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Thema:

Veelzijdigheid

Deze Markant uitgave geeft een beeld van de veelzijdigheid van
KWS Infra. Een overzicht van onze belangrijkste activiteiten treft u
aan in de bijgesloten brochure.

Nieuws

Grondverzet in Eemshaven
Het Duitse energiebedrijf RWE bouwt een energiecentrale in de Eemshaven,
afgeleid van een project Westfalen in Duitsland. Deze centrale zal op kolen en
biomassa worden gestookt. Via de aanliggende haven worden de kolen met
zeeschepen aangevoerd.
Deelbestekken
RWE koos voor een contractvorm waarbij verschillende partijen de deelbestekken uitvoeren. Dit is een voor RWE gebruikelijke contractvorm bij grote
projecten. VIMA vof, een bouwcombinatie van Visser & Smit Bouw en het
Duitse bedrijf August Mainka GmbH & Co, realiseert de gebouwen van de
energiecentrale. Beide firma’s hebben al eerder een bouwcombinatie gevormd bij de nieuwbouw van een ondergrondse gasopslag in Epe (Duitsland).
Het grondwerk wordt uitgevoerd door de combinatie KWS Infra/Mainka.
Goede afstemming
Projectleider Gerrit Post van KWS Infra, vestiging Leek is sinds mei betrokken bij dit enorm grote project. KWS Infra /Mainka verzorgt naast het grondverzet ook het slopen van de koppen van de circa 6000 stuks in de grond
vervaardigde palen. Op 1 juli 2009 is KWS Infra gestart. Het vergt de nodige
inspanning om de planning te realiseren, waardoor er flink doorgewerkt moet
worden met zoveel mogelijk machines. Gerrit: “Ons werk vormt de laatste
schakel voor het betonwerk. Het project is een ingewikkeld proces met veel
raakvlakken met andere disciplines en dat vraagt om een goede afstemming.
Ik ben dagelijks bezig om onze werkzaamheden goed te coördineren met alle
partijen.”
De heistellingen op het terrein maken in de grond vervaardigde palen vanaf
het maaiveld, wij maken vervolgens een bouwkuip van vijf tot tien meter diep

en knippen de palen op de gewenste
hoogte af. Hiervoor is een speciaal
soort beitel ontworpen.
Op de bouwplaats wordt veel Duits
gesproken. De opdrachtgever RWE
is Duits en de bouwcombinatie
VIMA is vijftig procent Nederlands
en vijftig procent Duits, evenals de
combinatie KWS Infra /Mainka. In
een dergelijk complex project waarin
afgestemd moet worden met een
flink aantal partijen kan gemakkelijk
miscommunicatie ontstaan. Gelukkig spreekt Gerrit zelf goed Duits:
“Regelmatig word ik benaderd met
vragen over een vertaling. Het is
belangrijk elkaar goed te begrijpen
bij zo’n complex project.”

Groots sport- en evenemententerrein
In de zomer realiseert Gebr. van Kessel
het sportevenemententerrein Sportplaza
in Rotterdam. Dit werk omvat onder andere het grootste skatepark ter wereld.
Lees pagina 2.

Het conserveren van historische
gewelven
Vochtproblemen bij forten veroorzaken
scheuring van de stenen gewelven. Om
dat te voorkomen wordt een bitumineus
membraansysteem aangebracht dat in
stijl is met de forten en op maat wordt
gemaakt.
Lees pagina 5.

Renovatie van stalen bruggen
Bruggen met een stalen brugdek hebben
te kampen met vermoeiingsscheuren
door toegenomen verkeersbelasting
en intensiteit. De oplossing hiervoor is,
de door Rijkswaterstaat ontwikkelde
techniek, het overlagen van het brugdek
met een dunne laag HSB (Hoge Sterkte
Beton).
Lees pagina 8.

De werkzaamheden van VIMA
bestaan in hoofdzaak uit:
• paalfundaties (Vibro-techniek),
• grondkeringen door middel van
damwandconstructies,
• grondwerk en bemaling,
• betonwerk, funderingen en
hoogbouw, en onderwaterbeton (onderdeel: koelwaterpompengebouw / inlaat)
• glijbekisting (onderdeel: silo’s
en liftschachten),
• prefab beton
• bankwerk
• afbouw werkzaamheden.

In dit nummer o.a.
Natte duinen – Droge
voeten

Reconstructie N470

Eéndagsverharding
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Groots Sport- en evenemententerrein
Begin 2009 startten Gebr.
van Kessel en Van Kessel
Sport & Cultuurtechniek met
de realisatie van het sport–
en evenemententerrein
Sportplaza op de Vaanweide
te Rotterdam Zuid, ten zuiden van de Ahoy.
Het prachtige ontwerp voor
het terrein is gemaakt door
het Ingenieursbureau
Rotterdam.
De werkzaamheden stonden
onder begeleiding van de
gemeente Rotterdam.
Gebr. van Kessel realiseerde
de infrastructuur (straatwerk en geslepen asfalt),
het grootste skatepark ter
wereld, multifunctionele
sportvoorzieningen (zowel
in asfalt als in kunstgras),
Paddeltennisbanen in asfalt
en ongeveer drie hectare
Netlon Advanced Turf.

Tijdsdruk
Het project stond onder flinke tijdsdruk. Op 1 juli moest
het evenemententerrein in gebruik genomen kunnen
worden met het oog op het ingeplande popconcert “Metropolis” op 5 juli. Op 19 september zou er een groots
openingsevenement plaatsvinden op het gehele terrein.
Mierennest
Begin 2009 is, onder winterse omstandigheden, het
grove grondwerk uitgevoerd. De natte bodem maakte
bemaling van het terrein noodzakelijk om de beregeningsinstallatie, die dieper werd aangelegd dan het
drainagesysteem, mogelijk te maken. In hoog tempo is
zowel aan het evenemententerrein, de infrastructuur en
de sportvoorzieningen gewerkt. Het terrein had soms
veel weg van een mierennest van machines.
Betonelementen keren
In deze periode werd op de achtergrond het definitieve
ontwerp voor de betonconstructies voor de skate-accommodatie uitgewerkt. Een complexe klus. Er zijn betonele-

menten toegepast van 75 ton per element, die na het
storten met de goede zijde naar onder gekeerd dienden
te worden, voordat ze in het werk geïnstalleerd werden.
Het keren van de elementen is uitgevoerd in de fabriek,
voor het transport naar het werk. Hiervoor is gebruik
gemaakt van een grote horizontale, liggende ‘trommel’
bestaande uit twee schalen. De onderste schaal werd
opgevuld met polystyreen in de vorm van het betreffende element en dan werd het element daarop gehesen.
Vervolgens werd de boenzijde van het element opgevuld
met polystyreen in de vorm van de bovenste schaal. Na
het bevestigen van de twee schalen werd het geheel gedraaid zodat de schone kant van het beton naar boven lag
en gereed was voor transport naar het werk.
Netlon Advanced Turf
Netlon Advanced Turf is een hoogwaardige bodemwapening die een zeer gezonde grasmat bewerkstelligt en
daar een hoge belasting op mogelijk maakt. Het evenemententerrein is van dit product voorzien en de resulta-

Beheer van riolering en wegen
M.J. Oomen Groep (MJO) heeft een
breed aanbod van disciplines en
specialismen die beheerders van
riolering en wegen goed kunnen
ondersteunen.
Hoe?
De business unit Integraal Beheer
van MJO ordent de veelal versnipperde informatie over een riolering.
Hiertoe wordt de beschikbare data
ingevoerd in de zogenaamde InfraViewer; een speciaal ontwikkeld systeem van MJO voor de beheerders.
Deze Infraviewer kan gekoppeld
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worden aan een beheersysteem.
Daarnaast worden door de business
unit Leidingtechniek, inspecties
uitgevoerd aan riolering en wegen.
Voor riolering betreft dit voornamelijk
leiding- en putvideo inspectie en, in
overleg met de beheerder, innovatieve
inspectietechnieken. De business unit
Radartechniek van MJO zet de rioolradar in zodat direct de aantasting en
de druksterkte van de buis kan worden
vastgesteld. Deze resultaten worden
ook verwerkt in de InfraViewer.
Eén tool binnen de Infraviewer is het

ten mogen er zijn. Zes weken na het
inzaaien van het voorgekiemde graszaad kon het Metropolis popconcert
op een dichte grasmat plaatsvinden.

KWS Infra zet in op CO2
reductie
In het kader van het VolkerWessels-beleid op het gebied van duurzaamheid als
onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zet KWS Infra in op
reductie van CO2.
De initiatieven van Prorail met de CO2 ladder en van Rijkswaterstaat op dit gebied vormen een extra stimulans om daar voortvarend mee aan de slag te gaan.
De uitgangssituatie van de CO2
uitstoot in 2009 is inmiddels in kaart
gebracht. De maatregelen om CO2 te
reduceren richten zich op transport
en materieel, asfaltproductie, gebouwen en producten/processen. De
CO2 werkgroep van KWS Infra, onder
aanvoering van directeur Rienus de
Vries, ontwikkelt het CO2 reductiebeleid en coördineert alle activiteiten op dit gebied.
Op basis van de nu bekende cijfers
wordt de totale uitstoot van CO2 in
2009 van KWS Infra geschat op ruim
75.000 ton. Circa 47 procent daarvan
komt voor rekening van de asfaltproductie, terwijl vervoer en transport
bijna 30 procent voor hun rekening
nemen.
KWS Infra maakt al jaren werk van
duurzaamheid. Recycling van asfalt,
verwerken van vrijkomende bouw-

Eéndagsverharding
In de bedrijfshal van Scheepswerf Kooiman te Zwijndrecht worden complete schepen gebouwd. Zodra een schip gereed is, wordt deze via een grote
hellingbaan te water gelaten. Voor deze zogenaamde “load outs” heeft
KWS Infra, vestiging Zwijndrecht al diverse malen een tijdelijke verharding
aangebracht. De schepen rijden hier op wielen overheen naar de helling.
Het biedt altijd een spectaculaire aanblik. Na plaatsing op de helling wordt
de verharding weer opgenomen en afgevoerd.

stoffen tot bruikbare funderingsmaterialen en het verwerken van
reststoffen in verhardingsconstructies zijn voorbeelden daarvan. Maar
die ontwikkelingen staan niet stil;
ook op het gebied van beperking van
overlast voor de omgeving, verbetering van luchtkwaliteit en reductie
in energieverbruik ontwikkelt KWS
Infra oplossingen. Daarnaast werken wij mee aan initiatieven op het
gebied van duurzaam inkopen.
Duurzaamheid maakt nu deel uit van
het beleid van VolkerWessels. Alle
werkmaatschappijen zijn daar actief
mee bezig. In de infrastructuur
werkt KWS Infra ook op dit terrein
samen met zusterbedrijven zoals
VolkerRail en Van Hattum en Blankevoort. In 2010 brengt VolkerWessels
voor het eerst naast het financiële
jaarverslag ook een Duurzaamheidsverslag uit.

Veertig jaar
betonverharding
De gemeente Hengelo koos voor een betonverharding in de Diamantstraat,
de ontsluitingsweg van industrieterrein Twentekanaal. Betonverharding
garandeert een lange levensduur en weinig onderhoud. De keuze is in
samenspraak met de aanliggende bedrijven gemaakt. Een doorslaggevende
reden om te kiezen voor deze verharding was de ontwerplevensduur van
veertig jaar. Dit beperkt de onderhoudsoverlast tot een minimum.
Uitgewassen beton
De betonverharding is uitgevoerd in uitgewassen beton. Het uitwassen van
het beton verbetert functionele eigenschappen als stroefheid en geluidreductie (-2dB). Daarnaast geeft uitgewassen beton ook een bijzonder mooi
esthetisch resultaat.
Om beton uit te wassen wordt op de gladde afgewerkte verse betonspecie
een vertrager (suikeroplossing) gespoten. Vervolgens wordt de betonbaan
afgedekt met een plastic folie. De vertrager zorgt ervoor dat de binding
aan het oppervlak van het beton vertraagt.

De asfaltproductie neemt circa 47% van onze jaarlijkse CO2 uitstoot voor zijn rekening.

KIC/HKF systeem (Kwaliteit Indicatie Cijfer / Harde Kwaliteit Filter).
Met deze tool kan de gebruiker via
een filter snel de schades en algemene toestand van een riool-streng
in beeld krijgen.
Eventuele (deel-)renovaties worden verzorgd door de business unit
Renovatie.
De business unit Weginspectie verzorgt het wegbeheer. Jaarlijks wordt
voor de wegverhardingen de visuele
weginspectie uitgevoerd evenals de
opname van het Klein Onderhoud.
Op deze manier voldoet de gemeente aan haar zorgplicht en kan ze zowel het groot- als het als kleinschalig
onderhoud efficiënt plannen. De

gemeente Hoorn gebruikt nagenoeg
alle disciplines.
Wat vindt de gemeente Hoorn?
“Het is voor beide partijen prettig
als je, door samenwerking, een op
maat gesneden eindproduct krijgt.
Doordat bij rioolinspectie vaste
werkmethoden zijn afgesproken
worden onduidelijkheden beperkt
en misverstanden voorkomen. De
Infraviewer is een efficiënt hulpmiddel. Bij wegbeheer wordt een “klein
onderhoud” inspectie uitgevoerd
waarbij de locaties digitaal worden
aangeleverd. Na de globale inspectie vindt een zogenoemde dertig
procent inspectie plaats die forse
besparingen kan opleveren.”

Hierdoor is het mogelijk om na
ongeveer twaalf tot vierentwintig
uur het oppervlak met water uit te
borstelen. De cementmortel over
de bovenste paar millimeter wordt
verwijderd waardoor het toeslagmateriaal (steenslag) aan het
oppervlak komt. De hoeveelheid
cementmortel die wordt verwijderd kan worden beïnvloedt door
de hoeveelheid vertrager en de
mate van uitborstelen.
Het uitborstelen van het beton
gaat met een shovel met rolbezem.
Deze spuit tegelijkertijd met het
borstelen water op de betonbaan.
De betonverharding in de Diamantstraat is door BKB infra aangebracht met
een slipformpaver. De Belgische firma Robuco heeft het beton uitgewassen
en voorzien van de benodigde krimpvoegen, in onderaanneming van BKB
infra. De hoofdaannemer van het totale project was KWS Infra, vestiging
Zwolle.
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Zwart Tapijt, Ringweg A10 Oost Amsterdam
Vlak voor de bouwvakvakantie van 2009, nam KWS Infra, vestiging Duivendrecht/ Heerhugowaard, het werk aan ‘Reconstructie Asfaltverharding Ringweg A10 Oost te Amsterdam’. Dit werk loopt vanaf de Zeeburgerbrug (nabij
knooppunt Watergraafsmeer / A1) tot aan knooppunt Amstel (met de A2).
Planning
De planning was alles bepalend. Er is in twee weekenden gewerkt, twaalf en
dertien september en drie en vier oktober. Vanaf vrijdagavond negen uur tot
aan maandagochtend vijf uur was het baanvak vrijgegeven voor werkzaamheden. Het verkeer werd omgeleid via de Ringweg A10 West en Noord en via
de A1-A9 (Gaasperdammerweg)-A2. De op- en afrit S113 werd gebruikt voor
de logistiek van beide faseringen en de verkeersbegeleiders zorgden dat hier
alleen werkverkeer gebruik van kon maken.
Asfalt
Er is in totaal 11.000 ton ZOAB verwerkt met ongeveer 4.000 ton STAB in
reparatievakken. Om voldoende aanvoer van asfalt te realiseren is asfalt
opgehaald van drie verschillende asfaltmolens. De eerste fase liep “tegen
de rijrichting in “ vanaf knooppunt Amstel tot S112 (Gooiseweg). De tweede
fase startte op de Zeeburgerbrug en eindigde bij de S112 (Gooiseweg). Deze
werkrichting is bepaald om de logistiek zo gunstig mogelijk te laten verlopen.

Werkzaamheden
Tijdens beide fases is op vrijdagnacht begonnen met het frezen van de deklaag en de nodige reparatievakken, onder andere met twee 3,8 meter frezen.
Per fase is ongeveer 44.000 vierkante meter ZOAB gefreesd en 16.000 vierkante meter reparatiebakken. Zevenentwintig trailers voerden het freesmateriaal af. Op zaterdag zijn, overdag, de reparatievakken gevuld door twee
asfaltsets en zaterdagavond is de nieuwe deklaag aangebracht. Er zijn twee
asfaltsets ingezet, waarvan één machine met een brede balk (werkbreedte
tussen 11 en 13 meter), bijgestaan door de Shuttle Buggy. Op de plaats van
de in- en uitvoegers zijn een derde en vierde asfaltset ingezet.
Zwart tapijt
Door op deze manier te werk te gaan ontstaan er geen koude asfaltlassen
of naden. Er worden namelijk hoge eisen gesteld aan de garantie van zeven
jaar op de asfaltdeklaag. Ook alle thermo, bitumineuze voegovergangen en
delen van de geleiderail zijn vervangen door Reflectielijnen van Velsen, Smits
Neuchâtel en Van Straten Geleiderail.
Ondanks de krappe planning is het werk binnen de gestelde tijd opgeleverd.
Het verkeer rondom Amsterdam kan gebruik maken van een mooi nieuw zwart
tapijt.

De duurzaamheid van de IFCO- methode
In de gemeente Edam-Volendam
wordt de nieuwe woonwijk op de
locatie Zuidpolder-Oost uitgebreid
met ongeveer twaalfhonderd woningen. Voorafgaand aan de bouw van
die woningen start de combinatie
Boskalis-KWS Infra met het voorbereidende werk dat bestaat uit het
ophogen van het terrein van circa
vierentwintig hectare groot. Op het
terrein wordt in totaal ongeveer
800.000 m3 zand aangebracht, waarmee het gemiddelde aan te brengen
zandpakket drie meter dik is.
Na de levering van het ophoogzand
(door schepen en verder via opspuiting) is het overgrote deel van de
Zuidpolder met versnelde consolidatie, bouwrijp gemaakt. Om dit te
bereiken is het IFCO systeem toegepast in combinatie met verticale
drainage (circa zeven hectare groot).
Op de resterende zeventien hectare
wordt alleen verticale drainage toegepast. Er geldt een restzetting voor
het hele werk van tien centimeter in
dertig jaar.
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Vrij kort na het aanbrengen van de
eerste zandlaag (de werkvloer) zijn
de eerste verticale drainage stellingen aangevoerd. Met vier stellingen
is ruim driehonderzeventig kilometer verticale drainage aangebracht.

zandscherm en samen met een stuk
“blinde” drain, aangesloten op een
pomp, wordt het water, door het
creëren van onderdruk, uit de ondergrond gezogen. Hierdoor wordt het
zettingproces verder versneld.

De werking van de IFCO-methode
Echter, het belangrijkste voor de
eerste fasering is het consolideren
van de ondergrond door middel van
de IFCO-methode. De diepdraineermachine is met een dieplader op het
werk gebracht. Met zijn gewicht van
ruim veertig ton was het even spannend of de werkvloer voldoende
draagkracht had om dat gewicht te
houden, aangezien onder de werkvloer een veenpakket van ruim tien
meter dik aanwezig is. Begin mei
2009 zijn de eerste strengen drainage de slappe ondergrond in getrokken op een diepte van zes meter. In
totaal worden zeven strengen naast
elkaar getrokken hart-op-hart drie
meter. De sleuven zijn vijfentwintig
centimeter breed en worden gevuld
met draineerzand. Zo ontstaat een

De voordelen van de IFCO-methode
De IFCO-methode komt er in het
kort op neer dat een kunstmatige
bovenbelasting wordt gecreëerd
door het installeren van een bemaling, terwijl de wijze van installeren

ervoor zorgt dat het zettingproces
sneller verloopt. Zo kunnen de
verwachte zettingen in dit veengebied (ruim anderhalve meter) in een
korte periode van ongeveer drie
maanden worden bereikt, zonder
het toepassen van extra overhoogte.
Met een conventionele methode
als ophoging zou dit bijna twee jaar
duren op deze locatie. Doordat er
geen overhoogte aan zand op dit
deel benodigd is, betekent dit een
mindere zandbehoefte en transport.
Een duurzame oplossing voor deze
problematiek.

Het
conserveren
van
historische
gewelven

Bouwrijp en Woonrijp

Smits Neuchâtel Infrastructuur
heeft onlangs wederom de gewelven
van een historisch fort waterdicht
gemaakt. Na fort Lunet 1 en fort De
Gagel, is fort Asperen het derde fort
dat onder handen is genomen.
Smits Neuchâtel Infrastructuur is al
deskundige op het gebied van gietasfalt, hellingbanen en afdichtingen
van tunnels, bruggen en viaducten.
Met het conserveren van historische
gewelven ontwikkelt het bedrijf
zich verder als veelzijdig expert in
bitumineuze toepassingen. Bedrijfsleider Bas Vonkeman: “Eerder
hebben wij al de gewelven van de
werfkelders in Utrecht van een
waterdichte beschermlaag voorzien.
Logistiek een complexe klus, in het
hart van de stad. Dit verliep goed
en de opdrachtgever heeft deze
methode daarna op diverse plaatsen
toegepast.”
Het conserveren van gewelven is
complex en specialistisch werk, waar
Smits Neuchâtel Infrastructuur een
eigen procedé voor heeft ontwikkeld.

KWS Infra, vestiging Zwolle maakt voor de gemeente
Brummen een deel van de nieuwbouwwijk Elzenbos
bouw- en woonrijp.
Bouwrijp
Het bouwrijp maken bestaat uit het ontgraven van de
cunetten en de aanleg van een gescheiden vuilwaterriool en regenwaterriool.
Het bronneringswater moest noodzakelijkerwijs eerst
door een zuiveringsinstallatie gepompt worden voordat
het op het openbaar water geloosd kon worden. In het
grondwater was een Trichlooretheen vervuiling aanwezig en het riool moest onder het grondwaterpeil aangelegd worden.
Waterzuivering
De zuiveringsinstallatie bestond uit een toren van tien
meter hoog gevuld met actief kool dat de vervuilende
Trichlooretheen uit het water verwijderde.
Alle noodzakelijke controles van grondwatermonsters,

en de milieukundige begeleiding, zijn uitgevoerd door
GAIM.
Om de kosten van de bronnering en zuivering te beperken is het riool met twee ploegen tegelijkertijd aangelegd en daarna zijn de cunetten met zand aangevuld.
Zodra dat afgerond was legden de nutsbedrijven kabels
en leidingen aan. KWS Infra legde vervolgens huis- en
kolkaansluitingen aan, waarna op het aanwezige zandcunet menggranulaat aangebracht is voor de aanleg van
de bouwwegen.
Tegelijk met het bouwrijp maken is er, ten behoeve van
de ontsluiting, ook in zes weken een rotonde aangebracht.
Woonrijp
Na het bouwen van de woningen, dat begin oktober
startte, maakt KWS Infra het terrein woonrijp. De grond
rondom de woningen wordt op hoogte gebracht, er
worden betonbanden en kolken geplaatst en de straten
worden voorzien van asfalt of klinkerbestrating.

Blauwgroen Asfalt

Vonkeman: “Vochtproblemen bij
forten veroorzaken scheuring van de
stenen gewelven. Om dat te voorkomen, brengen wij een bitumineus
membraansysteem aan, dat in stijl is
met de forten en op maat wordt aangebracht. Wij verwerken daarvoor
ter plekke bitumen met glasweefsel.
Dat levert een gegarandeerd waterdichte laag op. Als de ondergrond
van het fort scheurt, dan wordt dit
door ons in-situ membraansysteem
overbrugd.”

Omdat op het Nansenplein te Goes veel ongelukken
gebeuren heeft de gemeente Goes dit plein op de schop
genomen. De gemeente koos ervoor om een blauwgroene kleur toe te passen in het asfalt. Dit maakt de
fietspaden veiliger want ze springen nu sterker in het
oog. Door duidelijk onderscheid te maken tussen rood
en blauwgroen krijgen de fietsers in het verkeer extra aandacht. Het rood van het fietspad loopt geheel
rondom en wordt dus niet onderbroken door de op de
rotonde uitkomende wegen. In het asfalt is led verlich-

ting aangebracht die gaat knipperen op het moment dat
een fietser wil oversteken. Gelijktijdig branden lampjes
op de waarschuwingsborden aan beide zijden van de
oversteek. Voor al te enthousiaste bromfietsers zijn
speciale drempels aangelegd.
De toegepaste kleur van het asfalt is bereikt door een
speciaal pigment toe te voegen. Het blauwgroene
asfalt is vervaardigd door Asfalt Productie Hoogblokland. KWS Infra zorgde in de nachtelijke uren voor de
afwerking.
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WESTRANDWEG
een gezamenlijk
meesterwerk

De combinatie Westpoort bv, bestaande uit de bedrijven Van Hattum
en Blankevoort, KWS Infra (vestiging
Duivendrecht) en Boskalis, zijn de
aannemers voor de aanleg van de
Westrandweg. Sinds de Raad van
State het tracé onherroepelijk heeft
verklaard, wordt er volop aan de
realisatie gewerkt.
Westrandweg
De Westrandweg is een nieuw aan
te leggen weg (bestaande uit twee
keer twee rijstroken met een vluchtstrook) vanaf knooppunt Raasdorp
(A5-A9), via de Haarlemmermeer,
over de Ringvaart, de Osdorpervaart
en de Haarlemmerweg (N200), via
het Westelijk Havengebied naar
Ringweg West (A10-west). De lengte
van de weg is circa tien kilometer en
komt te liggen op een dijklichaam,
inclusief een tiental kunstwerken
over de diverse ongelijkvloerse
kruisingen.
Viaduct
Tevens wordt een viaduct aangelegd van iets meer dan drie kilometer lengte, tussen Luvernes en de
Ringweg A10 West.Hier komt de
gehele weg op kolommen boven de
bestaande Basisweg te liggen. Vanaf
begin september is Van Hattum en
Blankevoort volop aan het heien en
de opbouw van de eerste steunpunten. Het geluid van de heimachines
zal pas aan het eind van dit jaar
verstommen, bij de aansluiting op
Rijksweg 10 West.
Flora en fauna
Naast deze technische aspecten
wordt er rekening gehouden met
flora en fauna, door de aanleg van
natuurgebieden, een zwaluwenwal
en diverse faunapassages. Tevens
wordt over het gehele traject geluidsreducerend asfalt toegepast
en worden diverse geluidschermen
aangebracht (in totaal ongeveer vijf
kilometer).
In september 2009 startten ook de
grondwerkzaamheden. Er worden
diverse zandvervangende alternatieven gebruikt om de dijklichamen op
te bouwen, zoals thermisch gereinigd zand en granuliet (een restproduct bij het wassen van steenslag
voor asfalt). Diverse restproducten
worden zo op een duurzame wijze
hergebruikt.
Het komende jaar worden de dijklichamen gerealiseerd (inclusief de
verticale drainage op diverse delen
van het tracé), waarna een periode
van zetting volgt.
Ondertussen worden ook de overige
tien kunstwerken gerealiseerd. Het
gehele werk zal volgens planning
eind 2012 gereed moeten zijn.
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Themamiddag
VolkerInfra

Verkeersmaatregelen

150 Deelnemers, hoofdzakelijk directie en management van de verschillende Infrabedrijven binnen VolkerWessels, waren vrijdag 13 november 2009 aanwezig
bij de Themamiddag Systems Engineering (SE). Zij
werden geïnformeerd over de toepassing van SE binnen
de projectaanpak van VolkerInfra. Tijdens deze bijeenkomst stonden het handboek SE en de bijbehorende
tool centraal.

Veel overheidsdiensten eisen van aannemers, voor
het plaatsen van de afzettingen, het bezit van een BRL
9001 certificaat. Dit certificaat geeft aan dat de tijdelijke verkeersmaatregelen volgens vast gestelde eisen
gemaakt, geplaatst en verwijderd worden.
De Afdeling Verkeersmaatregelen van KWS Infra is in
het bezit van het BRL 9001certificaat ten behoeve van
96B, wat inhoudt dat de afdeling voor wat betreft procedures, personeel en materieel aan de gestelde eisen
voldoet voor het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen op niet autosnelwegen.
Het Team Verkeer en Mobiliteit verzorgt de tekstborden. Drie gecertificeerde plaatsingsploegen plaatsen
alle afzettingen en omleidingen snel en veilig.
De afdeling heeft naast reguliere bebording en bebakening, de beschikking over een viertal actiewagens en
aantal mobiele VRI-masten (VRI staat voor VerkeersRegelInstallaties) die in wisselende samenstelling kunnen
worden opgesteld.

In twee delen maakten de genodigden kennis met SE.
In het eerste deel gingen sprekers van VolkerInfra,
Rijkswaterstaat/ProRail en ingenieursbureau DHV op
hoofdpunten in op het belang van SE binnen infraprojecten en de plaats ervan binnen de infrabedrijven. De
heer Erik Elich (namens RWS en ProRail) licht toe dat
voor RWS de behoefte aan SE is ontstaan vanuit de
wens van de afdeling Aanbesteding/Inkoop om geïntegreerde contracten beter te (kunnen) beheersen.
Later (2007) verschuift het accent naar infraprojectontwikkeling. Ook bij ProRail is flink geïnvesteerd in Se
wat de nodige besparingen heeft opgeleverd. SE wordt
stap voor stap geïmplementeerd om uiteindelijk via de
olievlekbenadering SE in alle projecten toe te passen.
Een aantal vakgroepleden gaf een informatieve demonstratie van de SE-tool.
Marco Vos (vakgroepleider SE bij VolkerInfra) ging nader in op het SE handboek en de tool. Jil Ligterink ontving, namens de directie van VolkerWessels, het eerste
officiële exemplaar van het handboek. Het programma
werd door Rob Bender afgesloten met een ludieke
“petje op, petje af” activiteit, waarbij de kennis van de
genodigden op het gebied van SE werd getest.
Voor meer informatie over SE kunt u contact opnemen
met Marco Vos (mvos@volkerinfra.nl).

De afdeling verzorgt ook het tekenwerk voor alle benodigde afzettingen en omleidingen.
Behalve voor noodzakelijke verkeersmaatregelen en
afzettingen bij geplande bouwwerken, kan de afdeling
ook ingeschakeld worden bij het plaatsen van definitieve bebording.

Spin in het Web Spin in het Web Spin in het Web
Door de toenemende vraag om projecten integraal
aan te pakken is in 1999 het projectbureau WSP Infra
opgericht. WSP (Wegenbouw Stevin Projectbureau)
Infra staat, als onderdeel van KWS Infra, ten dienste
van de bouw- en vastgoedbedrijven van VolkerWessels voor aanbestedingen, prijsvragen en eigen
initiatieven.

Schetsontwerp
WSP Infra levert voor een (schets)ontwerp vanaf het
begin van het traject, naast kennis van de theorie en
wet- en regelgeving, vooral ook praktische oplossingen
en kennis van kosten. Het plan wordt hierdoor van alle
kanten belicht en eventuele knelpunten worden vroegtijdig onderkend.
Korte communicatielijnen minimaliseren eventuele
overdrachtsfouten. Bovendien kunnen mogelijkheden
voor het combineren van werkzaamheden en/of leveringen met andere werken, zowel tijdens het ontwerp
als tijdens de uitvoering, voordeel opleveren.
Voorlopig ontwerp
Nadat blijkt dat het plan levensvatbaar is, wordt vanuit
het schetsplan, het Programma van Eisen en de terreinmeting, een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp
wordt met betrokken partijen geëvalueerd en voortdurend getoetst aan het beschikbare budget. Zo nodig
vinden hierop aanpassingen plaats waarna het definitieve ontwerp/uitvoering volgt.

Natte duinen –
			 Droge voeten
Niet over een nacht ijs
Combibaan Gramsbergen
In opdracht van IJsvereniging ‘Ons Genoegen’ uit Gramsbergen zijn al in 2003
de eerste tekeningen gemaakt voor een ijsbaan en skatebaan. Op basis van
dit initiatief heeft KWS Infra een ontwerp en raming gemaakt. Deze vormden
basis voor het subsidietraject en de exploitatie van de combibaan.
Lange aanloop
Midden 2007 kwam groen licht voor
de verschillende subsidies in zicht.
Het uitvoeringsontwerp en het
uitvoeringsplan werden ontwikkeld.
De definitieve goedkeuring van de
subsidiënten kwam na de bouwvak
van 2008, met uitzondering van het
krabbelgedeelte van de ijsbaan. Deze
subsidieaanvraag was nog onderweg
bij de start van de aanleg.
Het definitieve ontwerp is tot stand
gekomen na intensief overleg met
de IJsvereniging, ISA sport (Instituut
voor Sport Accomodaties) en de gemeente Hardenberg. In het ontwerp
zijn uiteindelijk diverse voorzieningen
voor andere sportverenigingen meegenomen zodat het een multifunctionele sportaccommodatie kon worden.
Er kan zowel volleybal, jeu de boules
als voetbal worden gespeeld.
Certificaten behaald
ISA sport is als onafhankelijke partij betrokken bij het traject. In de
voorbereiding heeft deze organisatie
meegedacht over de verschillende
eisen en normen van het NOC / NSF.
Tijdens de aanleg heeft ISA sport de
keuringen van de onderbouw en de
toplaag van de baan uitgevoerd. Nu

de aanleg gereed is en alle keuringen
en testen positief zijn beoordeeld,
kunnen de verschillende certificaten
worden uitgereikt. KWS Infra ontving een certificaat voor de aanleg
van dit type baan en IJsvereniging
‘Ons Genoegen’ ontving een certificaat om op de baan nationale en
internatonale wedstrijden te organiseren in zomer en winter.
Eerste officiële wedstrijd
Tijdens de aanleg is de baan al in
gebruik genomen als schaatsbaan.
De deklaag moest toen nog worden
aangebracht maar ondertussen kon
de baan, die onder water gezet was,
al naar hartenlust worden gebruikt.
Het laagje water loopt via een vrijverval leiding met afsluiter vanuit
het nabij gelegen Stieltjeskanaal
de baan op. De hemelwaterafvoer
voor de zomer wordt dus als water
aanvoer gebruikt in de winter.
Het totale traject van ontwerp tot
en met oplevering heeft zes jaar
geduurd. Door inventief werken en
door de zelfwerkzaamheid van de
IJsvereniging met de lokale ondernemers is er een uniek project gerealiseerd.

KWS Infra, vestiging Leek heeft het werk ‘Herstel Oorspronkelijke Hydrologie op Midden –Terschelling’ op de openbare markt aangenomen. Staatsbosbeheer is de aanbesteder en er waren vier inschrijvers. Het werk wordt,
onder andere, uitgevoerd in het kader van het herstelproject Life duinen en
mede gefinancierd door de provincie Fryslân. De participanten zijn Wetterskip Fryslân en de gemeente Terschelling.
Op verzoek van de opdrachtgever is KWS Infra snel gestart met de voorbereiding en binnen één week
waren er al twee rupskranen aan
het afplaggen in het duingebied.
Vanwege de droge zomer waren de
duingebieden begin oktober nog
zo droog dat het afplagwerk, het
graven van sloten en leggen van
duikers in den droge uitgevoerd
kon worden. Gelukkig maar want
eind november stond er al een
meter water in de verschillende
“plakken”. De aanleiding voor dit
waterplan was de verdroging van
de duinvalleien en wateroverlast in
bepaalde gebieden. Als het flink regende werd de neerslag in West aan
Zee, Midsland aan zee, Midsland Noord en bij de nabijgelegen campings
niet goed afgevoerd. Er zijn tussen de verschillende duingebieden verbindingen aangelegd om zo het water vast te kunnen houden in de duinen en
in de bewoonde gebieden wateroverlast tegen te gaan.
Alle overtollige grond wordt in het terrein verwerkt en hiermee worden
natuurlijke oevers en duinen gecreëerd die een prachtig beeld geven aan
het terrein. Nog mooier is het dat er weer leefruimte komt voor de verschillende planten (zoals de draadgentiaan en ronde zonnedauw) en diersoorten
(onder andere de rugstreeppad en diverse watervogels). Om wildgroei
van ongewenste soorten grassen en rietsoorten binnen de verschillende gebieden te voorkomen, wordt het afplagmateriaal op een vaste plaats op het
eiland in depot gezet.
In het kader van het bestek wordt ook het eerste, vierhonderd meter lange,
betonpad op het eiland aangelegd. Vanwege de verhoogde waterstand in
het gebied wordt dit hoger aangelegd. Omdat het nu zo mooi hoog ligt, is
vanaf dit pad langs het Sterneplak, het verderop gelegen Waterplak goed
te zien. Met de hydrologische werkzaamheden achter de rug bereidt KWS
Infra zich voor op de asfalteringswerkzaamheden van de Badweg richting
Paal 8 en de verbindingsweg tussen West aan Zee en Midsland aan Zee. De
asfaltmachine heeft een constante aanvoer van asfalt nodig, en dat is op
een eiland, logistiek gezien, natuurlijk een echte uitdaging.

Reconstructie N470
Bouwteam partner
WSP Infra is als bouwteam partner, interactief betrokken bij
het ontwikkelingsproces. Indien
gewenst, kan WSP Infra ook als
contractpartner optreden waardoor zij zelf verantwoordelijk is
voor het vastgestelde budget ten
behoeve van de infrastructurele
werkzaamheden. Mogelijke financiële verrassingen in de toekomst
zijn hierdoor klein of zelfs uitgesloten. Het uiteindelijke doel van
deze wijze van samenwerken is het
realiseren van een project binnen
de daarvoor vastgestelde budgetten/ tijdsplanning, snelle realisatie
en lagere “totale” stichtingskosten.
Projecten als Strijp S (Eindhoven)
en het Anthony Fokker Business
Park (Schiphol) Plan Tij (Dordrecht)
vormen hier het levende bewijs van.

Na een succesvolle prekwalificatie
en tenderfase, ontving KWS Infra,
vestiging Rotterdam op 27 augustus
2009 officieel opdracht voor het
uitvoeren van grootschalig onderhoud aan de N470 in Delft. Tijdens
de aanbesteding op 1 juli bleek uit de
EMVI berekening dat vooral goed gescoord werd op het afwateringsplan
en het minimale aantal nachtafsluitingen. Onder meer door deze punten,
werd de laagste fictieve inschrijfsom
behaald. Het ontwerpbureau van vestiging Rotterdam is, in samenwerking
met IV Infra, rond de bouwvak begonnen aan het definitieve ontwerp van
de N470.

tijdens vier weekendafsluitingen
zijn afgerond. Er is circa 20.000
ton asfalt weggehaald en opnieuw
aangebracht, inclusief markering,
kleinschalig onderhoud aan de
kunstwerken, onderhoud en vervanging van voegovergangen, gietasfaltstroken en het aanbrengen van
nieuwe lussen voor de VRI (verkeersregelinstallaties). Verder is over een
gedeelte van het tracé de geleiderail
aangepast. Begin dit jaar worden
de laatste twee fasen en de overige

werkzaamheden op het gebied van
VRI verricht. Dit behelst vooral het
ombouwen van de VRI naar LED en
het aanbrengen van een glasvezelverbinding tussen de VRI’s.
Er is een goede samenwerking binnen dit integrale project tussen de
opdrachtgever Provincie Zuid-Holland en de uitvoerende VolkerWessels bedrijven KWS Infra, STEP en
Vialis. De gezamenlijke project startup is hier een goed voorbeeld van.
Naar verwachting zullen de laatste
werkzaamheden van dit project rond
mei 2010 worden afgerond.

Zes fasen
Dit Design & Construct project wordt
in zes fasen uitgevoerd, waarvan
de eerste vier fasen in november
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Renovatie Stalen Bruggen
Nederland heeft een grote achterstand in het onderhoud van stalen
bruggen. De Haringvlietbrug was
daar een goed voorbeeld van. In het
najaar van 2008 heeft Rijkswaterstaat daarom de opdracht gegeven
tot een multidisciplinair renovatie
project (Design & Construct) van
deze brug. Het project is uitgevoerd
door KWS Infra, vestiging Zwijndrecht met Smits Neuchâtel, Van
Straten Geleiderail, VolkerRail en
Traffic Service Nederland.
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Copyright
Het overnemen van (delen van)
artikelen uit KWS Markant is toegestaan.
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Haringvlietbrug
De Haringvlietbrug bestaat uit een
stalen hoofdbrug met een vast deel
aan de zuidzijde van duizend meter
lang, een stalen basculebrug (met een
aluminium dek op de hoofdrijbanen en
een houten dek op de parallelrijbaan
met kelderpijler) en een stalen aanbrug met een vast deel aan de noordzijde van tachtig meter lang.
Het grote onderhoud bestond onder
meer uit:
- renovatie van het bewegingswerk
- een nieuwe bedieningsconsole
- het vervangen van de asfaltconstructie renovatie van de opleggingen
- renovatie van de voegovergangen
- nieuwe voertuigkeringen
- een nieuwe verlichting
KWS Infra heeft ook de elektrotechnische installaties gerenoveerd. Deze
renovatie bestond onder meer uit:
- de engineering, vervanging en/of
nieuwbouw van de verlichtingsystemen
- landverkeer- en scheepvaart
beseining
- afsluitbomen
- energievoorziening
- noodstroomvoorziening
- besturing van de aandrijving
- communicatiesystemen beeldschermbediening
- CCTV-installaties
Voor de uitvoering van dit werk is
een overkappingconstructie op rail
ontwikkeld zodat ondanks het najaar
de kwaliteit van werkzaamheden aan
het dek gegarandeerd kon worden.
Belangrijke bijkomende voordelen van
de toepassing van de overkappingconstructie waren de snellere uitvoeringstijd van het werk en de beperkte
overlast voor de omgeving.

“Project Renovatie Bruggen”
Op dit moment werkt KWS Infra, in
samenwerking met Smits Neuchâtel,
BKB infra en VolkerRail, aan twee
andere tenders van grote bruggen
voor Rijkswaterstaat. Eén ervan is
het “Project Renovatie Bruggen”,
waarbij acht stalen bruggen gerenoveerd moeten worden met Hoge
Sterkte Beton (HSB). Alle bruggen
zijn uitgevoerd met een orthotroop
stalen brugdek en hebben te kampen met vermoeiingsscheuren door

toegenomen verkeersbelasting en
intensiteit. De oplossing hiervoor is
het overlagen van het brugdek met
een dunne laag HSB. Deze techniek,
ontwikkeld door Rijkswaterstaat,
is al op twee andere bruggen toegepast. De renovatie van de bruggen met HSB zorgt voor een nadere
uitwerking van het overlagingproces
en bredere verspreiding van kennis hierover. Drie partijen gaan een
raamovereenkomst aan voor de
renovatiewerkzaamheden.

Brug

Periode

Muiderbrug
Scharbergbrug Elsloo
Boogbrug Beek
Kreekrakbrug
Galecopperbrug
Waalbrug bij Ewijk

Mei 2010
2010 – 2011
September 2010
2012 (indicatief)
2011 & 2012 (indicatief)
2012 (indicatief, na openstelling nieuwe brug
bij Ewijk)
Circa 2013 (indicatief, in samenhang met project
MaVA = ontsluiting Mainport Rotterdam)
Circa 2014 (indicatief)

Suurhoffbrug
Brienenoordbrug

Project KARGO
De andere tender voor Rijkswaterstaat is het project KARGO. Dit project
betreft renovatie en levensduurverlengende werkzaamheden aan vijf vaste
stalen boogbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal waaronder:
- een stalen boogbrug over het Lekkanaal
- een stalen boogbrug met een beweegbaar deel over het Buiten-IJ
- de nieuwbouw van een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
Deze Kargo bruggen bevatten gelijksoortige onderhoudsachterstanden en
problemen als de Hoge Sterkte Beton bruggen maar hebben geen vermoeiingsverschijnselen in de dekplaat. De combinatie KWS Infra en Mercon Steel
Structures heeft dit Design & Construct contract aangenomen. De inbreng van
Mercon is van belang voor de nieuwe stalen brug en de constructieve verstevigingen van de bestaande bruggen. Onder de vlag van KWS Infra werken Smits
Neuchâtel en VolkerRail ook bij het project Kargo.

