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Veiligheid van onderlaag naar deklaag

Veiligheid in en om de sluizen van
Terneuzen

Verbetering van de veiligheidscultuur bij KWS Infra
In 2010 onderzocht KWS Infra hoe de veiligheidscultuur verbeterd kan worden. De doelstelling is het niveau van de veiligheidscultuur met één trede te verhogen op de veiligheidscultuurladder van Hearts & Minds. Hiertoe is een plan van
aanpak opgesteld dat momenteel wordt geïmplementeerd in de organisatie; met als uiteindelijk doel het terugdringen
van het aantal ongevallen.
Hearts & Minds methode
De huidige en gewenste veiligheidscultuur en de mogelijke verbeteracties om
van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen, zijn omschreven
in het model van Hearts & Minds. Dit model verschaft het gereedschap om het
veiligheidsbewustzijn te verbeteren. Veiligheid is meer dan het invoeren van
procedures en hulpmiddelen alleen. Het gaat erom dat mensen vanuit zichzelf
veiliger gaan werken. Niet omdat dat opgelegd wordt maar omdat veilig werken
een logisch onderdeel is van dagelijks gedrag. Veiligheidscultuur is het sleutelwoord.
Veiligheidscultuurladder Hearts & Minds
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organisatie en de bestaande werkwijzen en systemen. Daarnaast moeten ze
zijn afgestemd op de huidige veiligheidscultuur. Een lage veiligheidscultuur vraagt om andere interventies
dan een hoge veiligheidscultuur.
Met deze belangrijke gedachten in
het achterhoofd zijn verbeterpunten
geformuleerd.
KWS Infra kan de veiligheidscultuur
verhogen door:
- Tweerichtingsverkeer te betrachten
bij de communicatie over veiligheid
en deze communicatie te laten aansluiten bij het belevingsniveau van
de ontvanger;
- Veiligheid een hogere prioriteit te
geven;
- De voorbeeldrol van leidinggevenden te verbeteren;
- De veiligheidsprocedures en -regels
te verduidelijken en deze strenger
te handhaven;

Rondom de sluizen van Terneuzen, de
(water)verkeersader naar Gent, is veiligheid van groot belang. Aquavia voert hier
een SCB civiel onderhoudscontract uit.
Zodoende wordt Aquavia dagelijks geconfronteerd met de vele scheepvaartbewegingen over deze belangrijke vaarweg.
Lees pagina 2

Veilige afdichting stortplaats
In opdracht van HVC Afvalcentrale Dordrecht startte KWS Infra op 1 juni 2010
met de aanleg van de definitieve bovenafdichting op stortplaats Crayestein-West.
Lees pagina 3

Door het oog van de opdrachtgever
Bij de aanleg en verbetering van wegen
komen een heleboel veiligheidsaspecten
kijken. Veiligheid op het werk zelf en veiligheid van de weggebruikers. Maatregelen op het gebied van veiligheid worden
vaak in overleg met de opdrachtgever
genomen, maar hoe kijkt de opdrachtgever eigenlijk naar veiligheid op het werk
van KWS Infra?
Lees pagina 4

- Goede prestaties op het gebied van
veiligheid te waarderen;
- De onderliggende oorzaken van
(bijna-)ongevallen en tekortkomingen
structureel aan te gaan.
vervolg op pagina 2.
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Veiligheidscultuurniveau
De aanname voor het uitgevoerde onderzoek bij KWS Infra was dat het huidige
veiligheidscultuurniveau zich bevindt ergens tussen ‘reactief’ (niveau 2) en
‘berekenend’ (niveau 3) op de veiligheidscultuurladder van Hearts & Minds. Uiteindelijk bevestigde het onderzoek deze aanname. Het gewenste niveau is één
niveau hoger en ligt tussen ‘berekenend’ (niveau 3) en ‘proactief’ (niveau 4) in.
Verbetermogelijkheden
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is gekeken welke verbetermogelijkheden geschikt zijn voor KWS Infra om dat hogere niveau te bereiken. In het
verleden zijn al verschillende mogelijkheden beproefd, met wisselende resultaten. Hearts & Minds benadrukt het belang dat de interventies aansluiten bij de

Het relatiemagazine Markant is uitgegroeid tot een belangrijk communicatiemiddel.
Om te onderzoeken op welke punten we het magazine kunnen verbeteren, wordt binnenkort een lezersonderzoek gehouden. Het doel van dit onderzoek is Markant nog
beter aan te laten sluiten op uw behoeften.
Het lezersonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd in de vorm van een schriftelijke enquête door Avans Hogeschool. Over enkele weken kunt u hiervoor worden
benaderd.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u enige tijd (10-15 minuten) vrij kunt
maken om de vragenlijst in te vullen, zodat wij aan de hand van de resultaten onze
dienstverlening verder kunnen verbeteren.
Wanneer u niet tot de selecte steekproef behoort en u toch graag uw mening of verbetersuggesties kenbaar wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar info@kws.nl onder
vermelding van ‘Markant’. Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.
Redactie Markant

In dit nummer o.a.
Veiligheid op de
Maasvlakte

Tweelaagsasfaltmachine

Zie je mij, zie ik jou
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Veiligheid in en om de Sluizen van Terneuzen
Rondom de sluizen van Terneuzen, de (water)verkeersader naar Gent, is veiligheid van groot belang. Aquavia voert hier een SCB (systeem gerichte contractbeheersing) civiel onderhoudscontract uit. Zodoende wordt Aquavia dagelijks
geconfronteerd met de vele scheepvaartbewegingen over deze belangrijke
vaarweg.
Verschillende aspecten
Veiligheid kent, ook voor Aquavia, verschillende aspecten. Allereerst de veiligheid bij het duikwerk. Daarnaast draagt iedereen helmen en reddingsvesten aan de waterzijde. Een heel andere benadering van veiligheid is de onderhoudsvrije sluis. In een sluis waarin niet gewerkt hoeft te worden, gebeuren
ook geen ongevallen.
Houten drijframen op proef
Aquavia en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk een oplossing gezocht om
de houten drijframen, in de 400 meter lange Westsluis, te kunnen vervangen
door een ander product. De huidige drijframen die de betonnen sluiswand
beschermen tegen aanvaringen met schepen zijn nu van origine Pine (een type
vurenhout) en hebben afmetingen van 90/40 centimeter met een lengte van
ongeveer twaalf meter. Deze houten drijframen gaan circa vijf jaar mee. Dat
heeft niet zozeer te maken met de kwaliteit van het hout als wel met de aanvaringen van de vele schepen die in de Westsluis passeren. Er is nu een plan
opgezet voor het toepassen van kunststof drijframen. Deze zijn gemaakt van
HDPE, met glasﬁberverstrekte kunststofvezels, die de sterkte van de drijframen vergroten. Als proef worden twee drijframen van ongeveer 914 millimeter toegepast van twee vierkante drijframen van 900/900 millimeter samengesteld uit vierkant 300/300 millimeter met RVS 316L bevestigingsmiddelen.
Om deze proef te monitoren wordt in de drijframen een aantal sensoren geplaatst die gekoppeld zijn aan een computer zodat het mogelijk is de benodigde data uit te lezen. De proef start in februari en neemt ongeveer één jaar
in beslag. Als deze slaagt, kan het huidige onderhoud een ﬂink stuk worden
ingeperkt en dat verhoogt op zijn beurt de veiligheid van het uitvoerend personeel in en om de Westsluis.

Aquavia is een dochteronderneming van KWS Infra. De
werkzaamheden van Aquavia
omvatten ontwerp, realisatie en
onderhoud van kades, loswallen, remming- en geleidewerken. Daarnaast voert Aquavia
kleinschalige betonwerken uit,
richt jachthavens in en is actief
in industriële civiele werkzaamheden.

Eervolle vermelding Combinatie ‘De Utrechtse Tulp’
De Combinatie ‘De Utrechtse Tulp’
heeft op 12 november 2010 tijdens
de uitreiking van de Rijkswaterstaat Award een eervolle vermelding ontvangen op het gebied van
Veiligheid. Directeur-Generaal Jan
Hendrik Dronkers reikte de eervolle
vermelding uit aan de combinatie.
De Rijkswaterstaat Award
Jaarlijks organiseert Rijkswaterstaat
(RWS) een Marktdag voor zijn opdrachtnemers. Tijdens deze Marktdag wordt ook de Rijkswaterstaat
Award uitgereikt. De Rijkswaterstaat

Award is een onderscheiding voor
opdrachtnemers uit de grond-, wegen waterbouw die een bijzondere
prestatie hebben geleverd. Hiermee wil RWS de waardering voor
het innoverend vermogen van zijn
opdrachtnemers uitspreken.
Volgens RWS is de samenwerking
binnen het project A27 GOVER een
voorbeeld voor andere projecten.
Veiligheid is vanaf het begin voorop
gesteld. Zo hebben medewerkers
van RWS dezelfde (veiligheids)instructie en opleiding gekregen als de
aannemer. Dit heeft ertoe geleid dat

de aannemer en RWS elkaar regelmatig opzoeken om gezamenlijk naar
veiligheidsproblemen te kijken. Ook
de omgeving (burgers) en de beheerder worden hierbij betrokken.
De beoordeling van RWS luidt als
volgt: ‘De opdrachtnemer is zeer
samenwerkingsgericht en pakt
veiligheid op in samenwerking met
de opdrachtgever, ook waar dit niet
contractueel noodzakelijk is. Uit
waardering voor die inzet voor het
Rijkswaterstaat belang verdienen zij
een Eervolle vermelding.’
De Utrechtse Tulp
Combinatie “De Utrechtse Tulp” is
een consortium bestaande uit Gebr.
van Kessel, Vialis, KWS Infra, Van
Hattum en Blankevoort (allen behorend tot VolkerWessels) en Mourik
Groot-Ammers. De combinatie voert

in opdracht van Rijkswaterstaat
werkzaamheden uit aan de A27 tussen Everdingen en Rijnsweerd en de
A28 tussen Utrecht en Amersfoort.
Dit is één van de spoedaanpak-projecten, waarbij Rijkswaterstaat een
dertigtal hardnekkige knelpunten
op de weg versneld aanpakt om de
doorstroming te verbeteren en de
reistijd betrouwbaarder te maken.
Nominatie combiplan Nijverdal
In de categorie Innovatie was tevens de combinatie Leo ten Brinke
genomineerd voor het gebruik van
mobiele geluidsschermen bij combiplan Nijverdal. In deze combinatie
werken VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort,
KWS Infra en HOMIJ samen met
Hegeman.

vervolg van pagina 1.

De verbetermogelijkheden zijn
concreet gemaakt door middel
van vijftig verbeteracties die in
het plan van aanpak zijn omschreven. Hierin is ook aandacht voor
de wijze waarop bereidheid tot
verandering wordt verkregen en
de wijze waarop het verbeteringsprogramma wordt aangestuurd,
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geëvalueerd en bijgesteld. Bij het
opstellen van het plan van aanpak
is gebruik gemaakt van de succesen probleemfactoren waar andere
bedrijven al tegenaan zijn gelopen in
hun veranderingstraject met betrekking tot het verhogen van de veiligheidscultuur.

Meerjarenplan
Er zijn geen snelle resultaten te
behalen bij cultuurveranderingen.
Ze vragen enige tijd. Intussen is het

plan van aanpak bij KWS Infra geintroduceerd en worden de eerste
stappen genomen in het uitvoeren
van het plan van aanpak.

Meer informatie over het Hearts & Minds model staat op de volgende website:
Http://www.eimicrosites.org/heartsandminds.

Bijzondere
veiligheidsrisico’s
in de
tenderfase

Veilige afdichting stortplaats

In de tenderfase van een project
wordt al rekening gehouden met
veiligheidsaspecten in het zogenaamde ‘risicomanagement’.
Risicomanagement
In het risicomanagement van
een project onderzoeken we de
belangrijke zaken waarop je een
project wilt beheersen en hoe je
verrassingen kunt voorkomen.
Veiligheidsaspecten, in het bijzonder in uitzonderlijke situaties,
vormen daar een onderdeel van.
Het is vanzelfsprekend dat
bepaalde risico’s met betrekking
tot Geld, Tijd en Kwaliteit onderzocht worden in de tenderfase.
Tegenwoordig maken aspecten
als Omgevingshinder, Imago,
Duurzaamheid en Veiligheid daar
ook standaard onderdeel van uit.
Het klinkt misschien raar, maar
veiligheid heeft daarbij geen
topprioriteit, en dat is niet omdat het geen belangrijk onderwerp is, in tegendeel. Maar het
is niet de bedoeling om vanuit
het reguliere risicomanagement
een compleet overzicht te krijgen
van alle veiligheidsrisico’s. Het
uitgangspunt bij risicomanagement is dat we ons richten op
speciﬁeke zaken die het project
bijzonder maken. Gelukkig wordt
veiligheid goed behandeld in het
ontwerp en in de uitvoeringsplannen die in de tenderfase
worden uitgewerkt.
Focus op bijzondere veiligheidsrisico’s
Van bijzondere veiligheidsrisico’s
moeten we echter wel tijdig op
de hoogte zijn. Daarmee kan al
rekening worden gehouden in de
keuzes die we maken in het aanbiedingsontwerp. Meestal wordt
daar al in de tenderfase met de
opdrachtgever over gesproken.
Het is van groot belang dat
stapsgewijs de juiste beslissingen worden genomen om zo nare
verrassingen in een volgende
fase te voorkomen. Het moeten
treffen van extra veiligheidsmaatregelen kan een oplossing
zijn in een bepaalde uitzonderlijke situatie. In het ergste geval
is een ontwerp niet haalbaar, of
wordt het niet toegestaan door
het bevoegd gezag of onszelf.
Want altijd geldt: we werken
veilig of we werken niet.

In opdracht van HVC Afvalcentrale Dordrecht startte
KWS Infra, vestiging Zwijndrecht op 1 juni 2010 met de
aanleg van de definitieve bovenafdichting op stortplaats
Crayestein-West. Het project wordt in samenwerking
met COFRA en Trisoplast uitgevoerd. De stortplaats ligt
aan de Baanhoekweg te Dordrecht, achter de huisvuilverbrandingsinstallatie van HVC.
Vanaf 1984 tot 2005 werd de stortplaats gebruikt om
diverse afvalstoffen te storten en hij is daarna al voorzien van een voorlopige afdichting met AVI-bodemas.
De bodemas moest opnieuw geprofileerd worden omdat op diverse plaatsen zettingen hadden plaatsgevonden. Na de profilering en verdichting van de bodemas
is door de firma Trisoplast een minerale afdichtingslaag
aangebracht, bestaande uit een laag zandbentoniet.
Bentoniet is een kleimineraal, dat gemengd met water,
zand en een polymeer zorgt voor een waterafdichtende
laag. Vervolgens is door COFRA een twee millimeter
dikke HDPE-folie aangebracht voor een dubbele zekerheid.

de constructies rondom putten en peilbuizen gemaakt.
In totaal is circa 75.000m2 voorzien van de afdichtende
constructie. Na het afdekken van de stortplaats is een
grasmengsel ingezaaid om zo erosie te voorkomen. Deze
manier van afdichting zorgt ervoor dat het afval veilig is
opgeslagen en geen gevaar vormt voor de omgeving. Na
het afronden van de afdichting is er op de plaats van de
afgedekte stortplaats een parkeerterrein geasfalteerd
voor medewerkers en bezoekers van HVC.

KWS Infra heeft op de HDPE-folie een hemelwaterdrainagemat aangebracht en vervolgens de gehele
constructie afgedekt met een laag grond van één meter
dikte. Daarnaast is een hemelwaterafvoersysteem aangebracht rondom de stortplaats en zijn er beschermen-

CO2 bewust niveau 4, en verder!
Na een externe audit van DNV heeft KWS Infra (en zijn
dochterbedrijven), met de maximale score, niveau 4 van
de CO2-prestatieladder van ProRail gehaald.
Vijf maanden na het behalen van niveau 3 zijn we dus
weer een trede hoger op de ladder. Het CO2-bewust
certificaat niveau 4 is inmiddels binnen.
Deze positieve ontwikkeling zet KWS Infra voort door
op te gaan voor niveau 5. Om op te klimmen naar niveau
5 wordt onder andere vereist dat de belangrijkste aanbieders/leveranciers van KWS Infra ook in het bezit zijn

van een CO2-footprint. Hierdoor zullen veel meer bedrijven zich bewust worden van hun CO2-emissies. KWS
Infra heeft een duidelijk inzicht in de milieu-impact van
haar activiteiten, reductiemogelijkheden en CO2-emissies binnen de keten. Door het beklimmen van de ladder
naar niveau 5 brengt KWS Infra, al dan niet samen met
overheden, NGO’s, ketenpartners en branchegenoten,
deze kennis verder in de praktijk, om CO2-reductie
maatregelen te implementeren en te monitoren. Hierdoor zal niet alleen de CO2-emissie binnen KWS Infra
afnemen, maar ook in de gehele asfaltketen.
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Door het OOg van de opdrachtgever
Bij de aanleg en verbetering van wegen komen een heleboel veiligheidsaspecten kijken. Veiligheid op het werk zelf en veiligheid van de weggebruikers.
Maatregelen op het gebied van veiligheid worden vaak in overleg met de opdrachtgever genomen, maar hoe kijkt de opdrachtgever eigenlijk naar veiligheid op het werk van KWS Infra?

Combinatie A2 HoMa
De combinatie A2 HoMa, bestaande
uit de partijen KWS Infra, Boskalis
en Mourik, realiseert in opdracht
van Rijkswaterstaat de reconstructie van de A2 tussen Holendrecht en
Maarsen. Emile Vermeirssen is vanuit
Rijkswaterstaat contractmanager op
het contract Holendrecht-Maarssen.
Hij is het directe contact voor de combinatie. Zijn collega, René Sewuster,
wordt door Rijkswaterstaat ingehuurd
om de integrale veiligheid van dit project te toetsen en coördineren. Zodra
bijvoorbeeld bij de verkeerveiligheid
zaken anders dreigen te lopen dan
verwacht, pakt hij dit op. Beide heren
vertellen over hun ervaringen met
betrekking tot veiligheid op het werk
A2 Holendrecht-Maarssen.
● Hoe gaat KWS Infra om met de
veiligheid op haar project?
Emile: “KWS Infra, of eigenlijk de
combinatie A2 HoMa waar KWS Infra
onderdeel van is, heeft een forse
ambitie maar ook ﬂinke drijfveren
om op het gebied van veiligheid alles
zo goed mogelijk te laten verlopen.
Maandelijks komt een veiligheidsdeskundige, die niet direct op het
werk zit, een inspectieronde maken.
Daarnaast worden er naast de gewone
toolboxmeetings, speciale meetings
gehouden, zoals wanneer ergens een
ongeval heeft plaatsgevonden. Ik
herinner me dat een tijdje terug een
vrachtwagen op de A12 tegen een
portaal aan is gereden. Dat was voor
de combinatie een directe aanleiding
om te praten met alle asfalttransporteurs: hoe zorgen we dat dit niet op
ons werk gebeurt? Het is een gebeurtenis om lering uit te trekken. Dat
zijn initiatieven die de combinatie uit
zichzelf neemt.”
René: “Op dit project hebben gelukkig geen grote ongevallen plaatsgevonden. Toch gebeurt dit in Nederland wel een aantal keer per jaar.”

● Ongevallen kunnen ook plaatsvinden
op het bouwterrein zelf. Hoe maken de
combinatie A2 HoMa en Rijkswaterstaat
hierover afspraken?
Emile “De combinatie hanteert een
veiligheidsreglement. Hiertoe is o.a.
een kaart uitgegeven met een samenvatting van de belangrijkste regels
op het gebied van V&G (veiligheid
& gezondheid) en Milieu die ook wij
van Rijkswaterstaat allemaal hebben
ontvangen. Daar staat op hoe je je op
de werkvloer dient te gedragen. Daar
dienen wij ons ook aan te houden. Bij
werkbezoeken dragen wij daarom:
veiligheidsschoenen, helmen en een
oranje jas. Om het werk op een veilige
manier te bezoeken, heeft elke medewerker bij Rijkswaterstaat beschikking over zo’n set middelen.
● Zijn er ook veiligheidsafspraken die
jullie zelf aangeven?
Emile: “De minimale veiligheidsnorm
waaraan de opdrachtnemer dient te
voldoen, verwoordt Rijkswaterstaat in
het contract. Wij volgen het werk en
er vinden met enige regelmaat schouwingen of verkeersinspecties plaats.
De verbetertips die hieruit komen,
zien wij soms als nieuwe eisen. Vorig
jaar bijvoorbeeld, zat er bij Abcoude
een grote slinger in de weg bij een
verschuiving van de oostelijke rijbaan
naar de westelijke rijbaan. Automobilisten die van Amsterdam naar Utrecht
reden, keken recht in het werkvak.
Contractueel hoefde A2 Homa hier
niets aan te doen. Uit inspectie bleek
dat dit voor automobilisten een aﬂeidende situatie is, zodat er toch maatregelen zijn genomen. Dat zijn aanvullende eisen die we als meerwerk zien,
om ongevallen te voorkomen.”
René: “Dat zijn omstandigheden die
je niet van tevoren kan bedenken; je
ziet het pas als je met het werk bezig
bent.”
● Dan hebben we het niet over een
RAW contract, maar over een Design en
Construct (D&C) contract?
René: “Bij een RAW contract ben
je de directievoerder die tegen de
opdrachtnemer zegt wat hij moet
doen. De opdrachtnemer zegt dan ‘ja
opdrachtgever of nee opdrachtgever’. Nu hebben we een D&C contract
waarin we globale eisen stellen. De
detailverantwoordelijkheid ligt bij de
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aannemer. Zo komen we ook qua veiligheid meer op afstand te staan. Zien
we dat een opdrachtnemer daar heel
weinig aan doet, dan rukken wij voorzichtig op: we inspecteren en toetsen
vaker. Hebben wij een opdrachtnemer
die dat heel goed doet, dan gaan wij
meer achterover zitten. Bij A2 HoMa
vind ik het werk goed gaan.”
Emile: “Er zijn kwetsbare onderdelen
waar wij vaker naar moeten kijken, zoals het onderliggende wegennet. Daar
hebben we vaker gezamenlijk met de
combinatie getoetst. Op de A2 zelf
hebben we qua veiligheid op het werk
op een hele lage frequentie audits
uitgevoerd, omdat de combinatie dat
zelf goed deed. Verkeersinspecties,
die meer gericht zijn op de veiligheid
van de weggebruikers hebben we wel
meer uitgevoerd. Een externe partij
die niet direct betrokken is bij het
werk zelf, zoals René, ﬁlmt en evalueert het werk. Er zitten zaken bij waar
iets mee moet worden gedaan. Dat
kan variëren van markering die onvoldoende opgehaald is, tot het bijplaatsen van bijvoorbeeld borden.”

meeste grote aannemers toereikend.
Aan verkeersveiligheid kunnen we
hier en daar wel wat verbeteren. Het
gevolg is dat Rijkswaterstaat steeds
meer kijkt naar in hoeverre werkzaamheden langs de weg gevolgen hebben
voor de veiligheid.”

● Kan je een concreet voorbeeld geven
van iets wat moest worden aangepast
en hoe daarop is gereageerd?
Emile: “Op het ophalen van de markering is op korte termijn gereageerd.
Over het aanbrengen van RIMOB’s
(Rimpelbuis Obstakel Beveiligers), een
soort kreukelzone als beginpunt van
geleiderail of een barrier, vond een
langere discussie plaats.
René: Bij een uitrit komen er twee geleiderails bij elkaar en vooral waar ze
bij elkaar komen is het heel gevaarlijk.
Je kunt hier een soort opvouwbare
aanrijdconstructie (of botsconstructie) in maken. Mocht je er tegenop
klappen, dan rimpelt hij mee.
Emile: “Bij deze discussie zochten we
uit of dit als meerwerk gold of dat het
hoorde bij de contractverplichtingen.
Uiteindelijk zag de combinatie het
gedeeltelijk als een contractverplichting en voor een deel stelden wij een
nieuwe eis. De minimale oplossing,
afgeleid uit de contractrichtlijnen was
het net niet, we wilden uiteindelijk
een hoger veiligheidsniveau.”
René: “De visie van Rijkswaterstaat op
veiligheid verschuift. Vroeger keken
we naar ARBO veiligheid op de bouwplaats. In het algemeen is dit bij de

● Zijn er bij dit werk opvallende voorstellen geweest?
Emile: “Er zijn geen directe veiligheidsinnovaties geweest. Wel heeft
de combinatie een voorstel gedaan
waardoor ze een tussenstap, die verkeershinder kon opleveren, hebben
overgeslagen. Vijf jaar geleden dacht
Rijkswaterstaat dat zo’n groot project
niet in juli 2010 af kon zijn. We hebben toen een tussenstap ingesteld.
Die hield in dat er 1 juli 2010 wel voor
alle verkeersrichtingen vijf rijstroken
beschikbaar moesten zijn, maar ze
hoefden niet op de volledige breedte
beschikbaar te zijn. Vorig jaar is dit,
op voorstel van combinatie A2HoMa,
opnieuw bekeken en geëvalueerd.
Het idee was om alles toch in één keer
op volledige breedte gereed te maken
en de tussenstap over te slaan. Op 1
september 2010 heeft de combinatie
het werk opgeleverd. Twee maanden
later dan gepland, maar wel veiliger en met minder verkeershinder.”
René: “Ik vind dat knap als je op vijf
jaar slechts twee maanden vertraging
hebt, want je weet nooit wat er kan
gebeuren en je hebt ook ongelooﬂijk
veel instanties die ongewild roet in
het eten kunnen gooien.”

● Is het voordeel van het D&C contract
dat de opdrachtnemer daar meer op
gaat letten, of heb je liever een RAW
contract zodat jullie het zelf kunnen
ondervangen?
René: “De reﬂex zou zijn: een RAW
contract, want dan kunnen wij bepalen wat er moet gebeuren. Tegelijkertijd is dat ook de grootste valkuil,
want je moet jezelf niet als alwetend
beschouwen. Ik denk dat je het beste
samen met de opdrachtnemer een
oplossing kan zoeken voor veiligheid.
De opdrachtgever weet theoretisch
wat hij het liefste zou willen en de opdrachtnemer weet praktisch wat het
best realiseerbaar is.” Emile: “Zodra
je gaat opleggen wat je wilt, sla je
creativiteit dood en krijgt innovatie
nauwelijks kansen.”

Door het OOg van de veiligheidscoördinator

✗

Veiligheid,
een lange weg te gaan
Om iets over veiligheid te vertellen duik ik eerst even in de geschiedenis.
Als voorbeeld neem ik het invoeren van de autogordel. Het werd op een bepaald moment verplicht om de gordel in de auto te dragen. Destijds vonden
de meeste mensen dat onzinnig, ik ook eerlijk gezegd. Er waren mensen die
hartgrondig dat ‘ding’ niet gebruikten en daar allerlei argumenten voor hadden. Het was in het begin zelfs enigszins afwijkend als je de gordel wel gebruikte.
Tegenwoordig is die situatie ondenkbaar. Het is nu afwijkend gedrag als je geen autogordel draagt.
Anderen spreken je er zelfs op aan
als je geen gordel draagt in de auto.
Studies wijzen uit dat automobilisten die een gordel dragen, 45
procent minder kans hebben om te
overlijden bij een ongeval.
Nu weer even terug naar de huidige
tijd. Gelukkig is het in de wegenbouwsector al heel gebruikelijk
dat tijdens het werk reﬂecterende
kleding en veiligheidsschoenen
gedragen worden. Zodra je dat niet
doet dan spreken je collega’s je daar
op aan. KWS Infra heeft alles goed
geregeld. Er is een KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu)- handboek,
er bestaan veiligheid- en gezondheidsplannen, risico-inventarisaties,
evaluaties en alle beschermingsmiddelen die nodig zijn om de veiligheid
te waarborgen. Wat kan er dan nog

mis gaan? Toch komen nog steeds
ongevallen voor. Waar ligt dit aan?
Er is een aantal oorzaken te noemen
voor het plaatsvinden van een ongeval, bijvoorbeeld onoplettendheid,
gedrag, eigen verantwoordelijkheid
en gevaar van buitenaf.
Er bestaat een hele praktische en
eenvoudige tip om de veiligheid
op het werk te verhogen. Ik ga dan
terug naar het verhaaltje over de
gordel waarmee ik begon: Spreek
elkaar aan op onveilig gedrag en laat
het een gewoonte worden. Ongetwijfeld zal vast nog ‘veel water door
de Rijn stromen’ voordat iedereen
de tip ook daadwerkelijk zal gebruiken, vandaar de kreet: Veiligheid
een lange weg te gaan. Ik hoop dat
ik ongelijk krijg…
Eelke de Vries, coördinator zorgsystemen, KWS Infra, vestiging Zwijndrecht

✔

BKB Infra legt CO2 neutraal ﬁetspad aan voor de ENCI
Het eerste CO2 neutrale, betonnen
ﬁetspad in Europa ligt sinds oktober
2010 op het terrein van de cementindustrie ENCI in Maastricht. BKB Infra
heeft het zeshonderd meter lange
betonnen ﬁetspad aangelegd. Dit
ﬁetspad maakt onderdeel uit van de
landschappelijke inpassing van het
afgegraven deel van de Sint Pietersberg, en leidt naar een vijver, waar
in 2011 een theehuis van duurzaam
beton wordt gebouwd.
Met het oog op de zichtbaarheid en
veiligheid is het antracietkleurige
ﬁetspad aan één zijde voorzien van
een okerkleurige, betonnen barrier. Deze barrier is ook door BKB

Infra ter plaatse gemaakt met een
slipformpaver. In de barrier is een
led-verlichting opgenomen.
De fundering van het ﬁetspad is
gemaakt met silex (vuursteen) dat
vrijkomt bij het winnen van kalksteen in de groeve van ENCI.
Van het hele project is de CO2 uitstoot berekend die bij de productie,
transport en verwerking van alle
bouwmaterialen vrijkomt. De vrijkomende CO2 is door ENCI geneutraliseerd via een zogenaamde carbon
compensation regeling. Op 2 oktober jongstleden is het ﬁetspad ofﬁcieel geopend door gedeputeerde
Bert Kersten.
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Veiligheid, gezondheid en milieu op de Maasvlakte
Op de Maasvlakte bouwt het Europese Bouwconsortium TSEV (Techint, Sener,
Entrepose en Vinci) in opdracht van Gate Terminal de LNG Receiving Terminal Maasvlakte. Het wordt een plant waar vloeibaar aardgas, aangevoerd per
schip, wordt ingenomen om het vervolgens op het Nederlandse gasnet toe te
laten.
De temperatuur bij de inname is -160 gr °C bij atmosferische druk. De vloeistof
wordt opgeslagen in drie gigantische tanks met elk een opslagcapaciteit van
180.000 m3. Hieruit wordt het LNG met pompen op druk gebracht (78 bar) en,
nadat het is opgewarmd, gaat het als gas in het distributienetwerk van de Gasunie. De terminal heeft daarmee een doorzetcapaciteit van 12 miljard m3 per
jaar.
Heksenketel
KWS Infra, vestiging Zwijndrecht werkt in opdracht van het bouwconsortium
aan de civiele constructie en de infrastructuur. Een in het oogspringend onderdeel daarvan is de bouw van een warmwater-intake. Hiermee wordt restwarmte van de E-ON centrale gebruikt om het vloeibare gas te verdampen.
Op de piek van het project zijn ruim duizend medewerkers werkzaam voor een
ﬂink aantal verschillende onderaannemers. Een ogenschijnlijke heksenketel
van activiteiten. Een dergelijk werk moet goed georganiseerd en gecoördineerd worden. Zonder deugdelijke organisatie en goede afstemming kunnen
conﬂicterende, onoverzichtelijke en onveilige situaties ontstaan. Om dat te
voorkomen zijn door de opdrachtgever Gate aan het bouwconsortium en haar
onderaannemers, en dus ook aan KWS Infra, strikte maatregelen en verplichtingen opgelegd.

Maatregelen en verplichtingen
Alle werkzaamheden zijn werkvergunning-plichtig. Om een werkvergunning
te krijgen dient voor elke activiteit een gedetailleerd werkplan geschreven te
worden. Een algemeen projectplan volstaat hier niet. Het werkplan voorziet
in de werkmethode, het in te zetten materieel en het toe te passen materiaal.
Een belangrijk onderdeel van het werkplan is een taakrisicoanalyse (TRA) van
de activiteit.
Elke ochtend is er coördinatieoverleg met alle aannemers. Wekelijks worden
de werkzaamheden van de daaropvolgende week aangevraagd en besproken.
Per 25 medewerkers stelt de aannemer een veiligheidstoezichthouder aan.
Niet langer is alleen de uitvoerder belast met Veiligheid, Gezondheid en Milieu, maar ziet ook de veiligheidsmedewerker toe op de afgesproken regels,
voorschriften en de in de TRA beschreven voorzorgsmaatregelen. Bovendien
wordt gecontroleerd op het houden van wekelijkse Toolboxen, afzettingen,
de keuringsstatus van materieel, de inspecties van gereedschap en het dragen
van de benodigde PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen).
Op het project is vanzelfsprekend LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) geimplementeerd. De analyse is geen geheugensteuntje. Dagelijks beantwoordt
een werknemer tien LMRA vragen op een formulier.
Wekelijks houdt het management van Gate, het Consortium en haar onderaannemers een werkplekinspectie. Vanwege de omvang en brede verspreiding van het werk gebeurt dit in zeven groepen van ongeveer vier mensen.
De afwijkingen en bijna ongevallen worden bij deze inspectie geregistreerd
en dienen opgevolgd te worden door een verbetervoorstel. Er wordt maandelijks geauditeerd op de opgelegde registraties en de implementatie van
de veiligheidsmaatregelen en kennis van de maatregelen beschreven in de
TRA. Het vastleggen van een afwijking is niet alleen voorbehouden aan het
management. Ook werknemers worden aangespoord om afwijkingen en bijna
ongevallen te registreren.
Beloning veilig gedrag
Veilig gedrag wordt aangemoedigd en beloond. Dit kan een bonus betekenen
voor een individuele werknemer, of een benoeming tot veiligste aannemer
van de maand. Ook dit laatste gaat gepaard met een leuke bonus. Deze beloning is een stimulans voor veilig gedrag, niet meer. Feitelijk gaat het om het
stimuleren van het bewust werken aan veiligheid.
Al deze maatregelen hebben ertoe geleid dat een tijdje geleden gevierd werd
dat er 2.000.000 manuren aan het project waren besteed zonder ongelukken.
De maatregelen zijn voor KWS Infra niet anders dan op andere werken. Alleen
de frequentie en controle op naleving is intensiever. De kosten die gepaard
gaan met deze intensivering en de aanstelling van een veiligheidstoezichthouder worden ruimschoots gecompenseerd door een nog betere organisatie van
het werk, en de daaruit volgende daling van faalkosten.

Kunststof barriers

Snelheidscontrole

KWS Infra zet steeds vaker kunststof barriers in rood en wit in, om duidelijk
zichtbare, tijdelijke afzettingen te realiseren. Dankzij de heldere kleuren
vallen deze barriers goed op. Het lage gewicht maakt ze heel handelbaar.
Eenmaal op hun plaats worden ze gevuld met water om voldoende standvastigheid te bereiken.

Een veelgehoorde klacht van onze wegwerkers is dat er veel te hard langs
wegwerkzaamheden wordt gereden. In oktober is, op verzoek van KWS Infra,
bij een werk op een provinciale weg een snelheidscontrole uitgevoerd. Ter
plekke was de maximum snelheid tijdelijk verlaagd van 80 km/u naar 50 km/u.
Overdag, terwijl er duidelijk zichtbaar werd gewerkt, is met een onopvallende
auto van de KLPD een snelheidscontrole gehouden. Dat leverde maar liefst
1100 bekeuringen op!

Onopvallende snelheidscontrole…..1100 bekeuringen!
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Laatste Minuut Risico
Analyse
Dit onderwerp uit de VCA 2005
heeft als doel aan te sporen om over
veiligheid na te denken voordat je
aan het werk gaat. Het is “Bezint eer
ge begint” in een nieuw jasje gestoken. Medewerkers worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid over hun eigen veiligheid en
die van collega’s.
Het uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is een
persoonlijke risicoanalyse van de

direct volgende opdracht/ taak die
uitgevoerd wordt. Hierbij gaat het
erom, dat je zelf nagaat of je gevaarlijke situaties ziet, nadat er bedrijfsmatig al de benodigde maatregelen
zijn genomen om gevaarlijke situaties tegen te gaan. Als je twijfelt
over de veiligheid, dan begin je niet
met de werkzaamheden, maar overleg je eerst met de leidinggevende
om tot een veilig werkbare situatie
te komen. Ga pas werken als je zeker
weet dat je dat veilig kunt doen.

Door het aan alle medewerkers uitgereikte LMRA kaartje honderd keer te vergroten en het op het
werk te zetten brengt KWS Infra de LMRA extra onder de aandacht. Deze uitvergrote mededeling
rouleert op verschillende werken.

‘Zie je mij, zie ik jou’
Makkelijk uitvoerbaar, praktisch en
vooral een middel om levens mee te
redden. Redenen genoeg om Chris
van Dijk uit te roepen tot één van
de winnaars van de veiligheidsprijsvraag die gehouden werd onder
medewerkers van VolkerWessels.
De kraanmachinist van KWS Infra,
vestiging Leek, bedacht een waarschuwingssticker om oogcontact op
bouwlocaties te stimuleren tussen
bezoekers en chauffeurs van rijdend materieel. Tijdens de ofﬁciële
‘lancering’ in Winschoten half september plakte Van Dijk vol trots de
eerste sticker op zijn mobiele graafmachine. Met de pakkende slogan:
‘Zie je mij, zie ik jou.’ Van Dijk: “Een

machinist of chauffeur heeft niet
altijd zicht op iedereen die om zijn
machine of vrachtwagen heen loopt.
Het is goed als anderen zich daarvan
bewust zijn.” De commissie vond de
sticker een praktisch en effectief
hulpmiddel. Het scoorde hoog op
praktische uitvoerbaarheid, lage
kosten en hoge veiligheidswinst.
Volker Stevin Materieel (VSM)
coördineert de distributie van deze
waarschuwingsstickers. Het materieel dat voor de sticker in aanmerking komt, bestaat onder andere uit:
vrachtwagens, rupshijskranen, laadschoppen, graafmachines, walsen,
tractoren, sidebooms, lasdumpers
en heftrucks.

Als 1 team veilig werken Aan suc6
Op project SAGO, aangestuurd door VolkerInfra, verweeft veiligheid zich
door de hele organisatie. Veiligheid wordt door zowel de directies van de
combinanten (KWS Infra, Vialis Trafﬁc en Van Hattum en Blankevoort), als
door de opdrachtgever regelmatig onder de loep genomen en niet zonder
reden. Het werk kenmerkt zich door een groot raakvlak met het verkeer.
Er moet immers een wegverbreding aan een bestaande verharding worden
gemaakt. Daarnaast wordt de hele weg opgeknapt, zodat deze er weer de
nodige tijd tegenaan kan. Dit houdt in dat de werkzaamheden verkeershinder kunnen veroorzaken. Met welke veiligheidsmaatregelen voorkomt KWS
Infra en haar partners deze hinder zoveel mogelijk? En hoe gaat de combinatie om met potentiële veiligheidsrisico’s zoals werkdruk op de werkvloer?
Certificaat en cursus
Het allerbelangrijkste aspect is het versterken van het veiligheidsbewustzijn. Er is voor dit werk een projectspeciﬁeke introductietoets ontwikkeld.
Deze toets wordt uitgevoerd door iedereen die op dit werk wil komen. De
deelnemer aan deze online toets
krijgt – bij succesvolle afronding –
een certiﬁcaat. Met dit certiﬁcaat
in de hand kan hij of zij, na afhandeling van het nodige papierwerk, het
werkterrein betreden om veilig,
werk te verrichten. Iedereen wordt
op de hoogte gesteld van de projectspeciﬁeke Veiligheids- & Gezondheids (V&G)risico’s en zo komt
een ieder beslagen ten ijs. Om het
Het veiligheidscertificaat
veiligheidsbewustzijn bij het
leidinggevende personeel extra te
verhogen, volgden zij, in een vroegtijdig stadium, een interne cursus “veilig
werken langs de weg”.
Oranje broeken
Om verkeershinder zoveel mogelijk te voorkomen, wordt op dit werk veel ‘s
nachts en in de weekenden gewerkt. Teneinde de veiligheid in de nachten
te vergroten, geldt ’s nachts als aanvullend kledingsvoorschrift het verplicht dragen van een oranje reﬂecterende broek.
Bewaking
Via een regelmatige interne inspectie van een breed scala aan veiligheidsaspecten worden alle maatregelen bewaakt. De bevindingen worden zowel
schriftelijk als in een directe terugkoppeling gerapporteerd naar de medewerker. Op deze manier is het mogelijk direct maatregelen te nemen.
Nu de uitvoering van het project halverwege is, kan geconstateerd worden
dat het op veiligheidsgebied een groot succes is. Naast een groot veiligheidsbewustzijn, zijn er structurele stappen genomen om veiligheid in de
breedte verder in de organisaties door te laten dringen, zodat naast blauw
bloed, werklust en plezier ook een veiligheidsbewustzijn door de aderen
van de KWS-ers gaat stromen.
Niet alleen de aannemer is tevreden over hoe veiligheid op dit werk in “the
picture” staat, ook opdrachtgever Rijkswaterstaat is zeer tevreden over de
manier waarop veiligheid op dit project behandeld wordt en hoe hierover
open en transparant wordt gecommuniceerd.
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Inzet tweede grote tweelaagsasfaltmachine A1/A6
KWS Infra, vestiging Duivendrecht/
Heerhugowaard werkte in het
najaar van 2010 met een tweetal
tweelaags-asfaltmachines aan het
project spoedaanpak A1/A6. Het
project A1/A6 is een onderdeel van
het plan van oud-minister Eurlings,
waarbij 30 trajecten van verschillende snelwegen in Nederland met
spoed moeten worden opgeknapt
en verbeterd. Tot op heden zijn er
17 spoedprojecten in Nederland van
start gegaan. In mei 2010 ging bij
de A1/A6 de eerste schop de grond
in. De grote asfaltmachines zorgden
voor extra vaart in het spoedproject.
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Twee lagen, dubbel zo snel
Zoals de naam het al zegt, legt de
tweelaagsmachine in één keer twee
lagen asfalt, in dit geval twee lagen
ZOAB, aan: een grove onderlaag en
een ﬁjne bovenlaag. Hierdoor werkt
de machine sneller dan een gewone
asfaltmachine. Een ander voordeel
van de machine is dat hij in staat is
wegbreed (tot wel 13,5 m1) te werken,
waardoor aan het eind van een werkweekend de weg snel en wegbreed
is geasfalteerd. Hierdoor kan de weg
op werkdagen geheel vrij worden
gemaakt voor het zeer drukke verkeer
van de A1 en A6. Voor het snelweggedeelte is in weekenden een grote
tweelaagsmachine gebruikt. Bij extra
brede stukken, door bijvoorbeeld een
toerit of door extra rijbanen, werd
tevens een kleinere tweelaagsasfaltmachine ingezet. Vanwege het kouder
wordende jaargetijde is de inzet van
de tweelaagsmachine een uitkomst.
Het aanbrengen van een dunne deklaag in oktober-november kan namelijk alleen als er voldoende warmte in
het “asfaltpakket” aanwezig is. Door
de twee lagen, blijft de hitte van het
ZOAB langer in het verhardingspakket, waardoor er meer tijd is voor een
optimale verdichting.

Tonnen en meters
Een van de factoren voor succes bij het
werken met de tweelaagsmachine is
logistiek. Door eerdere ervaringen van
KWS Infra met deze machine, waren
mogelijke knelpunten al op voorhand
bekend. In Nederland is de aanvoer van
ZOAB meestal het kritieke punt. Afhankelijk van de constructie en breedte van
de weg is een benodigde aanvoer van
350 ton ZOAB per uur geen uitzondering. De grote tweelaagsasfaltmachine,
de zogeheten CM 3000, legt het asfalt
in de breedte tot maximaal 13,5 meter
in één keer aan. De kleinere machine,
de CM 2500, kan van 3,25 tot 7,5 meter
breedte asfalteren. De ZOAB-aanvoer
voor de machine(s) komt van meerdere
asfaltcentrales in Nederland. Op het
werk A1/A6 zijn aparte routes voor
aanvoer van asfalt gecreëerd om de
vrachtwagens zoveel mogelijk vrij van
de (werk-) ﬁles te houden.
Voorspoedige samenwerking
De uitvoerende combinatie VolkerInfra
A1/A6 is een samenwerkingsverband
tussen verschillende VolkerWessels
bedrijven, waaronder KWS Infra, inclusief dochterbedrijf BRUIL infra, Vialis
en Van Hattum en Blankevoort. Voor
dit project werken alle betrokkenen,

De twee ZOAB-lagen zijn op dit plaatje van de tweelaagsasfaltmachine duidelijk aangegeven:
de bruine laag is de “deklaag” en de groene laag is de “onderlaag”.

opdrachtgever Rijkswaterstaat en
VolkerInfra, vanuit één kantoor.
Hierdoor worden alle fasen, van ontwerp tot uitvoering, beter op elkaar
afgestemd en is er sprake van snellere besluitvorming en zeer proactief
handelen. 7 Dagen per week, 24 uur
per dag, wordt er gewerkt om het
project in het voorjaar te openen. De
tweelaagsmachine helpt zeker mee
om deze deadline te halen.

De voordelen van de tweelaagsmachine ten opzichte van een
gewone asfaltmachine
• Twee lagen tegelijk, zodat
er tijd is voor een goede
verdichting
• Met de ingezette machine
kan wegbreed (tot 13,5 m
breed) gewerkt worden.
Hierdoor is er tijdwinst en zijn
er minder naden
• Onderlaag wordt niet
bereden, waardoor deze niet
vervuilt
• Er is geen kleeﬂaag nodig
tussen de ZOAB-lagen
(scheelt een arbeidsgang)

