en het aanbrengen van een faunapassage in de A7. Een diversiteit aan werkzaamheden binnen het onderhoudscontract ‘Groot Onderhoud Noord-Nederland - perceel Oost’ met ook een grote verscheidenheid aan
taken voor de omgevingsmanager.
Op de A7 zijn in totaal vier duikers vervangen,
drie in de buurt van Marum en de vierde ten
oosten van Groningen bij Zuidbroek. Als meerwerk kregen we van de provincie Groningen
opdracht om een grote faunatunnel aan te
brengen in de A7. Bij het vervangen van de
duikers werd een pompinstallatie van onze
collega’s van Van Kessel Bronbemaling ingezet
om het water naar de noordkant van de A7 te
pompen, gezien op dat moment de waterafvoer
uit het achterland onderbroken was vanwege de
werkzaamheden. Eén van de duikers moest
worden aangelegd door een diepte van maar
liefst zeven meter. Nadat de duikers door de
rechterrijbaan waren aangebracht en de weg
weer was hersteld, volgde de vervanging van
de duikers in de linkerrijbaan.
4-0 systeem voor het verkeer
De verkeersmaatregelen van Traffic Service
Nederland sloten aan op deze werkzaamheden.

Over een lengte van vier kilometer was een
4-0 systeem opgezet. Deze tijdelijke omlegging
wordt ingericht op één van beide rijbanen/
rijrichtingen. Met de vier tijdelijke rijstroken
op de A7 werd de doorstroming van het verkeer
zo goed als mogelijk behouden.
Meer dan communicatie
Om de effecten van het project op de omgeving
te beheersen, werd onze omgevingsmanager
Maaike van den Brink ingeschakeld. Naast de
afstemming over de verkeersmaatregelen en
omgevingscommunicatie was zij verantwoordelijk voor onder meer vergunningsmanagement,
kabels en leidingen en ecologie. Een interessante
opdracht vanwege de grote diversiteit aan
stakeholders, waaronder diverse gemeenten,
OV-maatschappijen, waterschappen, tankstations, twee provincies en Rijkswaterstaat. “Door
goede en tijdige afstemming, voortgangsrapportages en evaluatiemomenten met onze opdracht-

gever na iedere fase, is het gelukt om al deze
stakeholders betrokken te houden. Een goede
basis voor de volgende werkzaamheden binnen
dit contract in 2020”, aldus Maaike.
DZOAB 16 50% PR
Op pagina 5 las u al over één van onze nieuwste
asfaltinnovaties: DZOAB 16 50% PR. Dit duurzame asfaltmengsel werd de afgelopen maanden
voor het eerst toegepast binnen het onderhoudscontract. In 2020 krijgt dat een vervolg en wordt
dit asfalt tevens toegepast bij de vervanging van
de overige deklagen van de A28 en de A37.
KWS Infra Leek
KWS Infra Leek
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De beek is weer ‘boven water’
In het kader van duurzaam waterbeheer herstelt
de gemeente Apeldoorn beken en sprengen. Op
diverse locaties maakt de gemeente ondergrondse beken en sprengen weer zichtbaar. Eén van
deze beken ligt in de wijk Kerschoten, bij
winkelcentrum Mercatorplein. Dit winkelgebied
is door KWS Infra Zwolle en KWS-dochteronderneming Holland Scherm opnieuw ingericht.
Tevens hebben de winkels een facelift gekregen.
Waarom herstellen?
De beek in Kerschoten is een bijzondere in het
bekensysteem van de Grift. Al van oudsher heeft
deze beek een ontwaterende functie in de wijk.
Een groot deel van de beek lag al bovengronds,
het andere deel is door de werkzaamheden
zoveel als mogelijk bovengronds gemaakt. Het
herstel van beken draagt bij aan duurzaam
waterbeheer, waarbij ruimte geboden wordt aan
afgekoppeld regenwater en overtollig grondwater. Belangrijk, want Apeldoorn is de plek in
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Nederland waar de meeste neerslag valt. Door
beken te herstellen, kan ook de natuur zich
ontwikkelen, wordt recreatie langs de beken
gestimuleerd en brengt het een stukje cultuurhistorie terug.
Beekconstructies
Het definitief ontwerp is een uitvoering van het
Apeldoornse Waterplan en gemaakt door de
gemeente en waterschap Vallei en Veluwe.
Een klankbordgroep – met daarin onder meer
wijkraden, de vereniging van ondernemers,
bewoners, de bekenstichting en natuur- en
milieuorganisaties – zijn door de gemeente en
het waterschap betrokken bij het ontwerp.
KWS Infra Zwolle is samen met Holland Scherm
vanaf april 2019 aan de slag gegaan met de
uitvoering. Binnen dit project zijn wij verantwoordelijk voor de realisatie van een viertal
prefab betonnen beekconstructies, het metselwerk en het leuningwerk. Over de beekconstruc-

KWS Infra Zwolle en
Holland Scherm

ties zijn door Holland Scherm bruggetjes aangebracht, die door Smits Neuchâtel Infrastructuur
voorzien zijn van een slijtlaag. De herinrichting
van de openbare ruimte rondom de beekconstructies, zoals het opnieuw aanbrengen van
diverse verhardingen, lag tevens in onze handen.
De werkzaamheden aan het Mercatorplein zijn
inmiddels succesvol afgerond, mede door de
inzet van diverse KWS-specialisten.
@kwsinfrazwolle
KWS Infra Zwolle
KWS Infra Zwolle
Holland Scherm

Onze collega Willem vanuit de inspectiebus.

Met een hightech-camerasysteem wordt de staat van het riool in kaart gebracht

‘Onzichtbaar’ in werk,
zichtbaar in communicatie
‘’Dat omwonenden ons werk niet zo snel zien,
wil niet zeggen dat wij geen rekening met hen
houden’’, legt Willem de Visser uit. Willem is
Eerste Inspecteur bij M.J. Oomen Moerdijk, een
KWS-onderneming gespecialiseerd in rioolbeheer, -inspecties en -renovatie. ‘’Ons werk speelt
zich namelijk af onder de grond. Met behulp van
bestuurbare hightech-camerasystemen brengen
we de staat van ondergrondse leidingen in kaart.
De camera gaat bijvoorbeeld via een inspectieput
het riool in en maakt al rijdend opnames van de
rioolstreng. Zo kan het zijn dat ik een stuk leiding
aan het inspecteren ben dat 120 meter verderop
ligt. Om mijn focus op het inspectiewerk te
houden, zorg ik dat de put naast mijn bus veilig is
afgebakend voor de overige weggebruikers.’’
Het begint bij het reinigen
Om het riool te inspecteren dient de streng eerst
leeg en schoon te zijn. Hiervoor laat Willem het
riool reinigen: ‘’We informeren omwonenden
altijd vooraf via een bewonersbrief over ons werk
en de maatregelen die zij kunnen nemen. Bij het

M.J. Oomen Moerdijk

reinigen spuiten we de leiding namelijk onder
hoge druk schoon en dat is het moment waarop
omwonenden thuis iets kunnen merken van ons
werk. Door luchtdrukverschillen die dan in het
riool ontstaan, kunnen zwanenhalzen of sifons in
de woningen leeg komen te staan. In huis ruik je
dan een lichte rioolgeur, maar zodra de zwanenhals weer vult verdwijnt de geur snel. Een kleine
handeling, maar men moet daar wel van op de
hoogte zijn.’’
Tijdens het inspecteren
Willem: ‘‘Het inspectievoertuig staat altijd naast
de inspectieput gestationeerd. Met behulp van
optische signalen, pionnen en een klapbord
attendeer ik de omgeving op de ‘openliggende’
put. De put ligt overigens niet echt open, want
we dekken deze af met een speciale putdeksel
waar de kabels van de camera doorheen gaan.
Vanuit de inspectie-unit heb ik ook een camera
waarmee ik de inspectieput in de gaten kan
houden. En dat is goed ook, want soms komt het
voor dat mensen onze pionnen verzetten. We

staan tijdens ons werk vaak midden op de weg en
daar kunnen mensen soms wat geïrriteerd op
reageren. Maar meestal is er begrip. Het komt
zelfs voor dat mensen vragen of ze mee mogen
kijken. Dan vind ik het altijd leuk om mijn werk te
laten zien en omdat ik een koffiezetapparaat in
mijn bus heb, krijgen ze daar desgewenst een
lekker bakkie bij!’’
@mjoomengroep
M.J. Oomen Moerdijk
M.J. Oomen Moerdijk
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Markant gaat ook digitaal!
Liever geen papier meer? Dan hebben wij goed nieuws: de
Markant gaat ook digitaal! De volgende Markant ontvangt u
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dan in uw e-mail, indien u dat wenst. Deze verschijnt – net als
de papieren editie – twee keer per jaar. Daarnaast brengen
wij tussentijds ook enkele extra digitale edities uit
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