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Thema:

Kunstwerken
Nieuws

Onderhoudswerk Krammersluizen
Binnen het onderhoudscontract “Zeeuwse Delta” (KWS Infra en Van Hattum
en Blankevoort) was 16 februari een belangrijke datum. Deze dag werd namelijk een bijzonder project uitgevoerd. De deur van de duwvaartsluizen op het
Krammercomplex in de Phillipsdam tussen de Oosterschelde en het VolkerakZoommeer bleek na inspectie niet goed te functioneren. De onderrolwagens
waren beschadigd en moesten worden vervangen. Al met al geen gemakkelijke
opgave, omdat de stremming van het scheepvaartverkeer zo kort mogelijk
moest zijn.
Aan het onderhoud aan de sluisdeur ging een traject van plannen maken
vooraf. De stremming van de scheepvaart is vooraf aangevraagd bij de verkeerspost Wemeldinge, waar alle scheepsbewegingen op dit gedeelte van
de Oosterschelde gevolgd worden. Daar kwam bij dat het onderhoud op een
klein gebied werd uitgevoerd met zwaar materiaal en materieel. Dit complexe
proces is van tevoren in draaiboeken vastgelegd met de bijbehorende thema’s
als veiligheid en risico’s.
Na een week van voorbereiding door duikers, die inspecties uitvoerden en de
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werkplek schoonmaakten, kon op 16
februari de 400 tons bok ‘Matador’
van Bonn en Mees beginnen met het
verwijderen van het brugdek van 29
ton en koppelden medewerkers de
deuraandrijving af.
Vervolgens kon de oostelijke sluisdeur
van 360 ton uit positie worden gehesen.
Op dat moment werd het ponton
‘Stemat 86’ (22 bij 60 meter) in positie gebracht. Hierop zijn vooraf twee
stellingen gebouwd om de onderrolwagens precies op de juiste positie ten
opzichte van de sluisdeur te krijgen.
De borgpennen werden verwijderd,
waardoor de oude onderrolwagens

Beheer en onderhoud van infrastructuur
is van cruciaal belang en tegelijkertijd
bepaald geen eenvoudige taak. Het
vergt professionalisering van het onderhoud met kennis, kunde, vakmanschap
en ervaring. De minimalisering van overlast voor de omgeving is vanzelfsprekend
een belangrijk aspect bij onderhoudswerkzaamheden. Nu de overheid zich
meer en meer terugtrekt, wordt er meer
van het bedrijfsleven gevraagd.
Lees pagina 3

Pilot luchtzuiverend wegdek
KWS Infra heeft in samenwerking met de
gemeente Ridderkerk de Burgemeester
de Zeeuwstraat in die gemeente voorzien van twee bijzondere wegdekvarianten: KonwéClear C en KonwéClear S.
Beide varianten zijn ontwikkeld om de
lokale luchtkwaliteit te verbeteren.
Lees pagina 7

Van 24.000 naar 30.000 in acht
maanden tijd
KWS Infra werkt sinds eind 2010 aan de
herinrichting van het terrein rondom het
stadion van voetbalclub FC Twente. Dit
project is onderdeel van de uitbreiding
van de capaciteit van het stadion door
de Bouwcombinatie Grolsch Veste (Te
Pas Bouw, Dura, Trebbe). Als de werkzaamheden gereed zijn, kunnen 30.000
mensen de thuiswedstrijden van de regerende landskampioen bezoeken. In de
huidige situatie gaan er 24.000 bezoekers in het stadion.
Lees pagina 8

loskwamen van de deur en werden
verwijderd. Hierna werd het ponton
gedraaid en kon de ‘Matador’ de
deur op de nieuwe onderrolwagens
laten zakken. Na het vastzetten met
borgpennen is de deur weer op zijn
plaats gehesen. Na het aankoppelen
van het aandrijfmechanisme en het
terugleggen van het brugdek is de
sluisdeur weer klaar om jarenlang
het scheepvaartverkeer van en naar
de Oosterschelde te verwelkomen.

In dit nummer o.a.
Zie je mij, zie ik jou

Betonnen Barrier

N50 Nieuw gezicht
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De Melkwegbrug een architectonisch kunstwerk
De gedachte
achter het
ontwerp
De brug krijgt een lichtgrijze kleur
die goed past bij de omgeving,
doordat een sterk contrast ontstaat met het donkere water en
de bomen. Door de verschillende
constructieve delen van dezelfde
kleur te voorzien, wordt de brug
één geheel. Deze eenheid tussen
de voet- en fietsovergang wordt
verder versterkt door de continuiteit van het wegdek, de hardhouten delen naast de trap en de
balustrades.
De balustrade van de brug is zo
transparant mogelijk gehouden. Door de balustrade aan de
buitenrand van het hardhouten
dwarsprofiel te plaatsen, wordt
de openheid en ruimtelijkheid van
de brug voor de gebruiker geoptimaliseerd. Deze extra ruimte
boven de voetgangersbrug vormt
een ontmoetingsplaats met fraai
uitzicht. Hier vormen de hardhouten dekken twee tegenover
elkaar gelegen zit-elelementen.
In de buitenranden van brug zijn
lichtlijnen opgenomen, die in het
donker de vloeiende vorm van
de brug zichtbaar maken. In de
leuningstijlen en in de boog zit
led-verlichting.

3-D Impressie zicht vanaf het kanaal

Dat het woord kunst in kunstwerk
soms letterlijk kan worden genomen, bewijst de nog te bouwen
Melkwegbrug in Purmerend. Deze
voetgangers- en ﬁetsbrug over het
Noord Hollands Kanaal, een ontwerp van NEXT Architects Amsterdam, komt in het verlengde van de
Melkweg, de historische verbinding
tussen Amsterdam en Purmerend. De
Melkwegbrug wordt in opdracht van
gemeente Purmerend gebouwd door
Volker Staal en Funderingen (VSF).
KWS Infra verzorgt de verhardingen
en de omlegging van aanrijdroutes.
Afgelopen maart is begonnen met de
werkzaamheden.
Verbinding
De aanleg maakt deel uit van de
verbindingsstrategie tussen het
oude centrum en de Kop van West,
waarin de kanaalzone als ontmoetingsplek een belangrijke rol speelt.
De brug wordt daarom meer dan een
pure verbinding, maar een doel en
attractie op zich. Er komen aparte
delen voor het ﬁets- en rolstoelver-

Een
kunstig
stukje
werk
KWS Infra startte in oktober 2010
met het project “reconstructie
Herenstraat” in Voorhout. In dit
werk heeft vestiging Rotterdam
de gehele winkelstraat gefaseerd
gerenoveerd. Na het verwijderen
van het asfalt is de weg bestraat.

2

Bron: Voorlopige ontwerp Melkwegbrug,
NEXT architects Amsterdam
3D Impressie zicht op beide bruggen

keer en het voetgangersverkeer.
Voetgangers gaan met een boog tot
wel twaalf meter hoogte over het
kanaal. Fietsers maken een slinger
over het water. Het ﬁetsdeel van de
brug biedt ruimte aan twee richtingen ﬁetsverkeer en een voetgangerszone voor minder validen. Bij de
landhoofden komen de verkeersstro-

De natuurlijke vijver bij de kerk
wordt, onder verantwoording van
onderaannemer Holland Scherm,
tot een multifunctionele waterpartij
omgebouwd. De vijver heeft een drie
meter hoge fontein en kan zelfs tot
podium worden omgetoverd.
Daarnaast heeft de vijver een heilig
tintje. Met honderden mozaïeksteentjes wordt een afbeelding
van de heilige Bartholomeus, vervaardigd in Hongarije, in de vijver
aangebracht.

De in mozaïeksteentjes afgebeelde
Sint Bartholomeus. Bron: Ceramics United

men samen om de richting van de
Melkweg te vervolgen.
Beweging
Het ﬁetsdeel van de brug bestaat uit
een vast gedeelte en een beweegbaar gedeelte. De twee vaste delen
liggen parallel aan het kanaal en
vormen de hellingbanen van de ﬁets-

brug. Tussen deze vaste aanlandingen
bevindt zich het beweegbare gedeelte
van de brug. Deze is opgebouwd uit
twee stalen scharen, waardoor de brug
constructief kan worden beschouwd
als twee draaibruggen. Als de twee
brugdelen van elkaar af zijn gedraaid,
kunnen grote schepen passeren. De
doorvaartbreedte bedraagt 20 meter.
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Dwars door Nijverdal
KWS Infra is sinds 2008, als combinant in de combinatie Leo ten Brinke, betrokken bij de aanleg van het Combiplan Nijverdal. Dit project bestaat uit het
ontwerpen en uitvoeren van circa zes kilometer rijksweg dwars door Nijverdal. Het plan bundel de rijksweg aan een spoortraject en zal deels verdiept
en deels ondertunneld worden aangelegd. Verder worden onder andere vier
nieuwe spoor- en wegbruggen, een spoorviaduct, twee kilometer geluidsscherm en de inpassing van kruisende infrastructuur gebouwd.
De uitvoering begon in 2009 met de
aanleg van de tunnel. Deze wordt in
een open ontgraving gebouwd, waarvoor drie kilometer damwand wordt
ingetrild. Hierbij is veel aandacht voor
het beperken van geluid- en trillingsoverlast, omdat het werk plaats vindt
in een woonwijk. Na het aanbrengen
van groutankers op grondwaterniveau
begint het ontgraven van de bouwkuip. De uitvoering hiervan gebeurt
in den natte, waarbij het vrijgekomen
zand door een leiding wordt afgevoerd
naar een depot. Het vrijkomende zand
wordt gebruikt voor de aanleg van het
nieuwe spoor- en rijkswegtracé buiten
de tunnel. Vervolgens zijn Gewi-ankers
aangebracht, die voorkomen dat de
betonnen tunnelconstructie tijdens
de uitvoering gaat drijven. Na het
storten van onderwaterbeton wordt
de bouwkuip leeggepompt en begint
het overige betonwerk. De lengte van
de tunnel maakt het mogelijk om de
bouwkuip op te delen in verschillende
secties. Zo kan er in een bouwstroom
worden gewerkt, waarbij in de diverse
secties verschillende werkzaamheden
worden uitgevoerd. In de ene sectie
wordt grond ontgraven, in de volgende
stort men onderwaterbeton en in een
derde sectie worden de Gewi-ankers
aangebracht .Op dit moment nadert
het einde van de grondwerkzaamheden van de bouwkuipen, wordt er
volop gewerkt aan de aardebaan van
het nieuwe spoortracé, is de eerste
bouwkuip drooggepompt en is het betonwerk in volle gang. Op 1 juni moet
de aardebaan voor het oostelijk spoortracé klaar zijn, waarna VolkerRail aan
de slag gaat met het aanleggen van de
bovenbouw. Deze is medio oktober in
gebruik, waarna kan worden begonnen
met de rijksweg. Deze periode zal voor
KWS Infra druk worden, omdat het
meeste asfaltwerk dan wordt gerealiseerd.

Bouwfases
1
Damwanden
plaatsen zodat
bouwkuip
ontgraven kan
worden
2
Ontgraven tot
grondwaterniveau

3
Aanbrengen
groutankers om
damwanden op
hun plaats te
houden
4
Ontgraven onder
grondwaterniveau

5
Aanbrengen
verticale
verankering
(GeWi-palen)

6
Storten
onderwaterbeton

7
Water uit
bouwkuip
wegpompen/
opzuigen,
opschonen
bouwkuip
8
Maken van vloer
en wanden

Enkele kerngetallen op rij
• 500.000 m3 grondverzet
• 500.000 ton stalen damwand
• 100.000 m3 beton
(waarvan 30.000 onderwater)
• 40.000 ton asfalt
• 35.000 ton Agrac
• 1.700 st groutankers
• 3.500 Gewi-ankers

9
Maken van
het dak

Van onderhoud, via onderhoudsmanagement naar ProBo
Beheer en onderhoud van infrastructuur is van cruciaal belang en tegelijkertijd bepaald geen eenvoudige taak. Het vergt professionalisering van het
onderhoud met kennis, kunde, vakmanschap en ervaring. De minimalisering
van overlast voor de omgeving is vanzelfsprekend een belangrijk aspect bij
onderhoudswerkzaamheden. Nu de overheid zich meer en meer terugtrekt,
wordt er meer van het bedrijfsleven gevraagd.
VolkerInfra Assetmanagement is helemaal thuis in deze dynamiek. Assetmanagement is in feite de overtreffende trap van beheer en onderhoud en
borduurt voort op tendensen als prestatiecontracten en sturen op beschikbaarheid. De laatste ontwikkeling in onderhoudscontracten is probabilistisch beheer en onderhoud, kortweg ProBo.
Optimale beschikbaarheid
Binnen VolkerWessels heeft VolkerRail ruim vijftien jaar ervaring met het
onderhoud aan het spoor en dit wordt via VolkerInfra naar de inframarkt
gebracht. Robbert de Ridder,
directeur AssetManagement bij
VolkerInfra AssetManagement
VolkerInfra, vertelt: “Het is onze
- Volledige ontzorging
missie opdrachtgevers te ontzorgen
- Ruime ervaring met areaaldoor de beschikbaarheid van infra te
management
garanderen en optimaliseren door
Effectief
en efﬁciënt
meerjarig, integraal en multidisciEen
krachtig
collectief
plinair beheer en onderhoud. We
zijn een samenwerkingsverband met
KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en Vialis en verenigen zo alle disciplines, expertises en
sterktes van deze grote werkmaatschappijen. Die integraliteit maakt dat
we onze opdrachtgevers optimale beschikbaarheid bieden. Het voorkomt
bijvoorbeeld dat sluizen onnodig lang dicht zijn doordat iedere dag een
andere aannemer zijn reparaties uitvoert.”
VolkerInfra Assetmanagement heeft veel kunstwerken in portefeuille. Een
kleine greep: de beweegbare bruggen en sluizen van IJsselmeer-Oost (Roggebot en Houtrib sluizen, Ketelbrug en baggerdepot IJsseloog), de vaarwegen van Zuid-Holland (Helsluis en Wilhelminasluis), de installaties van
het Noord-Zuidkanaal en de Zeeuwse Delta en Oosterscheldekering. Deze
objecten zijn zonder uitzondering zeer kritische elementen. De klant moet
kunnen vertrouwen op de deskundigheid, verantwoordelijkheid en toewijding van VolkerInfra.
Goed huisvaderschap
De Ridder: “We professionaliseren onderhoud en voegen kennis toe aan
objecten door bijvoorbeeld evaluatie van gedrag, analyse van storingen
en eventuele modiﬁcatievoorstellen. De beschikbare documentatie, zoals
technische tekeningen en speciﬁcaties van onderhoud brengen we op orde
en maken we inzichtelijk. Alle data worden in een BeheersManagementSysteem ondergebracht zodat de gegevens duidelijk, up-to-date en voor
iedereen beschikbaar zijn. In feite een kwestie van ‘goed huisvaderschap’.”
Probalistisch beheer & onderhoud
De nieuwste ontwikkeling is het eerder genoemde probabilistisch beheer
en onderhoud (ProBo). In het kort komt het erop neer dat op basis van
statistiek en kansberekeningen de faalkans van objecten wordt bepaald en
wordt doorvertaald
naar deelobjecten
en componenten.
Er is door VolkerInfra Systems en VolkerRail al ﬂink wat
kennis opgedaan
met deze methode
van werken en de
resultaten zijn heel
positief. Je kunt
met deze aanpak
de faalkansen tot
op componentniveau terugbrengen
en de beschikbaarheid voor de klant
vergroten.

Impressie tunnelaanzicht vanaf de oostkant gezien
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Samenwerken Samen Sterk
Hoogteverschil rijbanen
A1 vragen om variabele
barrier

Bij het groot onderhoud van de A1 bij afslag Laren maakte de aannemerscombinatie VolkerInfra (KWS Infra, Vialis en Van Hattum en Blankevoort)
gebruik van zogenoemde STEP-barriers. Vanwege beperkte ruimte in de
middenberm en een groot hoogteverschil tussen de twee rijbanen heeft
de combinatie BKB Infra opdracht gekregen om ongeveer 2.500 m1 barrier
in-situ uit te voeren.
KWS Infra heeft eerder gewerkt met veiligheidsbarriers in STEP-proﬁel, onder
andere op de A28 en de A35, maar daar was het hoogteverschil niet als op de
A1. Hier is het zeventig centimeter hoogteverschil te groot voor de bestaande
glijbekisting. Daarom is gekozen voor een alternatieve uitvoeringsmethode. De
barrier bij een hoogteverschil van 0 - 40 centimeter wordt in één keer aangelegd. De barriers bij 35 - 70 centimeter hoogteverschil worden aangelegd in
twee arbeidsgangen, waarbij eerst een standaard barrier wordt geplaatst en
daar bovenop een variabele barrier. De variabele barrier varieert in hoogte om
de hoogteverschillen tussen de rijbanen op te vangen.

Kleine werkruimte, slimme oplossingen

Niet alleen samen onder één dak,
maar ook samen inschrijven op een
werk.
Dat deden KWS Infra vestiging
Zwijndrecht en Stam en De Koning
Zwijndrecht met succes bij het
project ‘Herinrichting Stationsgebied en de nieuwbouw van een
busstation’ te Dordrecht. KWS Infra
nam de reconstructie van de verhardingen, waaronder de bouw van een
rotonde voor zijn rekening. Stam
en De Koning bouwde het nieuwe
busstation. De bouwkundige werkzaamheden zijn inmiddels gereed en
men is bezig met de laatste werkzaamheden voor het aanpassen van
de verharding. Het gebied heeft een
ware metamorfose ondergaan.

Dit werk is een mooi voorbeeld,
waaruit blijkt dat de bedrijven van
VolkerWessels een team kunnen vormen dat in staat is projecten met een
integraal karakter te realiseren. De
verwachting is dat dit soort werken
zich zal uitbreiden en er dus meer
samenwerking van bedrijven wordt
verlangd. VolkerWessels heeft de
noodzakelijke disciplines in huis en
door de samenwerking tussen de
verschillende bedrijven wordt een
team gevormd dat dergelijke werken
in zijn totaal uit kan voeren. ‘Het
motto door ‘Samenwerking Samen
Sterk’ is hier dan ook duidelijk van
toepassing.

Aquaduct hoogstandje
in nieuwe N201

De werkruimte, waarin de barrier wordt aangelegd, zorgt voor een aantal
beperkingen waarvoor slimme oplossingen zijn bedacht. Zo is de betonaanvoer
vanuit de richting Amsterdam en de betonverwerking richting Amersfoort,
zodat de betonwagen niet hoeft te keren. Om tussenpozen in de betonaanvoer
op te vangen, zet men een extra voorvultrechter in. De buffer zorgt ervoor dat
de slipformpaver kan doordraaien tijdens een autowissel.

Exclusieve betonleverancier
Voor het aanleggen van de barrier is een betoncentrale gezocht, die alleen voor
dit werk produceert. Zo wordt het risico op vervuiling door mengsels die voor
andere afnemers zijn gedraaid, vermeden. Normaal verhardt beton in een dichte,
vaste kist. In de wegenbouw wordt echter gebruikt gemaakt van de zogenaamde
glijkist (slipform). Bij het gebruik van de glijkist wordt het beton in een doorlopend
proces gestort, waarbij het beton slechts één minuut in de kist blijft. Vanwege de
geringe tijd is de betonsamenstelling aangepast met behulp van graniet en een lage
consistentie. De consistentie van het mengsel is, vooral bij deze aanleghoogte, zeer
belangrijk. Een beetje water teveel in het mengsel kan zorgen voor het inzakken
van de barrier.
In de glijbekisting wordt het beton
vervolgens verdicht door middel van
hoogfrequentie trilnaalden. De variabele barrier is groter en breder dan een
gewone barrier, waardoor de hoeveelheid beton per meter 2 tot 2,5 keer
zoveel is.

Afwerking
Voor een goede afwerking wordt gebruik gemaakt van een instelbare sleepplaat, die de bovenkant van het beton
glad sleept. Daarna worden er voegen
gezaagd om eventuele scheurvorming
te regulieren. Om voldoende ruimte te
geven aan de lichtmasten is gekozen
voor een barrier met een kopbreedte
van veertig centimeter. Dankzij de uitdagingen van groot hoogteverschil en
kleine werkruimte is op deze wijze een
unieke betonnen barrier geplaatst.
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KWS Infra werkt in de bouwcombinatie Amstelhoek (samen met Volker
Staal en Funderingen en GMB) aan
het oostelijke deel van het Masterplan N201+ om de bereikbaarheid en
verkeersveiligheid in het gebied rond
Schiphol en de bloemveiling Flora
Holland te verbeteren. De provinciale
weg tussen de A4 en het dorp Amstelhoek wordt, in opdracht van de
provincie Noord-Holland, vernieuwd
en verbreed om het economisch
belangrijke gebied vitaal te houden.
Het oostelijke deel van het werk
betreft de zogenoemde omlegging
Amstelhoek. Bijzonder is het aquaduct onder de Amstel.
Het aquaduct heeft een totale lengte
van 350 meter, wordt tien meter
breed en krijgt een rijstrook per rij-

richting. Op het diepste punt onder
de Amstel ligt de weg bijna tien
meter onder Normaal Amsterdams
Peil (NAP).
Omdat de regio rond Amstelhoek
onder NAP ligt, is het aquaduct zo
ontworpen dat bij calamiteiten het
water niet via het aquaduct het land
instroomt. Hiervoor zijn de wanden
van het aquaduct in Uithoorn op
dezelfde hoogte gesteld als de weg
langs de Amstel en komt aan de overzijde bij Amstelhoek een noodkering
in de vorm van een stalen schuif, die
bij calamiteiten naar beneden zakt.
De ombouw, waarin de noodkering is
weggewerkt, steekt in totaal zeven
meter boven de inrit uit.
Bron: Brochure Provincie Noord Holland,
Omlegging Amstelhoek, Bereikbaarheid en
veiligheid voorop.

Verbeterde stille voegovergang van
Smits Neuchâtel Infrastructuur
Nederland stelt hogere eisen aan geluidhinder door verkeer. KWS Infra
streeft ernaar deze hinder waar mogelijk bij de bron aan te pakken, zoals
met innovatief stil asfalt. Na ruim twee jaar van ontwikkeling is er nu de
verbeterde stille voegovergang.

De verbeterde stille voegovergang is een constructie voor bruggen en viaducten, die Smits Neuchâtel Infrastructuur gezamenlijk met ingenieursbureaus en
voegleverancier Mageba SA heeft ontwikkeld. Het ontwerp is afgestemd met
Dienst Infrastructuur van Rijkswaterstaat.
Volgens Barry Doorn, deskundige bij Smits Neuchâtel (dochter van KWS
Infra), is de ontwikkeling het resultaat van een combinatie van factoren. “In
2008 ontstond het idee om eisen aan geluid, duurzaamheid en onze eigen
ervaringen samen te brengen en onze huidige voegovergangsconstructie te
verbeteren. Vanuit dit idee zijn twee varianten ontstaan: een geoptimaliseerde én een verbeterde stille variant.”

Het verbeterde stille ontwerp van de voegovergangsconstructie

Beide varianten zijn volgens Doorn bij uitstek geschikt voor renovatiewerken.
Waar zeer hoge eisen worden gesteld aan geluidhinder, biedt de stille variant
de beste oplossing. “Bijvoorbeeld voor bruggen en viaducten in of bij woonen werklocaties, zoals wijken, dorpen, steden en bedrijfslocaties waar regelmatig zware vrachtwagens passeren.”

Bij beide varianten is gekeken naar
duurzaamheid. Doorn: “Een voegovergang is het meest kwetsbare
deel van een kunstwerk. Er komen
grote krachten op van het passerende verkeer en het falen van
de constructie kan grote gevolgen
hebben. Het ontwerp is daarom op
verschillende details verbeterd (zie
C, E, F, G) en ontworpen volgens de
nieuwste zware rekennormen.”

De stille variant heeft speciale sinusplaten (overgangsplaten) om het ‘pulsgeluid’ door passerend verkeer te reduceren. Op zich is deze oplossing niet
nieuw. Doorn: “Wel vernieuwend is de beperkte omvang van de constructie,
in combinatie met verlaagde ankers. Hierdoor zijn de beide voegovergangsconstructies zelfs geschikt voor oudere bruggen en viaducten met relatief
smalle frontwanden/landhoofden (zie B in de ﬁguur) van 250 mm.”

De innovatie van Smits Neuchâtel Infrastructuur speelt daarmee tevens
in op de uitvoeringsrisico’s op de
langere termijn, wanneer asfaltdeklagen vervangen moeten worden.
Doorn: “Bij het verdichten van het

Klein asfaltwerk efﬁciënter en makkelijker
door Sprider
De asfaltmarkt is continu in beweging.
Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar
snel op. Zo werd op een van de beurzen, die ons land rijk is, de Sprider
gepresenteerd. Dit is een apparaat,
waarmee op efficiënte en snelle wijze
kleine oppervlaktes kunnen worden
geasfalteerd. Op 17 maart presenteerde KWS Infra, in samenwerking met de
firma Cupengeneering, de Sprider op
een project in Amsterdam.

Normaalgesproken maakt KWS Infra
gebruik van de Hot-Box voor kleine
asfaltreparaties. De Sprider biedt
hiervoor een alternatief. Het apparaat is een speciale laadklep met een
spreidarm die op de meeste laadbakken kan worden gemonteerd. Door
de spreidarm achter op de laadklep
te positioneren, heeft de Sprider
een reikwijdte van ongeveer vijf meter. Hierdoor kan vanuit een positie

een oppervlakte van maximaal
50 m2 in een keer worden geasfalteerd.
De bewegingen en functies van de
Sprider worden gestuurd door een
speciaal ontworpen radiobesturing. Als de vrachtwagen is voorzien van een ReCoDrive aandrijfsysteem kan ook de wagen met dit
systeem worden bestuurd.
Tijdens de demonstratie kreeg men
een goed beeld van de voor- en nadelen van de Sprider ten opzichte
van de Hot-Box. De lichamelijke
arbeid is in dit geval minder dan
bij de Hot-Box, omdat de Sprider
nagenoeg de juiste hoeveelheid
asfalt op de juiste locatie verwerkt. Een ander voordeel is dat, in
vergelijking met de Hot-Box, meer
tonnage in een keer kan worden
aangevoerd doordat de Sprider op
een asfaltwagen is gemonteerd.
Ook vergroot de Sprider in speciﬁeke gevallen de veiligheid tijdens
het werk.

asfalt bij de voegovergang ontstaat
een enorme belasting van de trillende wals (zie D). Hierdoor kan onthechting ontstaan tussen het staal
en het beton van de voegovergang.
In het vernieuwde ontwerp bevindt
de verankering van de staalconstructie zich in het nieuwe (staalvezel)
beton, waardoor dit risico aanzienlijk wordt verkleind.
Informatie: Barry Doorn,
bdoorn@smitsneuchatel.nl

Eerste woningen
en straat op
project Sterrenberg
opgeleverd
Op het project Sterrenberg van Huis
ter Heide te Zeist zijn de eerste woningen en de eerste straat opgeleverd. Dit unieke woningbouwproject
wordt gerealiseerd op het terrein
Abrona, een dienstverlenende instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. In totaal zijn er meer
dan 400 woningen gepland. Dit woningbouwproject is een ontwikkeling van VolkerWessels Vastgoed en
Planoform Vastgoedontwikkeling.
De woningbouw wordt gerealiseerd
door de VolkerWesssels bedrijven
Boele en Van Eesteren en Bébouw.
KWS Infra, vestiging Utrecht, verzorgt het bouw- en woonrijp maken.

Tijdens de test heeft KWS Infra
een goed beeld gekregen van de
werking en de mogelijkheden van
de Sprider. Mogelijk zal het apparaat in de toekomst ook op andere
projecten worden ingezet.
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Bijzondere

kunstwerken geven N50 nieuw gezicht

Sinds januari 2010 is de combinatie Infrateam N50 bezig
met het project N50 Ramspolbrug. In dit Spoedaanpakproject werkt KWS Infra samen met Boskalis, Van Hattum en Blankevoort en Hollandia voor Rijkswaterstaat
om de veiligheid op de verbindingsweg tussen de A6 en
de A28 te verbeteren en de verouderde Ramspolbrug te
vervangen. Het project wordt gekenmerkt door twee
bijzondere kunstwerken: de nieuwe Ramspolbrug en het
viaduct over de N50 in de Schokkerringweg.
Namens KWS Infra is Eric van Dusseldorp als omgevingsmanager werkzaam op het project. ,,Mijn werkzaamheden beslaan een breed scala aan activiteiten, zoals het
verzorgen van de communicatie, het regelen van vergunningen en andere zaken, die het project draaiende
houden. Ik vind N50 Ramspolbrug een leuk project,
omdat er veel waardering voor is vanuit de omgeving.
De huidige N50 is een gevaarlijke weg, die in het kader
van de Spoedaanpak wegen een stuk wordt verlegd.’’
De nieuwe N50 komt ten westen van de huidige weg te
liggen en krijgt geen gelijkvloerse kruisingen, waardoor
de verkeersveiligheid en de doorstroming worden verbeterd. In het najaar van 2011 moet het verkeer op de
nieuwe N50 rijden.
Zoals eerder vermeld, bevat het project twee bijzondere kunstwerken. De eerste is de nieuwe Ramspolbrug.
,,Voor de brug geldt de eis dat de doorvaarthoogte
13 meter moet zijn en dat het een hoge architectonische
ambitie moet uitstralen. Anderzijds mag de brug niet
opvallen in het landschap. Daarom is gekozen voor een
rustig ontwerp,’’ vertelt

Van Dusseldorp. ,,Het bijzondere is dat het de eerste
brug in Europa wordt, die energieneutraal functioneert.
Door zonnepanelen en energieterugwinning uit de val zal
de Ramspolbrug voorzien in haar eigen energiebehoefte.
De eerste palen van de nieuwe brug gaan eind mei de
grond in. De hele brug moet begin 2013 klaar zijn.’’
Het tweede kunstwerk is een zogenoemd integraal
viaduct. Het bijzondere aan dit viaduct is dat het dek in
het werk wordt gestort en constructief is verbonden met
de landhoofden en het tussensteunpunt. Hierdoor zijn
geen oplegblokken en voegconstructies nodig, met als
voordeel dat het onderhoudsvrij is en dat de levensduur
aanzienlijk wordt verlengd tot 100 jaar! Verder maakt de
complexe vorm van het viaduct lastig om het te bouwen:

‘Zie je mij, zie ik jou’ krijgt navolging
Het idee van KWS Infra medewerker Chris van Dijk om met een sticker op rijdend materieel aandacht te vragen voor de
gevaren van de dode hoek krijgt navolging bij bedrijven buiten VolkerWessels. De kraanmachinst van KWS Infra, vestiging Leek bedacht de slogan ‘Zie je mij, zie ik jou’. Het idee is door oogcontact te zoeken met de chauffeur de kans op
ongelukken in de dode hoek te verminderen. De transport-tak van BUKO uit Beverwijk heeft besloten haar vrachtwagens met de sticker uit te rusten.
Door de intensieve samenwerking tussen BUKO en
KWS Infra kwam BUKO-directeur Wouter Langendijk in
aanraking met de stickers. ,,Tijdens het spoedproject
SAGO A1-A6 vroeg projectdirecteur Dick Stoop van KWS
Infra, vestiging Duivendrecht ons de vrachtwagens, die
in de kleuren van KWS Infra rijden, te voorzien van deze
stickers. Bij BUKO waren wij direct enthousiast over dit
initiatief van KWS Infra en ik vroeg Dick kort na ons gesprek of het mogelijk was om onze eigen wagens ook van
deze stickers te voorzien. Dick zag geen problemen en we
zijn er mee aan de slag gegaan’’, vertelt Langendijk.

Binnen BUKO is veiligheid een belangrijk thema. ,,We zijn
daar erg mee bezig en wijzen onze medewerkers continu
op gevaren. Daarbij is het belangrijk de medewerkers zelf
ook hierbij te betrekken en mee te laten denken,’’ zegt
Carlijn Cappelle, verantwoordelijk voor de marketing en
communicatie bij BUKO. ,,Maar ook andere weggebruikers
moeten zich meer bewust zijn van de gevaren van de dode
hoek. Daar is deze sticker een uitstekend middel voor.’’
Frank Zonneveld, chef werkplaats bij BUKO, was verantwoordelijk voor het aanbrengen van de stickers. ,,We heb-

de verticale topboog verloopt, het
hoogste punt zit niet in het midden
van het viaduct en het afschot van
het dek staat haaks op de horizontale boog. Met andere woorden: geen
doorsnede is gelijk. Deze zomer is
dit viaduct gereed en kan begonnen
worden met het asfalt. Doordat het
een viaduct is zonder voegen, brengt
KWS Infra gewapend asfalt aan om
zo de krachten van het viaduct op te
vangen.
De oplevering van het project staat
gepland voor het einde van 2013.

ben de stickers op ooghoogte aan
beide kanten op onze wagens geplakt, zodat ze goed zichtbaar zijn.
De wagens waren al uitgerust met
extra spiegels en camera’s, maar een
extra stuk bewustwording kan nooit
kwaad.’’ Inmiddels is het complete
wagenpark van BUKO Transport
uitgerust met deze sticker.
Naast BUKO nemen andere organisaties het initiatief van VolkerWessels
over. Pon Equipment laat zijn servicemonteurs de stickers bij klanten
uitdelen en deed de stickers bij hun
bedrijfsmagazine. Ook brancheorganisatie CUMELA biedt haar leden de
stickers aan via haar website. Inmiddels heeft CUMELA de stickers naar
zo’n 900 bedrijven gedistribueerd.
BUKO is met twaalf werkmaatschappijen gespecialiseerd in
transport, bouwplaatsinrichting,
tijdelijke huisvesting, verkeersvoorzieningen en sanitaire faciliteiten. BUKO werkt onder meer
in opdracht van bouw- en wegenbouwondernemingen, gemeenten
en provincies, industriële bedrijven, instellingen in de zorg, het
onderwijs, de detailhandel en
organisaties op het gebied van
sport, evenementen en recreatie.
Er werken zeshonderd medewerkers bij BUKO. KWS Infra is een van
de belangrijkste klanten van BUKO
Transport. De transporteur heeft
zelfs enkele wagens in KWS Infra
kleuren rijden.
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Pilot Luchtzuiverend
wegdek
KWS Infra heeft in samenwerking met de gemeente Ridderkerk de Burgemeester de Zeeuwstraat in die gemeente voorzien van twee bijzondere wegdekvarianten: KonwéClear C en KonwéClear S. Beide varianten zijn ontwikkeld om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.
De twee KonwéClear varianten verschillen qua samenstelling. KonwéClear C betreft een cementslurry
met titaandioxide. Deze slurry wordt
in de poriën van een open deklaag,
zoab, aangebracht. KonwéClear S is
een doorzichtige, dunne, coating die
op het oppervlak wordt gesproeid.
Hierbij blijven de poriën open. Voordeel is dat de geluidreductie niet
wordt aangetast en dat ook wegdekken met een minder open structuur
in aanmerking komen voor behandeling.

contact met het wegdek versneld
worden afgebroken (geoxideerd).
Deze eigenschap van titaandioxide
is algemeen bekend en erkend. De
vraagstelling bij dit project was of
deze werking ook in de praktijk is
waar te nemen.

De werking van KonwéClear, een
innovatie van KWS Infra, is gebaseerd op de fotokatalytische werking van titaandioxide. Dit betekent
dat, onder de invloed van zonlicht,
moleculen luchtverontreiniging bij

- NOx KonwéClear C:15 – 40%
- NO2 KonwéClear C: 3 – 16%

Het afgelopen jaar is gedurende een
aantal periodes de luchtkwaliteit bij
de behandelde wegvakken gemeten
en vergeleken met een naastgelegen
referentievak. De volgende gemiddelde reducties zijn gevonden:

- NOx KonwéClear S: 9 – 15%
- NO2 KonwéClear S: 16 – 19%
De gevonden waarden betreffen
steeds de gemiddelde afbraak over
een periode van circa drie weken,
inclusief nachtelijke uren.
Gezien de resultaten, gekoppeld
aan de ervaringen in het buitenland,
kan geconcludeerd worden dat de
toepassing van KonwéClear een
bijdrage levert aan een duurzame
realisatie van een weg.

KWS Infra reduceert in
2010 de CO2 uitstoot met
5,3 procent!
Uit de CO2 jaarrapportage 2010 blijkt dat KWS Infra in 2010 een besparing
heeft behaald van 5,3 procent ten opzichte van 2009. De totale CO2 uitstoot
in 2010 bedroeg 91.869 ton. In 2009 werd nog 96.987 ton CO2 geproduceerd.
De reductie komt grotendeels op
rekening van de overgang op groene
stroom. Verder leverde de sluiting
van de asfaltcentrale Wageningen
een reductie van 2,2 procent van de
totale footprint op. Deze asfaltcentrale werkte namelijk op stookolie.
Het gasverbruik voor de asfaltproductie nam licht toe. Omdat de gemiddelde temperatuur in 2010 1,4˚C
lager lag dan in 2009 moest er langer
worden gestookt om de vereiste
temperaturen van de asfaltmengsels
te bereiken.
CO2 emissie in vierde kwartaal 2010
gelijk aan 2009
In het vierde kwartaal van 2010
kwam de CO2 emissie uit op een
totaal van 24.259 ton CO2. Omdat
er over 2009 geen kwartaalcijfers
beschikbaar zijn, maar alleen het
jaartotaal, is de uitstoot voor het
vierde kwartaal 2009 geschat op een

kwart van het jaartotaal, oftewel op
24.247 ton. De uitstoot in het vierde
kwartaal 2010 is daaraan nagenoeg
gelijk.
Vergroenen leasewagenpark, zuiniger materieel en zuiniger rijden
De eerste effecten van de “vergroening” van het wagenpark (nieuwe auto’s zijn zuiniger) zijn ook merkbaar.
In de komende jaren wil KWS Infra
jaarlijks twee procent besparen op
de CO2 uitstoot van het wagenpark.
Daarnaast hebben alle machinisten
en chauffeurs deze winter een cursus
Het Nieuwe Rijden gevolgd. Alle
lease- en privérijders hebben tips
voor zuiniger rijden ontvangen.
Doelstelling: tot 2015 8,5% procent
minder CO2
Tot en met 2014 wil KWS Infra een
reductie behalen van 8,5 procent op
de CO2 emissie in vergelijking met de

KWS Infra en ELJA
werken aan ontsluiting
Leeuwarden
Sinds oktober 2010 werkt KWS Infra vestiging Leek aan de tender Noordwesttangent nabij Leeuwarden. Dit werk is de eerste in rij om Leeuwarden
toegankelijker te maken en voor een betere aansluiting op het landelijke
wegennet te zorgen. De nieuwe verbinding (N398) tussen Marsum en
Stiens moet het doorgaande verkeer om de stad heen leiden in plaats van er
doorheen.
In dit project werkt KWS Infra samen met ELJA Beton en Waterbouw. In
zes weken tijd hebben deze partijen, met ondersteuning van onder andere
GAIM, VolkerInfra Design en VWS Geotechniek, het gehele traject ontworpen op basis van de eisen van de provincie Friesland. Het project beslaat in
totaal de aanleg van een zes kilometer lange ontsluitingsweg met daarin
vijf kunstwerken, waaronder drie onderdoorgangen. En juist de onderdoorgangen zijn de uitdaging in het project.
Dit gedeelte van Friesland wordt gekenmerkt door hoge grondwaterstanden. Dit betekent dat wanneer de diepte opgezocht moet worden, natte
voeten een feit zijn. Om dit te voorkomen dienen een drietal polders te
worden aangelegd, waarin de onderdoorgangen worden gerealiseerd.
Het contract geeft echter de voorkeur aan een oplossing met een folieconstructie. Dit is
de meeste zekere
oplossing, maar
ook de duurste.
Ontgraven in den
natte, enorme
hoeveelheden
ziltige grond over
en ook het vrijkomende water is op
zijn minst brak; een
hoop kosten dus.
Waar wordt gegund op laagste
prijs is het dus de
uitdaging om, op basis van bekende technieken, te komen tot een laagst
mogelijke prijs. Met de kennis die bij de realisatie van Verkeersplein Gieten
is opgedaan, is besloten te kijken naar de mogelijkheid van het toepassen
van damwanden. Volgens de aangeleverde sonderingen is het mogelijk om
met een waterkerende wand een voldoende ‘droge’ polder te creëren.
De kunstwerken binnen het project dienen een eenvoudige uitstraling te
krijgen. De wijze van ontwerp is aan de aannemer. Op dit moment denkt
men aan een vorm van grondwapening waaraan of waarvoor de prefab-betonplaten worden aangebracht. Daarnaast is een geïntegreerd systeem, dat
op dit moment door KWS Infra vestiging Utrecht en Westo wordt ontwikkeld, een optie. In de laatste optie worden de betonplaten aan grondwallen, die zijn opgebouwd met geotextiel, bevestigd.
In de samenwerking tussen KWS Infra en ELJA Beton en Waterbouw blijkt
sprake te zijn van een goede chemie. Mede doordat er is gekozen om
gezamenlijk op één locatie te zitten kan er een integraal ontwerp worden
gerealiseerd. In de huidige pre-ontwerpfase blijkt het elkaar versterken
een succes te zijn. De verwachting is dat het ontwerp begin juli gereed en
geaccepteerd is. In dat geval kan de uitvoering na de bouwvak van start
gaan.

CO2 footprint 2009. Deze reductie wil
KWS Infra in eerste instantie behalen
door volledig over te gaan op groene
stroom, het vergroenen van het leasewagenpark en het rijdend materieel
en het stimuleren van zuinig rijden.
Veel winst valt te behalen bij de productie van asfalt, omdat die voor circa
51 procent van de CO2 emissie zorgt.
KWS Infra ontwikkelt daarom de
zogenaamde Invendroger, met een
gepatenteerde techniek voor indirecte verwarming. Daarmee kan een

veel hoger percentage oud asfalt
(tot bijna 100 procent) worden gerecycled met een efﬁciëntere verhitting. En dat met een veel lagere CO2
emissie. De eerste Invendroger zal
waarschijnlijk begin 2012 in bedrijf
komen.
Verder werkt KWS Infra mee aan de
verdere ontwikkeling en toepassing
van Lage Temperaturen asfalt.
Een geheel eigen ontwikkeling op
vervolg op pagina 8.
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Van 24.000 naar 30.000 in acht maanden tijd
KWS Infra werkt sinds het eind van
2010 aan de herinrichting van het
terrein rondom het stadion van
voetbalclub FC Twente.
Dit project is onderdeel van de
uitbreiding van de capaciteit van het
stadion door de Bouwcombinatie
Grolsch Veste (Te Pas Bouw,
Dura, Trebbe).
Als de werkzaamheden gereed zijn,
kunnen 30.000 mensen de thuiswedstrijden van de regerende landskampioen bezoeken. In de huidige
situatie gaan er 24.000 bezoekers in
het stadion.
De werkzaamheden van KWS Infra
vestiging Zwolle bestaan in hoofdzaak uit het bouw- en woonrijp maken van het terrein. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van
eigen ontwerp. Betrokken partijen
als de gemeente Enschede, FC Twente en de architect van de stadionuitbreiding (IAA) zijn betrokken bij het
opstellen van het ontwerp.

COLOFON
Uitgave van:
KWS Infra bv
Afdeling Communicatie
Postbus 217
4130 EE Vianen
Website
Markant vindt u ook op onze website:
www.kws.nl. Alle uitgaven kunt u daar
inzien vanaf maart 2006.
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Tanja Janszen
Redactie
André Mijnster
Anita de Bont
Gerben Boltje
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Margareth van Munster
Marlous Boogaardt
Martin van den Berg
Simon Jorritsma
Wouter den Hartog

KWS Infra voert het project uit in drie
fasen. De eerste fase bestond uit het
opruimen van het terrein. In januari
begon de tweede fase dat bestond uit

VolkerInfra helpt bij opknappen manege

Tekstbijdragen
Alex van de Wall, Barry Doorn
Bart Luyten, Casper Bebelaar
Erwin Stuart, Frank Morel, Frank Popma,
Hans Kruijssen, Huub Vissers, Loek van
Oostenbrugge, Niek Dreves, Stephanie
Kole, Robbert de Ridder
Vormgeving en productie
Esenes, vormgegeven communicatie,
Houten
Informatie en adreswijzigingen
Meer informatie over artikelen, wijziging van adresgegevens of opnemen/
verwijderen uit bestand: via bijgevoegde antwoordkaart of via e-mail:
info@kws.nl.
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 kostenloos gemaild
krijgen. Neem hiervoor contact op met
de afd. Communicatie, tel. 0347-357 300
of via e-mail info@kws.nl.
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Wekelijks komen ruim 100 enthousiaste ruiters naar de manege
Amsterdam Zuidoost. De manege
is echter volledig afhankelijk van
de inzet van vrijwilligers. Daarom is
men erg blij met de nieuwe voorzieningen die door de vrijwilligers zijn
aangelegd.

De groep Asset Management Schiphol (ASM) en hun nieuwe contractpartners, waaronder VolkerInfra,
gingen van 7 tot en met 9 maart
gezamenlijk een uitdaging aan. Met
ruim 300 vrijwilligers hielp het team
met het opknappen van de Prins
Willem Alexander manege. Deze
manege verzorgt paardrijlessen voor
mensen met en zonder beperkingen,
waarbij integratie tussen valide en
invalide ruiters het uitgangspunt is.
De dagen stonden in het teken van
het televisieprogramma ‘De Uitdaging’ van Angela Groothuizen. Het
werk op de manege bleek inderdaad
een grote uitdaging met drukke,
maar gezellige dagen en een resultaat om trots op te zijn. De kantine
is onder handen genomen, de bak is
vernieuwd en er verrezen een nieuwe
paddock en een nieuwe duurzame
energie- en watervoorziening. Dat de
houders van de Prins Willem Alexander manege zelf ook blij waren met
het resultaat, blijkt wel uit de volgende tekst op hun website:

vervolg van pagina 7.

Oplage
9.000 exemplaren

het grondwerk en het daarbij horende
aanbrengen van 190 meter damwand.
Daarna heeft KWS Infra keerwanden
geplaatst tussen de nieuwe buspar-

keerstrook en het terrein van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie om
het hoogteverschil te overbruggen.
Tevens wordt er nieuwe riolering
aangelegd.
Als dit alles af is, kan de bouwcombinatie Grolsch Veste de stadionuitbreiding uitvoeren. In de huidige
situatie beslaat de tweede ring van
het stadion slechts een lange en een
korte zijde. Vanuit de lucht ziet dit
eruit als de letter L. De uitbreiding
komt op de andere korte zijde, waardoor er een U-vorm ontstaat.
Als de ruwbouw van de stadionuitbreiding klaar is, kan KWS Infra
starten met de verdere inrichting
van het terrein. Hierbij worden de
supporters van de thuisploeg en de
bezoekende club gescheiden door
onder andere de trappenhuizen van
het stadion zo te bouwen dat de supportersgroepen van verschillende
kanten het stadion moeten binnengaan. Het gehele project moet klaar
zijn op 1 augustus, net voor de start
van het nieuwe voetbalseizoen.

dit gebied is het KonwECO2 asfaltmengsel dat geproduceerd en verwerkt wordt op kamertemperatuur.
Samen werken met anderen aan CO2
reductie
KWS Infra heeft ook de samenwerking
met partners in de branche gezocht
om gezamenlijk aan CO2 reductie te
werken. Zo is in de vestiging Zeeland/Brabant samen met een asfalttransporteur een proef opgezet met
track&tracé van het asfalttransport.
Het doel is om te komen tot veel efﬁciënter transport, waardoor CO2reductie wordt bereikt.
Proef op Schiphol met elektrische
voertuigen in de GWW
KWS Infra heeft het initiatief genomen om samen met VolkerRail binnen

“Vanavond is het project afgesloten. Wat
achterblijft, is het resultaat van de inzet
en inspanning van een groep mensen die
wat te vieren hadden, gelijktijdig elkaar
wilden leren kennen en de basis wilden
leggen voor een nieuwe, vruchtbare
samenwerking. Dit alles werd het project
‘De Uitdaging’: voor een goed doel, iets
doen wat eigenlijk niet kan. (..) Voor altijd
zullen wij onthouden: tomeloze inzet,
kennis van zaken, nauwgezetheid, doelgericht en dit alles binnen een geweldige
sfeer. Kortom geweldige mensen. Wij
danken iedereen hiervoor”.

het onderhoudscontract op Schiphol
te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn van elektrische voertuigen in onze
branche.
Eerst werd alleen gedacht aan de inzet
van een elektrische pick-up. Na overleg
met opdrachtgever Schiphol is besloten de proef uit te breiden tot twee,
mogelijk drie verschillende elektrische
voertuigen. Naar verwachting gaat de

VolkerWessels op Schiphol
Ons team op Schiphol kreeg er afgelopen jaar, naast de uitvoering van
het lopende onderhoudscontract,
twee belangrijke projecten bij. KWS
Infra gaat samen met VolkerRail aan
de slag op perceel 2 “Vliegtuigafhandeling”. Perceel 5 “Terminalcomplex” komt in handen van onze
collega’s van Visser & Smit Bouw.
De contracten hebben een looptijd
van vijf jaar met een mogelijke verlenging van drie jaar.
Op 1 april ging de samenwerking
tussen Schiphol en de nieuwe partners ofﬁcieel van start.

proef in het najaar van 2011 van start.
Deze proef met elektrische voertuigen
past geheel in het streven van Schiphol om in 2020 geheel CO2 neutraal te
opereren.
De resultaten van de proef zullen aan
onze branchegenoten worden bekend
gemaakt.

