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Breed
in de markt
VolkerInfra werkt aan duurzame C-Pier
In opdracht van Luchthaven Schiphol voert VolkerInfra de komende jaren het onderhoud uit aan diverse platformen. In
de tweede helft van 2011 is de C-Pier onder handen genomen. Onder de vlag van VolkerInfra voerden diverse zuster- en
dochterbedrijven van KWS Infra werkzaamheden uit. Bij dit deelproject is onder andere duurzaamheid een belangrijk
uitgangspunt.
Het werk aan de C-Pier is een complex geheel. Naast de complete vervanging
van de betonverharding en de riolering, vinden er nog diverse andere werkzaamheden plaats. Zo is bijvoorbeeld op één van de vliegtuigopstelplaatsen
de passagiersbrug vervangen.
Als hoofdaannemer deed VolkerInfra, zoals gezegd, voor de diverse werkzaamheden een beroep op dochterbedrijven van KWS Infra. Zo maakte Holland Scherm de goten, bracht BKB Infra de betonverharding aan en was Gebr.
Van Kessel de uitvoerende partij voor de bronnering. Ook GAIM en InfraLin
waren betrokken, respectievelijk voor advies en keuring. Ook andere VolkerWessels-bedrijven als VolkerRail, Inspectation, Numeco en Visser & Smit
Hanab hadden hun aandeel in dit project.
Operationele veiligheid en duurzaamheid zijn hierbij erg belangrijk, benadrukt projectleider Taeke Smit: ,,Op het platform is het altijd druk. Bagagewagens rijden af en aan en brandstoftrucks moeten de vliegtuigen aan de
C-pier van brandstof voorzien. Die laatste voertuigen zullen in de toekomst
niet meer op de C-Pier te zien zijn. We leggen een netwerk van kerosineleidingen aan, waardoor de brandstof direct bij de vliegtuigen uit de grond komt.
Dit vergroot het overzicht op het platform, doordat minder voertuigen op het

platform rijden. Daardoor verbetert
de verkeersveiligheid.’’
Een belangrijk onderdeel van het
duurzame aspect van het werk is het
feit dat de complete betonverharding wordt vervangen zonder dat
wagens met opgebroken betonpuin
de luchthaven op of af gaan om
het puin af te voeren en te storten.
Smit: ,,De complete oude verharding
wordt hergebruikt. Op korte afstand
van de C-Pier hebben wij een breeken menginstallatie opgebouwd, waar
het oude beton wordt gebroken en
gemengd tot nieuw te gebruiken cementgebonden betongranulaat voor
de 50 centimeter dikke fundering.’’
Dat spaart een hoop transportbewegingen uit en levert daardoor een

Nieuws
KWS Infra heeft een groot aantal
deelnemingen en dochterbedrijven
die specialistische werken uitvoeren.
Veel van deze bedrijven hebben hun
bijdrage aan Markant geleverd, maar
slechts een selectie van de artikelen
staat in deze uitgave. De overige
artikelen staan op onze website.
Lees verder op www.kws.nl over:
- De Vispassage ‘s Hertogenbosch
- Met GAIM zekerheid vooraf
- Koolstofasfaltbeton geschikt voor
Montferland
- Voorkomen is beter dan genezen
- Timmer-Verzijl

De concrete paver van BKB Infra in actie op Schiphol

behoorlijke besparing op het gebied
van CO2 -uitstoot. Verder bespaart
deze manier van werken een hoop
geld op het gebied van beveiliging.
De werknemers komen ’s ochtends
de luchthaven op en vertrekken
’s avonds weer. Ze hoeven niet
iedere keer met een volle of lege wagen langs de security doorlaatposten
naar airside.
Smit roemt de samenwerking tussen VolkerInfra en Schiphol. ,,Alles gebeurt in goed overleg. Op
verschillende gebieden hebben we
gezamenlijk oplossingen kunnen
bedenken.”
Meer over de C-Pier op pagina 6 in
het artikel van BKB Infra.
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Zorgen voor klimaatcomfort op kantoor en thuis
Het toepassen van warmte- en koude-opslag systemen (WKO installaties) voor het verwarmen en koelen
van gebouwen wordt al enkele jaren
met succes toegepast.
Het is een milieuvriendelijke en
energiezuinige manier voor het
noodzakelijke comfort op de werkplek of in huis. Echter, door een
toename van de vraag naar het aanbrengen van bronnen in de bodem
waarin de warmte en koude wordt
opgeslagen, worden ook de overheidseisen hiervoor aangescherpt.

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) heeft
KWS Infra, vestiging Zwijndrecht gevraagd om voor het Rijkspaviljoen op de
Floriade van 2012 een pad aan te leggen met demovakken van de Zonneweg
radiator van KWS Infra. Bij de uitvoering van het pad worden twee varianten
aangebracht namelijk: de Zeer Open Water voerende Asfalt Beton (ZOWAB) en
het Buisregister.
De opslaggrootte in de bronnen wordt minder waardoor de kans op onbalans
tussen warmte en koude groter wordt. Om deze onbalans te beheersen is het
mogelijk met “Zonneweg” van KWS Infra extra warmte in de zomer of koude
in de winter aan de bronnen toe te voegen. “Zonneweg” is in feite een radiator
van het systeem. Het WKO systeem is vooral een technisch installatie product
en niet zozeer wegenbouwwerk. Binnen VolkerWessels verzorgt het specialis-

tische bedrjif Dubotechniek uit Zaltbommel het ontwerp, de aanleg, het
onderhoud en binnenkort mogelijk
ook de exploitatie van WKO systemen. Door de goede combinatie van
de WKO systemen van Dubotechniek
en de kennis en ervaringen van de
inmiddels, door KWS Infra, gerealiseerde “Zonneweg”-projecten, ontstaat een optimaal WKO systeem dat
zorgt voor een uitstekend comfort.

KWS Bijzondere Opdrachten :

Borgen van de veiligheid in polder Noordwaard
In opdracht van Rijkswaterstaat voert de aannemerscombinatie Noordwaard
(Gebr. Van Kessel, Van Hattum en Blankevoort, Boskalis en Martens en van
Oord) het project Ontpoldering Noordwaard uit. De Noordwaard is een poldergebied in de Biesbosch en maakt deel uit van het landelijke programma
“Ruimte voor de Rivier” dat het rivierengebied beschermt tegen hoogwater.
KWS Bijzondere Opdrachten voert
voor de Combinatie Noordwaard het
explosieven opsporingsonderzoek
uit. Uit een archiefstudie is gebleken dat in de Noordwaard meerdere

locaties zijn, waar mogelijk niet-gesprongen explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog in de bodem aanwezig
kunnen zijn. Als men op die plaatsen
gaat graven, kan deze oude munitie

voor gevaarlijke situaties zorgen.
Daarom moeten, voordat de werkzaamheden starten, de verdachte
locaties worden onderzocht en eventuele objecten verwijderd. Als dat
is gebeurd, kan het terrein worden
vrijgeven voor reguliere werkzaamheden.
Door het uitvoeren van een Projectgebonden Risico Analyse heeft KWS
Bijzondere Opdrachten de opsporingswerkzaamheden afgestemd op
de uit te voeren bouw- en grondwerkzaamheden. Hierdoor zijn de
opsporingsmethodes bepaald om de
veiligheid te waarborgen.
KWS Bijzondere Opdrachten meet
de verdachte locaties in, door een
oppervlaktedetectie uit te voeren,
waarbij niet dieper dan vier meter
de bodem wordt ingegaan. Waar
men gaat heien of verticale drainage
moet toepassen, en dus dieper de
bodem ingaat, is een dieptedetectie
noodzakelijk.
Nadat de detectie is uitgevoerd,
worden verdachte objecten verwijderd door specialisten die vertrouwd
zijn met het verwijderen en vernieti-
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gen van explosieven. Na identiﬁcatie
wordt de situatie veiliggesteld en
zal de EODD de explosieven vernietigen. Na afronding van het opsporingsonderzoek kunnen de overige
werkzaamheden verantwoord worden uitgevoerd.

StreetPrint
patronen in asfalt
Briljant van eenvoud en toepasbaar in
heel Europa
Het kerkdorpje Alverna in de gemeente Wijchen, kampt al jaren met
geluidsoverlast van het doorgaande
verkeer over de N324. Tien jaar geleden werd de oplossing gezocht in
het aanbrengen van geluidsschermen
aan weerszijden van de weg. Dat idee
stuitte op het nodige verzet in Alverna
want de bewoners vreesden dat op
deze manier het dorp in tweeën gesplitst zou worden.
Zicht op overburen
De gemeente bedacht een alternatief:
een ontwerp waarbij de N324 door de
gehele bebouwde kom van Alverna,
inclusief het kruisingsvlak, een halve
meter onder het maaiveld zakt. Keerwanden, die zeventig graden achterover staan, steken daarbij iets boven
het maaiveld uit en vormen kleine
walletjes. Op die manier verdwijnen de
personenauto’s volledig uit het zicht,
is van het vrachtverkeer louter de bovenkant te zien en houden bewoners
aan weerszijden van de N324 het zicht
op hun overburen.
Belangstellende bewoners
Verhoeve Infra uit Didam verwierf dit

project via een openbare aanbesteding. In goede samenwerking met de
provincie Gelderland en de gemeente
Wijchen is het project van drie miljoen euro binnen de gestelde bouwtijd uitgevoerd.
Het laten zakken van de N324 is in
fases uitgevoerd om de bereikbaarheid van Alverna te waarborgen. De
opbreekwerkzaamheden aan het
bestaande wegdek startten op 4 april
2011 en de oplevering van de nieuwe
verlaagde N324 was op 16 december
2011.
Soundscape Award
Voor Verhoeve Infra was het een
bijzonder project, waarbij de verrichtingen nauwlettend en op de voet
werden gevolgd door vele belangstellende bewoners van het dorpje.
Afgelopen november sleepte het
project zelfs een Europese prijs in
de wacht vanwege de aanzienlijke
bijdrage in het terugdringen van verkeerslawaai op de N324. De European
Soundscape Award 2011 is door de
jury toegekend omdat het project
“briljant van eenvoud is”, en “toepasbaar is in heel Europa”.

Milieu-incidenten en calamiteiten
in goede handen
KWS Infra heeft per 30 november
2011 Wilchem B.V. en Wilchem NH
B.V. (Wilchem) overgenomen.
Wilchem is in 1993 opgericht en
heeft de afgelopen jaren een uitzonderlijke positie opgebouwd in het
duurzaam oplossen van de gevolgen
van calamiteiten en milieu-incidenten. Het bedrijf staat 24 uur per dag
en 365 dagen per jaar paraat.
Met de overname versterkt KWS Infra haar positie binnen de infrastructuur in Nederland en kan zij haar
dienstverlening op het gebied van
service en onderhoud verbreden.
Henri van der Kamp, directeur van

KWS Infra: ,,De overname van Wilchem past precies in onze strategie
om onze activiteiten uit te breiden
en de waardeketen te verbreden.
De jarenlange ervaring en expertise
van Wilchem zijn een waardevolle
aanvulling op onze activiteiten.’’

Wilchem B.V. (opgericht in 1993) is een ISO-9001:2008 (kwaliteit), ISO
14001:2004 (milieu), VCA** 2008/5.1 (veiligheid), BRL 7000 (bodemsanering) en BRL 9101 (treffen verkeersmaatregelen) gecertiﬁceerd calamiteitenbedrijf (24-uurs dienst) en wordt in Nederland gemiddeld 4.000 keer per jaar
ingeschakeld om met spoed assistentie te verlenen bij milieu-incidenten.
Tot de vaste opdrachtgevers behoren onder andere Rijkswaterstaat, de
provinciale overheden, gemeenten, het Ministerie van V.R.O.M., Regionale
Brandweer, Regionale Milieudiensten, Rail Infrabeheer en vele bedrijven.

StreetPrint begon haar Nederlandse glorie in de Zadelstraat van Utrecht.
Vijftien jaar later is StreetPrint nog steeds een veelgevraagd product;
asfalt met de uitstraling van een klinkerpatroon. Uitvoerder van het eerste
uur, Rob Paans, is nog steeds betrokken bij StreetPrint en KWS Infra is al
deze jaren de grootste opdrachtgever van StreetPrint in Nederland.
De techniek is in die jaren wel veranderd. In de jaren negentig werd alles
achter de set geprint. Nu is meer dan negentig procent van het printen
op al eerder aangebracht asfalt. De “reheater” brengt het asfalt weer op
temperatuur, om het iets te verweken waarna de mat ingetrild wordt. Het
voordeel van deze methode is dat het asfalt in onafhankelijke planning
gelegd wordt en goed kan verdichten. Enkele dagen of weken later komen
de StreetPrinters.
Recente voorbeelden:
Voorschoten: Historisch onderzoek wees uit dat er vroeger een veenpad
door de omgeving heeft gelopen.
Een veenpad is niet meer dan een
laag takken die dwars over het drassige veen, als looppad, werd gelegd.
Zodra de takken begonnen te rotten
werd er een nieuwe laag takken overheen gelegd. Een architect kwam op
het idee in een woonwijk een dergelijk veenpad van vroeger te laten zien.
Hiervoor werd een speciale StreetPrint-mat gemaakt met een voorstelling van het veenpad. Het resultaat
mag gezien worden.

Breskens: Een StreetPrint werk met
verschillende patronen bij elkaar. Een
KWS Infra project van 3200 vierkante
meter.

Vlissingen: Bij de renovatie van de
boulevard van Vlissingen was het de
bedoeling dat het golfpatroon van de
zee ook te zien zou zijn op het land.
Hiervoor werd een speciale mat ontwikkeld met een golfpatroon. Deze
is in lengtebanen op de boulevard
geprint.

StreetPrint Nederland beschikt over
het DuraTherm product. Een thermoplast die in het asfalt ligt in plaats van
erop. Op de Onderwijsboulevard in
Den Bosch zijn de drempels geprint
met de cijfers uit een rekenmachine.

StreetPrint is in 1996 in Nederland begonnen. Er ligt nu al ongeveer half
miljoen vierkante meters StreetPrint in Nederland. De ploegen printen
soms ook in België.
Belangrijke eigenschappen van StreetPrint zijn:
• Duurzaam, stil en opmerkelijk.
• Vlakheid van asfalt met de uitstraling van een klinkerstraat.
• Minder geluid dan traditioneel klinkerwerk.
• Hogere attentie door verschil van patronen, ook in asfalt.
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Snel asfalt
Emulsieasfaltbeton (of EAB) wordt in de wegenbouw al tientallen jaren toegepast als er snel onderhoud aan een beschadigd wegdek moet worden uitgevoerd. Een levenscyclusanalyse toonde aan dat EAB goed scoort op milieuaspecten door het geringe verbruik van materiaal (het is een dunne laag) en de
besparing op energie door de koude verwerking. Rapid Asfalt, een deelneming
van KWS Infra, specialiseert zich in het onderhoud van asfaltwegen met EAB.
,,De toepassing van EAB is een duurzame oplossing met een gunstige prijskwaliteitverhouding die zeker ook interessant is voor duurzame inkopers”, aldus Rob de Kleine, directeur Rapid Asfalt.

Hoe wordt emulsieasfaltbeton verwerkt?
Emulsieasfaltbeton is een koud bereid asfaltmengsel. De grondstoffen
worden geproduceerd en direct verwerkt op het wegvak, in een mobiele
meng- en verwerkingsinstallatie. Het
mengsel stroomt vanuit de menger
gelijk op het wegdek en wordt met
een snelheid van twee tot vijf kilometer per uur gelijkmatig verdeeld
over het wegoppervlak. Afhankelijk
van de weersomstandigheden is de
weg na circa dertig minuten weer
berijdbaar voor het verkeer.
Rapid Asfalt beschikt over twee
computergestuurde verwerkingsmachines en heeft een ﬁetspadmachine
voor het kleinere werk.
Welke toepassingen bestaan er en
wanneer worden ze gebruikt?
Er bestaan diverse toepassingen
geschikt voor verschillende wegdekken.

Een overzicht:
• Deklaag type 0-3 of 0-6
Dunne microdeklaag toegepast bij
het conserveren van verschraalde
wegdekken. EAB type 0-6 wordt ook
gebruikt voor het vastleggen van
stalen asfaltwapening en het uitvullen van rijsporen.
• Rapid Color type 0-3
Gekleurde deklaag ter accentuering
van weggedeelten en functies, bijvoorbeeld rode ﬁets-suggestiestroken, kruisingen en busbanen.

levensduurverlengend onderhoud
voor geluidreducerende deklagen
(ZSA). RapidTex gaat beginnende
rafeling tegen en hersteld (deels) de
beoogde geluidreductie.
Gecombineerde systemen
Gecombineerde systemen gebruiken de goede eigenschappen van
een oppervlakbehandeling en een
microdeklaag; het geluid wordt
gereduceerd, er is minder opspattend split en de gewenste stroefheid
blijft behouden.

Bitufor is zo’n systeem. Het wordt
ingezet op ernstig verzwakte wegconstructies en dient als alternatief
op een complete reconstructie. Het
bestaat uit een stalen asfaltwapening, genaamd Mesh Track, in combinatie met een emulsieasfaltbeton
waarmee de wapening wordt vastgelegd. Vervolgens wordt het geheel
voorzien van een laag warm asfalt.
Samen met de opdrachtgever zoekt
Rapid Asfalt per situatie naar de
meest geschikte onderhoudsmethode.

Voegovergang
Sacharovbrug

• Drainway
Geschikt voor levensduurverlenging
van ZOAB door beginnende rafeling
te stoppen en de eerste rafelingschade te herstellen.
Nieuwe ontwikkeling
RapidTex is een nieuwe ontwikkeling
van Rapid Asfalt. Het is een toepassing die speciaal is ontwikkeld als

Multicell :
Specialist in schuimbeton en
combinatiedeklaag
In opdracht van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek heeft Multicell de nieuwe
skeeler- en ijsbaan op het Fanny Blankers Koen Sportpark in Almere van meerdere lagen schuimbeton voorzien. Deze baan is een goed voorbeeld van een
samenwerking met een specialisme dat binnen KWS Infra voorhanden is.
De accommodatie bestaat uit een
vierhonderd meter ijsbaan en een
tweehonderd meter skeelerpiste en
voldoet aan allerlei internationale
eisen waardoor de baan geschikt
is voor ofﬁciële wedstrijden. Het
schuimbeton is toegepast vanwege
de slechte ondergrond. Deze bestaat
uit klei en veenlagen. Om gewichtsneutraal te bouwen is voor het lichte
schuimbeton gekozen als fundering
voor de aan te brengen asfaltconstructie.
,,Voor Gebr van Kessel maken we
ook vaak combinatiedeklagen. Het
project Burgemeester Letschertweg
in Tillburg is hier een goed voorbeeld van,” vertelt Henk Martens,
bedrijfsleider bij Multicell. ,,Ook in
de regio Dordrecht voeren wij werken voor Gebr. van Kessel uit. Een
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In de bouwvak van 2011 heeft Smits Neuchâtel Infrastructuur in opdracht van BRUIL infra de voegovergang
overgangen” voor nieuwe, robuuste vingervoegen in twee weekenden is nogal een ingrijpende operatie. In
Fotograaf Theo Aaldering

leuk detail is hierbij de familieband
tussen mij en mijn zoon Arjan, die
daar Hoofd Bedrijfsbureau is.’’

de projecten, die er nog gemaakt
gaan worden op de Tweede Maasvlakte.’’

De band tussen Multicell en de
diverse vestigingen van KWS Infra noemt Martens ,,heel goed’’.
,,We maken werken in Terneuzen,
Moerdijk, Amsterdam, Den Helder,
Maastricht, Eindhoven, Zwolle en
Leeuwarden. Daarnaast werken we
ook op containerterminals,’’ zegt
Martens. ,,Daarvoor zitten we vaak
in het havengebied van Rotterdam.
We hebben de combinatiedeklaag
op de terminal van Euromax (Maasvlakte) aangebracht.
Daarnaast hebben we ook in de Antwerpse en Vlissingse havens enkele
projecten uitgevoerd.
De daar opgedane kennis willen we
graag met KWS Infra gebruiken op

Multicell richt zich echter niet alleen
op de wegenbouw. Ook in andere
sectoren van de bouw is het bedrijf
actief. ,,Daarbij moet je dan denken
aan renovatievloeren met schuimbeton in de woningbouw en vloeivloe-

ren (werkvloeren) in de utiliteisbouw
en andere civiele werken. Eigenlijk zijn wij overal inzetbaar waar
schuimbeton of werkvloeren nodig
zijn,’’ besluit Martens.
Voor meer info over Multicell en
de projecten kunt u terecht op
www.multicell.nl.

Multicell maakte met diverse andere bedrijven deel uit van Cobeton. Inmiddels is Multicell nog de enige overgebleven tak. In Multicell participeren
naast KWS Infra ook Ballast Nedam, Dura Vermeer en BAM Infra. ,,Wij
werken hier met een vaste ploeg van zeven man en in drukke tijden maken
we gebruik van mensen van onze moederbedrijven,’’ vertelt Henk Martens.
,,Naast projecten voor onze moeders voeren we ook veel werken uit voor
andere aannemers. Vaak is het ad hoc werk.’’

Geruisloos over de Eindhovenseweg-Zuid
De Eindhovenseweg-Zuid wordt gereconstrueerd om goed voorbereid te zijn
op toekomstige verkeersstromen en knelpunten in de omgeving. Eind december 2010 nam Combinatie KWS Infra–Vialis dit werk aan. Het werk ligt voornamelijk binnen de gemeente Best en voor een klein deel in de gemeente
Eindhoven.

de brug over het Wilhelminakanaal
wordt opgeknapt. Ook krijgt het
gedeelte Eindhovenseweg-Zuid
ﬁetsstraten waar aanwonenden op
kunnen aansluiten.

Naast bovengenoemde aanleiding is ook het duurzaam uitvoeren van onderhoud aan de weg, het vervangen van verkeersregelinstallaties en een veilige
inrichting voor fietsers een belangrijke doelstelling.

De Eindhovenseweg-Zuid wordt
bovendien geluidsarmer door de
toepassing van geluidreducerend
asfalt.

Wat gaat er veranderen?
Twee T-splitsingen worden omgebouwd naar één kruising om de

doorstroom te verbeteren. Alle aansluitingen op de EindhovensewegZuid krijgen drie opstelstroken en

Het gedeelte van de Eindhovenseweg-Zuid tussen de snelweg A2 en
de kruising met de Terraweg ligt
straks binnen de bebouwde kom met
een maximale snelheid van vijftig
kilometer per uur.

VolkerWessels ondernemingen die de
werkzaamheden uitvoeren:
• Hoofdaannemer Combinatie KWS Infra-Vialis:

KWS Infra, vestiging Eindhoven is verantwoordelijk voor de reconstructie van de wegen en kruispunten.
Vialis, vestiging Haarlem is verantwoordelijk voor vervanging van verkeersregelinstallaties.

• Onderaannemers/deelnemingen:

Aveco de Bondt, vestiging Eindhoven ondersteunt de combinatie
voor de vergunningaanvragen en bodemkwaliteitsaspecten.

• Van Kessel Speciale Technieken en Producten uit Tilburg voert het
groot onderhoud aan de Wilhelminabrug uit.

• Trafﬁc Service Nederland, vestiging Oss verzorgt de tijdelijke ver-

keersmaatregelen gedurende de realisatiefase en de plaatsing van de
deﬁnitieve RVV bebording binnen het gehele werkgebied.

• Viamark Emmen voert zowel de tijdelijke als deﬁnitieve markering uit
gedurende de reconstructie.

• NFM freest de oude asfaltlagen binnen het werkgebied.
• VolkerInfra ondersteunt het procesmanagement voor deze geïntegreerde contractvorm.

• Vialis Infratechniek, vestiging Lienden voert de vernieuwing van de

gen vervangen in de Andrej Sacharovbruggen in Arnhem. Het vervangen van de bestaande “lamellen-voegn zeer korte tijd zijn zowel het ontwerp als de realisatie van de voegovergangen gerealiseerd.

verkeersregelinstallaties uit.

Bomen anders bekeken
De A2 is een belangrijke verkeersader die begint in Amsterdam en doorloopt
tot Maastricht. De weg heeft een totale lengte van 212 kilometer en is essentieel voor de bereikbaarheid van steden en de luchthavens. De verkeersdrukte
nam toe en het werd tijd om een verbetering aan te brengen in de doorstroming.
Ingrijpende werkzaamheden
Bouwcombinatie A2 HoMa heeft de
afgelopen maanden hard gewerkt
aan de ingrijpende werkzaamheden
aan de oudste en drukste weg van
ons land. Op één van de drassigste
bodems die Nederland kent zijn
twee keer drie rijstroken uitgebreid
naar twee keer vijf rijstroken.
De combinatie A2 HoMa, bestaand
uit KWS Infra, Boskalis en Mourik,
kreeg van Rijkswaterstaat de op-

dracht om het traject tussen Holendrecht en Maarssen (zeventien
kilometer) te voorzien van dertien
duikers, zeven landbouwbruggen,
veertien bruggen en viaducten, ruim
vijf kilometer geluidsscherm, nieuwe
op- en afritten én meer dan tweeduizend bomen.
Prachtige rode gloed
Het plaatsen van bomen heeft meer
voeten (of in dit geval ‘wortels’) in

aarde dan alleen de aanplant zelf.
Voorafgaand is een grondige plantplaats verbetering uitgevoerd om
zo de vereiste basis te leggen voor
de aanplant. De mooie en duurzame
bomen zijn door Rijkswaterstaat
en Van Kessel Sport en Cultuur (de
aanplantende partij) uitgemerkt bij
boomkwekerij Udenhout. De keuze
viel onder andere, op 480 Quercus
palustris bomen. Ze zijn in de brede
middenberm geplaatst, die uniek
is in zijn soort en een beschermde
status heeft gekregen in het plan.
De bomen geven in het najaar een
prachtige rode gloed. Gezien de
beperkte bereikbaarheid van de
berm is een inﬁltratiesysteem bij de

bomen aangebracht dat ervoor zorgt
dat de groeiomstandigheden optimaal zijn.
Het polderlandschap wordt geaccentueerd door ruim 800 Fraxinus
excelsior ‘Westhof Glorie’ bomen
en door 600 Marlandica en Koster
Populieren.
Honderdduizenden ogen
Momenteel worden de laatste
plantwerkzaamheden uitgevoerd en
zal de complete aanplant volgens
het beplantingsplan dit plantseizoen
gereed zijn. Een prachtig project dat
dagelijks door honderdduizenden
ogen bekeken wordt.
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Betonverhardingen door heel Nederland
BKB Infra staat voor Bruil KWS
Beton Infra. Dat verklaart de wortels van het bedrijf. In 1906 startte
Bruil als één van de eerste in
Nederland met betonwegenbouw.
Het aannemersbedrijf bouwde
een gedegen reputatie op. Tegenwoordig maakt BKB Infra deel uit
van KWS Infra. Dagelijks zijn circa
vijfendertig medewerkers actief
met het aanleggen van betonverhardingen door heel Nederland.
Van Texel tot Roermond.
Van Winschoten tot Woensdrecht.
Met andere woorden: overal waar
KWS Infra is vertegenwoordigd,
kan de betontak een maatwerkoplossing bieden voor vrijwel
alle betonnen onderdelen in een
project.

Ontzorgen
Dagelijks krijgt de terreinverharding op luchthaven Schiphol te
maken met zware belastingen. In
opdracht van KWS Infra heeft BKB
Infra een reconstructie uitgevoerd
op de C-pier van Schiphol. Gezien
het relatief grote oppervlak van het
platform is gekozen voor machinale
aanleg. Dit gebeurt in banen met een
breedte van tien meter, die om en
om worden aangebracht. Vervolgens
worden deze aan elkaar gekoppeld
en ontstaat er één geheel. Ook kan
het aanbrengen van afwateringssystemen eenvoudig en doeltreffend
meelopen in de verhardingsaanleg.
Zo is er in een relatief korte tijd een
omgeving gecreëerd, die weer vele
jaren kan bijdragen aan een onbezorgde vakantie.

Besparen
Rotondes hebben in Nederland op
veel plaatsen de traditionele kruisingen vervangen. Rotondes zorgen
voor een betere doorstroming van
het verkeer met een positief gevolg voor de veiligheid. KWS Infra
realiseert door heel Nederland vele
rotondes en steeds vaker wordt
hierbij een beroep gedaan op de expertise van BKB Infra. Het draaiende
en wringend rijdende verkeer, vooral
het vrachtverkeer, is belastend voor
alle gebruikte verhardingsmaterialen. Ter plaatse gestort beton is een
waardig alternatief op de traditionele toegepaste materialen.
Beton is sterk, vervormt niet en blijft
uitstekend berijdbaar. Naast een
duurzame oplossing is beton bo-

vendien nagenoeg onderhoudsvrij,
wat een positief effect heeft op het
onderhoudsbudget.
Praktisch
Dat beton ook heel praktisch kan
worden aangewend heeft de realisatie van de barrier op de A1, ter
hoogte van afslag Laren, bewezen.
Er is voor deze variabele betonnen
voertuigkering gekozen, omdat er
weinig ruimte in de middenberm is
en een groot hoogteverschil tussen
de linker en rechter hoofdrijbanen
op de A1 geen ruimte biedt voor de
bekende stalen crash barrier. De
kleine werkruimte waarin de barrier
wordt aangelegd, zorgt voor een
aantal beperkingen waarvoor simpele, maar slimme oplossingen zijn
bedacht in de vorm van de logistiek
en uitvoeringsmethode.
Landschapverfraaiing
Op veel plaatsen worden eisen
gesteld aan de verschijningsvorm
van verhardingen. Bij toepassing
van ter plaatse gestort beton is er
meer mogelijk dan men in eerste
instantie zou verwachten. Een eerste
mogelijkheid tot het verfraaien van
het oppervlak kan het gebruik van
gekleurd beton zijn. Daarnaast kan
het gladde oppervlak worden veranderd door het beton te voorzien van
printmotieven. Op het oog lijkt dit
heel sterk op elementverharding.
Onlangs heeft BKB Infra in opdracht
van KWS Infra een project gerealiseerd, waarbij de rammelstrook van
de rotonde is voorzien van een print.
Met behulp van een kleurstof en een
motief worden middengeleiders een
genot voor het oog. Bijkomend voordeel is dat het voor onkruid onmogelijk is om op te komen.
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Hoogwaardige
recycling
in Assen

Op het terrein van de oude asfaltinstallatie (CAPA), en naast de productielocatie van de Mortel Installatie
Assen is ReCyling Assen (kortweg
RCA) aan de Wenckebachstraat
gevestigd. RCA is een dochter van
KWS Infra, vestiging Leek en bestaat
uit een viertal bedrijven; KWS Infra,
Mebin, MIA en Schagen.
KWS Infra maakt bij werken in de
omgeving van Assen veel gebruik
van de mogelijkheden van RCA.
Zeker de inname van diverse soorten
puin voor een goede marktconforme
prijs is een aantrekkelijk pluspunt.
RCA neemt hoogwaardig puin in zoals oude betonklinkers en afval van
straatwerk. Dit maakt het mogelijk
om bij RCA ook een kwaliteitsproduct af te nemen in van de vorm
van menggranulaat en hydraulisch
menggranulaat. Daarnaast verzorgt
RCA goed betongranulaat en brekerzand dat bij de MIA tot stelspecie,
stampbeton en betonmortel wordt
verwerkt.
RCA zamelt steenachtige materialen
uit de wegenbouw en sloopwerken
in en verwerkt deze weer tot kwaliteitsproducten conform de BRL 2506
en het bouwstoffenbesluit.

Veertig kilometer rioolinspectie
M.J. Oomen: specialist op
het gebied van riolering
Hoe kom je als rioolbeheerder te
weten wat de status is van je operationele beheer en welke maatregelen
je zou moeten nemen? De Gemeente
Heusden klopte aan bij de M.J. Oomen Groep, die verschillende disciplines in zich verenigt op het
gebied van rioolinspectie, -beheer,
-renovatie en –aanleg. Daarmee is
M.J. Oomen een partner die opdrachtgevers van A tot Z kan ontzorgen. In eerste instantie ging de
business unit Integraal Beheer aan de
slag met een grondige inventarisatie.
Inzicht in kwaliteit
Bij de inventarisatie van de in totaal
circa 217 kilometer riolering in de
gemeente kwam een achterstand van
zo’n veertig kilometer riool in het
programma voor reiniging en inspectie aan het licht, alsmede een fors te
verrichten inspanning op het gebied
van dataverwerking in het rioolbeheerprogramma. De gemeente besloot hierop een inhaalslag te maken
en zette een bestek in de markt voor
veertig kilometer reiniging en inspectie waarin naast de standaard inspectierapportage een kwaliteitsbeeld
en maatregelenplan werd vereist.
De business unit Leidingtechniek, in
samenwerking met de collega’s van
Integraal Beheer, verkregen de opdracht vanwege de innovatieve wijze
waarop dit kwaliteitsbeeld werd onderbouwd, in combinatie met de totale dataverwerking. Bij M.J. Oomen
is dit bekend onder de productnaam
“Total Scan”.

duurverlenging van haar riolen. Op
basis hiervan kon de gemeente zeer
snel een omvangrijk bestek rioolrenovatie in de markt zetten.

Dit levert niet alleen een enorme
besparing op ten opzichte van traditionele rioolvervanging, maar is ook vrij
van styreenoverlast en resulteert in
hoogwaardige kwaliteit met lange leProject van 1,7 miljoen
vensduur. De glasvezelkous wordt op
Bij aanbesteding van deze rioolrenova- de rioolwand uitgehard met UV-licht,
tie kwam M.J. Oomen Groep als beste
een proces dat nauwkeurig wordt geuit de bus.
monitord met behulp van sensoren. In
Het bestek is voor een bedrag van
totaal omvat de uitvoering vijf kilome1,7 miljoen euro aangenomen door
ter relining en plaatselijke renovaties
de divisie OMNI Relining. Voor de
waarvan circa tweehonderd hoedliners
gemeente Heusden waren vooral de
en circa honderd partliners, naast
Renovatieplan op basis van
geavanceerde methodieken en techde reiniging en inspectie van twintig
Total Scan
kilometer riool. Het project wordt
Dit plan reikte de gemeente Heusden nieken van OMNI Relining bepalend,
met name de toepassing van glasvezel- momenteel uitgevoerd en is in februari
kosten- en tijdbesparende oplos2012 gereed.
singen aan voor renovatie en levens- kous.

Succes van integrale aanpak
Door de integrale samenwerking
van gespecialiseerde business units
binnen de M.J. Oomen Groep –
Integraal Beheer, Leidingtechniek,
Radartechniek, OMNI Relining
en Aanneming - is de gemeente
Heusden in staat om haar gewenste
inhaalslag in een jaar te realiseren en
tevens een grote kostenbesparing te
behalen.
Het rioolbeheer is nu op een zodanig
niveau dat de gemeente Heusden als
voorbeeld zou kunnen dienen voor
de regio.

GeluidsschermTilburg
Fase 1
Holland Scherm heeft in opdracht van Gebr. van Kessel geluidsabsorberend
geluidschermen van vier en vijf meter hoog gerealiseerd langs de Burgemeester Letschertweg in Tilburg.
Nabij de turborotonde bij de Uiterste Stuiver zijn nog drie kortere geluidsabsorberende schermen van een meter hoog uitgevoerd.
De geluidsschermen maken deel uit van het project Tangent Tilburg fase 1.
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KWS Infra ontwikkelt energielabel voor
asfaltcentrales
KWS Infra is, samen met branchegenoten Heijmans Wegen en BAM Wegen,
een initiatief gestart om de asfaltproductie in Nederland te verduurzamen.
De bedrijven streven naar de invoering
van een energielabel voor asfaltcentrales
om de milieuprestaties in de wegenbouw
inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.
De benodigde methodiek zal halverwege
het jaar zijn uitgewerkt, waarna het
energielabel in de praktijk wordt toegepast. Vanaf dat moment zullen ook de
effecten van het Energielabel Asfaltcentrales meetbaar zijn.
Waarom een energielabel?
De drie bedrijven voeren al jaren een
CO2-reductieprogramma uit voor hun
eigen bedrijfsvoering. Het initiatief voor
een gezamenlijk energielabel is voortgekomen uit het besef dat asfaltcentrales
een belangrijke schakel vormen in verduurzaming van de wegenbouw. Bij de
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aanleg van een weg is asfaltproductie
verantwoordelijk voor circa 25 procent van de totale CO2-uitstoot.
Diverse maatregelen kunnen het energieverbruik substantieel verlagen,
zoals lagere productietemperaturen,
efﬁciëntere productiemethoden,
nieuwe asfaltmengsels en verbetering van de algehele kwaliteit van de
centrales. Om de effecten inzichtelijk
te maken hebben de drie bedrijven
besloten een methode te ontwikkelen
om alle maatregelen ten behoeve van
energiereductie in kaart te brengen.
Het streven naar zichtbaarheid en
transparantie heeft zich vertaald in
het initiatief om asfaltcentrales van
een energielabel te voorzien, zodat
deze, net zoals diverse consumentenproducten, op basis van duurzaamheidprestaties kunnen worden
vergeleken.
Grote belangstelling
KWS Infra, Heijmans Wegen en BAM
Wegen hebben het initiatief tijdens
het programma ‘Duurzaam Avontuur’ van Rijkswaterstaat in 2010
geïntroduceerd. Na de uitwerking is
het eindresultaat recentelijk gepresenteerd aan Rijkswaterstaat, die
aangaf dit initiatief te omarmen en
de partijen heeft gevraagd dit verder
uit te dragen. Tijdens het ontwikkelingsproces is er ook gesproken met
certiﬁcerende instanties om te zien
of het energielabel ‘veriﬁeerbaar
en certiﬁceerbaar’ is. De instanties
erkennen de toegevoegde waarde van
een energielabel en zien geen belemmeringen voor de invoering ervan.
Toepassing
Het Energielabel Asfaltcentrales kan
onderdeel worden van een beloningsstructuur in DuboCalc in de vorm van
een MKI-score. Ook wordt onderzocht of het label deel kan uitmaken
van een te sluiten Green Deal voor
Asfalt.

Vanaf 1 januari 2012 is het nieuwe
adres van KWS Infra, vestiging
Amsterdam-Heerhugowaard.
Bezoekadres:
Wisselwerking 54, 1112 XR Diemen

Postadres:
Postbus 60, 1110 AB Diemen
Telefoon (ongewijzigd):
+31 (0)20 569 42 00
+31 (0)72 571 97 44

Met elkaar, tegen elkaar
Een belangrijk element van de Greenrider Challenge is berijders laten zien hoe
ze wat betreft rijstijl presteren ten opzichte van anderen. Daarom kent de Challenge twee vormen van competitie. Ten eerste rijden berijders binnen de eigen
organisatie tegen elkaar. Daarnaast is er ook een gezamenlijke competitie tussen deelnemende bedrijven, vestigingen en groepen. Hierbij tellen de prestaties
van alle medewerkers en speelt teamwork een sleutelrol.
Het type voertuig, soort brandstof en aantal gereden kilometers zijn onbelangrijk. Het verbruik en de gerealiseerde verbetering van deelnemers en organisaties wordt geanalyseerd met behulp van een uitgebreide database waarin de
werkelijke verbruiksgegevens van elke speciﬁek type voertuig zijn opgenomen.
Zo wordt op een eerlijke manier bepaald wie de beste prestaties neerzet en is
het mogelijk om zelfs met een relatief grote auto de Greenrider Challenge te
winnen.
Milieu is de winnaar
De score van de deelnemers en de deelnemende organisaties kan op elk moment
op een persoonlijk online dashboard worden bekeken. Daarnaast ontvangen
deelnemers via e-mail regelmatig tips en informatie over hoe ze ten opzicht van
collega’s en andere deelnemende organisaties presteren.
De echte winnaar is het milieu. Zo bleek bij de ﬁnish van een eerdere rijstijlcompetitie dat de bijna 400 deelnemers gedurende de Challenge gemiddeld tien
procent zuiniger waren gaan rijden. De werkelijke CO2-uitstoot per voertuig
werd verlaagd van gemiddeld 188 naar 168 gram per kilometer. Op deze manier
werd maar liefst 43 ton CO2-uitstoot vermeden.
De winnaar
Degene, die na de ﬁnish op 30 april
de beste prestatie heeft neergezet
krijgt de titel ‘Greenrider Champion’ en mag een dag rijden in een
Tesla Roadster elektrische sportauto.

Lezersonderzoek Markant
In 2011 is er een onderzoek gehouden onder een grote steekproef van ons lezersbestand. De redactie was, onder andere, geïnteresseerd in de leesbaarheid
van Markant en de informatieve waarde en nieuwswaarde .

De redactie dankt iedereen die de tijd en moeite heeft genomen om mee te
werken aan dit onderzoek en zal de aanbevelingen en aandachtspunten ter harte
nemen in de komende uitgaven.
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De laatste maand van 2011 diende
als proefmaand, waarin het gemiddelde brandstofverbruik van de
individuele leaserijder is bepaald.
Aan de hand van deze gegevens kan
worden bepaald in hoeverre iemand zuinig rijdt en waar winst is te behalen voor
deze persoon.

Verbeterpunten:
- Kwaliteit fotomateriaal
- Meer interactie met de lezers zoeken
- Meer diepgang en actualiteit.

Fax:
+31(0)20 569 42 10
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De eerste maanden van 2012 staan voor de leaserijders van KWS Infra in het
teken van de Greenrider Challenge. In deze rijstijlcompetitie is het de bedoeling
een gunstiger brandstofverbruik en minder CO2-uitstoot te realiseren. Naast de
leaserijders van KWS Infra doen ook de collega’s van zusterbedrijven Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en Vialis mee. De Challenge loopt van 1 januari
tot 30 april.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek:
- Markant krijgt als waarderingscijfer een 8 van de lezers.
- Lezers vinden het voor het overgrote deel niet wenselijk om een digitaal
exemplaar te ontvangen, zij ontvangen liever Markant in de huidige vorm
en frequentie.
- Lezers zouden Markant “missen” als het blad niet meer zou bestaan.

Nevenvestiging:
W.M. Dudokweg 19,
1703 DA Heerhugowaard

E-mail:
Amsterdam@kws.nl

KWS Infra strijdt met zusterbedrijven in
Greenrider Challenge

