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Wegdek als radiator

Zonneweg KWS Infra te zien
op Floriade

De beste wordt je niet zomaar

Op een zonnige dag kan asfalt zo heet worden dat de warmte goed gebruikt kan worden om water op te warmen. KWS
Infra heeft daarvoor de Zonneweg ontwikkeld, een asfaltconstructie met daarin een laag zogenoemde ZOWAB; zeer
open watervoerend asfaltbeton. Op de Floriade is te zien hoe deze Zonneweg werkt.
Bij het rijkspaviljoen, waar innovatie en energie de thema’s zijn, ligt honderd
meter pad waarvan een deel van dit bijzondere asfalt. Daarnaast ligt er ook
een deel asfalt met daarin buisjes verwerkt als een soort vloerverwarming.
Beide vakken zijn voorzien van een venster, zodat de bezoekers de ZOWAB en
de buisjes kunnen zien. Bij beide soorten wordt ook de temperatuur getoond
van het water dat er in gaat en dat er uitkomt.
Maar wat gebeurt er met dat warme water?
,,In de bouw wordt warmte- en koude opslag al langer toegepast,’’ legt
projectmanager André Mijnster van KWS Infra, vestiging Zwijndrecht uit.
,,Zomers wordt grondwater gebruikt om bijvoorbeeld gebouwen te koelen en
‘s winters wordt de warmtebron ingezet. Dat gebeurt via warmtewisselaars.
Nu is er op bepaalde locaties zelfs in de winter steeds meer koeling nodig,
omdat de gebouwen goed geïsoleerd zijn en de apparatuur en mensen warmte
afgeven. Er kan dus een onbalans tussen de bronnen ontstaan. We hebben
nu een wegdek ontwikkeld waar we water doorheen kunnen pompen. Dat
water wordt gekoeld of opgewarmd en daarmee worden de bronnen in balans
gehouden.’’
Maar met alleen asfalt als radiator heb je nog geen installatie. Daarvoor heb je
ook een soort ‘CV-ketel’ nodig, zogenaamde warmtewisselaars en regeltech-

nieken. Het bedrijf Dubo Comfort,
ook een VolkerWessels onderneming, maakt de warmteoverdracht
en regeling van de installatie mogelijk.
In 2003 kon het systeem worden
uitgeprobeerd op een parkeerterrein
van Visser en Smit Hanab in Papendrecht, een zusteronderneming van
KWS Infra en ook onderdeel van
VolkerWessels.
Sinds 2008 functioneert het Zonnewegsysteem op een 3000 vierkante
meter groot parkeerterrein van
bedrijventerrein ‘De Compagnie’
in Middelharnis. ,,De hele energievoorziening is daar op aangepast.’’
En op de hellingbaan van BSH in
het cradle-to-cradle Park 20/20 in

Naast het leveren van een uitgebreid palet van duurzame kwaliteitsoplossingen
is het continu innoveren en verbeteren
van deze kwaliteit noodzakelijk om voor
in de markt te blijven.
Lees pagina 7

KonwéBright, zichtbaar beter asfalt
De waarde van een wegverharding wordt
niet alleen bepaald door rijcomfort
en geluid. Ook zichtbaarheid van het
wegdek en het verkeer is een belangrijk
aandachtspunt, zeker in het donker en
bij slecht weer.
Lees pagina 9

HERA-system werkt
Volcontinu honderd procent asfalt
recyclen zonder milieubelasting.
Lees pagina 11

Hoofddorp is recent het buisjessysteem aangelegd, waardoor afgelopen winter vrachtwagens probleemloos de warme, ontdooide helling op
en af konden rijden.
Mijnster: ,,De Zonneweg staat nog
in de kinderschoenen, maar de omslag is gemaakt, ook bij bedrijven.
Straks is het niet meer vreemd dat je
op deze manier je woning of kantoor koelt en verwarmt. De warmte
en kou krijg je voor niks en is milieu
vriendelijk.’’
Meer informatie over de
Floriade vindt u op:
www.mygreenworld.nl.
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VolkerRail onderdak
bij KWS Infra

SN REPADUR-AS als reparatiemiddel

VolkerRail, de spooraannemer van VolkerWessels, vindt voor de komende
vijf jaar onderdak bij haar zuster KWS Infra, vestiging Roosendaal. Per 1 januari 2012 is VolkerRail verantwoordelijk voor het onderhoud aan het spoor
in Zeeland en West-Brabant. Daar heeft zij een contract voor afgesloten met
ProRail voor vijf jaar. Het contract heet Prestatie Gericht Onderhoud (PGO)
Zeeland. Dat betekent dat het spoor aan bepaalde eisen moet voldoen op
het gebied van onder andere beschikbaarheid en veiligheid.

De eisen voor het nieuw te ontwikkelen product waren duurzaamheid, een
goede hechting aan het asfalt, verwerkingsmogelijkheid bij lage temperaturen en een minimale voorbereiding om het materiaal te verwerken.

Het werkgebied omvat het traject vanaf de Moerdijkbrug tot aan het stootjuk in Vlissingen en enkele sporen in Zeeuws-Vlaanderen.

Steeds vaker sluit KWS Infra onderhoudscontractvormen af waarbij meerjarig onderhoud van de asfaltconstructie een belangrijk onderdeel is. Smits
Neuchâtel Infrastructuur, een dochteronderming van KWS Infra heeft hiervoor
een nieuw reparatiemiddel voor ZOAB deklagen ontwikkeld.

SN REPADUR-AS is hierop het antwoord. Het product is ontwikkeld
om kleine schades zoals rafeling en
krasvorming (ontstaan door onder
andere autovelgen) in ZOAB deklagen
te repareren. Door de korte doorhardingstijd, ook bij lage temperaturen,
is het materiaal uitermate geschikt
om tijdens de nachtelijke uren aan te
brengen.
SN REPADUR-AS bestaat uit drie
componenten en is op basis van laag
viscose acrylaatharsen en hierop afgestemde vulstoffen. Het mengsel van
bindmiddel en vulstoffen is dusdanig
samengesteld, dat de onderliggende
holle ruimte in de ZOAB constructie

niet wordt verzadigd door de gietmassa maar er wel een goede hechting plaatsvind. De stroefheid van de
gietmassa wordt verkregen door het
afstrooien aan de bovenzijde met
vasilgrit. Het product is vloeistof- en
dampdicht. Na doorharding is het
goed bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën, zoals olie,
oplosmiddelen en dooizouten.
Op de A2, tussen Holendrecht en
Maarssen, is in opdracht van de combinatie A2 HOMA een aantal
honderden meters aan
reparaties met dit nieuwe
product uitgevoerd.

Het productieteam bestaat uit:

KWS Infra reduceert CO2 emissie
met 1,1 procent

Van links naar rechts: Jurriaan Bensch (productieleider), Michel Lansing (werkvoorbereider),
Hans Metselaar (uitvoerder baan en kunstwerken), Marcel Breedland (uitvoerder seinwezen en
EV), Peter Heijman (werkvoorbereider). Ontbreekt op de foto: Kees van Leen (werkvoorbereider veiligheid)

Naast deze functionarissen zijn er achttien monteurs voor het dagelijks onderhoud en de storingsdienst actief in de regio.
Naast spoorwerkzaamheden houdt VolkerRail zich momenteel ook bezig met
onderhoud aan bruggen, sluizen en vaarwegen. Binnen VolkerRail is heel
veel specialistische en technische kennis aanwezig. Bijna alle disciplines van
techniek heeft VolkerRail in eigen huis en daardoor kan het haar markten
verbreden en nieuwe markten betreden.
Hiervoor zoekt zij samenwerking met KWS Infra en Vialis, vaak onder de vlag
van VolkerInfra. Huisvesting op één terrein bij KWS Infra in Roosendaal is
een perfecte oplossing. Zo worden korte communicatielijnen gecreëerd en
elkaars kennis en kunde optimaal benut. De ‘gevonden’ samenwerking wordt
door beide bedrijven verder uitgebouwd in de toekomst en zal een positief
effect hebben voor haar relaties, zusterbedrijven en medewerkers.
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KWS Infra heeft in 2011 een CO2
reductie gerealiseerd van 1,1 procent
ten opzichte van 2010. In vergelijking
met het referentiejaar 2009 is de
totale besparing opgelopen tot 6,3
procent. Dit houdt in dat KWS Infra
goed op schema ligt om de reductiedoelstelling voor 2015, een besparing
van 8,5 procent gerekend ten opzichte van 2009, te halen.
Afgelopen jaar zijn meerdere initiatieven ontplooid om de CO2 reductie
te bevorderen. Met de cursus ‘Het
Nieuwe Rijden’ voor onze chauffeurs
en de Greenrider Challenge voor onze
leaserijders is gepoogd het bewustzijn van onze medewerkers bij gebruik
van motorvoertuigen te vergroten.
Daarnaast zijn ook diverse ontwikkelingen zichtbaar in onze productieprocessen. Zo rijden op Schiphol enkele
elektrische voertuigen rond, wordt er

samen met Mourik Groot-Ammers gebruik gemaakt van een gezamenlijke
gasoliewagen en begint de ingebruikname van de HERA (High Energy Recycling Ashalt) in de Asfaltcentrale in
Rotterdam steeds dichterbij te komen
(zie pagina 11 in deze Markant).
Ook op gebied van productontwikkeling blijft KWS Infra zich inzetten voor
het reduceren van de uitstoot van
CO2. Hierbij moet gedacht worden
aan diverse soorten Lagere Temperatuur Asfalt, KonwEco2 en KonweBio
(zie pagina 7).

RapidTex
Nieuw product Rapid Asfalt
RapidTex is een relatief goedkope onderhoudsmaatregel die de levensduur
van een Zeer Stil Asfalt (ZSA) deklaag voor een aantal jaren kan verlengen.
RapidTex is een nieuw product van Rapid Asfalt, naast de bekende producten zoals deklaag 0-3 ,deklaag 0-6, Rapidcolor 0-3 en Drainway voor
Zoab-conservering. Het is als conserveringslaag speciaal ontwikkeld voor
levensduurverlengend onderhoud van geluidreducerende deklagen zoals
ZSA (Zeer Stil Asfalt). RapidTex doet beginnende rafeling teniet en herstelt
deels de beoogde geluidreductie.

Samenstelling
Het product is samengesteld uit een
1-3 mineraal met gemodiﬁceerde
bitumen. De laagdikte is drie tot
vier millimeter zodat er nauwelijks
uitvoering is van bijkomende werkzaamheden. De belijning en putten
kunnen eventueel afgeplakt worden.
Het is raadzaam de weg vooraf te
reinigen. Het aanbrengen gebeurd
net als met EAB, op locatie met een
computergestuurde verwerkingsmachine. Binnen een uur is het wegdek
weer berijdbaar.
Militairenweg
Op de Militairenweg in Bloemendaal
is in 2010 een referentievak aangelegd op een ZSA ondergrond. Deze
weg was licht tot matig gerafeld. Na
de behandeling met RapidTex heeft
de weg weer een gelijkmatig beeld

Beton:
Een duurzaam alternatief
Beton is een product dat in de wegenbouw veel wordt gebruikt. Vooral
prefab elementen als RWS banden en bochtbescherming zijn gemeengoed. Maar ook als verhardingsmateriaal heeft beton materiaal veel voordelen. KWS Infra beschikt met BKB Infra over een eigen leverancier, die
verhardingen in alle soorten en maten aanbrengt en een goed alternatief
biedt voor de prefab betonelementen.

Betonverhardingen
Waar in Nederland bij de aanleg van
wegen in de meeste gevallen voor
asfalt wordt gekozen, is beton in
buurlanden als België, Duitsland en
Groot-Brittannië een veel gebruikt
alternatief. Ten opzichte van asfalt is
beton nadeliger omdat de aanleg in
eerste instantie duurder is. Daar tegenover staan dan wel enkele grote
voordelen.

wasplaatsen zijn locaties waar beton
heel geschikt voor is.
Een ander voordeel van beton is de
duurzaamheid. Een betonverharding
kan tussen de dertig en vijftig jaar
mee. Daarbij zijn de onderhoudskosten laag en heeft vorst geen invloed
op de kwaliteit van de verharding.
Met beton kan er ook bespaard worden op openbare verlichting langs de
weg of op het terrein. De lichte kleur
zorgt voor een goede zichtbaarheid.
Ook zorgt een lagere rolweerstand
voor minder brandstofverbruik. Op
die manier is beton eveneens een
duurzaam alternatief.
Betonverhardingen zijn verder in
allerlei vormen en kleuren aan te
brengen. Ook is een vloeistofdichte
toepassing mogelijk. BKB Infra
heeft een jarenlange ervaring op het
gebied van beton. Bruil KWS Beton
Infra is, sinds de eerste toepassing
van beton in de wegenbouw door
aannemersbedrijf Bruil in 1906, al
meer dan honderd jaar actief. De
opgedane kennis komt goed van pas
bij Design & Construct contracten en
maatwerkoplossingen voor bedrijfsterreinen.

met een goede textuur. Het geluid
is met een geluidmeting aantoonbaar verbeterd ten opzichte van de
oorspronkelijke ondergrond.
Emulsie Asfalt Beton
Emulsie Asfalt Beton (EAB) is een bekende onderhoudstechniek van Rapid Asfalt voor wegonderhoud, met
een aantal concrete voordelen voor
wegbeheerders en weggebruikers.
EAB is duurzaam, milieuvriendelijk,
kosteneffectief en snel toepasbaar.
Een wegoppervlak dat is voorzien
van EAB heeft een goede aanvangsstroefheid. Is het wegenonderhoud
gericht op spoorvulling, textuurverbetering en/of de reductie van
geluid, dan is EAB aan te raden. Met
EAB wordt de levensduur
van de weg substantieel
verlengd.

Betonelementen
In bijna elk project worden betonnen
elementen toegepast. BKB Infra biedt
hierin een aantrekkelijk alternatief
voor de traditionele uitvoeringsmethoden als prefab voertuigkeringen
en lijnconstructies.
Een barrier kan met behulp van de
slipform techniek rechtstreeks op de
ondergrond worden aangebracht.
Lijnconstructies als RWS banden,
geleidebanden, bochtbescherming en
rammelstroken kunnen tot “in lengte
van beton” op een ARBO technische
manier worden gerealiseerd. Het
eindresultaat is, net als bij betonverhardingen, vormvast, stabiel en duurzaam. Bijkomend voordeel is de snelle
uitvoering waarbij elke gewenste
kleur mogelijk is en er altijd een passende aansluiting wordt aangebracht.
Waarom traditionele prefab betonelementen als deze ook rechtstreeks
in het werk kunnen worden aangebracht? Kijk voor de mogelijkheden
voor betonverhardingen en elementen op de website van BKB Infra,
www.bkbinfra.nl.

Beton is vormvast. Daardoor heeft
een betonverharding geen last van
spoor- of ribbelvorming. Ook is de
verharding bestand tegen hoge
puntlasten. Dit maakt beton uitermate geschikt voor wegen met
veel zwaar verkeer, maar ook voor
busstations en bedrijventerreinen
als containerterminals en logistieke
dienstverleners. Parkeerplaatsen
voor vrachtverkeer en tank-en
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Stille wegdekken
Het wegverkeer is de afgelopen decennia drastisch toegenomen en daarmee ook de roep om het toenemende verkeerslawaai aan te
pakken. De overheid neemt maatregelen en het bedrijfsleven reageert hierop met de ontwikkeling van geluidsarme wegdekken.

Wat is geluid?
Geluid = elke drukvariatie die het oor kan waarnemen.
Net als bij dominostenen wordt een golfbeweging in gang gezet, als de
luchtdeeltjes door een bron in beweging worden gebracht. Deze beweging verspreidt zich van de bron af. Geluid plant zich, afhankelijk van het
medium, met verschillende snelheden voort.
In lucht: 340 m/s.
In water: 1.500 m/s.
In staal: 5.000 m/s.

vier dB(A). Na verloop van tijd werd het toepassingsgebied van DGAD uitgebreid naar (provinciale) 80 km/h wegen. Op deze wegen zorgt ZSA voor een
reductie van ruim vijf dB(A). Begin 2011 heeft KWS Infra een nieuwe verklaring C-wegdek ontvangen voor ZSA voor rijsnelheden van 50 t/m 80 km/h en
voor lichte en zware motorvoertuigen.

dB
Omdat ons gehoor logaritmisch reageert op geluid en niet lineair, is het
praktischer om akoestische parameters als een logaritmische verhouding van de gemeten waarde ten opzichte van een referentiewaarde te
noteren. Deze verhouding wordt de decibel genoemd, afgekort dB. De
lineaire schaal met de grote getallen uitgedrukt in Pascal is omgezet naar
een gemakkelijk hanteerbare schaal van nul dB (de gehoordrempel) tot
honderddertig dB (de pijngrens ~ honderd Pa).
Waarnemen van geluid
Geluid is gedeﬁnieerd als elke drukvariatie die met het oor kan worden
waargenomen.
Het aantal drukwisselingen per seconde wordt frequentie genoemd en
wordt aangegeven in hertz (Hz). Het normale bereik van een jong en gezond iemand loopt van circa 20 Hz tot 20.000 Hz (20 kHz). Wegverkeerslawaai beweegt zich ongeveer in het gebied van honderd - 8000 Hz.
Hoorbaar geluid (in termen van niveaus) omvat het bereik van 0 dB (de
gehoordrempel) tot de pijngrens van 130 dB en daarboven. De kleinst
waarneembare toename is één dB.
Waarderingscurve dB(A)
Ons gehoor is minder gevoelig bij lage en heel hoge frequenties. Om
hiermee rekening te houden, worden bij geluidmetingen waarderings- of
wegingsﬁlters gebruikt. De meest gebruikte is het zogenaamde A-ﬁlter.
Dit komt globaal overeen met de gevoeligheid van het oor voor niet al te
hoge niveaus. Meetresultaten worden genoteerd in dB(A).

KonwéStil
In dezelfde periode waarin ZSA is geïntroduceerd is ook KonwéStil ontwikkeld. Gezien de vraag naar hoge reducties, is in de beginperiode minder
KonwéStil toegepast dan ZSA. Toch zijn de akoestische eigenschappen van
KonwéStil ook goed te noemen, met geluidreducties die ongeveer één tot anderhalf dB(A) lager zijn dan voor ZSA. Uit ervaring is gebleken dat de techni-

Stille wegdekken
Wegdekken reduceren het geluid bij de bron. Bij stille wegdekken zijn de
textuur (de ruwheid van het oppervlak) en de absorptie van het wegdek
verbeterd. Door de textuur te optimaliseren, worden minder trillingen in de
band opgewekt. Met absorptie is het mogelijk om geluid al dicht bij de bron
te dempen.
De akoestische kwaliteit van een wegdek wordt aangegeven door de wegdekcorrectiefactor (C-wegdek). Hoe stil een wegdek is, hangt af van de eigenschappen van het wegdek zelf en van de samenstelling en snelheid van het
verkeer.
Bij de keuze voor een bepaald type stil wegdek speelt niet alleen een rol hoe
stil een wegdek is, maar ook hoe stil het blijft. De geluidreductie kan minder
worden als het oppervlak gaat rafelen door steenverlies en als de porositeit
vermindert door vervuiling.
KWS Infra biedt verschillende oplossingen voor geluidreductie.

Dunne Geluidreducerende Asfaltdeklagen (DGAD)
Zeer Stil Asfalt (ZSA)
Al meer dan tien jaar werkt KWS Infra met de toepassing van dunne geluidreducerende asfaltdeklagen (DGAD). De aanleg van DGAD is een effectieve en
relatief goedkope manier om bij geluidhinder het probleem aan de bron aan
te pakken, dat wil zeggen in het contactvlak band/wegdek. Eerste uitgangspunt bij de aanleg van DGAD in stedelijk gebied was, om een zo hoog mogelijke geluidreductie te realiseren. Hiertoe is in 2001 Zeer Stil Asfalt (ZSA)
ontwikkeld. De ZSA-SD (semi dicht) variant is veelvuldig toegepast op
50 km/h wegen en dit leverde in die situaties een geluidreductie op van ruim
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sche levensduur van KonwéStil langer is dan van ZSA. Doordat het gehalte aan
holle ruimte (poriën) in KonwéStil lager is dan bij ZSA, is de weerstand tegen
wringend verkeer en weersinvloeden beter.
Eind 2011 heeft KWS Infra ook voor KonwéStil een nieuwe verklaring C-wegdek ontvangen, voor rijsnelheden van 50 t/m 80 km/h en voor lichte motorvoertuigen. Hiermee is ook het toepassinggebied van KonwéStil uitgebreid
van stedelijk gebied naar provinciale wegen.
Kies bewust!
Er is een tendens waarneembaar, waarbij opdrachtgevers een goede balans
zoeken tussen geluidreductie enerzijds en levensduur anderzijds. Gezien de

positieve ervaring met de langere levensduur van KonwéStil is dit product in
speciﬁeke gevallen te overwegen boven toepassing van ZSA. Uiteraard geven
geluidberekeningen aan hoeveel geluidreductie er voor een bepaalde locatie
nodig is. KWS Infra adviseert hierbij om in ieder geval niet te overvragen.
Is voor een 50 km/h wegvak in stedelijk gebied een geluidreductie van drie
dB(A) nodig, dan is KonwéStil de beste keus voor deze situatie. In dit geval
wordt bovendien een goede balans gevonden in het belang van de afdeling
Milieu en de afdeling Wegbeheer.
Nieuwe richtlijn Bestekseisen dunne geluidreducerende asfaltdeklagen
KWS Infra droeg bij aan de herziening van de “Richtlijn dunne asfaltdeklagen
van VBW-Asfalt” (april 2004). De ervaringen met DGAD in de afgelopen tien
jaar zijn verwoord in een nieuwe richtlijn “Bestekseisen Dunne geluidreducerende asfaltdeklagen” (november 2011). De nieuwe richtlijn is op 6 december
2011 geïntroduceerd op de Asfalt- en Bitumendag in Amersfoort.
C-wegdek voor ZSA en KonwéStil
(geluidreducties gepubliceerd op www.stillerverkeer.nl)
ZSA :
50 km/h > 4,3 dB(A) voor lichte motorvoertuigen en 4,6 dB(A) voor zware
motorvoertuigen
80 km/h > 5,6 dB(A) voor lichte motorvoertuigen en 4,5 dB(A) voor zware
motorvoertuigen
KonwéStil :
50 km/h > 3,4 dB(A) voor lichte motorvoertuigen
80 km/h > 4,1 dB(A) voor lichte motorvoertuigen

Nieuwe variant tweelaags ZOAB: dunner en toch even stil!
Tweelaags ZOAB is een wegdek dat vooral toegepast wordt vanwege de
geluidreducerende eigenschappen. Hiervoor is het wegdek over de volledige
laagdikte van zeventig millimeter poreus. De bovenlaag, een poreuze toplaag
(25 millimeter met gradering 4/8), zorgt voor een ﬁjne oppervlaktetextuur dat
de geluidsopwekking vermindert. De grove poreuze onderlaag (45 millimeter
met 11/16) is vooral belangrijk voor een goede afwatering. Hoewel dit type
wegdek al op grote schaal wordt toegepast op het Rijkswegennet, is er nog
steeds verbetering mogelijk aan dit “basisontwerp”. Eén van deze verbeteringen volgt uit het aanpassen van de gradering van de onderlaag van 11/16 naar
8/11 in combinatie met een reductie van de totale laagdikte.

Stil Transport

Uit onderzoek blijkt dat verkeerslawaai in veel gevallen wordt gedomineerd door de zware voertuigen. Het
akoestisch gedrag van vrachtverkeer
is echter anders dan dat van personenwagens. Om dit geluid optimaal
te kunnen reduceren is een andere
constructie nodig dan voor de reductie van alleen het rolgeluid. KWS
Infra heeft StilTransport speciaal
ontworpen voor zwaar verkeer zoals
vrachtwagens en bussen.
StilTransport gaat uit van de wetenschap dat naast het voertuig, in
de wielsporen en tussen de wielen
verschillende typen geluid voorkomen: het rolgeluid van de banden,
het motorgeluid en het afstralend
geluid. Uit studie en onderzoek
blijkt dat elk soort geluid in principe
een ander type deklaag verlangt. Er
is dus een combinatie van verschillende soorten ZOAB nodig voor een
optimale geluidreductie. De dikte en
vorm van de totale constructie zijn
afhankelijk van het type voertuig dat
op een rijstrook domineert.

Voordelen
Het gebruik van een 8/11 onderlaag heeft als belangrijk voordeel dat de
laagdikte vermindert kan worden. Wanneer de onderlaag met een 11/16-gradering wordt vervangen door een onderlaag met steengradering 8/11, kan
deze in een laagdikte van 35 millimeter worden uitgevoerd. Dat bespaart
grondstoffen en scheelt niet alleen ﬁnancieel, maar ook in het gewicht en de
hoogte van de constructie. Met name op kunstwerken of bij onderdoorgangen kan dit een belangrijk voordeel zijn. Doordat de gradering van de toplaag
en de onderlaag dichter tegen elkaar liggen treedt er minder vermenging van
boven- en onderlaag op en loopt de holle ruimte op het overgangsgebied
minder ver terug. Dit levert een zodanig akoestisch voordeel op dat het effect
van de vermindering van de laagdikte wordt gecompenseerd.
Vergelijkbare eigenschappen
Gebleken is dat op snelwegen met een combinatie van ZOAB 4/8 en 8/11
dezelfde geluidreductie behaald kan worden als met een 4/8 en 11/16 combinatie. Het gebruik van een dunnere 8/11 onderlaag van 35 millimeter heeft
akoestisch gezien geen nadeel ten opzichte van een 45 millimeter onderlaag.
Het aspect dat op de grenslaag minder ‘verdichting’ plaatsvindt heeft positieve gevolgen voor de akoestische eigenschappen. Ook hebben resultaten
van Becker-metingen aangetoond dat het waterafvoerend vermogen vergelijkbaar is met conventioneel Tweelaags ZOAB.
Praktijkervaringen op de A2 bij Vinkeveen
KWS Infra heeft op een kunstwerk op de A2 bij Vinkeveen de Tweelaags
ZOAB met een 8/11 onderlaag toegepast. Uit de geluidsmetingen op dit
vak blijkt de akoestische gelijkwaardigheid met een traditionele Tweelaags
ZOAB. Naar aanleiding van deze ervaringen is de constructie ook in beeld voor
de kunstwerken op een aantal komende werken van KWS Infra.
Toepassingsgebied
De dunne variant Tweelaags ZOAB kan worden toegepast op locaties
waar vanwege hoogtebeperking of gewichtsbeperking geen traditionele
Tweelaags ZOAB kan worden aangebracht. Bovendien kan er ﬂink gereduceerd worden op het materiaalgebruik en daarmee de milieu- en ﬁnanciële
kosten, zonder dat de wegdek eigenschappen slechter worden. Bijkomend
voordeel is dat bij aanleg in meerdere fasen, de onderlaag beter bestand is tegen tijdelijke benutting door het verkeer. Dat betekent een extra ﬂexibiliteit.

dominante frequentie in het motorgeluid dat naar onderen afstraalt
wordt verminderd. Door het gebruik
van een bitumineus membraam zijn
er géén beperkingen aan het hergebruik van het asfalt.
Afstralend geluid
Op het resterende gedeelte van de
rijstrook wordt gebruik gemaakt van
de speciﬁeke geluidreducerende
eigenschap van de relatief grove
ZOAB, die ook onder de ZSA aanwezig is en waarin het afstralende
geluid wordt geabsorbeerd.
In één rijstrook zijn op deze manier
dus drie verschillende constructies
naast elkaar te onderscheiden: voor
reductie van het bandengeluid (ZSA
en ZOAB), het motorgeluid (ZSA) en
het afstralende geluid (ZOAB).
Geluidreductie
Uit geluidmetingen blijkt dat bij
zware motorvoertuigen (met een
snelheid van 80 km/h) een reductie
wordt bereikt van bijna acht dB(A)
ten opzichte van het referentiewegdek. Dit is circa drie dB(A) meer
dan met standaard Tweelaags
ZOAB wordt bereikt.
Toepassingsgebied
De StilTransport constructie kan worden toegepast op
(doelgroep)stroken waarop
veel vrachtverkeer rijdt en op
busbanen. Bij licht verkeer speelt
absorptie een relatief veel kleinere
rol dan bij vrachtverkeer. Metingen
aan de wegconstructie wijzen uit dat
de effectiviteit van StilTranport voor
personenverkeer gelijk is aan die van
Tweelaags ZOAB.

Bandengeluid
Ter breedte van het voertuig wordt
een tweelaagsconstructie van ZSA
op ZOAB toegepast. De ﬁjne textuur van de ZSA minimaliseert het
rolgeluid dat bovendien sterk wordt
gereduceerd door de tweelaagsconstructie.
Motorgeluid
Uit berekeningen blijkt dat de
dominante frequenties in het motorgeluid, dat met name naar onderen
wordt afgestraald, met ZSA optimaal wordt gedempt. Omdat deze
frequenties hoger liggen dan die
van het band-wegdek geluid, is het
echter noodzakelijk de dikte van
de absorberende laag te beperken.
Daarom wordt tussen de wielsporen,
onder de ZSA een akoestisch dicht
membraan aangebracht. Uit de berekeningen blijkt dat op die manier de

De rode kleur is toegevoegd om het verschil
tussen beide asfaltsoorten duidelijk zichtbaar
te maken.
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Handbal zonder
glijpartijen dankzij
KWS Infra
Het bestuur van handbalvereniging
West-Friesland SEW uit Nibbixwoud had enkele weken voor de
start van de competitie een probleem. De aangebrachte coating op
het speelveld maakte het terrein
bij vochtig weer te glad om te
bespelen. De gemeente vroeg KWS
Infra met een oplossing te komen.
Vlak voor aanvang van de competitie heeft KWS Infra de oude
coating verwijderd en vervangen
door het speciaal voor sportvelden
ontwikkelde Konwé Sport Top.
,,Binnen ‘no-time’ heeft KWS Infra
de coating eraf gefreesd en de
nieuwe laag aangebracht. We hebben daarna alleen maar positieve
reacties gekregen over het nieuwe
speelveld’’, aldus Vincent Baten,
bestuurslid van Handbalvereniging
West-Friesland SEW.

Paneel wanden
KWS Infra, vestiging Utrecht heeft
in samenwerking met Westo en
NAUE GmbH & Co een betonnen
paneelwand ontwikkeld die met
Secugrid® in de achterliggende
ophoging van zand of grond wordt
verankerd. Door toepassing van
Secugrid®-wapening in combinatie
met het laagsgewijs opbouwen van
zand of grond ontstaat een stabiel
grondlichaam. Deze constructie
heeft voldoende draagkracht om
bijvoorbeeld een landhoofd of een
wegconstructie op te funderen.
Voordelen van dit zogenaamde
‘actieve’ systeem zijn een hoge
bouwsnelheid en het feit dat er relatief lichte paneelwanden kunnen
worden toegepast. Deze wanden
zijn vanzelfsprekend van elk denkbare ‘facing’ te voorzien.
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Trambanen: kortere uitvoer en minder
onderhoud door ERIA

Door de toename van het aantal verkeersbewegingen en de complexiteit van
binnenstedelijke gebieden komt de kwaliteit van de leefomgeving steeds
meer in het geding. Railconstructies in binnenstedelijke gebieden zorgen voor
veel overlast. Niet alleen tijdens de exploitatie, maar ook de aanleg en reconstructiewerkzaamheden hinderen: zowel voor het verkeer als bewoners, doordat percelen moeilijk bereikbaar zijn.
In de huidige situatie vinden de werkzaamheden in-situ plaats. Daardoor
neemt de uitvoering veel tijd in beslag en is de kans op vertraging bij slecht
weer erg groot. Daarom heeft KWS Infra, samen met Heijmans, een nieuw railsysteem ontwikkeld, waardoor overlast bij aanleg en onderhoud beperkt blijft.
Het ERIA (Embedded Rail In Asfalt) concept levert door de reductie van geluid
en trillingen een positieve bijdrage aan de leefomgeving. Daarnaast heeft het
systeem lagere integrale lifecycle kosten.
ERIA
ERIA is een prefab spoorstaaf in een
‘wervelconstructie’. Deze ‘wervelrail’ wordt op zijn beurt in een asfaltverharding opgenomen, waarvan
één of meerdere combinatielagen
deel uitmaken. De ‘wervels’ worden gevormd door geconserveerde
stalen U-proﬁelen van circa veertig
centimeter lengte. In deze proﬁelen
(wervels) wordt de rail gesteld en
met een kunststof gietmassa ingegoten. Daardoor is de spoorstaaf in de
wervels continu en verend ondersteund.
De complete wervelconstructie
wordt in de verharding gelijmd en
vormt daardoor één geheel met de
verhardingsconstructie. Vanwege
de grote belastingen, die door het
tramverkeer en kruisend vrachtverkeer kunnen ontstaan, is in een
combinatiedeklaag voorzien. Dit is
een open asfaltmengsel dat met een
speciale cementslurry wordt gevuld.
In tegenstelling tot beton kan
dit asfalt vrijwel direct na aanleg
worden bereden, waardoor vervolgwerkzaamheden aansluitend
plaats kunnen vinden. Dit verkort de
uitvoeringsduur. Door een nieuw,
klein type rail (SA42) te gebruiken,
is de constructiehoogte beperkt. De
constructie is onder geconditioneerde omstandigheden vervaardigd en
daardoor wordt een optimaal kwaliteitsniveau bereikt. Bij komende

reconstructies kan de wervel blijven
zitten en wordt alleen de spoorstaaf
relatief eenvoudig vervangen.
Zeer goede ervaringen
In september 2004 hebben KWS Infra
en Heijmans een praktijkvak aangelegd op een dubbelsporig tracé van
150 meter van de Haagse Tram Maatschappij (HTM). Op het Copernicusplein in Den Haag zijn twee varianten
van het ERIA-concept gerealiseerd;
een starre en een ﬂexibele variant.
De aangebrachte ERIA-varianten zijn
tijdens de gebruiksfase intensief gemonitord. Hierbij is gebleken dat de
ﬂexibele variant geen ernstige schade
heeft vertoond en de starre variant
geen noemswaardige schade in de
onderhoudstermijn van zeven jaar.

Na aﬂoop van de onderhoudstermijn
heeft de combinatie het wegvak
overgedragen aan de Beheerder
HTM Infra. HTM heeft een verklaring
afgegeven aan de combinatie, dat
alle onderdelen van het werk, zeven
jaar na aanleg, voldoen aan de verwachtingen. HTM heeft verder aangegeven zeer tevreden te zijn met de
starre variant van het ERIA-concept,
gezien het minimale onderhoud en
de verwachte lange levensduur van
rail en constructie.
In het verleden is de rail op deze locatie iedere tien tot twaalf jaar vervangen. Gezien de minimale slijtage
van de rail wordt verwacht dat de levensduur van de ERIA-rail twintig tot
vijfentwintig jaar zal bedragen. Aan
de overige delen, de verhardingsconstructie en de wervel, worden
respectievelijk dezelfde en een nog
hogere levensduur verwacht.

Voordelen ERIA-concept
• Lagere kosten op termijn; de hogere initiële kosten voor het HTM-project (circa vijftien procent) wegen op tegen de veel kortere uitvoeringstijd, de lagere onderhoudskosten (circa vijftig procent) en de kwaliteitsvoordelen voor gebruikers en omwonenden.
• Hoge kwaliteit van de railconstructie door vervaardiging van wervelrail
onder geconditioneerde omstandigheden.
• Verkorting van de uitvoeringstijd met veertig procent.
• Minder geluidsoverlast en trillingshinder door verende, ingebedde
constructie.
• Financieel aantrekkelijk ten opzichte van traditioneel spoor door minder
onderhoud en en langere levensduur.
• Gemakkelijk onderhoud bij reconstructiewerkzaamheden, omdat de
spoorstaaf in de wervel eenvoudig kan worden vervangen en vernieuwd.

KonwEco2 en KonwéBio:
weg met energie en CO2
Energiebesparing en beperking van de CO2 emissies zijn speerpunten van
het Nederlandse milieubeleid. Ook de asfaltbranche is hier intensief mee
bezig. Zo wordt via de MJA convenanten al sinds de jaren 90 gewerkt aan het
reduceren van het energieverbruik van asfaltcentrales. Dat heeft er toe geleid dat Nederland voorop loopt in de energiezuinige productie van asfalt.
Naast het aanpakken van het
productieproces kunnen ook de
asfaltmengsels zelf voor een ﬂinke
besparing zorgen. Energiezuinig
asfalt is er in allerlei varianten. Elk
met haar eigen eigenschappen en
voor- en nadelen. Afhankelijk van
de speciﬁeke doelstelling en het
project heeft één van de mogelijkheden de voorkeur. Daarom heeft
KWS Infra niet één oplossing,
maar biedt diverse producten aan,
waaruit een overwogen keuze kan
worden gemaakt.
Eén van deze oplossingen is
KonwEco2, een asfaltmengsel dat
bij omgevingstemperatuur wordt
geproduceerd en verwerkt. De
naam volgt uit het ecologisch (Eco)
voordeel vanwege de minimale
energievraag bij de bereiding van
het mengsel en de daarmee samenhangende CO2 reductie. KonwEco2
is nog volop in ontwikkeling. Het
doel is een koud verwerkbaar
asfaltmengsel met een zodanige
sterkteopbouw dat de weg na
maximaal twaalf uur berijdbaar is
en een sterkte heeft, die vergelijkbaar is met ‘warm’ asfalt. Doordat
geen warmte nodig is, wordt een
aanzienlijke hoeveelheid energie
bespaard en CO2 uitstoot voorkomen. Een simpele rekensom leert
dat met KonwEco2 een energiebesparing haalbaar is van zeventig tot
tachtig procent.
Het mengsel is gebaseerd op een
speciale bitumenemulsie in combinatie met cement. Daarnaast bevat
het mengsel porﬁer, brekerzand
en vulstof. Na een groot aantal
proefnemingen in het laboratorium

en een positieve draaiproef met
het koude asfalt eind 2009 is in het
voorjaar 2010 een praktijkproef
uitgevoerd. Deze proef heeft de
potentie voor de verdere ontwikkeling van dit product aangetoond.
De vraag is of de markt rijp is voor
deze bijzondere oplossing. Dat
geldt ook voor andere mogelijkheden voor energiezuinig asfalt. Om
opdrachtgevers een duidelijk beeld
te geven van de mogelijkheden
op het gebied van energiezuinige
asfaltproducten is een CROWwerkgroep geformeerd. Net als
bij eerdere initiatieven heeft KWS
Infra ook in deze werkgroep zitting genomen om haar bijdrage te
leveren.
Er is ook een andere aanpak mogelijk. Met KonwéBio biedt KWS Infra
een asfaltproduct dat CO2 neutraal
kan worden geproduceerd door
een deel van de bitumen te vervangen door een plantaardige olie. De
planten, waaruit deze olie geperst
wordt, hebben CO2 nodig om te
groeien. Een rekensom leert dat
hoeveelheid CO2, die de planten
die uiteindelijk in één ton asfalt zijn
verwerkt opnemen, overeenkomt
met de CO2 uitstoot bij de productie van diezelfde ton asfalt. Na
onderzoek in ons Centraal Laboratorium is het bindmiddel vrijgegeven voor de meeste asfaltmengsels
en wegconstructies. KonwéBio is
inmiddels toegepast in een geluidreducerende dunne deklaag
(ZSA) in de provincie Gelderland.
Daarmee is het gelukt om twee
duurzaamheiddoelstellingen in
één asfaltproduct te combineren:
minder geluid én minder CO2.

De beste
wordt je niet zomaar……
KWS Infra is de grootste producent en verwerker van asfalt van Nederland.
Dat wordt je niet zomaar. Naast het leveren van een uitgebreid palet van
duurzame kwaliteitsoplossingen is het continu innoveren en verbeteren van
deze kwaliteit noodzakelijk om voor in de markt te komen en te blijven.
Dit vertaalt zich in de eerste plaats in de hoge klanttevredenheid. Daarbij
biedt KWS Infra een groot scala aan asfaltproducten voor zowel reguliere als
bijzondere toepassingen op het gebied van geluid, lucht en energie . Regelmatig wordt een beroep gedaan op onze inventiviteit voor speciﬁeke problemen van opdrachtgevers als skeelerbanen, asfalt voor vriescellen, gasdoorlatend asfalt en bodeminﬁltratie.
Ook door te investeren in de kwaliteit van de asfaltverwerking wil KWS
Infra zich onderscheiden. Zo is de laatste jaren de Shuttle Buggy ten tonele
verschenen, is de tweelaags asfaltmachine meermaals ingezet en lopen we
voorop met de geautomatiseerde, GPS ondersteunde, asfaltverwerking. Op
de afwerkmachines zijn tal van kleine, slimme verbeteringen terug te vinden
die het werk vergemakkelijken en verbeteren.
Dit kan niet zonder een gedegen kennis van de producten en technieken, waar
we mee te maken hebben. Infralinq, de onafhankelijke kwaliteit- en adviesdienst van KWS Infra, verzorgt zowel intern als extern workshops en cursussen over de producten, de verwerking, nieuwe regelgeving en andere relevante onderwerpen. Bewustzijn en kennis vormen immers de basis voor kwaliteit.
De praktijk krijgt hierbij alle aandacht. Alle medewerkers van de KWS Infra,
Gebr. Van Kessel, BRUIL infra en Verhoeve Infra, die te maken hebben met de
asfaltverwerking, hebben de eerste twee weken van januari deelgenomen aan
een “Asfalt Scholingsweek”.

KWS Infra directeur Jan de Boer vertelt waarom. ,,Wij vinden het als directie
van KWS Infra van groot belang dat wij als marktleider in de asfaltwegenbouw
onze vakkennis op hoog niveau handhaven. We hebben samen met SOMA een
programma opgesteld dat alle aspecten van de asfaltverweking behandelt.
Een groot deel van de cursus vond plaats op een overdekte werkvloer met
eigen machines. Ons dagelijks werk dus. Maar het programma was breder dan
dat.’’
Zo stonden onder andere een bezoek aan de asfaltcentrale en het laboratorium van BRUIL infra in Harderwijk op het programma. Vervolgens een uitleg
van de collega’s van InfralinQ over het ontwerpen van asfaltmengsels en de
kwaliteitsbegeleiding tijdens de productie en verwerking op het programma.
Verder was er een toelichting op nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en
een presentatie van enkele grote werken van KWS Infra. Uiteraard werd er
ook stilgestaan bij het thema veiligheid in de werkomgeving.
In het afwisselende en uitdagende programma hebben alle medewerkers met
het delen van hun ervaringen bijgedragen aan het succes van deze cursus en
de verspreiding van de vakkennis binnen ons bedrijf. Jan de Boer: ,,De rode
draad van de cursus was: ‘hoe kunnen we de kwaliteit van ons geleverde
product waarborgen en verbeteren op zodanige wijze dat we ook
nog geld verdienen?” Tijdens deze
cursus zijn door alle asfaltploegen ideeën ingebracht die daarop
betrekking hadden. En dat waren er
veel! We gaan met een aantal van
deze ideeën ook zeker iets doen en
hopen dat we met deze cursus een
aanzet kunnen geven tot een beter
kwaliteit- en kostenbewustzijn binnen ons bedrijf.”
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Verbetering Asfaltverwerking
KWS Infra participeert in een
samenwerkingsverband met de
Universiteit Twente en tien andere
wegenbouwers in het onderzoeksproject ASPARi. ASPARi staat voor
Asfalt Sector Professionalisering
Research en Innovatie. Het project
is opgezet om het verwerkingsproces van asfalt te monitoren, met als
doel de kwaliteit van het proces en
het product te verbeteren. Afgesproken is dat elke aannemer per
jaar op twee projecten metingen
uitvoert om belangrijke gegevens
van het asfaltverwerkingsproces te
verzamelen. Dat betekent dus totaal ruim twintig metingen per jaar.
De data van alle metingen worden
aan alle aannemers beschikbaar
gesteld.
Hierdoor komt er jaarlijks zeer veel
informatie van het verwerkingsproces beschikbaar.

Sinds de start van ASPARi, heeft
KWS Infra in totaal vier metingen
uitgevoerd. Eén meting is uitgevoerd op de A58 tijdens het verwerken van een ZOAB-reparatievak,
bij een luchttemperatuur onder het
vriespunt. Op de Edisonlaan in de
gemeente Apeldoorn zijn op één
dag metingen uitgevoerd tijdens het
aanbrengen van een asfalttussenlaag
en een deklaag van Steenmastiekasfalt. Op de provinciale weg N317 is
een dag gemeten op de asfalttussenlaag in Laag Keppel en een dag op
een ZSA deklaag, aangebracht met
twee asfaltspreidmachines gevoed
door een Shuttle Buggy, in de bebouwde kom van Drempt.
De metingen geven inzicht in de bewegingen van de asfaltspreidmachine en walsen, die hiervoor worden
uitgerust met een GPS-systeem. Met
een nucleaire dichtheidsmeter wordt

het dichtheidsverloop van het asfalt
tijdens het walsproces gevolgd.
Verder wordt de temperatuurspreiding over de breedte van de weg
vastgelegd met een linescanner.
Deze scant de temperatuur van het
wegdek direct achter de afwerkbalk
van de spreidmachine. Ook wordt op
een vaste locatie de afkoeling van
het asfalt gemeten. Deze metingen
gebeuren zowel aan het wegoppervlak als in de asfaltlaag.
In ASPARi wordt de meetdata tijdens
het verwerkingsproces vastgelegd
en op een later tijdstip uitgewerkt.
Hierdoor ontstaat vooral na aﬂoop
van de werkzaamheden inzicht, hoe
het verwerkingsproces is gelopen.
Deze informatie wordt gebruikt om
samen met de medewerkers van
de asfaltploeg in een feedbacksessie over het uitgevoerde project te
praten. Hierdoor ontstaat belangrijk

inzicht, dat nodig is om het proces te
kunnen verbeteren.
Verdichtingcontrolesysteem op
asfaltwalsen
Parallel aan het ASPARi-project,
waarin de informatie vooral achteraf
beschikbaar komt, wil KWS Infra
ervaring opdoen met realtime meetsystemen. Ter ondersteuning van het
verdichtingsproces komen steeds
meer walsleveranciers op de markt
met verdichtingcontrolesystemen.
Deze systemen maken het mogelijk
om tijdens het verwerkingsproces
het verdichtingsverloop te volgen.
Met de realtime informatie van
deze controlesystemen kan een
belangrijke stap worden gezet, om
het asfaltverwerkingsproces beter
inzichtelijk te maken en daardoor te
verbeteren.
KWS Infra heeft in de tweede helft
van 2011 een aantal maanden getest
met een Trimble controlesysteem
op twee asfaltwalsen. Dit systeem
maakt gebruik van infraroodthermometers voor en achter op de asfaltwals, die de temperatuur van het
asfaltoppervlak meten. De walsmachinist kan hiermee al rijdend op een
monitor in de wals volgen, in welk
temperatuurtraject hij de walsgangen uitvoert.
Voor het verdichten van asfalt is per
asfaltmengsel een optimaal temperatuurtraject bekend, waarbinnen de verdichting tot stand moet
worden gebracht. Op de wals is ook
een GPS-systeem gemonteerd. Dit
systeem maakt het mogelijk om
de walsgangen te registreren en in
kleur op de walsmonitor weer te
geven. Per walsovergang verandert
de locatie van kleur. Hierdoor kan
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de machinist volgen hoe vaak de
wals op een bepaalde locatie is
geweest. De verdeling van het
aantal walsgangen over het wegoppervlak wordt op deze manier
in verschillende kleuren op de
monitor weergegeven.
Dit geeft de machinist de mogelijkheid te controleren of de verdichting over het totale wegoppervlak homogeen verdeeld is.
Omdat de verdichtingsystemen
voor asfalt nog relatief nieuw
zijn, moeten deze nog verder
worden ontwikkeld. Vooral de
invloed van de asfalt- en omgevingstemperatuur op het
verdichtingsproces maakt een
en ander erg complex. De ervaringen vanuit ASPARi leveren ook
belangrijke informatie op om de
meetsystemen te verbeteren.
KWS Infra gaat in 2012 door met
testen en blijft de ontwikkelingen
in de markt op dit gebied volgen.

KonwéBright, zichtbaar beter asfalt
De waarde van een wegverharding wordt niet alleen bepaald door zaken als
rijcomfort en geluid. Ook zichtbaarheid van de weg en het verkeer is een
belangrijk aandachtspunt, zeker in het donker en bij slecht weer. Recent is
daar de vraag tot CO2- en energiebesparing in de infrastructuur bijgekomen.
Eén oplossing is het gebruik van wegdekken met een verhoogde lichtreflectie. Dat wil zeggen, in plaats van het traditionele zwarte of donkergrijze
wegdekoppervlak, een lichtgrijs of zelfs wit wegdek. In de jaren tachtig zijn
deze wegdekken ontwikkeld, maar om meerdere redenen zijn ze destijds
van het toneel verdwenen. Hoewel er, vooral in de beginjaren, ook minder goede ervaringen waren, is het zeker mogelijk goed functionerende
varianten te produceren. Door een goede selectie van grondstoffen en
een zorgvuldige samenstelling is een duurzame verharding met een lange
levensduur mogelijk. Dat blijkt wel uit projecten in Leersum, waar het wegdek al meer dan tien jaar naar tevredenheid functioneert.

minder verlichting biedt het een verhoogde veiligheid. Maar ook in tunnels
heeft het een, inmiddels bewezen, toegevoegde waarde. Voor industriële oppervlakken heeft KonwéBright het voordeel dat het minder snel opwarmt in
de zon en daardoor extra ongevoelig is voor vervorming.
Kortom, met KonwéBright biedt KWS Infra een nieuwe oplossing op het vlak
van comfort, veiligheid en duurzaamheid. Nieuw, maar tegelijkertijd voorzien
van meer dan een decennium aan ervaring.

Recent is de belangstelling voor lichtreflecterende wegdekken weer toegenomen, onder andere vanwege de mogelijkheden tot energiebesparing.
Door de verhoogde lichtreflectie kan op de wegverlichting worden bespaard. Door de afstand tussen de lichtarmaturen te vergroten of door de
verlichting te dimmen. Uit onderzoek is gebleken dat een CO2- en energiebesparing mogelijk is tot dertig à veertig procent.
Gemeentes kunnen op deze manier bijvoorbeeld invulling geven aan het
convenant duurzaam inkopen. Daarbij worden lichte deklagen minder warm
door de instraling van de zon, kan het asfalt langer weerstand bieden tegen
spoor- en ribbelvorming en levert de deklaag geen bijdrage aan het zogenaamde heatisland effect. Dit is de opwarming van de atmosfeer in stedelijk gebied door warmteontwikkeling in gebouwen en het opwarmen van
wegdekken en daken door de opname van infraroodstraling.
Voor KWS Infra voldoende redenen om haar ervaring met deze wegdekken
opnieuw op de kaart te zetten onder de naam KonwéBright. KonwéBright
staat voor een wegdek met een verhoogde lichtreflectie, die volgens
specifieke richtlijnen wordt geproduceerd. KonwéBright is beschikbaar als
zowel dichte deklaag, steenmastiek deklaag en combinatiedeklagen. Open
deklagen als ZSA en KonwéStil zijn ook in lichtere varianten beschikbaar.
Vanwege het poreuze karakter van dit type asfalt en de specifieke eisen
aan de gebruikte steen zal het reflectieniveau hiervan echter lager zijn.
KonwéBright kan breed worden toegepast . Binnenstedelijk kan het op vrijwel alle wegen worden verwerkt om zo de verlichtingsbehoefte te beperken en de veiligheid te verbeteren. Op fietspaden in het buitengebied met

Licht reflecterende deklaag maakt Zeijerstroeten veiliger
Een licht reflecterend asfaltmengsel heeft de verkeersveiligheid op de Zeijerstroeten in Assen sterk verbeterd. Door de bomen langs de weg en het ontbreken van openbare verlichting was er sprake van een donker wegbeeld. Één
van de wensen van de gemeente bij het project Groot Onderhoud Asfalt 2011
was dan ook een licht reflecterende deklaag.
KWS Infra, vestiging Leek heeft hiervoor ongeveer 600 ton SMA-NL 8A met
een percentage gecalcineerd vuursteen aangebracht. Hierbij is als toeslagmateriaal Luxovit gebruikt. Na het aanbrengen van het asfalt was de heldere
deklaag nog niet direct zichtbaar. Als de bovenste ‘bitumenfilm’ eraf is
gereden, worden de witte toeslagmaterialen zichtbaar. Hierdoor ontstaat een
goede reflectie van autolichten, waardoor een helder wegbeeld ontstaat.
De gemeente Assen is erg tevreden met het eindresultaat. Het gekozen asfalt
voldoet aan de verwachtingen, zoals door de gemeente in het bestek van het
project was voorzien: zorgen voor een helder wegbeeld en hiermee het verhogen van de verkeersveiligheid zonder de aanleg van openbare verlichting.

Een schonere lucht met KonwéClear
Wegen worden door veel mensen geassocieerd met luchtvervuiling. Gezien het
feit dat het verkeer, ondanks alle maatregelen op het vlak van brandstoffen en
motoren, nog altijd een behoorlijke uitstoot heeft, is dit niet onlogisch. KWS
Infra is in 2005 begonnen met de ontwikkeling van een wegdek dat in staat is
om een deel van die uitstoot te neutraliseren onder de naam KonwéClear.
Na een eerste proefvak bij Utrecht
zijn projecten op de luchthaven
Schiphol en in de gemeente Ridderkerk gerealiseerd. KonwéClear kent
twee varianten: KonwéClear C en
KonwéClear S. De eerste is toegepast op Schiphol; in Ridderkerk zijn
beide varianten aangebracht. Dit
laatste project is eind 2009 uitgevoerd en wordt nog altijd gemonitord.
De luchtzuiverende werking van KonwéClear is gebaseerd op de fotokatalytische werking van titaandioxide
dat in het wegdek wordt verwerkt.
Als ultraviolet licht op titaandioxide
schijnt, worden radicale zuurstof- en
waterstofmoleculen gevormd. Dit
zijn zeer reactieve deeltjes, die een

versnelde afbraak van de luchtverontreiniging mogelijk maken. Deze
afbraak gebeurt normaal ook, maar
veel langzamer. Het titaandioxide
wordt niet verbruikt in de afbraakreacties en heeft daarom een duurzame werking. Vrijwel alle stoffen, die
uit de uitlaat komen, kunnen worden
afgebroken.
De twee KonwéClear varianten
verschillen qua samenstelling.
KonwéClear C gaat uit van een cementslurry met titaandioxide. Deze
slurry wordt in de poriën van een
open deklaag aangebracht. KonwéClear S is een doorzichtige, dunne,
coating die op het oppervlak wordt
gesproeid. Hierbij blijven de poriën
open. Het voordeel hierbij is dat de
geluidreductie niet wordt aange-

tast en dat ook wegdekken met een
minder open structuur in aanmerking
komen voor behandeling. De coating
slijt echter wel sneller. Deze slijtage
is op dit moment onderwerp van onderzoek. KWS Infra wil nagaan wat
de technische en functionele levensduur is en tegelijkertijd mogelijke
onderhoudsconcepten ontwikkelen.
De wegdekken hebben ultraviolet licht nodig om actief te zijn.
Bij regen en in de nacht is er dus
geen afbraak. Als de meetwaarden

worden vertaald naar de afbraak op
momenten dat de zon wel schijnt, is
het zogenaamde afbraakpotentieel
bijna twee keer zo hoog.
Het meten van de effectiviteit van
de wegdekken is bijzonder lastig.
Daardoor zijn ook beleidsbeslissingen over de toepassing van de
KonwéClear-varianten nog niet genomen. Met het langdurig uitvoeren
van de pilotprojecten probeert KWS
Infra de nodige onderbouwing voor
deze beslissingen aan te reiken.

De luchtkwaliteit van de verschillende wegvakken is een aantal malen gemeten en vergeleken met naastgelegen referentievakken. De niveaus van
NOx en NO2 zijn een maat voor niveaus van andere luchtverontreiniging.
Daarom worden deze gehanteerd om de werking van de wegdekken te
toetsen. De volgende gemiddelde reducties zijn gevonden:
NOxKonwéClear C: 15 – 40%
NO2 KonwéClear C: 3 – 16%
NOx KonwéClear S: 9 – 15%
NO2 KonwéClear S:16 – 19%
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De
Heak
Súd
Drie collegabedrijven KWS
Infra, van Hattum en Blankenvoort en GMB Civiel zijn
onder de naam Combinatie De Heak Súd aannemer
geworden van het werk “De
Haak om Leeuwarden” met
als opdrachtgever Rijkswaterstaat. Door de goede
EMVI score, met name op
duurzaamheid, is de combinatie als beste uit de bus
gekomen.

Met een aanneemsom van circa 62
miljoen euro moet het werk eind 2014
gereed zijn. Aanleg van dit weggedeelte heeft als doel de bereikbaarheid van Leeuwarden te vergroten
, reistijd in de spits te verkleinen
en de leefbaarheid van omliggende
wijken en dorpen te vergroten door

het sluipverkeer weg te nemen. De
Heak Súd heeft een hoge EMVI score
op Duurzaamheid behaald, één van de
speerpunten van de opdrachtgever. Dat
betekent dat de plannen voor ‘Planet en People’ goed voldoen aan de
doelstellingen van de opdrachtgever.
Nadruk ligt op het terugdringen van de

milieubelasting, optimaliseren van LCC
(Life Cycle Costs), gebruik duurzame
materialen en verhogen van maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke waarde. Dit moet tot uiting
komen in het realiseren van circa tien
kilometer rijksweg en 23 kunstwerken.
Met name de inkoop met betrekking

tot duurzaamheid en CO2 reductie zijn
van groot belang. Op dit vlak valt veel
winst te behalen. Door bijvoorbeeld
zand in het werk te spuiten in plaats
van per as aan te voeren wordt een
enorme CO2 reductie bereikt.
Op dit moment is er een begin gemaakt
met de realisatie en zijn de eerste

Groot groen bedrijvenpark “Park 20/20”
In Hoofddorp wordt momenteel het eerste grootschalige bedrijvenpark onder
Cradle to Cradle (C2C) en Breeam certificaat gerealiseerd. Ontwikkelcombinatie Park 20/20 CV laat hier een bedrijvenpark aanleggen waarbij gebruik wordt
gemaakt van materialen die zo min mogelijk vervuiling opleveren, de natuur
niet verarmen en dus vervangbaar zijn. De materialen moeten een lange gebruiksduur hebben en tot slot kunnen worden gerecycled voor hergebruik.
Het bedrijvenpark wordt gebouwd
op een halfverdiepte parkeergarage
van circa 40.000 vierkante meter.
Naast de gebouwen op het dak van de
garage zal een grote daktuin met verschillende verblijfsruimten en diverse
soorten groen worden aangelegd.
Alleen het vuile water uit de toiletten
wordt afgevoerd naar het gemeente
riool. Het overige (afval) water wordt
in het park gereinigd door middel
van een helofytenﬁlter, een bak met
riet. Samen met het regenwater,
afkomstig van de daken en wandelgebieden, wordt het hergebruikt in de

gebouwen als spoelwater of water voor
het besproeien van de beplanting.
WSP Infra is met Copijn landschapsarchitecten verantwoordelijk voor de infrastructuur en groeninrichting van het
park. De werkzaamheden zullen zoveel
mogelijk door VolkerWessels bedrijven
en aan VolkerWessels gelieerde bedrijven worden uitgevoerd. Naast het
ontwerp van de infrastructuur zet WSP
Infra de plannen om in de benodigde
werkomschrijvingen en uitvoeringstekeningen. Deze stukken zijn de basis
waarop de werkzaamheden worden
uitgevoerd. Zowel in de ontwerpfase

Park 20/20 wint duurzaamheidsprijs. Uit een totaal van 24 inzendingen is Park 20/20 gekozen als meest
duurzaam initiatief van de regio. Park 20/20 zet zich al jaren in om van een duurzaam kantorenpark een
succes te maken.

als in de uitvoeringsfase adviseert WSP
Infra de ontwikkelcombinatie en ziet
toe op de bewaking van het budget en
de geleverde kwaliteit.
De bouw van een dergelijk bedrijven-

park is in de huidige tijd met veel leegstand van kantoorruimten een groot
risico. Toch gelooft Park 20/20 CV dat
er bedrijven zijn die, net als zij, de ernst
van de C2C gedachte realiseren en

Park 20/20 hergebruikt water Park 20/20 is groen Park
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HERA-System werkt

Volcontinu honderd procent asfalt
recyclen zonder milieubelasting

contouren zichtbaar geworden. Watergangen langs het tracé krijgen vorm,
bestaande watergangen worden gedempt nadat deze eerst zijn leeggevist.
Ook de eerste spuitleidingen worden
aangelegd en de inrichtingen voor de
depots zijn in uitvoering.

In september 2012 is de feestelijke ingebruikname van het zogenaamde HERA-System; een geheel nieuw type recyclingtrommel voor optimaal hergebruik van oud asfalt. HERA-System staat dan ook voor Highly Ecological Recycling Asphalt
System.
De unieke eigenschappen van het
HERA-System komen voort uit een
simpel principe. Bij traditionele
productiemethoden ontstaat er
asfalt door de grondstoffen direct te
verwarmen.
Uit de keuken weten we dat indirecte verwarming gelijkmatiger gaat
en minder energieverlies geeft. Na
jaren van research is het met het
HERA-System gelukt de directe verwarming te vervangen door indirecte
verwarming.
Het productieproces is daarmee aanzienlijk beter beheersbaar geworden. Onder andere door hergebruik

van restwarmte gaat het gasverbruik
per ton geproduceerd asfalt substantieel omlaag. Het oude asfalt
kan op 160 graden Celsius worden
gebracht, zonder blue smoke en dus
zonder stankoverlast.
De emissiewaarden zijn opvallend
gering: De uitstoot van de koolwaterstoffen zakt tot onder de tien milligram (CxHy), slechts rond de tien
milligram stikstofoxiden (Nox) en
tien milligram zwaveldioxide (SO2)
per kubieke meter. Het afvalwater is
schoon genoeg voor het riool. De gebruikte bitumen kunnen tot vijf keer
vaker gerecycled worden en ook de

Het HERA-System is ontstaan na vele jaren voorbereidingen, proefopstellingen en testen. De jaren 2010 en 2011 stonden in het teken van het ontwerp,
engineering en bouw van het systeem. Nu is het zover dat het HERA-System

graag op het park een vestiging willen
hebben. WSP Infra en haar partners
maken in deze samenwerking de visie
van VolkerWessels waar.

20/20 leeft

overige bestanddelen van het asfalt
verliezen door de indirecte verwarming minder aan kwaliteit.
Dat betekent een afname van de
aanvoer van nieuw gewonnen zand,
grind en vulmiddel en dus ook minder vervoersbewegingen.
Een verhoging van de Partiële Recycling met 35 procent levert een
reductie op van 4400 ton CO2 per
jaar, genoeg voor een bos van 11600
bomen! De asfaltcentrale met het
HERA-System van KWS Infra is de
centrale van de toekomst. Hergebruikt asfalt van een hogere kwaliteit, kostenefﬁciënt en beter voor
het milieu.

in gebruik genomen gaat worden.
Het HERA-System is ontwikkeld
door VSM (Volker Stevin Materieel)
en KWS Infra in samenwerking met
Ammann en het is opgebouwd bij
de Asfaltcentrale Rotterdam (ACR).
Op de foto ziet u een aantal van de
vele medewerkers die een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan
de ontwikkeling van het HERASystem.
Van links naar rechts:
Klaas van den Berg (directeur Techniek en
projectleider HERA System), Cas van de Ven
(bedenker en project ingenieur), Chris Grootendorst ( bedrijfsleider ACR), Arno Bevelander
(VSM projectleider opbouw HERA System)
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Nieuwe betonbreker voordelig voor klant en milieu
Bij de voorbereiding van het project
‘Renovatie C-pier Schiphol’ heeft
VolkerInfra het idee geopperd om het
vrijkomende puin ter plaatse te breken.
Dit puin kon vervolgens als cement
gebonden fundering onder de betonnen platformverharding weer worden
aangebracht. Dit kostenbesparende en
milieuvriendelijke idee viel goed bij de
opdrachtgever Luchthaven Schiphol.

VolkerInfra heeft de vraag weggelegd
bij KWS Infra. Deze heeft dit ingevuld
met de nieuw aangeschafte mobiele
breker, de ‘Kleemann-Reiner, Mobirex’. Deze breker heeft een grotere
capaciteit van driehonderd tot vier-

honderd ton per uur, waardoor de
breekdagen fors minder worden en
er dus ook minder overlast is. De
ingebouwde zeef maakt de gehele
opstelling compacter. Dit heeft als
voordeel dat de opstelplaats kleiner

is. Ook is het transport eenvoudiger
en voordeliger.
De nieuwe breker heeft een ingebouwde sproei-installatie, waardoor
er ook stofvrij gebroken kan worden.

Schiphol had bij het idee echter wel een
aantal restricties. Zo moest het breken
stofvrij gebeuren met het minimaliseren van de voertuigbewegingen bij de
toegangspoorten en het fors reduceren
van de kosten. Het stofvrij breken is op
Schiphol extra belangrijk in verband
met de vliegtuigen, die zeer kort op de
breeklocatie staan.
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Zeoliet als temperatuurverlager
In november 2011 heeft KWS Infra
een proef gedaan met zeoliet in asfalt op het terrein van PQ Corporation in Eijsden, leverancier van Advera
WMA. Advera WMA is een synthetische zeoliet waarmee de productietemperatuur van het asfalt wordt
verlaagd. Doel van de proef was het
verkrijgen van inzicht in de praktijkaspecten en –consequenties van
het gebruik van Advera WMA bij de
productie, transport en verwerking
van asfalt. Daarnaast zijn middels de
triaxiaal en ITSR proef de effecten
op de functionele eigenschappen
van de asfaltmengsels vastgesteld.
Zeolieten zijn microporeuze mineralen met chemisch gebonden
kristalwater. Boven een bepaalde
temperatuur (hier honderd – 120
graden Celsius komt dit water vrij in
de vorm van waterdamp, waardoor
het in de mengkamer samen met de
bitumen een soort microschuim met
een verlaagde viscositeit vormt. Dit
zorgt ervoor dat de productietemperatuur van het asfalt kan worden
verlaagd, zonder dat dit problemen
oplevert bij de verwerking.
Als de temperatuur daalt onder de
honderd graden Celsius, stopt ook
de dampafgifte. Advera WMA is in
principe toepasbaar in elk asfaltmengsel, het vervangt een klein deel
van vulstof in het mengsel.
Bij de proef is uitgegaan van een productietemperatuur van 145 graden
Celsius, een temperatuursreductie
van twintig graden Celsius, waar het
volgens de leverancier mogelijk is te
zakken tot 130 graden Celsius.

Het verlagen van de productie- en verwerkingstemperatuur heeft meerdere
voordelen:
- een lager energieverbruik van de asfaltinstallatie
- minder emissies bij de productie
- minder emissies bij de verwerking
- minder geurproductie bij productie en verwerking
- betere arbeidsomstandigheden bij de verwerking
- snellere openstelling van de weg
- minder invloed van lagere buitentemperaturen
Daarnaast is uit de proef gebleken dat het mengsel langer goed verwerkbaar
is. Dit is deels toe te schrijven aan de microstoombelletjes in het mengsel,
deze zorgen voor een schijnbare viscositeitverlaging en smering die in feite
onafhankelijk is van de temperatuur. Anderzijds kan een deel worden toegeschreven aan de lagere verwerkingstemperatuur bij aanvang. Doordat het
temperatuurverschil met de omgeving minder is, zal ook de afkoelsnelheid
lager zijn. In combinatie met het langer door kunnen walsen geeft dit een
vergroting van het verwerkingsvenster.
In het laboratorium is het zeolietmengsel vergeleken met het referentiemengsel zonder zeoliet op watergevoeligheid en de weerstand tegen vervorming.
Uit de resultaten is gebleken dat mag worden aangenomen dat het gebruik
van zeoliet geen grote invloed lijkt te hebben op de watergevoeligheid van
het asfalt en dat ook de weerstand tegen permanente vervorming goed blijft.
Model Structure of Zeolite 4A

