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Beheer en onderhoud maakt steeds
vaker onderdeel uit van contracten
Er vindt de laatste jaren een geleidelijke ontwikkeling
in de grote infrastructurele werken plaats. Steeds vaker
legt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor het
onderhoud bij de opdrachtnemer.
Het beperkt zich niet alleen tot het onderhoud zelf. Ook
het vaststellen van de benodigde onderhoudsbudgetten
door monitoring en regelmatige inspecties van de infrastructuur wordt voor een langere periode bij de aannemer gelegd. KWS Infra speelt daar vlekkeloos op in.
De eerste prestatiebestekken voor het handhaven van
een bepaald kwaliteitsniveau voor de verharding op
Rijkswegen in Noord-Brabant en Limburg hebben een
schat aan informatie over het gedrag van de weg opgeleverd. Het kwaliteitsniveau was van te voren in het
bestek vastgelegd en werd door monitoring bewaakt.
Gedurende de looptijd van het project was de onderhoudstaak van de aannemer het leveren van een garantie

KWS Infra behaalt CO2 bewust
certiﬁcaat niveau 3

voor de opdrachtgever zodanig dat de kwaliteit van de
weg op niveau bleef en waar nodig werd gerepareerd.
De ontwikkeling in dit segment gaat verder. We worden
niet alleen gevraagd de infrastructuur te ontwerpen en
uit te voeren, maar ook te onderhouden en te bewaken
dat een van tevoren afgesproken kwaliteitsniveau blijft
behouden. Hiermee wordt het meerjarig beheer, dat
zich kan uitstrekken over 20 jaar en meer, ook een van
onze taken.
Inspecties en het interpreteren van de metingen ten
behoeve van stroefheid, langs- en dwarsvlakheid en het
vastleggen van schadepatronen worden noodzakelijk.
Ook met deze technieken en hun interpretatie is inmiddels ruime kennis aanwezig binnen ons bedrijf.
In deze uitgave van Markant komt een aantal voorbeelden van dit soort projecten en hun monitoring aan bod.
Sleutelﬁguren in deze processen komen aan het woord
over hun ervaringen.

Na een externe audit door Det Norske
Veritas heeft KWS Infra in maart het CO2
Bewust certificaat niveau drie van de
CO2 prestatieladder van ProRail behaald.
Lees pagina 2.

Historische gegevens voor de
toekomst
Het is van groot belang inspecties uit te
voeren om de achteruitgang en beschadigingen van het geleverde product te
monitoren. De hierbij verkregen historische gegevens geven inzicht het gedrag
en de levensduur van de wegconstructie.
Lees pagina 2.

Combinatie De Utrechtse Tulp pakt
A27 en A28 aan
Rijkswaterstaat heeft het spoedproject A27 (Everdingen-Eemnes) en A28
(Uithof-Amersfoort) eind 2009 gegund
aan de bouwcombinatie De Utrechtse
Tulp (KWS Infra, Mourik, Vialis en Van
Hattum en Blankevoort). De bouwcombinatie scoorde bij de inschrijving hoog
op het onderdeel “doorstroming van het
verkeer tijdens de uitvoering’’.
Lees pagina 4.
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Historische gegevens voor de toekomst
Beheer en onderhoud spelen een steeds belangrijkere rol in innovatieve contractvormen zoals Design, Construct & Maintain.
Deze contractvormen (een substantieel deel van het totaal aantal contracten
van KWS Infra), hebben, wat beheer en onderhoud betreft, zeer belangrijke
consequenties:
• Het contract bepaalt in de meeste gevallen dat, na ingebruikname, een
set vastgestelde kwaliteit- en veiligheidseisen moet worden gewaarborgd waarbij geen, of een gemaximeerd aantal keren, hinder ondervonden mag worden van structureel onderhoud ofwel herstelwerkzaamheden.
• Bij een contract met een langdurige garantie geldt, naast de huur voor
het wegvak, meestal een malus indien extra activiteiten buiten het
reguliere onderhoud verricht moeten worden.

• Als het beheer voor langere tijd voor rekening en verantwoording van
de opdrachtnemer komt ligt de nadruk op het realiseren van het beoogde kwaliteitsniveau van de weg.
FlexInspect
Ad Evers, projectleider KWS Infra; “Het is van groot belang inspecties uit te
voeren om de achteruitgang en beschadigingen van het geleverde product
te monitoren. De hierbij verkregen historische gegevens geven inzicht in het
gedrag en de levensduur van de wegconstructie.” Deze inspecties heeft KWS
Infra geautomatiseerd met FlexInspect, een programma waarmee constateringen digitaal en uniform ingevoerd kunnen worden. FlexInspect gebruikt een
handzaam apparaat met fotofunctie waarmee op logische wijze het inspectieproces wordt doorlopen en constateringen direct digitaal geregistreerd worden. “Het voordeel van deze werkwijze is de eenduidigheid en objectiviteit in
de dataregistratie waardoor de analyse en interpretatie van de gegevens een
solide basis vormen om tijdige en effectieve maatregelen te treffen.”licht Ad
toe. “KWS Infra heeft hierdoor nog beter inzicht in de kwaliteit, de conditie
en het gedrag van objecten waardoor beter aangestuurd kan worden op levensduur verlengende maatregelen en onderhoudswerkzaamheden. De gegevens in de database van FlexInspect laten zich
eenvoudig omzetten tot rapporten waarmee de juiste onderhoudstrategie bepaald en gepland kan worden voor een object. Door
proactief de verandering en daarmee gepaard gaande veroudering
en slijtage waar te nemen wordt de mogelijkheid gecreëerd om tijdig
preventieve maatregelen toe te passen die het nemen van correctieve maatregelen kunnen verminderen zoniet voorkomen”.
Video-inspectie
Op dit moment wordt experimenteel gewerkt met video-inspectie.
Er worden van het te inspecteren object videobeelden gemaakt die
worden opgeslagen en geanalyseerd. Deze pilots worden niet in
de laatste plaats uitgevoerd uit veiligheidsoverwegingen voor de
medewerkers en uit oogpunt van verkeersveiligheid. Door het gebruik van
zelﬂerende software is het in de toekomst wellicht mogelijk het inspectieproces grotendeels geautomatiseerd te laten verlopen.

KWS Infra behaalt CO2 Bewust certiﬁcaat niveau 3
Na een externe audit door Det Norske Veritas heeft KWS Infra in maart het
CO2 Bewust certificaat niveau drie van de CO2 prestatieladder van ProRail
behaald. “Dit is een eerste, belangrijke stap in ons duurzaamheidsbeleid”,
zegt Rienus de Vries, directeur KWS Infra en voorzitter van de stuurgroep CO2
reductie. “Maar het is tegelijkertijd een begin, want de komende jaren zullen
wij hard moeten werken aan het behalen van onze reductiedoelstellingen”.
Asfaltproductie bepalend voor
CO2footprint 2009
Aan de hand van tal van gegevens
over brandstof en –energieverbruik
is de totale uitstoot van CO2 in 2009
bepaald, de zogenaamde CO2 footprint . Het brandstof- en energieverbruik is daartoe omgerekend naar
tonnen CO2. De totale uitstoot aan
CO2 van KWS Infra kwam in 2009 uit
op bijna 97.000 ton. Eenenvijftig
procent daarvan is toe te rekenen aan
de asfaltproductie. De inzet van het
materieel veroorzaakt achtentwintig
procent van de uitstoot.
Reductiemaatregelen richten
zich vooral op de asfaltproductie
en -verwerking
De directie van KWS Infra heeft voor
de komende jaren reductiedoelstellingen vastgesteld: in 2010 moet de
totale CO2 uitstoot met 5 procent verminderen, in 2011 met 9 procent en in
2012 met 12 procent ten opzichte van
2009. De reductiemaatregelen richten
zich vooral op het terugdringen van
de CO2 uitstoot van de asfaltproduc-
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tie en van het materieel. De eerste
reductiemaatregel (die al genomen is)
betreft de inkoop van groene stroom
vanaf 1 januari 2010.
Verder zal dit jaar begonnen worden
met de bouw van de zogenaamde
Invendroger bij de Asfalt Centrale
Rotterdam. Dit is een droogtrommel
met indirecte verwarming en warmterugwinning. Deze nieuwe technologie
maakt het mogelijk om een veel hoger
percentage asfaltgranulaat (oud asfalt)
toe te voegen dan de gebruikelijke
vijftig procent. Samen met een hogere energie-efﬁciëntie kan dit leiden
tot een reductie van CO2 uitstoot bij
asfaltproductie van 30 tot 40 procent.
Wanneer deze innovatieve techniek
zich bewezen heeft, zal KWS Infra ook
zijn andere asfaltcentrales van Invendrogers voorzien en het systeem aan
de branche beschikbaar stellen. De
verwachting is dat de eerste Invendroger in 2011 operationeel wordt.
Om het brandstofverbruik van het
materieel terug te dringen krijgen alle
machinisten een cursus ‘’Het Nieuwe
Rijden”.

Ondertekening Mobiliteitsconvenant Vianen

Op 30 maart ondertekende Rienus de Vries, directeur KWS Infra en voorzitter van de CO2 stuurgroep, het mobiliteitsconvenant Vianen. Zes grote
werkgevers verplichten zich daarmee om samen met overheden het autogebruik terug te dringen. Deelname aan dit convenant is een van de initiatieven in het kader van CO2 reductie.

Onderhoud
Berlijnse Autosnelweg
Fotograaf: Stefan Verkerk.

Levensverlengend onderhoud in Oost-Nederland
De combinatie KWS Infra / Bruil
Infra voert in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland het
Levensduur Verlengend Onderhoud
fase drie uit. Het project behelst de
voorbereiding en uitvoering van onderhoud aan asfaltverhardingen op
gedeelten van de rijkswegen in het
beheergebied van Rijkswaterstaat
Oost-Nederland. Naast de gebruikelijke asfalteringswerkzaamheden
vinden ook andere voorkomende
werkzaamheden plaats zoals het
aanbrengen van emulsieasfaltbeton,
Drainway en markeringen.

A1 een proef met de zogenoemde
Golfbreker, een extra rijstrook met
een lengte van drie kilometer. Doordat automobilisten zich in de lengte
van de Golfbreker over drie rijstroken kunnen verspreiden, neemt de
lengte van de dagelijkse ﬁle af en
verdwijnt de ﬁlegolf. Er wordt gele
belijning gebruikt voor het proefproject. Rijkswaterstaat voert vooraf
en achteraf metingen uit om na te
gaan of de Golfbreker het gewenste
resultaat oplevert. De resultaten van
de proef zullen in de eerste helft van
2011 bekend zijn.

Vakken
Het contract bestaat uit vaste
vakken die vooraf zijn bepaald en
zogenaamde ﬂexibele vakken die
door districten in het voorjaar van
2010 en 2011 kunnen worden toegevoegd aan het contract. Naast de
toevoegingen die ontstaan door de
ﬂexibele vakken hebben ook diverse
scopewijzigingen gezorgd voor een
aanzienlijke toename van het werk.

Winterschade
De strenge vorstperiode van afgelopen winter heeft veel winterschade aan het bestaande wegdek
toegebracht. Rijkswaterstaat vroeg
het projectteam LVO fase 3 om een
groot deel van de winterschades te
repareren. Sinds januari 2010 is de
combinatie non-stop bezig met het
uitvoeren van deze werkzaamheden.
Om een indruk te geven van de omvang: inmiddels heeft de combinatie
ruim zes miljoen Euro aan winterschades gerepareerd.

Golfbreker
Naast het onderhoud start op de

KLK-bituvoeg
Stil, sterk en snel aan te brengen
Automobilisten die een brug of
viaduct passeren, weten dat voegovergangen veel geluid maken of
snel verzakken. Stalen voegen zijn
sterk en duurzaam; bitumineuze zijn
stil. Gebr. van Kessel, Latexfalt en
Kraton hebben nu een voegovergang
ontwikkeld die alle goede eigenschappen combineert. Met nog een
prettig extraatje: de uitvoering kost
maar één avond.
Op het stille asfalt dat Nederland
rijk is, zorgen de voegovergangen
vaak voor een lawaaierig moment.
De omgeving heeft er last van. De
wegbeheerder ook: hij zit met een
ﬂinke kostenpost.
Aannemer Gebr. van Kessel, Latexfalt (producent van bitumenemulsies) en Kraton (leverancier van polymeren) ontwikkelden gezamenlijk
een gewapende bitumineuze voeg
die stil en sterk is. De levensduur
zou ongeveer tien jaar moeten zijn.
Dat is veel langer dan de drie jaar
die een bitumineuze voeg normaal
gesproken mee gaat. De innovatie
zit in vier onderdelen. Onderin de
voeg komt een rubberen slab over de
naad tussen brug en landhoofd. Het

TrappInfra Berlijn, een Duitse tak van KWS Infra, voert samen met twee
partnerbedrijven al een aantal jaren de opdracht voor het onderhoud van
alle Berlijnse autosnelwegen uit.
Het Berlijnse snelwegnet heeft een gezamenlijke lengte van ongeveer 380
kilometer en omvat:
A 100 – Stadsring
A 104 – Snelwegoprit Wilmersdorf
A 102 – Osttangente
A 111/A115 – Oprit naar Berlijnse
Ring, AVUS
A 103/A105 – Westtangente
A 117 – Snelwegoprit Zuid-Oost

•
•
•

•
•
•

De onderhouds –en saneringswerken worden planmatig uitgevoerd van mei
tot oktober. Zij omvatten voornamelijk de grootschalige vervanging van
deklagen en gedeeltelijke vervanging en sanering van voegen.
De materialen die gebruikt worden zijn steenmastiekasfalt 0/11 met Polymeerbitumen (Pmb) en gedeeltelijk gietasfalt 0/16 S met Pmb.
Alle werkzaamheden worden ‘s nachts uitgevoerd tussen 22.00 uur en 5.00
uur waarbij één rijrichting is afgesloten. De snelweg is vanaf 5.00 uur weer
volledig berijdbaar.
Naast het geplande onderhoud verzorgen we, 365 dagen per jaar en 24 uur
per dag, een nooddienst. Deze dienst rukt uit als zich acute schades voordoen op de weg die binnen korte tijd gerepareerd moeten worden. Logistiek, afstemming met de politie en de aanlevering van materiaal spelen een
cruciale rol.
Dankzij de uitstekende samenwerking met ons consortium zijn we er tot op
heden altijd in geslaagd om te voldoen aan de eisen van de opdrachtgever
en de vereiste kwaliteit. Vooral tijdens de extreem winterse omstandigheden van 2009/2010 werden we flink uitgedaagd om de verkeersveiligheid
op de Berlijnse snelwegen te waarborgen. Onze collega’s hebben zich – ook
tijdens de vorstperiode – geweldig ingezet.
Tot dusver hebben we sinds het begin van 2008 een totaal van
2.500.000,- Euro omgezet en we zullen naar verwachting in 2010 nog circa
2.800.000,- Euro omzetten.
Door deze opdracht is TrappInfra in Berlijn sterk vertegenwoordigd en wij
werken hard aan het behoud van goede wegen en ons goede imago.

speciale asfaltmengsel wordt versterkt
met een rubberen wapeningsmat. Aan
de zijkanten komt sterk gietasfalt, dat
zorgt voor nog eens een extra versterking. “En doordat veel elementen
van de voeg prefab worden gemaakt,
kunnen wij de condities en dus de kwaliteit goed beheersen“, vertelt Henk
Hanselaar, asfaltdeskundige van Gebr.
van Kessel. “Alle typen onderzoek die Meer informatie:
Paul Boender van Gebr. van Kessel
in ons lab mogelijk waren, hebben wij
Speciale Technieken & Producten:
erop losgelaten. TU Delft heeft dat
pakket aangevuld.
En wat bleek: de horizontale en verticale krachten van de banden worden
goed opgevangen. Bij de testopstelling is geen spoorvorming opgetreden.
De voegconstructie blijkt nog sterker
te zijn dan de asfaltverharding van de
weg zelf.”

tel. 013-5479233,
e-mail pboender@kessel.nl.

“De ontwikkeling is op dit moment nog
in het beginstadium. Het product moet
zich nog bewijzen, maar wij zijn ervan
overtuigd dat we iets bijzonders in
handen hebben”, aldus Hanselaar.
Er is patent aangevraagd. Er ligt inmiddels al een proefvak met de KLK-bituvoeg op de A59 in het verkeer. Ook de
gemeente Alphen aan den Rijn heeft
belangstelling getoond.
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Gescheurde, lekkende of verzakte rioolbuizen dwingen
een rioolbeheerder tot adequate maatregelen om ernstiger schades aan het bovenliggende wegdek of het
volledig uitvallen van riolering te voorkomen.

Rioolinspectie & Rioolrenovatie

Om het probleem op te lossen is het van belang eerst
een inventarisatie van de toestand en de te verwachten
restlevensduur van dat deel van het riool te maken. De
rioolinspectie wordt uitgevoerd met camera’s. Op basis
van deze informatie is een gerichte keuze voor een methode van vervanging of renovatie heel goed mogelijk.
Afhankelijk van de situatie en van de aard van de schade
is het mogelijk om te renoveren door vervanging, deelrenovatie, volledige renovatie met behulp van de kousmethodiek of via een buis-inbuis
methodiek.
Voorkomen overlast
Overlast voor de omgeving of
graafwerkzaamheden worden
voorkomen door de toepassing
van ‘Relining’ als renovatiemaatregel bij vrijverval riolen.
Bij Relining wordt een kunststof
kous in de bestaande riolering ingebracht. Een kwalitatief goed,
duurzaam en economisch aantrekkelijk alternatief voor vervanging. De levensduur van het
riool wordt door Relining met
minimaal vijftig jaar verlengd. De
berekeningen volgens de ATV127 norm bepalen de benodigde
wanddikte. De inlaten worden
na het relinen van binnenuit met
een robotcutter open geboord of opgegraven en vernieuwd.
Relining systemen
Voor Relining bestaan twee systemen namelijk polyester
naaldvilt en glasvezel.
• Bij polyester naaldvilt ontrolt de, met hars geïmpregneerde, kous zich met waterdruk in de leiding en drukt
deze tegen de wand. Daarna wordt water rondgepompt

in de kous en in stappen verwarmd voor een
gecontroleerde uitharding van de kunsthars. De methode leent zich vooral voor
Relining van meerdere rioolstrengen in één
keer en/of grotere diameters.
• Bij de glasvezelkous wordt de geïmpregneerde kous met een lier in de te renoveren leiding
getrokken en met lucht opgeblazen. Daarna wordt een
UV lichttrein door de kous getrokken zodat een gecontroleerd uithardingproces verzekerd is zonder hinderlijke
styreengeur. De kous is dunwandig, sluit goed aan op de
buiswand en heeft uitstekende mechanische eigenschappen.
Na de Relining operatie volgt wederom een camerainspectie van het riool om het resultaat te veriﬁëren.

Scheuren, zware aantasting, verzakkingen en beschadigingen herstellen
deﬁnitief met Relining.
Na de toepassing van deze methodiek behoren lekkages, zandinstroming en ingroeien van wortels tot
het verleden.
Voor meer informatie over rioolrenovatie en het maken van renovatieplannen kunt u contact opnemen
met de medewerkers van de M.J.
Oomen Groep, afdeling Renovatie,
bereikbaar via het telefoonnummer
+31 (0)168-35 65 70

Combinatie De Utrechtse Tulp pakt A27 en A28 aan
Rijkswaterstaat heeft het spoedproject A27 (EverdingenEemnes) en A28 (Uithof-Amersfoort) eind 2009 gegund
aan de bouwcombinatie De Utrechtse Tulp (KWS Infra,
Mourik, Vialis en Van Hattum en Blankevoort).
De bouwcombinatie scoorde bij de inschrijving hoog op
het onderdeel “doorstroming van het verkeer tijdens de
uitvoering’’.

het tenderteam. Zo wordt de opgedane kennis in de tenderfase behouden voor de ontwerp- en realisatiefase.
Voor de daadwerkelijke start is met RWS intensief overlegd over de aanpak en organisatie. Gezamenlijkheid is
het motto geworden voor de realisatie van dit project.
“Samenwerking is immers de sleutel voor succes,” volgens projectmanager Matthijs Haveman van De Utrechtse
Tulp. “Daar werkt de gekozen huisvesting ook aan mee.
Daarom zitten wij samen met de projectorganisatie van
RWS in één kantoorgebouw in Zeist.”
Bij de combinatie zitten bovendien de verschillende
disciplines bij elkaar. Dus de ontwerpers/tekenaars van
kunstwerken, wegen en verkeerssystemen zitten in één

grote kantoorruimte, de werkvoorbereiders van de diverse disciplines
in één kantoor etcetera.
De projectorganisatie van RWS bezet een eigen etage, maar luncht wel
gezamenlijk met de medewerkers
van de combinatie. De contacten
zijn zo gemakkelijk en vlot te leggen. RWS en de Combinatie hebben
samen 15 omgangsregels opgesteld,
die op grote posters overal in het
gebouw hangen (zie kader). Uitgangspunt is zo veel mogelijk direct,

Capaciteitsvergroting A27 en naar 2 x3 rijstroken
op de A28
Dit spoedproject betreft 60 kilometer snelweg, die grondig wordt aangepakt:
• A27 Everdingen tot knooppunt Lunetten (dus alleen
noordbaan): capaciteitsvergroting en groot onderhoud.
• A27 Lunetten – afslag Veemarkt: nieuwe indeling en
groot onderhoud.
In 2002 hebben KWS Infra en Gebr.Van Kessel een deel van de A27 ter hoogte van Vianen van een nieuwe ZOAB deklaag
voorzien. In 2011 en 2012 wordt de capaciteit van deze rijbaan vergroot en groot onderhoud uitgevoerd door de Combina• A27 Afslag Veemarkt – knooppunt Eemnes: alleen
tie de Utrechtse Tulp.
groot onderhoud ( overlagen).
• A28 Uithof-Amersfoort: ombouw van 2x2 naar 2x3
rijstroken. Volledig nieuwe DVM-installatie (matrixborden en wat daar bij hoort). Aanpassing en/of vernieuwing van 10 kunstwerken.
• De betonnen rijbaan op het deel afslag Zeist- afslag
Maarn (13 km) wordt in het werk hergebruikt als fundering en groot onderhoud van de bestaande rijbanen.
Samen onder één dak bevordert samenwerking
De projectorganisatie van de Combinatie De Utrechtse
Tulp is zo veel mogelijk bemand met de medewerkers uit
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KWS Infra opent
Roosendaalse asfaltcentrale

Verloop van
Onderhoudscontracten

De asfaltcentrale in Roosendaal opereert nu officieel onder de vlag van KWS
Infra. Op 1 april 2010 is de Roosendaalse Asfaltinstallatie feestelijk geopend.
De Wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Roosendaal, de heer
J.J.C. Adriaansen verrichtte in het bijzijn van gedeputeerde Cora van Nieuwenhuizen de officiële openingshandeling.
KWS Infra trachtte al enige jaren
een vergunning te krijgen voor het
bouwen van een installatie in Roosendaal. Door de herpositionering
van Heijmans kreeg KWS Infra de
gelegenheid de installatie in Roosendaal te kopen. De asfaltinstallatie
van Heijmans was sinds begin 2009
niet meer in gebruik en is dus nu
weer ofﬁcieel in gebruik genomen.
De Roosendaalse Asfaltinstallatie
produceert vooral asfaltproducten
voor alle infrastructurele projecten
van KWS Infra in West-Brabant en
Zeeland.
Tijdens de ofﬁciële bijeenkomst verzorgde vestigingsdirecteur Martin
Dees het welkomstwoord. Daarna

persoonlijk met elkaar communiceren en zo min mogelijk mailen.
Najaar 2010 start uitvoering
Het project zit nu volop in de ontwerpfase. Er wordt een uitgangsontwerp gemaakt. Sommige onderdelen
kunnen pas worden uitgewerkt als

was het de beurt aan Gerard van
de Aast, de bestuursvoorzitter van
VolkerWessels. In een presentatie
gaf hij de visie van VolkerWessels
op duurzaam ondernemen weer en
belichtte hij ook de kansen van duurzaamheid voor ondernemers. Alex
van de Wall (senior adviseur Business
Development en hoofd Keuring &
Advies) informeerde de aanwezigen
over de ontwikkelingen en innovaties bij KWS Infra op asfaltgebied en
milieu in het kader van duurzaamheid.
Na de openingshandeling, waarbij
de naam ‘Roosendaalse Asfaltcentrale’, kortweg RAC onthuld werd,
was er gelegenheid tot bezichtiging
van de asfaltinstallatie.

de tracébesluiten deﬁnitief zijn
geworden en bijvoorbeeld het architectonisch programma van eisen is
afgerond. In het najaar van 2010 zullen de weggebruikers merken dat de
uitvoering op de A28 start. In 2013 is
dit spoedproject klaar.

Op dit moment beheert KWS Infra, vestiging Rotterdam een aantal onderhoudscontracten, onder andere voor de gemeenten Delft en Leidschendam-Voorburg. Naast asfaltonderhoud en asfalteringswerkzaamheden,
voert KWS Infra hier ook verkeersmaatregelen en straat- en rioleringswerk
uit. KWS Infra is verder ook op de veilingterreinen in Bleiswijk en Naaldwijk
veelvuldig met onderhoudswerkzaamheden bezig. Een uitzonderlijk en bijzonder werk was hier het omhoog liften van een opslagloods met gebruik
van een urethaan injectie. Nadat de opslagloods circa twintig centimeter
was opgehoogd, is op het dok een speciaal veilingmengsel aanbracht die
een dunne deklaag vormt. Dit mengsel is bestand tegen de dunne wieltjes
van de veilingkarren die het wegdek kunnen beschadigen. Het speciale
veilingmengsel voorkomt deze beschadiging waardoor het asfalt mooi vlak
blijft. De opdrachtgever heeft, voorafgaand aan het contract, een budget
voor de totale werkzaamheden vastgesteld waardoor het voor de uitvoerder mogelijk was om in een vroeg stadium in te schatten hoeveel mankracht
op het desbetreffende onderhoud ingezet moest worden.
Na aanname van een onderhoudscontract volgt meestal hetzelfde schematische verloop. De opdrachtgever, meestal een gemeente, geeft aan welke
werkzaamheden verricht dienen te worden. Vervolgens onderzoekt de
vestiging Rotterdam door middel van boringen wat de bestaande asfaltconstructie is en adviseert over de te repareren of te vervangen delen. Over
het algemeen worden werkzaamheden binnen een onderhoudscontract
uitgevoerd op basis van Design & Construct, waarbij ook het ontwerp onder
de verantwoordelijkheid van de aannemer valt. De begroting van de kosten
van de uit te voeren werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van
eenheidsprijzen die tijdens het aanbestedingsproces bekend zijn gemaakt.
In de meeste gevallen gaat de opdrachtgever akkoord met de gemaakte
begroting en volgt er een opdracht voor het uit te voeren deelproject.

Betoncentrale
“De Zilvermeeuw”

Het logo van de Combinatie is geïnspireerd op de vorm van de betreffende gedeelten van de
A27 en A28, de zwarte lijnen die de contour van de tulp aangeven.

In het onderkomen van de projectorganisaties hangen posters met
15 omgangsregels. De belangrijkste zes staan hieronder vermeld.
Grondregels Combinatie De Utrechtse Tulp / RWS
1. Eerst face tot face gesprek, dan bellen, dan mail.
2. Praat met elkaar niet over elkaar.
3. Voer een gesprek op basis van dialoog.
4. Heb tijd voor informele ontmoeting.
5. Check het beeld bij de ander.
a. Hebben we elkaar begrepen?
b. Vat samen wat we van de ander hebben gehoord.
6. Succes vieren.

De betoncentrale “De Zilvermeeuw” is een samenwerkingsverband tussen
Mebin en VolkerWessels. Namens VolkerWessels participeren Van Hattum
en Blankevoort, Visser & Smit Bouw en KWS Infra in deze samenwerking.
De betoncentrale staat op de Maasvlakte aan de Yantzehaven (Europaweg).
Met behulp van deze betoncentrale wordt voorzien in de extra behoefte
aan beton op de Maasvlakte en kan bespaard worden in wegtransport over
de A15. Momenteel levert de betoncentrale onder andere beton voor de
bouw van de energiecentrale voor Electrabell, en de kademuur voor
Maasvlakte II. Tevens wordt via Mebin beton geleverd aan projecten buiten
VolkerWessels.
De bouw van de betoncentrale is semimobiel uitgevoerd, dat wil zeggen
dat hij binnen enkele dagen verplaatsbaar is in grote secties.
De mengcapaciteit van de betoncentrale is circa 160 m3 per uur.
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VolkerWessels bedrijven in renovatie van kunstwerken
bundelen kennis en kunde
Ruim dertig specialisten uit veertien VolkerWessels bedrijven kwamen op
4 februari jongstleden in Garderen bij elkaar voor de eerste VolkerWessels
Specialistendag “Renovatie van Kunstwerken”.
De initiatiefnemers voor deze bijeenkomst, Bas Vonkeman (Smits Neuchâtel) en Robbert de Ridder (VolkerRail), formuleerden de volgende doelstellingen voor deze bijeenkomst:
• Het inventariseren en mobiliseren van specifieke kennis en kennisdragers op het gebied van renovatie van stalen en betonnen bruggen.
• Het creëren van een VolkerWessels netwerk en kennisplatform Kunstwerken.
• Beoordelen wat er ontbreekt binnen VolkerWessels en bepalen wat we
zelf in huis willen hebben.
Gerard van de Aast, voorzitter van de Raad van Bestuur van VolkerWessels,
sprak in zijn openingswoord over een unieke dag. Alle kennis en kunde zijn
bij elkaar gebracht en gezamenlijk zoeken we naar kansen in de markt en
praktische oplossingen om samen te werken.
Dick de Wilde, Arjan Tromp en Hans Versteegen van Rijkswaterstaat en Jaco
Reusink van het Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam gaven een
toelichting over ontwikkelingen op het gebied van
renovatie van kunstwerken vanuit het perspectief
van de opdrachtgever.
Alle sprekers beschreven
de toegenomen belasting
van de kunstwerken en de
noodzaak van inspectie,
renovatie of vervanging.
De toename van het
verkeer en vooral van
het zware vrachtverkeer
verkort de levensduur van
deze werken aanzienlijk.
Zeker één derde van de
natte kunstwerken dateert van vóór 1940 en zijn toe aan renovatie of vervanging.
Daarnaast werkt RWS actief aan de inventarisatie van kunstwerken en worden meerjarenonderhoudsplannen en vervangingsstrategieën opgesteld.
Uit de inleidingen bleek dat er voor de marktpartijen de nodige uitdagingen
en kansen liggen op het gebied van renovatie van kunstwerken en dat dit de
komende decennia een groeimarkt is.
Alle deelnemende bedrijven presenteerden vervolgens hun capaciteiten in
relatie tot renovatie van kunstwerken.
Uit de presentaties van de deelnemende bedrijven bleek dat binnen VolkerWessels zowel overlappende als complementaire activiteiten te vinden
zijn. De mogelijkheden die deze verzameling VolkerWessels bedrijven op dit
specifieke gebied te bieden hebben, biedt goede kansen om gezamenlijk
met succes op deze specifieke markt te opereren.

Konwé Fill
beproefd recept voor scheur- en voegvulling
Voor het vullen van scheuren in deklagen is Konwé Fill al jaren het door
KWS Infra toegepaste recept. In één
werkgang wordt daarmee een scheur
geopend, gedroogd, gereinigd
en gevuld. Met een heteluchtlans
wordt onder grote druk een scheur
gereinigd en gedroogd en dankzij de hoge temperatuur kleverig.
Direct daarna kan de scheur worden
afgevuld met de Konwé Fill voegvulmassa. Deze is in ons eigen laboratorium ontwikkeld en heeft optimale
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hechteigenschappen. De laatste fase
is het afstrooien met (gedroogd) split
of zand. Soort en gradering worden
afgestemd op structuur en uiterlijk van
het wegdek.
Konwé Fill is ook leverbaar in de kleur
rood.
Ook (vloeistofdichte) voegvullingen
zijn met Konwé Fill te realiseren.
De Konwé Fill ploeg opereert vanuit de
vestiging Utrecht in heel Nederland.
Voor nadere informatie: Erik Steenbergen, 030-2919617.

Presentatie van Dick de Wilde, projectmanager RINK van Rijkswaterstaat.

Vullen en afstrooien

Voorbewerking met heteluchtlans

Verhoeve
Infra
nu deel van
KWS Infra
In het najaar van 2009 nam KWS
Infra de grond-, weg - en waterbouwactiviteiten over van Verhoeve Groep Infra en Verhoeve
Groep Noord. De activiteiten in
het noorden zijn ondergebracht bij
de vestiging Leek van KWS Infra.
Alle overige activiteiten zijn gebundeld onder de naam Verhoeve
Infra. Deze tak van KWS Infra ontwerpt, realiseert en onderhoudt
infrastructuur, onder en boven de
grond. De onderneming heeft een
stevige positie in Oost-Nederland,
maar opereert in heel Nederland
voor gemeenten, ondernemingen, provincies, ontwikkelaars en
waterschappen. Vestigingsplaats
Hummelo in de Achterhoek wordt
binnenkort verruild voor Didam.

Directeur Alfons van Woensel bij het bedrijfspand te Hummelo.

Onderhoud in een nieuw jasje
Tijdens de aanloopfase van het onderhoud nat areaal
Zeeland leek het nog allemaal zo simpel. KWS Infra had
een prestatiebestek aangenomen en het was een kwestie
van gewoon beginnen. De werkelijkheid bleek anders.
In de voorbereiding ontstonden de eerste hindernissen.
Er was geen detailkennis van het areaal beschikbaar, het
te onderhouden gebied is zeer uitgestrekt met honderden objecten en alle aanwezige kennis zat bij de dagelijkse toezichthouders van Rijkswaterstaat. Daar bovenop
kwamen de enorme stapels aan tekeningen en dossiers
die moesten worden doorgeworsteld in zeer korte tijd.
Ontzorgen
Het projectmanagementteam koos voor een functionele
aanpak. KWS infra wil ‘ontzorgen’ en dat kan alleen
slagen als je precies weet wat die zorgen zijn. Binnen
het dagelijkse onderhoud staan de opdrachtgever en
de gebruiker centraal, met als eerste prioriteit de vrije
doorgang voor de scheepvaart. Het zeker stellen van dat
dagelijks onderhoud, zoals het verwijderen van zwerfafval, het legen van afvalbakken werd bovendien geregeld.
Dagelijkse inspectie
De KWS Infra inspecteurs voeren iedere dag inspecties
en keuringen uit van de objecten binnen het areaal. De
gegevens hieruit worden in het OnderhoudsManagement
Systeem (OMS-systeem) opgeslagen en gekoppeld aan
een prioriteitcijfer. Het OMS-systeem is de centrale spil.
Uit dit systeem rollen de onderhoudsopdrachten voor

de monteurs die op hun beurt de gebreken opheffen.
Ook worden op deze wijze aanvaarschades vastgelegd,
waarna de schadecoördinator van Rijkswaterstaat de
verdere afhandeling voor zijn rekening neemt. In de
loop der tijd is binnen het OMS-systeem een goed beeld
ontstaan van de onderhoudsstaat van de objecten en van
nog openstaande acties.
Wij-gevoel
De rol van de toezichthouder van RWS is langzaam maar
zeker overgenomen door medewerkers van de aannemer
en daar moesten beide partijen wel even aan wennen.
Om het ‘wij-gevoel’ te vergroten werd door de aansturende medewerkers van beide teams het Insights programma gevolgd waarbij veel aandacht werd geschonken
aan het samenwerken en elkaar begrijpen.
Instandhoudingplannen
Helemaal zelfstandig laten opereren doet Rijkswaterstaat KWS Infra nog niet. Met regelmaat worden product- en systeemtoetsen losgelaten op het projectteam.
Dit vormt een goed instrument om tot efﬁciënter werken
te komen. Er worden ook instandhoudingplannen ontwikkeld. Deze plannen beschrijven het onderhoud voor
de komende jaren met daarbij de te verwachten kosten of
besparingen. Dit heeft inmiddels geleid tot een nieuwe
onderhoudsstrategie voor alle werk- en inspectiewegen
en voorstellen om het gebruik van hardhout te reduceren. De nieuwe jas past.

Reconstructie Oosterhoutseweg fase 2
Begin 2009 heeft de Combinatie
KWS Infra / van Hattum en Blankevoort het werk “Reconstructie
Oosterhoutseweg fase 2 te Breda”
aangenomen van de gemeente
Breda voor een aanneemsom van
10.845.000 Euro.
Werkzaamheden
Het werk bestaat uit vijf fasen:
• De aanleg van een by-pass
langs de Nieuwe Kadijk.
• De reconstructie van de Oosterhoutseweg in de kom van
Teteringen.
• De bouw van een tunnelbak
in de bestaande Nieuwe
Kadijk.

• De aanleg van op- en afritten
Kadijk-Oosterhoutseweg.
• De reconstructie van de
Nieuwe Kadijk en sloop van de
by-pass.
Van Hattum en Blankevoort bouwt
de tunnelbak en alle overige werkzaamheden worden uitgevoerd door
KWS Infra.
Planning
De oplevering van het werk is gepland in december 2010 en na een
betrekkelijk korte voorbereidingstijd is het werk gestart op 30 maart
2009.
De Tunnelbak is naar verwachting

rond de bouwvak 2010 klaar waarna
de reconstructie van de Nieuwe
Kadijk zal plaatsvinden.
Opbouw verharding
De verharding van de Oosterhoutseweg is vanwege een toekomstige
busbaan opgebouwd uit zes centimeter Stab en dertien centimeter
combinatietussenlaag bestaande
uit acht centimeter ZOAB 16/22 en
vijf centimeter ZOAB 11/16 die in
één keer geheel gevuld wordt met
cementslurry. Hieroverheen wordt
tenslotte een deklaag van tweeënhalve centimeter ZSA 0/6 SD en op
de kruisingsvlakken drie centimeter
SMA 0/8 aangebracht.
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N366
uit de Top10
Groot onderhoud op de N218
KWS Infra, vestiging Zwijndrecht, heeft in opdracht van de Provincie ZuidHolland groot onderhoud gepleegd aan de N218 tussen Spijkenisse en het
Kanaal door Voorne. Bij de werkzaamheden is over een afstand van zes kilometer totaal 110.000 meter2 asfaltverharding vervangen op de rijbanen en de
parallel gelegen busbaan en het fietspad. Verder is er onderhoud uitgevoerd
aan de diverse kunstwerken in het traject.
Het toepassen van de benodigde
verkeersmaatregelen en omleidingen onder procescertiﬁcaat
BRL SIKB 9101 is onderdeel van het
werk. Het concept faseringsplan dat
door de opdrachtgever was opgesteld is uitgewerkt tot afzettings- en
omleidingstekeningen. Diverse fases
zijn samengevoegd in één afzetting
om zo het aantal situatiewijzigingen
voor de weggebruiker tot een minimum te beperken.
Om veilig te kunnen werken is het
doorgaande verkeer zoveel mogelijk
om het werkgebied heen geleid door
gebruik te maken van de busbaan
die parallel ligt aan de hoofdrijbaan.

COLOFON
Uitgave van:
KWS Infra bv
Afdeling Communicatie
Postbus 217
4130 EE Vianen

Op verzoek van Connexion is de
busbaan richting Spijkenisse in stand
gehouden door op de busbaan een
stalen barrier te plaatsen en zo het
openbaar vervoer te scheiden van
het doorgaande verkeer. De busbaan
heeft enkele hoogtebeperkingen
waardoor het vrachtverkeer dat
over de N218 richting Spijkenisse
rijdt omgeleid werd over de A15.
Het vrachtverkeer richting Brielle en
Hellevoetsluis kon gebruik blijven
maken van de N218.
De tekeningen zijn afgestemd met
de betrokken gemeentes, het Waterschap, Rijkswaterstaat, hulpdiensten en Connexion. Na goedkeuring
door alle betrokken partijen zijn
de maatregelen en de te verrichten
werkzaamheden op een tweetal inloopavonden gepresenteerd aan de
omwonenden en andere gebruikers
van de N218.

Website
Markant vindt u ook op onze website:
www.kws.nl. Alle uitgaven kunt u daar
inzien vanaf maart 2006.
Hoofd- en eindredactie
Tanja Janszen
Redactie
Alex van de Wall
André Mijnster
Anita de Bont
Gerben Boltje
Huub Gitz
Jack Wever
Margareth van Munster
Martin van den Berg
Wouter den Hartog
Oplage
9.000 exemplaren
Tekstbijdragen
Ad Evers, Chris Verbogt, Guido Bons,
Harry Kamphuis, Henk Hanselaar, Jan
Vonk Noordergraaf, Patrick Snijders,
Peter van der Wee, Roel Rovers, Roelf
Smedema, Stephanie Kole, Torsten von
Grumbkow
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.
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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.

De N366 in Groningen bezet de
derde plaats in de provinciale top
tien van meest gevaarlijke wegen.
De grootste problemen zijn het
geen voorrang verlenen op kruisingen, weinig afstand houden en de macht
over het stuur verliezen. Hoog tijd dus om de verkeersveiligheid op de provinciale weg tussen Veendam en Ter Apel (N366) aan te pakken en in februari
2009 is daarom het verkeersveiligheidsproject “N366 Veilig” van start gegaan.
Op termijn wordt de N366 een volledige autoweg. Dit betekent, conform de
wensen van de provincie Groningen, dat alle kruisingen ongelijkvloers worden en de weg verbreed wordt en voorzien van groene middenmarkering.
Door die verbreding langs de N366 komt de doelstelling van de provincie
Groningen, om het aantal ongevallen met vijftig procent te reduceren en het
aantal slachtoffers daarbij met vijftig procent te verminderen, aanzienlijk
dichterbij.
Noodzakelijke doorstroming
KWS Infra, vestiging Leek is sinds november 2009 bezig de rijbaan op de
N366 te verbreden. Vanwege de noodzakelijk doorstroming, naar onder andere aardappelverwerker Avebe, is gekozen voor een gedeeltelijke afzetting
van de weg. Het verkeer vanuit zuid richting noord rijdt gedurende het werk
langs de werkzaamheden en het verkeer vanuit de tegengestelde richting
wordt omgeleid.
Verder is het gehele werkvak, van ongeveer dertien kilometer, opgesplitst in
diverse fases om vooral het gemeentelijke wegennet (en bebouwde gebieden) te ontlasten. In samenspraak met de provincie Groningen zijn drie fases
bepaald, waarbij telkens op één weghelft wordt gewerkt. Vanzelfsprekend
is de tijdsduur van de werkzaamheden uiteraard een belangrijke factor.
Hydraulisch menggranulaat
De werkzaamheden van KWS Infra op dit werk bestaan uit het aanbrengen
van een tachtig tot honderd centimeter brede asfaltverharding aan weerszijden van de bestaande rijbaan. Hiertoe wordt een cunet ontgraven en wordt
een fundering van hydraulisch menggranulaat aangebracht. Vervolgens
wordt hierop een drielaagse asfaltverharding aangebracht (negen centimeter AC Base, vijf centimeter AC Bind en drie centimeter SMA).
Voor het ontgraven van het cunet worden graders gebruikt, evenals voor het
afwerken van de funderingslaag van het menggranulaat. Dit granulaat wordt
aangebracht met een bermverbreder voortbewogen door een laadschop.
Het aanbrengen van de diverse asfaltlagen gebeurt met een zelfrijdende
verbredingsmachine. In verband met de smalle asfaltverbreding worden diverse kleine walsen met verschillende breedte en gewicht gebruikt. Tot slot
wordt de belijning aangebracht en worden de bermen weer afgewerkt.
De werkzaamheden van KWS Infra zullen tot ongeveer half juni duren en dan
kan hopelijk deze weg veilig uit de top 10 verwijderd worden.

Asfalteren onder het vriespunt, het is mogelijk!
Op vrijdagnacht 19 februari 2010 heeft
KWS Infra vestiging Klundert, in opdracht van Rijkswaterstaat, een proef
uitgevoerd met asfalteren bij lagere
temperaturen. De proef moet uitwijzen
of het mogelijk is om zonder kwaliteitsverlies toch bij lagere temperaturen
– voornamelijk vorst – het asfalt duurzaam te repareren. De proef vond plaats
op de A58 bij Breda. Er is een compleet
wegvak aangelegd van driehonderd
meter.
Rijkswaterstaat vroeg wegenbouwers
met methoden te komen om bij kou
toch grote stukken asfalt neer te leggen. Dit voorkomt de dubbele hinder
die noodreparaties bij vorstschade (gaten vullen) en, het in een later (warmer)
stadium vervangen van het asfalt, met
zich mee brengt.
KWS Infra meldde zich voor het experiment en probeert met eigen methoden te bewijzen dat het kan. Eerst

wordt, zoals gewoonlijk, de toplaag eraf gefreesd. Dan rijdt er een mobiele
warmte-unit overheen om de ondergrond te verwarmen. Vervolgens volgt de
sproei- spreidmachine van KWS Infra, die in ons geval in een enkel procedé
de gemodiﬁceerde kleeﬂaag en ZOAB+ aanbrengt. Bovendien wordt aan de
ZOAB+ een extra ingrediënt toegevoegd om het ook bij lagere temperaturen
te kunnen verwerken.
Als deelnemer aan het onderzoeksprogramma “Aspari” heeft KWS Infra de
TU Twente tijdens de proef onder meer metingen van asfalttemperaturen
met infrarood camera’s laten verrichten en de materieelbewegingen met GPS
laten vastleggen. Ook zijn boorkernen genomen, die later in het laboratorium
worden onderzocht. Dit alles om vooral de levensduur in te kunnen schatten.

