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Innovaties
KWS
Infra en uw bedrijf
Van Fast Food naar Good Food Fast

Nieuws
Wij waren bang dat BRUIL infra te
groot zou zijn voor deze klus

Nederland telt 226 McDonald’s restaurants met ruim 16.000 medewerkers. McDonald’s
Nederland is onderdeel van de McDonald’s Corporation, wereldwijd de grootste restaurantketen met meer dan 32.000 restaurants in 117 landen. Ongeveer zeventig procent
van de McDonald’s restaurant wereldwijd is eigendom van lokale zelfstandige ondernemers (franchisenemers).

BRUIL infra in gesprek met Rijnvallei na
afronding van de werkzaamheden op het
terrein aan de Grebbedijk te Wageningen.
Lees verder op pagina 3

Snel en met minimale hinder
Op dit moment worden ongeveer dertig bestaande restaurants gerenoveerd
en worden er vier á vijf nieuwe McDonald’s restaurants per jaar geopend.
De nieuwbouw restaurants worden in dertien weken opgeleverd en er wordt
gewerkt met een Bouwteam waar KWS Infra onderdeel van uitmaakt.
Kwaliteit
Het streven naar kwaliteit in alle facetten van de bedrijfsvoering staat centraal. Dit heeft McDonald’s vertaald in de visie Good Food Fast. McDonald’s
wil iedere gast op elk gewenst moment de beste kwaliteit en een gevarieerde
keuze bieden. Deze focus op kwaliteit beperkt zich niet alleen tot de maaltijden.
In 2005 startte het bedrijf met een nieuwe aanpak gericht op de restaurantbeleving van de gasten. De McDonald’s restaurants zijn ingericht volgens
nieuwe interieurconcepten die deze beleving ondersteunen. Ook de buitenzijde van de restaurants is aangepakt met gevelupgrading en remodeling
Voor de kinderen zijn de welbekende ballenbak, DVD’s en computerspelletjes
vervangen door een Gym & Fun ruimte met de nadruk op het actief bezig zijn.
Bouwteam
Het werken met een Bouwteam bij de nieuwbouw restaurants heeft veel
voordelen. Er is directe en korte communicatie en er zijn geen wachttijden

zoals gebruikelijk met aanbestedingprocedures. Het scheelt technische
doorlooptijd omdat je bekend bent
met de wensen, kwaliteitseisen en
gedragsregels van de klant, in dit
geval McDonald’s. De realisatie van
afzonderlijke bestekken vergt nogal
wat inspanning, vooral de coördinatie van de uit te voeren werkzaamheden en de afspraken tussen
de betrokken partijen. KWS Infra
ontzorgt McDonald’s door vanaf
het begin als bouwteam partner de
kennis en ervaring op het gebied van
infrastructuur en de omgeving in te
brengen, en zich mede verantwoordelijk te voelen voor de realisatie en
in bedrijf stelling van het restaurant.
Naast de voordelen levert een bouwteam kostenbesparingen op die niet
direct aan een aanneemsom worden
toegekend, maar wel aan de

In een kort tijdsbestek een volledig
bedrijfsterrein opknappen met zo min
mogelijk hinder voor de bedrijfsvoering.
KWS Infra, vestiging Duivendrecht/
Heerhugowaard deed dat bij internationaal transportbedrijf J. de Groot in
Stompetoren.
Lees verder op pagina 4

Een opdrachtgever met hoge eisen
Naast het vliegveld van Lelystad ligt
het testcentrum van de Rijksdienst voor
het Wegverkeer (RDW). Op dit terrein
worden, naast het uitvoeren van rijvaardigheidstrainingen allerlei testen en metingen uitgevoerd die verband houden
met het gemotoriseerd verkeer zoals wij
dat in Nederland kennen.
Lees verder op pagina 6

vervolg op pagina 2.

KWS Infra en uw bedrijf
KWS Infra wordt vaak geassocieerd met grote asfaltwerken aan snelwegen en
overheidsopdrachten. Natuurlijk werken wij veel voor overheden maar in ons
klantenbestand zijn particuliere bedrijven verantwoordelijk voor een groot
deel van onze omzet. Met deze opdrachtgevers hebben wij vaak een jarenlange relatie en zijn het voor ons gewaardeerde klanten waar onze werkwijze op
prijs wordt gesteld. Wij ontzorgen de bedrijven zodat er minimale stagnatie
ontstaat op de productieprocessen.Tevens hoeft de opdrachtgever minimale
inspanning te leveren in de uitvoering van hun nieuw- of verbouwplannen en
onderhoudswerken op hun terrein. Het thema van deze Markant “KWS Infra
en uw bedrijf” is dan ook gericht op de uitvoering van werkzaamheden voor
particuliere bedrijven. Wij geven deze bedrijven zelf de mogelijkheid te vertellen waarom zij KWS Infra hun opdrachten laten uitvoeren.
Op deze manier laten we zien dat KWS Infra ook voor uw bedrijf van betekenis kan zijn.
Rob de Ruijter
Directeur KWS Infra, vestiging Zwijndrecht

In dit nummer o.a.
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Een volgende stap
naar duurzame
mobiliteit

Logistiek
ingrijpen bij de
Kooiman Groep

1



Logistiek ingrijpen bij de Kooiman Groep

De Kooiman Groep, gericht op
scheepsnieuwbouw en scheepsreparatie, is een onderneming met
zelfstandige vestigingen van bescheiden omvang in Zwijndrecht,
Dordrecht en Yerseke. Bij uitbreiding
of aanpassing van de terreinen heeft
Kooiman goede ervaringen met KWS
Infra.
“Door de steeds gevarieerdere opdrachten moet nogal eens logistiek

ingegrepen worden. Zo werd de verharding en het hemelwaterafvoersysteem bij Scheepswerf Hoebee in
Dordrecht in twee fases aangepast
en de noodzakelijke terreinaanpassingen voor het te water laten van de
op deze vestiging nieuw gebouwde
schepen aangebracht, vertelt directeur Wim Kooiman. “Door goed
overleg en samenwerking met KWS
Infra Zwijndrecht, is bij deze werkzaamheden voor ons nauwelijks
vertraging opgetreden.’’
Momenteel wordt een deel van het
terrein van de vestiging in Zwijndrecht onder handen genomen.
Het terrein wordt opgehoogd en de
hemelwaterafvoer aangepast. Ook
wordt een deel van het terrein voorzien van een steenfundering met
asfaltverharding en behoren ook het
aanbrengen van banden, klinkers,
tegels en markeringen tot de werkzaamheden. Dit is noodzakelijk om
een opdracht voor het bouwen van
een zeegaande sleephopperzuiger
op verantwoorde wijze uit te voeren.

Samen met WSP van start
geen ander expertise hebben in dit
vakgebied “de infrastructuur”.

In initiële trajecten van projectontwikkelingen is het, zeker in de huidige economische markt, van groot
belang in een zeer vroeg stadium
alle aspecten en risico’s van een
project in kaart te brengen, zodat
kan worden getoetst of een project
haalbaar is. Juist de infrastructurele
aspecten van een project zijn vaak
lastig te doorgronden en kunnen bij
onjuiste aannames in een latere fase
voor grote en kostbare complicaties
zorgen. Delta Projectontwikkeling
werkt daarom juist in deze cruciale initiële fase op dit vlak in haar
projecten samen met partijen die als

,,Zo heeft Delta Projectontwikkeling
goede ervaringen met WSP Infra.
WSP Infra onderkent het belang van
een initiële analyse van haar projecten en anticipeert snel en pragmatisch op vragen. Hierbij speelt het
bewustzijn van het gemeenschappelijk belang een belangrijke rol,’’
vertelt ontwikkelingsmanager Gert
van der Ende van Delta Projectontwikkeling. ,,Wanneer projectontwikkelaars geen haalbare projecten kunnen initiëren, kunnen adviserende en
bouwende partijen geen projecten
realiseren. Het onderkennen van
deze synergie is daarom de basis,
ook wanneer deze niet op korte,
maar eerst op langere termijn tot
winstgevende resultaten leidt”.

,,Wij werken graag samen met KWS
Infra. Het durft als “groot bedrijf,
klein te denken”. De benadering van
dit soort werken komt overeen met
de wijze waarop wijzelf werken benaderen en uitvoeren: oplossend en
klantontlastend door persoonlijke
benadering”, besluit Kooiman.

vervolg van pagina 1.

totale projectkosten moeten worden toegekend. Denk bijvoorbeeld
aan het niet hoeven opstellen van
een bestek voor een eenduidige
vraagstelling, minder kosten voor
overdracht van gegevens en communicatie, minder kosten voor toezicht
en behandeling van claimsituaties
en het behalen van voordelen uit
optimalisaties zoals die met elkaar
worden bedacht en gerealiseerd
door een goede afstemming. Al deze
kostenposten zijn onderdeel van de
totale projectkosten evenals de aanneemsom. De aanneemsom is dus in
werkelijkheid niet het enige ﬁnanciële onderdeel van een project. Als
met een iets hogere aanneemsom
andere kosten kunnen worden voorkomen, is het totale project goedkoper.
Meedenken in het proces
In de Bouwteam projecten van
KWS Infra en McDonald’s is André
Mijnster van KWS Infra, vestiging
Zwijndrecht de vaste contactpersoon voor Sjef Speekenbrink (Senior Bouwcoördinator McDonald’s
Nederland B.V.) en Jurgen Bogaers
(Manager Construction, McDonald’s
Nederland B.V.). Speekenbrink:

“Wij werken graag met een landelijk
opererend bedrijf zoals KWS Infra.
Onze restaurants worden ook door
heel Nederland gebouwd. Bovendien hebben wij te maken met één
contactpersoon vanuit KWS Infra.
Deze contactpersoon zet vervolgens
zelf de lijnen uit met de landelijke
vestigingen van KWS Infra. Op deze
manier versta je elkaar goed en heb
je vaak aan een half woord al genoeg. Bij de bouw van onze restaurants grijpt de infra en de bouw
tamelijk in elkaar. De wisselwerking
en goede samenwerking tussen de
partijen van het bouwteam is dan
van groot belang. Dat nieuwe restaurant moet er in die dertien weken
staan. Als je vaker met elkaar werkt
kun je ook steeds beter meedenken
in het proces.”
Bogaers vervolgt: ”De goede samenwerking vertaalt zich ook naar
de bouwplaats. We werken vaak aan
infra en bouw tegelijk. Het is dan
belangrijk goede regels met elkaar
te hanteren. Medewerkers van de
bouwplaats mogen nooit en te nimmer door de keuken van het restaurant lopen en de bouwplaats moet
zoveel mogelijk netjes, rustig en
opgeruimd zijn ondanks de hectiek
en tijdsdruk.”

Huybregts Systeembouw uit Son en Breugel is al vanaf 1988 betrokken als coordinator en partner in het bouwteam. Zij hebben meegewerkt aan de bouw
van 140 McDonald’s restaurants. Er is goed samengewerkt met medewerkers
van KWS Infra vestiging Zwijndrecht en vestiging Leek om in korte bouwtijd
McDonald’s Dordrecht en Drachten te realiseren. Henk Stoop (projectleider Huybregts): “KWS Infra is een groot bedrijf maar hun betrokkenheid bij
3000 m2 infrastructuur was net zo groot als bij veertig kilometer snelweg. De
werkzaamheden van KWS Infra bij de bouw van de restaurants omvatten het
inzetten van kennis van infrastructuur, snel reageren op de wensen van de
opdrachtgever, het werk uitvoeren en planning en kwaliteit waarborgen. Dit
jaar realiseren we McDonald’s Berkel en Rodenrijs en Udenhout en volgend
jaar staan er een aantal andere locaties op het programma”.

Het begin van McDonald’s
In 1954 bezoekt Ray Kroc, verkoper van milkshakemachines, het hamburgerrestaurant van de broers McDonald in Californië. Hij is onder de
indruk van de snelle service en hoge kwaliteit. Omdat hij het gevoel heeft
dat dit nieuwe type restaurant veel mensen aanspreekt, sluit Ray Kroc
een contract met de broers. Hij neemt daarmee het recht over om hun
restaurantformule verder te ontwikkelen. Op 15 april 1955 opent Kroc
zijn eerste McDonald’s restaurant in Des Plaines, Illinois.
Nederland krijgt zijn eerste McDonald’s restaurant in 1971, in Zaandam.
Naast de Hamburger staan ook Appelmoes, de McKroket, Kip Superbout
en zelfs erwtensoep op het menu. Inmiddels zijn er 226 McDonald’s
restaurants in Nederland. Het menu is in de loop der jaren voortdurend
aangepast aan de wensen van de gasten. Maar de formule is steeds
hetzelfde gebleven: een vriendelijke en snelle bediening, producten van
hoge kwaliteit, een brandschoon restaurant en een aantrekkelijke prijs.
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FORZ als duurzaam
alternatief voor
funderingen

“Wij waren bang dat BRUIL infra
te groot zou zijn voor deze klus”

Na goede ervaringen bij het
aanbrengen van de fundering bij
de betoncentrale op Maasvlakte
1, heeft KWS Infra meerdere
projecten lopen waarbij gebruik
wordt gemaakt van FORZ.
FORZ is ontwikkeld door Van
Gansewinkel en een verzamelnaam voor grondstoffen als zand,
grind, bindmiddel en funderingsmateriaal.
Het principe van FORZ is het
hoogwaardig opwerken van industriële rest- en afvalstoffen tot
duurzame, minerale grondstoffen. Van Gansewinkel beschikt
over diverse recyclingtechnieken
voor de productie van minerale
grondstoffen.
Met FORZ slaat Van Gansewinkel
een nieuwe weg in op het gebied
van hergebruik van deze grondstoffen als duurzaam alternatief.
De inzet van dit materiaal in projecten leidt tot een reductie van
de uitstoot van CO2.
De fundering bij de betoncentrale blijkt ruimschoots te voldoen
aan de gestelde eisen, waardoor
KWS Infra bij andere projecten
ook gebruik maakt van FORZ.
R. Bleijeveld, directeur ontwikkeling A&G van Van Gansewinkel,
juicht dit toe: ,,Betrouwbaarheid,
kwaliteit en financiële voordelen
zijn zeer belangrijke pijlers onder
onze aanpak van ontwikkeling en
productie.
Dat zien wij ook terug bij KWS Infra in de wijze waarop zij werken.
Het vraagt veel kennis, geduld
en tijd om de markt te overtuigen van de inzet van secundaire
grondstoffen in plaats van de
primaire, en dus vertrouwde
varianten. Hiervoor hebben wij
partners als KWS Infra nodig om
de uitdaging aan te gaan en als
eerste gebruik te maken van de
alternatieven. Alleen op deze
wijze komen wij verder. Nieuwe
samenwerkingsverbanden in de
vorm van co-engineering kunnen mogelijkheden bieden in de
aanzet van duurzame productontwikkeling.’’

Bruil infra in gesprek met Rijnvallei na afronding van de
werkzaamheden op het terrein aan de Grebbedijk te
Wageningen.

het vertrouwen het werk aan BRUIL infra te gunnen. Wij
waren namelijk bang dat BRUIL infra te groot zou zijn
voor deze klus”.

Bruil infra heeft in het najaar van 2010 in concurrentie
een werk aangenomen bij Rijnvallei te Wageningen.
Rijnvallei is een coöperatief land- en tuinbouwbedrijf
met mengvoederbedrijven in Barneveld, Lienden en
Wageningen. Het terrein in Wageningen, waar naast
mengvoederproductie ook een grote op- en overslag van grondstoffen actief is, was toe aan een grote
onderhoudsbeurt. Dit omdat ondermeer het naastliggende terrein van een voormalig garagebedrijf was
aangekocht. Door de hoogteverschillen tussen beide
terreinen, de verschillende soorten verhardingen en de
logistiek van het terrein was dit voor Rijnvallei aanleiding voor deze reconstructie.

Voorbereiding
Nadat BRUIL infra het werk had aangenomen begon de
voorbereiding van het werk. GAIM bv heeft de tekeningen verder uitgewerkt. Naast het aanbrengen van het
asfalt ca 9000m2 (3500 ton) moesten ook nog een vloeistofdichte wasplaats van beton en een betonplaat van
280m2 aangebracht worden. Een harde eis van Rijnvallei
was dat de fabriek in productie moest blijven. Daarom
heeft in nauwe samenwerking met Rijnvallei het projectteam van BRUIL infra onder leiding van Arnold Wildekamp de fasering van de werkzaamheden uitgedacht. Het
resultaat was een goed doordacht plan dat voor beide
partijen werkbaar was.

Bestek
Bert van Maren, Logistiek Manager van Rijnvallei: “We
konden twee dingen doen: Een adviesbureau een bestek laten maken of zelf een aantal uitgangspunten formuleren met daaraan gekoppeld een aantal gewenste
kwaliteitsniveaus. Wij hebben voor het laatste gekozen.
Zeker omdat dan de ontwerpverantwoordelijkheid bij
de aannemer komt te liggen. Van de aannemers die wij
benaderd hebben heeft Bruil infra dit het beste opgepakt. Meteen nadat wij de uitvraag hebben gedaan zijn
zij actief geweest om het werk naar zich toe te trekken”.
Voor de engineering van het werk schakelde BRUIL infra
GAIM bv in. In de aanbiedingsfase is veel geïnvesteerd
om een zo goed mogelijke, maar vooral ook passende
aanbieding neer te kunnen leggen. Harry Weidema,
Bedrijfsleider van BRUIL infra: “Het verleden heeft
bewezen dat de samenwerking met GAIM succesvol is.
De specialistische kennis bij GAIM van ondermeer asfalt
en (vloeistofdichte) betonverhardingen biedt zeer zeker
voordelen. Zo kom je professioneel over bij de klant en
je kunt met minder risico een aanbieding doen. In de
voorbereiding is het een investering, maar deze verdien
je in de uitvoering zeker terug.”
GAIM heeft onder andere het gehele terrein digitaal
ingemeten, boringen verricht en vervolgens een hoogteplan gemaakt. Om het geheel af te kunnen prijzen zijn
de hoeveelheden nauwkeurig bepaald en zijn leveranciers ook in de aanbiedingsfase bij het ontwerp betrokken geweest. Tevens is het geheel verwerkt op tekening
en aangeboden aan Rijnvallei.
“De scherpe prijs van BRUIL infra en de energie die zij
in het realiseren van hun aanbieding staken, bood ons

Uitvoering
In het voorjaar zijn de werkzaamheden van start gegaan
en dit verliep soepel. “Het personeel van BRUIL infra
spreekt dezelfde taal als wij. Dit werkt prettig en je weet
wat je aan elkaar hebt” aldus Martin van de Vendel,
namens Rijnvallei, verantwoordelijk voor het project.
Tevens spreekt Rijnvallei haar waardering uit over het feit
dat BRUIL infra haar kennis uitdraagt. “Op een gegeven
moment riep Paul (Paul Geurts, Uitvoerder bij BRUIL infra
red.) mij bij zich. Hij had een slechte plek in de ondergrond ontdekt besloot om hier grondverbetering toe te
gaan passen, anders zou er mogelijk snel schade kunnen
ontstaan nadat het asfalt zou zijn aangebracht. Ik had
het zelf niet gezien en ik kan mij voorstellen dat er aannemers zijn die hier gewoon over heen hadden geasfalteerd. Ik ben blij dat BRUIL infra dit niet heeft gedaan.”
Eén en ander komt voort uit de werkinstructie zoals deze
bij BRUIL is ingevoerd. “We ontzorgen onze klant. Samen
met de klant werken we als betrouwbare partner aan
oplossingen.”
Tenslotte
Terugkijkend op het project kan Bert van Maren concluderen dat hij meer dan tevreden is. “In het begin dacht
ik nog: Waar zijn we aan begonnen? Echter, BRUIL infra
heeft bewezen dat zij ook dit soort klussen goed aan kunnen pakken. We hebben nu een schitterend terrein dat
tevens voorzien is van een goede afwatering. Ik heb nog
geen plas water kunnen ontdekken, en we hebben al wat
regen gehad deze zomer….. We zijn echt tevreden. Volgende klussen zullen we weer op deze manier aanpakken.
BRUIL infra heeft dan wel op voorhand een voorsprong! “
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Snel en met minimale hinder
ook rekening worden gehouden met
de gebruiksbelasting van de verharding, in dit geval zwaar transportverkeer en telekranen. Het advies was
de schades door middel van bakfrezen te repareren en vervolgens het
terrein in zijn geheel te overlagen
met een nieuwe deklaag.
Om vlakke aansluitingen te houden
bij aanliggende loodsen en straatkolken zijn er ter plaatse aanzetten
gefreesd.

In een kort tijdsbestek een volledig
bedrijfsterrein opknappen met zo
min mogelijk hinder voor de bedrijfsvoering; KWS Infra, vestiging
Duivendrecht/Heerhugowaard deed
het in mei bij internationaal transportbedrijf J. de Groot in Stompetoren. In enkele dagen tijd werden de
verhardingen gefreesd en opnieuw
aangebracht.

KWS Infra werd door het transportbedrijf benaderd om een offerte uit
te brengen op het werk. Tijdens een
eerste bezoek zijn de wensen van de
klant in kaart gebracht en zijn de bestaande situatie en het schadebeeld
opgenomen.
Op diverse plaatsen waren craquelé
en scheuren rondom de langsnaden
zichtbaar. Verder zijn, om inzicht te
krijgen in de opbouw van de verhar-

dingen, de ernst van de schades en
eventuele teerbestanddelen van de
toenmalige asfaltverharding, een
drietal boringen uitgevoerd.
Aan de hand van alle gegevens is
vervolgens een advies opgesteld
door InfraLinQ (voormalige afdeling
Keuring en Advies) voor de aanpak
van het herstel van de verhardingen
en de mengselkeuze. Daarbij moest

Na het ontvangen van de opdracht
zijn de werkzaamheden in samenspraak met de klant zo ingepland dat
de bedrijfsvoering zo min mogelijk
hinder zou ondervinden. Op de
eerste dag van uitvoering vond al het
freeswerk plaats, waarbij het vrijgekomen schone freesasfalt werd gebruikt om een naastliggende opstelplaats voor telekranen te egaliseren.
Op dag twee zijn de freesbakken
gevuld en is het hele terrein voorzien
van een nieuwe deklaag. In enkele
dagen, die volgden, is het aangrenzende straatwerk hersteld, maar
kon het terrein wel weer in gebruik
worden genomen.

Meedenken met Ruigenhil Vastgoed
“Ruigenhil Vastgoed en de productiebedrijven zijn voor KWS Infra
meer dan een klant. We hebben een
bijzondere relatie opgebouwd die
gebaseerd is op vertouwen in onze
bedrijven, aldus KWS Infra projectleider Ferry Anes”. “Het is een uitda-

ging om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en prioriteiten van de
klant. Onze kennis van het bedrijf en
de bedrijfsprocessen is voor beide
partijen interessant. We hebben de
mogelijkheid mee te mogen denken,
soms zelfs voordat er een vraagstel-

ling is. Door de ruime ervaring met
zwaar en intensief belaste terreinen
kan KWS Infra goed inspelen op de
eisen die door deze klant worden
gesteld, en kunnen innovaties op dit
gebied worden toegepast.

Ruigenhil Vastgoed beheert een
terrein en een aantal gebouwen in
Alblasserdam, waarop de productiebedrijven Nedstaal en FNSteel
hoogwaardig staal produceren voor,
onder andere, de auto-industrie.
,,De productiebedrijven en Ruigenhil
werken al jarenlang samen met KWS
Infra, vestiging Zwijndrecht. De
werkzaamheden variëren van kleinschalig onderhoud aan het terrein
tot advies en Design en Constructprojecten.
De eerste opstallen van Ruigenhil
Vastgoed dateren al uit de jaren
dertig van de vorige eeuw. Het
werken met een aannemer met kennis van het terrein, de gebouwen en
de ondergrondse infrastructuur is
een pré, aldus de heer Rietveld van
Ruigenhil”. “Bovendien is KWS Infra
al helemaal op de hoogte van het
bedrijfsproces en de bijbehorende
logistieke afwikkeling. Met deze
kennis voorhanden kan KWS Infra
ons aan de hand van een beperkt
programma van eisen adviseren en
werkzaamheden uitvoeren.
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KWS Infra
vult
zandbak
van de
Atalantaschool

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen staat bij KWS Infra
hoog op de prioriteitenlijst.
Dan gaat het lang niet altijd over
CO2-reductie of de communicatie met omgevingspartijen, maar
ook juist om kleine en menselijke
initiatieven.
Een goed voorbeeld hiervan
vond op 13 mei plaats op het
speelterrein van basisschool de
Atalanta in Heerhugowaard.
In de ochtend had een groep
van ongeveer zestig aspirantgrondwerkers in de leeftijdscategorie van drie tot vijf jaar hard
gewerkt om hun zandbak leeg te
scheppen.
Deze werd vervolgens door uitvoerder Mark Steenstra en zijn
mannen kosteloos gevuld met
nieuw, schoon zand.
Onder het genot van door KWS
Infra meegenomen waterijsjes
hielden de kleuters toezicht op
de werkzaamheden.

KWS Infra bouwt zestien tankterpen voor
Oiltanking Terneuzen

KWS Infra vestiging Sas van Gent heeft in februari 2011 in opdracht van Oiltanking Terneuzen het ontwerpen en
aanleggen van zestien tankterpen aangenomen. In een onderhandse aanbesteding waren zowel het ontwerp als de
prijs maatgevend.
Oiltanking Terneuzen heeft nu een totale opslagcapaciteit van 166.500 m3 met tanks van 1.000 tot 20.000 m3
voor chemicaliën en petrochemische producten. Met de
zestien nieuwe tankterpen wordt de capaciteit uitgebreid tot maximaal 335.000 kubieke meter.

Een tankterp bestaat uit de volgende opbouw:
- verwijderen bovengrond 10 cm;
- ontgraven grond/zand ten behoeve van
grondverbetering circa 60 cm;
- leveren en aanbrengen van een drukverdelend doek in de grondverbeteringen;
- leveren en aanbrengen van zand in de
grondverbeteringen;
- leveren en aanbrengen van steenslagring
bestaande uit steenslag 2-40
- de steenslagring wordt ingepakt met een
geotextiel;
- de steenslagring wordt opgevuld met zeezand;
- leveren en aanbrengen van lekdetectiebuizen inclusief de lekdetectieputten en
sump;
- leveren en aanbrengen van Trisoplast met
een dikte van 70 mm; (bodemafdichtingsmateriaal van bentonietpolymeer gemengd met zand);
- leveren en aanbrengen van zandasfalt met
een dikte van 50 mm;
(op deze fundering worden door de tankenbouwer de tanks gebouwd);
- wanneer de tanks volledig afgebouwd zijn,
voorziet KWS Infra de randen rondom de
tanks (shoulders) van microasfalt.
Voor de uitvoering is het ontwerp van KWS Infra omgezet in een 3D model. Het ontwerp per tank wordt
ingelezen in de 3D machinebesturing. De grondverbeteringen, steenslagring en aanvullingen met zeezand,

inclusief proﬁleren, zijn allemaal uitgevoerd met machines met GPS.
Het Trisoplast wordt aangebracht met de ‘hand’. In
februari 2011 heeft de menginstallatie van Trisoplast
Mineral Liner al het Trisoplast gemaakt met een mobiele
menginstallatie. Het Trisoplast is in depot gezet en tijdelijk afgedekt met landbouwfolie. Per tank wordt het
Trisoplast uit depot gehaald en naar de tank vervoerd.
Door middel van een hydraulische graafmachine met
lange giek en vier medewerkers wordt het Trisoplast
handmatig verwerkt en verdicht. De dikte (70 millimeter) en verdichting van het Trisoplast zijn het belangrijkste om de vloeistofdichte werking te garanderen.
Boven het Trisoplast, dat niet nat mag worden waardoor
elke dag afdekken met landbouwfolie en zandzakken
nodig is, wordt 50 millimeter zandasfalt aangebracht.
Het zandasfalt afkomstig van de Roosendaalse Asfalt
Centrale wordt handmatig aangebracht. Het asfalt
wordt met een hydraulische graafmachine met lange
giek aangebracht en vervolgens door vier asfaltmedewerkers afgereid. Als laatste worden de lekdetectieputten aangebracht.

Hoeveelheden van het werk:
Verwijderen bovengrond
Grondverbeteringen
Drukverdelend doek
Lekdetectiepijp RVS 2”
Zand in grondverbeteringen
Steenslag 2-40 tbv steenslagring
Inpakken steenslag met geotextiel
Zeezand tussen steenslagring
Proﬁleren zand
Aanbrengen trioplast
Aanbrengen zandasfalt
Aanbrengen lekdetectiputten
Aanbrengen mico-asfalt
Aanbrengen traptreden

5.000
15.000
27.500
400
15.000
20.000
30.000
21.000
21.000
2.600
2.650
16
800
96

m3
m3
m2
m1
m3
ton
m3
m3
m2
ton
ton
stuks
ton
stuks
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Werken aan
haventerminals

RDW testcentrum Lelystad

Een opdrachtgever met
hoge eisen
Naast het vliegveld van Lelystad ligt het testcentrum van de Rijksdienst
voor het Wegverkeer (RDW). Op dit terrein worden, naast het uitvoeren van
rijvaardigheidstrainingen allerlei testen en metingen uitgevoerd die verband
houden met het gemotoriseerd verkeer zoals wij dat in Nederland kennen. Op
het terrein bevinden zich naast de grote kombaan diverse high-tech meetobjecten in verschillende soorten verhardingen. In de nazomer van 2010 heeft er
op het terrein groot onderhoud plaatsgevonden. BRUIL Infra was verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.
“We hebben de klus in maart 2010
aangenomen en dit was geen gewone aanbesteding. Naast het indienen van een prijs moest er ook een
plan van aanpak komen. Dit hebben
we bij GAIM neergelegd,” vertelt
Rob Kolijn, bedrijfsleider bij BRUIL
infra. Nadat het werk in maart 2010
binnen was, is gelijk gestart met de
werkvoorbereiding.
RDW verhuurt het terrein ook aan
andere partijen, zoals autofabrikanten en bedrijven die rijvaardigheidstrainingen verzorgen, waardoor RDW een strak tijdspad had
opgelegd. In korte tijd moesten veel
werkzaamheden gebeuren en dat op
een extreem hoog kwaliteitsniveau.
Een goede doordachte planning
is dan noodzakelijk. “We zijn wel
gewend om zulke grote producties in
een kort tijdsbestek te maken, maar
het is toch heel anders werken dan

bijvoorbeeld een weekendafsluiting
op een snelweg,” vervolgt Kolijn.
Naast het vervangen van circa vijftigduizend vierkante meter asfalt in
één week, heeft BRUIL infra ook de
slipcirkels en diverse gladde vlakken
voorzien van een nieuwe gladde coating. Als laatste is het waterbassin,
dat gebruikt wordt om de diverse
objecten nat te houden tijdens het
gebruik, gerenoveerd.
Al met al kijkt Kolijn terug op een
uitdagende klus: ,,De hoge kwaliteitseisen waren te halen, maar
we hebben af en toe alle zeilen bij
moeten zetten om aan de eisen te
voldoen. Het geeft wel een voldaan
gevoel als je aan het eind van de rit
toch weer waarmaakt, zoals je het
vooraf hebt afgesproken.”

De haventerminals van ZHD Stevedoring in Dordrecht, Moerdijk en Rotterdam zijn altijd in bedrijf. Er worden jaarlijks vele miljoenen tonnen bulkproducten, stukgoed en duizenden containters geladen en gelost met grote
overslagkranen, heftrucks en shovels uit zeeschepen en de binnenvaart.
Al de overgeladen lading gaat opnieuw per schip, trein of vrachtwagen
weg. ZHD Stevedoring is een familiebedrijf dat sterk groeit en kwaliteit,
service en ﬂexibiliteit hoog in het vaandel heeft staan.
KWS Infra, vestiging Zwijndrecht werkt al enkele jaren mee in projecten
op de terminals van ZHD Stevedoring. De werkzaamheden variëren van het
aanleggen van terreinriolering tot herstel van overslagkades en opslagterreinen. In het voorjaar leverde KWS Infra een nieuw opslagterrein op,
achter de eveneens nieuwe zeekade. Dit nieuwe terrein is geschikt gemaakt
voor zowel bulk als containers. Er zijn bij dit project zware eisen gesteld aan
het ontwerp en de uitvoering omdat er op dit terrein gewerkt wordt met
zware reachstackers met aslasten tot wel 100 ton.
In augustus startte KWS Infra met een omvangrijke nieuwe klus, een sanering en ontgraving van ruim 22.000 m2 deels verontreinigt terrein. Daarna
volgt nieuwe aanleg in ‘containerkwaliteit’ met vijftig centimeter menggranulaat, vijftig centimeter cementstabilisatie (Vandolith) en daarop een
vloeistofdichte combideklaag. Een klus van jewelste onder grote tijdsdruk.
Het is geen eenvoudig project. ZHD Stedevoring, KWS Infra en Arcadis
werken nauw en goed samen zowel in de voorbereiding op kantoor als in de
uitvoering.

6

0DUNDQWRNWREHULQGG



Bijzondere samenwerking bij Skeelerbaan
in Warmenhuizen
Soms komen projecten bij toeval tot stand. Zo merkte ook KWS Infra,
vestiging Duivendrecht/Heerhugowaard toen een asfaltonderhoudbestek
in de gemeente Harenkarspel was aangenomen. Schaatsvereniging Steeds
in Spanning in het dorp Warmenhuizen wilde namelijk een skeelerbaan
aanleggen en benaderde KWS Infra om een aanbieding te doen. Dit was het
begin van een bijzondere samenwerking tussen KWS Infra en de schaatsvereniging.
Warmenhuizen staat bekend als het sportiefste dorp van Nederland. De
inwoners van het dorp beoefenen namelijk gemiddeld liefst 3,5 sporten per
persoon. Deze mensen zijn duidelijk geen stilzitters. Dat bleek ook wel, nadat
KWS Infra een offerte had neergelegd bij de vereniging. Het bestuur stond
hier niet onwelwillend tegenover, maar zoals wel vaker was geld een probleem. Ondanks subsidie van de gemeente en sponsorgeld van een plaatselijke bank werd het gevraagde bedrag niet gehaald. KWS Infra was uiteraard
niet te beroerd om mee te denken en gaf aan dat door zelf werkzaamheden uit
te voeren een besparing mogelijk was.
Het bestuur ging hiermee aan de slag. Het ontgraven van het cunet en het
leveren en verwerken van de korrelbaan werd gedaan door een plaatselijk

loonbedrijf. De puinwals werd
geleverd door KWS Infra en kreeg
een bijzondere machinist. Een van de
bestuursleden was namelijk een oudopzichter, inmiddels 72 jaar oud. Het
bestuur sloeg hier mee twee vliegen
in een klap. Geen personeelskosten
voor het walsen en tegelijkertijd een
opzichter op het werk. ,,En ik moet
eerlijk bekennen: de baan is nog
nooit zo goed verdicht geweest,’’
vertelt projectleider Piet Grandiek
van KWS Infra, vestiging Duivendrecht. ,,Deze man verstaat zijn vak
wel.’’
Hierna heeft KWS Infra de baan geproﬁleerd met een grader. De baan
werd vervolgens afgewalst door de-

zelfde topmachinist, die de puinwals
had bestuurd. Bij mooi weer werden
vervolgens drie lagen asfalt aangebracht op de skeelerbaan en een
krabbelbaantje voor de kinderen.
De banen werden voorzien van een
topsportdeklaag en was gereed binnen de planning en de beschikbare
begroting.
Het bestuur van Steeds in Spanning
was uiterst tevreden met het eindresultaat. Als dank mag KWS Infra
zijn reclamebord op een prominente
plaats langs de baan neerzetten.
Een conclusie naar aanleiding van
dit alles: er kan meer als iedereen
openstaat voor samenwerking en
met elkaar wil meedenken.

Onderhoud distributiecentrum Ahold Zwolle
Afgelopen voorjaar heeft KWS Infra, vestiging Zwolle op het distributiecentrum van Ahold in Zwolle een onderhoudswerk uitgevoerd. In hoofdzaak
bestond het project uit het repareren van slechte plekken in het asfalt en het
vervangen van de combideklagen bij de in- en uitgang van het terrein.
Opdrachtgever Ahold wilde in eerste
instantie met een beperkt budget
zoveel mogelijk reparaties uitvoeren. Na overleg tussen Ahold, KWS
Infra en het betrokken adviesbureau
Hoogstraat is besloten om, minder
reparaties uit te voeren, maar deze
kwalitatief dusdanig aan te pakken
dat deze de komende jaren geen
onderhoud meer nodig hebben. De
overige geplande reparaties, welke
niet in het budget pasten, zijn nu minimaal gerepareerd door middel van
scheursanering of dunne deklagen
en staan voor volgend jaar gebudgetteerd.
Een distributiecentrum van een
supermarktgigant is zes dagen per
week, 24 uur per dag in bedrijf. De
bevoorrading van de ﬁlialen mag op
geen enkele manier worden verstoord. Hierdoor was de planning en
coördinatie tussen KWS Infra en de
facility manager van Ahold cruciaal
in dit project.

Door het opstellen van een terreinplan was het voor de verantwoordelijke mensen bij Ahold te allen tijde
bekend waar op het terrein werd
gewerkt en welke werkzaamheden
dat waren. In het plan stonden de
werkvakken genoteerd, de opslag
van materiaal en materieel aangegeven, alternatieve transportroutes
benoemd en een gedetailleerde
planning opgenomen.
Hierdoor kon Ahold zijn transporteurs en controleposten bij de
uitgang tijdig informeren over de
situatie van dat moment.
Al met al heeft goed overleg en
inbreng van alle betrokken partijen
bijgedragen aan een probleemloos
verlopen project, waarbij de opdrachtgever op termijn geld bespaart door de gedegen uitvoering
van het noodzakelijke onderhoud.
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Een volgende stap naar duurzame mobiliteit
Pilot Biodiesel voor grondtransport op de luchthaven
Circa veertig grondtransportvoertuigen van Amsterdam Airport
Schiphol en KLM rijden de komende
vier maanden op honderd procent
BioDiesel. KWS Infra en VolkerInfra werken met het materieel mee
aan deze pilot voor verduurzaming
van de transportmiddelen op de
luchthaven. De BioDiesel die voor
het grondtransport wordt ingezet,
bestaat voor honderd procent uit
afgewerkt frituurvet en bevat geen
fossiele brandstoffen. Leverancier
is SkyNRG, die eveneens duurzame
kerosine levert voor de vliegtuigen
van KLM.

rijke impuls aan de ontwikkeling van
duurzaam ondernemen op Amsterdam Airport Schiphol. We hebben
de ambitie uitgesproken om in 2012
voor eigen activiteiten CO2-neutraal
te zijn. De inzet van duurzame mobiliteit draagt hieraan bij”, aldus Ad
Rutten, Executive Vice President en
COO van Schiphol Group. KWS Infra
werkt graag mee aan deze ambitie.
Als de pilot na vier maanden succesvol blijkt te werken zullen nog meer
voertuigen op BioDiesel gaan rijden.

“Het gebruik van BioDiesel voor
onze voertuigen levert een belang-
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KWS Infra is, net als veel andere bedrijven en overheden, bezig met het
terugdringen van de CO2-uitstoot. In
de bewaking van het hele proces was
17 mei een belangrijke datum. Op
die dag heeft KWS Infra een externe
audit met goed gevolg doorstaan,
waardoor niveau vijf op de CO2prestatieladder is behaald. Dit is het
hoogste niveau van de ladder.
De prestatieladder is een instrument
in aanbestedingsprocedures. Hiermee kan een aanbesteder bedrijven,
die serieus werk maken van CO2-reductie, herkennen en belonen door
een extra ﬁctieve korting op een
aanbesteding. De ladder is ontstaan
op initiatief van ProRail, maar is
sinds dit jaar eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden
en Ondernemen (SKAO).

De additionele eisen voor het hoogste niveau van de prestatieladder
heeft niet alleen veel geëist van de
interne organisatie, maar ook van
onze leveranciers. Een van deze
eisen is namelijk dat minimaal vijftig
van de grootste leveranciers een
CO2-footprint aanleveren, waarvan
er minimaal 25 zijn geveriﬁeerd door
een externe auditeur. Hier vloeit de
volgende eis uit voort: het aanleveren van een CO2-footprint is opgenomen in de inkoopvoorwaarden voor
A-leveranciers.

Andere eisen voor niveau vijf zijn
het structureel rapporteren over de
vooruitgang in en het realiseren van
de reductiedoelstellingen. Verder
heeft KWS Infra zich publiekelijk
gecommitteerd aan een CO2-reductieprogramma van de overheid of
een NGO. Een andere belangrijke eis
voor niveau vijf was dat KWS Infra
actief deelneemt in het opzetten
en uitvoeren van een (sectorbreed)
CO2-reductieprogramma in samenwerking met de overheid, een NGO
of andere bedrijven.
Meer informatie over de invulling
van de eisen bij KWS Infra staat op
onze website www.kws.nl onder het
kopje CO2-prestatieladder.
Algemene informatie over de prestatieladder staat op de website van
SKAO, www.skao.nl.

Elektrische auto op proef in Vianen
VolkerWessels BusinessLease heeft in week 35 de Thinq
City in Vianen gestald. Deze elektrische auto is door de
leasemaatschappij ter beschikking gesteld om mensen te
laten kennis maken met het elektrisch rijden.
De Thinq City rijdt volledig elektrisch. De topsnelheid
ligt op 115 km/h. Dus het is oppassen met inhalen op de
snelweg. De actieradius (het aantal te rijden kilometers
zonder te hoeven opladen) is, volgens een test van TNO
Nederland, 160 kilometer. Hierbij is wel rekening gehouden dat er geen gebruik gemaakt wordt van de airco
of verwarming. Deze installaties gebruiken namelijk ook
stroom wat ten koste gaat van de actieradius. Het duurt
tien uur om de accu volledig op te laden. Dit kan gebeuren bij een normaal stopcontact.

Grote voordelen van de Thinq City zijn: geen CO2-uitstoot, 95% recyclebaar en, ﬁnancieel gezien, geen BPM,
geen wegenbelastingen en geen bijtelling (voor de zakelijke rijder). De aanschafprijs is wel hoog namelijk
€ 33.950,- voor de standaard uitvoering.
Diverse medewerkers van het Hoofdkantoor hebben van
de gelegenheid gebruik gemaakt en hebben een ritje in
de Thinq City gemaakt.

De auto biedt standaard plaats aan twee personen,
eventueel uit te breiden naar vier, maar dat wordt wel
erg krap. De auto rijdt als een automaat waarbij er niet
geschakeld hoeft te worden. Als stadsverkeer en bij ﬁle
rijden, is dat erg comfortabel. De auto is geruisloos wat
mogelijk wel gevaar op kan leveren met voetgangers of
ﬁetsers, die de auto niet aan horen komen.
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