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KWS Infra en haar partners bouwen
samen slimmer
Onder de noemer Samen Slimmer Bouwen is KWS Infra gestart met de implementatie van LEAN-management.
LEAN-management is het resultaat van de stappen die ten grondslag liggen aan LEAN-productie. LEAN-productie is de
naam van het Toyota Productie Systeem (TPS) om auto’s te produceren.
We produceren bij KWS Infra echter geen auto’s aan de lopende band, in de
beschermde omgeving van een fabriek, gedurende een lange tijd, met een
wereldwijde grote afzetmarkt. We realiseren bij KWS Infra unieke projecten
(geen project is immers hetzelfde), waarbij elke keer de inzet van mensen,
materiaal, materieel en ﬁnanciële middelen opnieuw wordt georganiseerd.
Naast verschillen zijn er ook veel overeenkomsten met een productiebedrijf:
de processen zijn, ongeacht de locatie, nagenoeg hetzelfde (calculatie, werkvoorbereiding, administratie, uitvoering). Dit geldt ook voor de werkgangen:
opbreken, frezen, asfalteren, rioleringen, aanbrengen bestratingen. De randvoorwaarden verschillen, maar het proces is identiek.
Om de suggestie te voorkomen dat we KWS Infra als een autofabriek zien
en uit het oog verliezen dat we elk project nieuw maken, is er voor gekozen
de terminologie aan te passen. LEAN-management is vervangen door Samen
Slimmer Bouwen om de methode KWS Infra eigen te maken.
Hoe bereiken we dat?
Samen Slimmer Bouwen wordt bereikt door onnodige handelingen (verspillingen) in de breedste zin van het woord weg te nemen uit productieprocessen
en deze processen zo te stroomlijnen dat er geen verspilling meer optreedt.
Dit wordt bewerkstelligd door stapsgewijs processen te verbeteren, te optimaliseren en te borgen tot het punt dat er geen optimalisatie meer is.

Omdat er altijd wat te optimaliseren
en te verbeteren valt, is het proces
eindeloos en verbetert men continu.
Dit gaat soms met grote stappen,
soms met kleine. De organisatie,
die Samen Slimmer Bouwt, haalt
deze verbeteringen niet van bovenaf, maar van onderaf, vanaf de
werkvloer. Degene die het maakt, is
degene die het kan verbeteren. Verbetering dient door de organisatie
te worden opgebracht. Het kan dus
niet van bovenaf worden opgelegd,
maar moet wel worden gedragen van
bovenaf!
Doordat werknemers worden
uitgedaagd te blijven verbeteren,
is de Samen Slimmer Bouwende
organisatie lerend. Verbeteringen
worden vanaf onderin de organisatie
ingebracht en doorgevoerd naar de
top van de organisatie. We luisteren

Continue verbetering door Samen Slimmer Bouwen
Het streven naar continue verbetering staat bij KWS Infra hoog in het vaandel. Dit is niet iets wat we alleen willen, het
wordt ook door de markt afgedwongen. Enerzijds door hogere eisen van opdrachtgevers en andere contractvormen
die meer verantwoordelijkheden bij de aannemer neerleggen. Anderzijds door collega aannemers die niet stil staan en
de zware concurrentie die we ondervinden in de aanbestedingsmarkt. Om in deze dynamische en zwaar concurrerende
markt goed te kunnen blijven presteren, is het noodzakelijk om beter, sneller en goedkoper te zijn. Door het toepassen
van Samen Slimmer Bouwen blijft KWS Infra aan de eisen en wensen van opdrachtgevers voldoen en leveren we ook
daadwerkelijk wat de opdrachtgever wil en blijven we daarnaast de concurrentie voor.

Op weg naar een slimmer
bedrijfsbureau
(pagina 2)
Het bedrijfsbureau van KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard beseft
dat onze projecten slimmer kunnen worden aangepakt. En dat doen ze dan ook.

N50 Ramspol-Ens: Winst in tijd en
werkwijze door continu overleg
(pagina 10)
Op het project wordt Samen Slimmer
Bouwen toegepast bij de planning.
Hierdoor gaat de uitvoering sneller en
zijn de werkzaamheden beter op elkaar
afgestemd.

HERA-System: Wereldprimeur in
duurzame asfaltrecycling
(pagina 11)
KWS Infra introduceert, samen met VolkerWessels en VSM, het HERA-System,
de asfaltcentrale van de toekomst!

naar de werknemers en ondernemen
actie op de zaken die werknemers
aandragen. De werknemers zien dat
er invloed is om zaken te verbeteren
en dat er naar ze wordt geluisterd.
Hierdoor zijn ze empowerd en committed (daadkrachtig en toegewijd).

In deze uitgave van Markant delen wij onze ervaringen met Samen Slimmer Bouwen.
Veel leesplezier,

“Waar je struikelt,
ligt je grootste schat
begraven!”
(waar een fout wordt
gemaakt, ligt het
grootste leermoment!)

Rolf Mars
Directeur KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard
Voorzitter Stuurgroep Samen Slimmer Bouwen
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Op weg naar een slimmer bedrijfsbureau
Binnen het bedrijfsbureau van KWS
Infra Amsterdam-Heerhugowaard
leeft het besef dat werkzaamheden
slimmer kunnen. De afdeling werkvoorbereiding is aan de slag gegaan
met de methode Samen Slimmer
Bouwen (SSB).
Het werk dat buiten wordt gerealiseerd, is eerst door het bedrijfsbureau aangeboden en aangenomen.
Voor een aanbieding wordt een
calculatie gemaakt, eventueel met
ontwerp input vanuit het projectbureau. Na opdracht gaat de
werkvoorbereiding aan de slag.
De werkvoorbereider regelt alles
wat nodig is om met het project
te starten. Uiteindelijk draagt de
werkvoorbereider het werk over aan
de uitvoerder. Deze afdelingen bij
elkaar noemen wij het bedrijfsbureau.

Na het volgen van een SSB-event
dag zijn de werkvoorbereiders onder
begeleiding van Max Moerke (SSBmanager) aan de slag gegaan. Een
goed handvat is hierbij het inzichtelijk maken van de doorlooptijd van
een product.
De doelstelling is gezamenlijk
opgesteld: het verkorten van de
doorlooptijd met vijftig procent.
Samen Slimmer Bouwen bestaat uit
de volgende stappen:
1. Current state
Als eerst zijn alle werkzaamheden in
kaart gebracht. Elke stap vanaf de
aanbesteding tot het laatste moment dat de werkvoorbereider een
verrichting doet voor een project.
Zo’n procesomschrijving heet de

‘Current state’ (Huidige status). Tot grote verbazing van de werkvoorbereiding waren er 336 stappen nodig om het werk over te dragen aan de
uitvoering.
2. Dream state
Het ultieme doel is om een doorlooptijd te generen zonder verlies. In de
‘Dream state’ (Droomstatus) is omschreven wat nu echt de werkzaamheden
zijn, die iets toevoegen aan het project. Deze doorlooptijd is ﬁctief en niet
realistisch, maar wel het ultieme doel.
3. Future state
Belangrijk is om een status te bepalen die in de nabije toekomst haalbaar en
realistisch is. Deze status noemen we ‘Future state’ (Toekomstige status). Er
worden acties gedeﬁnieerd om van de ‘Current state’ naar de ‘Future state’
te komen. Binnen zestig dagen worden alle acties gestart en, indien mogelijk,
afgerond.
4. Resultaten tot nu toe
Het toepassen van de SSB-methodiek gaat niet zonder slag of stoot. Het herzien van processen geeft discussie en kost tijd. Een andere, meer innovatieve
denkwijze aanleren is erg wennen. Positieve resultaten zorgen voor positieve

gedachten en meer uitdaging.
Binnen een paar maanden is al
duidelijke vooruitgang geboekt. Zo
levert een duidelijker omschreven
taakverdeling rust op. Bij een aantal
SSB-partnerbedrijven slaan we het
offerte stadium over. Hiermee zijn
zeven interne formulieren vervallen. Dit geeft een positief gevoel
om verder te gaan. In totaal zijn er
dertig procent minder stappen in het
werkproces.
Implementatie van SSB is een continu proces van innovatief en positief
denken. Over tien jaar is dit proces
nog gaande dan niet als methode
maar als één geheel verbonden met
ons werkproces.

“Het is zo mooi om te zien dat vier dagen werk
op de werkvloer
oogt als ruim twee weken!”
Beleving
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Bouwplaatsmedewerkers Peter
Vink en Hans Kooy werken aan het
project Oosterduin te Haarlem. Hier
wordt een betere doorvoer en afscheiding van regen- en afvalwater
gerealiseerd. Hoe ervaren zij Samen
Slimmer Bouwen tot nu toe?

gewaardeerd en heb meer respect
gekregen voor collega’s van andere
disciplines. Er is duidelijkheid over
de werkzaamheden, leveringen
staan tijdig op de juiste plaats en je
loopt elkaar minder voor de voeten.
Het geeft meer rust.”

In het begin was het wel even wennen. ,,Het meedenken en overleggen is behoorlijk intensief”, vertelt
Peter. ,,Meer betrokkenheid en
open communicatie geeft echt
een teamgevoel. Ik voel me meer

Zijn collega Hans vult aan: ,,Het is
beter dat er binnen de planning tijd
wordt gereserveerd voor onzekere
factoren, zoals je deze tegenkomt bij
het uitvoeren van grondwerk. Onder
de grond kom je bij het rioolwerk,

kabels en aansluitingen tegen die
anders zijn als op tekening.”
Voor onze bouwplaatsmedewerkers
is het vele communiceren en overleggen erg wennen.
Hierdoor neemt het teamgevoel en
wederzijds respect toe. De positieve
sfeer draagt bij aan een soepelere
uitvoering van een project. Peter:
,,De lijnen zijn veel korter en je weet
als team waar je heen wilt. Ik zou
niet anders meer willen werken.”

Ervaring
bij binnenstedelijke
reconstructies

Doorlooptijd reconstructie
N313 teruggebracht van
elf naar zes weken

Na een cursus ‘Samen Slimmer Bouwen’ pasten uitvoerders Ton van der Steen
en Martijn Slot de werkmethode voor het eerst toe op het project Herenweg in
Heemstede. Bij deze binnenstedelijke reconstructie was het wennen om van
de ’oude’ vertrouwde manier van werken naar de SSB-aanpak over te gaan.
Het eerste project
Met de cursus nog fris in het geheugen zijn Ton en Martijn ambitieus
begonnen met de SSB-planning op te
zetten voor de binnenstedelijke reconstructie. De planning is opgesteld
door de mensen die het werk daadwerkelijk maken. Niet de uitvoerder,
maar de collega’s op de werkvloer
stellen hem op! Om de mensen goed
te laten nadenken over het werk is het
van belang een helder doel te stellen.
Op het project Herenweg was het
doel om de doorlooptijd met vijftig
procent te verkorten. Het resultaat
van de planning was dat alle werkzaamheden strak op elkaar waren gepland en de ambitieuze opleverdatum
ver voor de datum in het bestek lag.
De SSB-planning geldt als basis voor
het werk: door het werk zelf te plannen, committeert men zich eraan. Om
de dagelijkse voortgang te bewaken,
informeert men elkaar in een dagelijks overleg (de cockpit). Problemen
worden ter tafel gebracht en onderling direct opgelost. ,,En waar nodig
springt de uitvoerder bij”, vertellen
de uitvoerders van KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard.
,,Doordat de mensen zelf het werk
plannen raken zijn ze meer geïnformeerd en betrokken bij het werk,
hierbij is de communicatie tussen collega’s op de werkvloer en uitvoerder
cruciaal.”
Door onvoorziene werkzaamheden
liep het project toch vertraging op.
De SSB-planning is echter heilig.
“Door extra inzet en het werk slimmer aan te pakken is de opleverdatum
toch gehaald. De opdrachtgever was
heel erg tevreden. De eerste keer
vergt het behoorlijk wat extra inspanning maar we hebben heel veel ervaring opgedaan. Het volgende project
gaan we nog slimmer aanpakken!”

De huidige projecten
De valkuilen waar men bij het eerste
project op stuitte, zijn in de huidige
projecten beter in kaart gebracht.
Door duidelijke informatie en goede
communicatie tussen alle partijen
weet iedereen wat hij moet doen.
Door de opgedane ervaring uit het
eerste project heerst er nu meer rust
dan tijdens het eerste project. We
werken beter samen als een team.
,,Het is ook erg leuk om te zien dat
er minder fout gaat, omdat er vooraf
beter over wordt nagedacht. Dit
moet tot minder faalkosten gaan leiden”, vertelt Martijn. ,,Als uitvoerder treedt je meer op als een soort
teamleider naar je collega’s buiten
en regel je de randvoorwaarden zoals leveringen en administratie.’’
Overbrengen
Het overbrengen van de ervaring
met de ‘Samen Slimmer Bouwen’
methode is erg belangrijk. Ton: ,,Een
uitvoerder kan na een SSB-cursus
een project opstarten samen met
een voorman of uitvoerder, die al
ervaring heeft met de methode. Dat
zou een goede manier kunnen zijn.
Minder ervaren collega’s worden zo
snel en beter bekend met de valkuilen, maar ook met de slimme mogelijkheden van de methodiek.’’
Conclusie
Op basis van onze ervaringen kunnen
we concluderen dat de implementatie van de ‘Samen Slimmer Bouwen’
methode bij binnenstedelijke reconstructies, een groot succes is voor
iedereen. Door samen te evalueren,
deel je ervaring waarbij je verbeteringen weer door kan voeren in het
volgende SSB-project. We bouwen
Samen echt Slimmer!

In opdracht van de Provincie Gelderland heeft KWS Infra, vestiging Zwolle
in de eerste helft van 2012 de eerste twee fases van het project ‘Reconstructie en Onderhoudswerkzaamheden N313 Aalten – Lichtenvoorde
uitgevoerd. Door het toepassen van Samen Slimmer Bouwen is de uitvoeringsduur van het project van elf naar zes weken teruggebracht.
Voor de start van het project zijn twee bijeenkomsten met de betrokken
partijen belegd. In de eerste bijeenkomst is uitleg gegeven over de principes van Samen Slimmer Bouwen en het doel (het verkorten van de doorlooptijd) wat we wilden behalen op dit project.
Aan het eind van de eerste bijeenkomst kregen alle disciplines de opdracht
mee om voor zichzelf goed in kaart te brengen welke werkzaamheden zij
uitvoeren, hoeveel tijd daarmee gemoeid is en andere relevante zaken voor
de planning. Tijdens de tweede bijeenkomst, de planningsdag, kon aan de
hand hiervan al in de ochtend de planning definitief worden vastgesteld en
werd het beoogde doel in de planning behaald.
Deze planningsdag met alle disciplines zorgde ervoor dat de verschillende
disciplines meer begrip en respect voor elkaars taken en werkzaamheden
kregen. Knelpunten konden in een vroeg stadium worden opgelost en
zaken, die extra aandacht behoefden, werden besproken. Op deze manier
was de planning een gezamenlijke verantwoordelijkheid waaraan elke discipline zich kon en wilde conformeren.
Tijdens de uitvoering van dit werk kwamen dagelijks alle disciplines, op
dezelfde tijd in de uitvoerderskeet (cockpit) bij elkaar om de voortgang te
bespreken en mogelijke problemen in de planning aan de orde te stellen.
Zo kon dan ook tijdig bijgestuurd worden indien er problemen waren. Het
voorafgestelde doel in de uitvoering is gehaald. Het werk is in zes weken
gerealiseerd.
Inmiddels heeft de evaluatie van fase
een en twee plaatsgevonden. Over
het algemeen werd waardering uitgesproken over het werken volgens
Samen Slimmer Bouwen. Tijdens de
evaluatie zijn de opgedane ervaringen
besproken: wat heeft het opgeleverd,
wat ging minder goed en wat gaan we
anders doen?
Als belangrijkste aandachtspunt
kwam naar voren dat er toch beter
gebruik moet worden gemaakt van
de cockpit. Nu gebeurde het nog weleens dat in de loop van de dag contact
moest worden gezocht met een andere partij over zaken die niet helemaal
duidelijk waren. Dergelijke zaken zouden in de cockpit aan de orde gesteld
moeten worden.
Met dit punt en de andere aandachtspunten uit de evaluatie gaat KWS Infra, vestiging Zwolle aan de slag zodat de nog te realiseren derde fase nog
beter verloopt dan de eerste twee.
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Truckers overnachten veiliger in Rotterdamse haven

Diefstal van vrachtauto’s en lading veroorzaakt in Nederland jaarlijks 350 miljoen euro schade! Ook de Rotterdamse
haven heeft hiermee te maken. Jaarlijks bezoeken honderdduizenden vrachtauto’s de Rotterdamse haven om lading te
brengen of te halen. Een deel van de chauffeurs moet in het gebied wachten of overnachten.
Omdat de huidige parkeervoorzieningen onbewaakt waren kwam de
veiligheid van de chauffeurs en hun
lading in het geding. Ook veroorzaakte het overnachten, in een omgeving die daarvoor niet is ingericht,
aanzienlijke overlast. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft daarom geïnvesteerd in drie bewaakte truckparkings met vele faciliteiten en heeft
het project vorig jaar december in
een DBMO contract (Design, Build,
Maintain, Operate) aan KWS Infra
gegund.
In het havengebied van Rotterdam
geldt per 15 augustus een strenger
parkeerbeleid voor vrachtauto’s.
Chauffeurs mogen niet meer over-
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nachten in de cabine langs de openbare weg. Zij kunnen 24/7 terecht
op drie nieuw aangelegde bewaakte
truckparkings in het havengebied van
Rotterdam: één in de Waalhaven en
twee in de Botlek. In totaal hebben
de parkings een beveiligde parkeercapaciteit voor 273 vrachtauto’s.
Voor het parkeren geldt een tarief
van één euro per uur tussen 18:00 uur
en 06:00 uur met een maximum van
tien euro. Overdag is het parkeren
gratis. Tegen geringe betaling kunnen vele extra voorzieningen op de
parkings worden verkregen.
De beveiligde truckparkings zijn als
een integraal VolkerWessels project
aangelegd door de combinatie KWS

Infra, Vialis en PCH. Als onderaannemer zijn de VolkerWessels-bedrijven
Vialis Infratechniek, Holland Systemen, Aveco de Bondt en Volker
Safe Guard bij het project betrokken. De parkings zijn 365 dagen per
jaar, 24 uur per dag toegankelijk
en zullen met vier slotjes (security
level 4) en service level 3 worden
gecertiﬁceerd, conform Truckparklabel TPL. Behalve dat de chauffeurs
veiliger kunnen overnachten, kunnen zij gebruik maken van het toilet,
wasgelegenheid en douche. Ook
kunnen zij TV kijken in een gezamenlijke verblijfsruimte. Een draadloze
internetverbinding (wiﬁ), vendinmachine, wasmachine, droger en
fax ontbreken uiteraard niet. In de

buitenruimte zijn picknickplaatsen
ingericht. Vrachtwagens die stroom
nodig hebben voor het koelen of
verwarmen van de lading kunnen
aansluiten op koelmotoren.
De truckparkings zijn in principe onbemand en worden vanuit de alarmcentrale van Volker Safeguard in
Zaandam bestuurd. KWS Infra heeft
gezorgd voor de bouwcoördinatie,
omgevingsmanagement en vergunningenmanagement, de engineering
en uitvoering van de bovengrondse
en ondergrondse infrastructuur, de
bouw van het sanitairgebouw, hekwerken en terreininrichting. Vialis is
verantwoordelijk voor de engineering en aanleg van onder andere de
speedgates, pollers, tourniquets,
kentekenherkenning, een mifare
passysteem, wiﬁ en kasten met vaste
stroompunten voor de koelmotoren
en het Parktrac parkeersysteem.
Holland Systemen heeft de camera’s
geleverd en ingenieursbureau Aveco
de Bondt heeft, daar waar noodzakelijk, de nodige ingenieursdiensten
verricht. PCH verzorgt de komende
drie jaar de exploitatie, onderhoud
en beheer van de parkings. Door de
vele disciplines, die binnen VolkerWessels aanwezig zijn, met elkaar te
verenigen is er een prachtig resultaat
bereikt en is het voor de vrachtauto
chauffeurs en hun lading in Rotterdam veiliger geworden met minder
overlast voor de omgeving Waalhaven en Botlek.

Ontwikkelingen
in GWW-land:

Systems
Engineering
Binnen VolkerWessels zijn de afgelopen
jaren diverse grote Design & Construct projecten aangenomen en uitgevoerd waarbij
Systems Engineering (SE) als methodiek
werd voorgeschreven. Grote snelwegprojecten als A2 Rondweg Den Bosch, A2
Holendrecht - Maarssen, A2 Hoogelegen,
SAGO A1/A6 zijn hier voorbeelden van. Niet
alleen bij grote overheidsprojecten wordt
SE voorgeschreven. Ook private partijen
en gemeentes komen tegenwoordig met
vraagspecificaties waarin de klantvraag in
principe functioneel is gespecificeerd.
Omdat in Design & Construct contracten
de ontwerpverantwoordelijkheid bij de
opdrachtnemer wordt neergelegd, betekent dit dat samenwerking tussen de
verschillende disciplines zeer belangrijk is.
Ontwerpkeuzes van één partij kunnen grote
consequenties hebben voor andere partijen binnen de combinatie. Dit is één van
de redenen waarom een integrale aanpak
vanaf de start van het project essentieel
is en waarom destijds VolkerInfra is opgericht. Door niet een oplossing aan te reiken
maar functies en eisen in een contract op te
nemen, worden marktpartijen de vrijheid
gegeven om innovatieve oplossingen te bedenken en toe te passen. Dit zou uiteindelijk
voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer positief kunnen uitpakken.
Natuurlijk wordt niet alleen binnen VolkerWessels SE kennis opgedaan, maar ook andere (markt)partijen zijn continu bezig met
kennisontwikkeling op dit gebied. Via participatie van KWS Infra in de programmacommissie “Speciﬁceren en Systems Engineering” wordt kennis gedeeld. Deze commissie
werkt samen met INCOSE-NL (de Nederlandse sectie van de International Counsil
of Systems Engineering), en de Stuurgroep
Systems Engineering, een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, ProRail,
Bouwend Nederland, NL-ingenieurs en de
vereniging van Waterbouwers.

Samen Slimmer Bouwen bij KWS Infra,
vestiging Utrecht
Ook KWS Infra, vestiging Utrecht heeft dit jaar een enthousiaste start gemaakt met de implementatie van LEAN
technieken en het gedachtegoed achter Samen Slimmer Bouwen. De leden van het managementteam en enkele
projectleiders hebben de vier daagse training doorlopen, waarna direct is gestart met het toepassen van LEAN
plannen en met het optimaliseren van onze organisatie. Inmiddels hebben we een aantal projecten en processen
met deze technieken aangepakt. Hieronder treft u de ervaringen van KWS Infra, vestiging Utrecht.
Op de Rondweg Houten heeft KWS Infra, vestiging Utrecht met SSB een strakke planning opgesteld. Deze planning was er mede de oorzaak van dat KWS Infra het werk op basis van EMVI heeft aangenomen. De tevredenheid bij de gemeente Houten hierover heeft geleid tot opdrachtverstrekking van een extra fase ter grootte van
260.000 euro.
In samenwerking met VolkerRail is de renovatie van circa drie kilometer trambaan in Utrecht, Nieuwegein en
IJsselstijn (SUNIJ-lijn) volgens de LEAN methodiek ingepland en uitgevoerd in een ‘treinvrije periode’ van zes
weken. Hier werd in het voortraject door de verschillende bouwpartners veel gediscussieerd over bereikbaarheid en werkvolgorde, waardoor het tijdens de uitvoering, ondanks de grote uitdagingen logistiek opvallend
soepel verliep.
Binnen combinatie De Utrechtse Tulp (reconstructie A27 / A28) heeft KWS Infra proactief de LEAN technieken
helpen implementeren. Hiermee is het de combinatie gelukt om de starttijd van de nachtelijke werkzaamheden
met vijftig procent in te korten waardoor de effectieve productietijd van de zes asfaltsets per nacht met circa
vijftien procent toenam! Inmiddels zijn al weer twee grote weekendafsluitingen van de A28 met de LEAN planningstechnieken ingepland en begint men gewend te raken aan deze methode van plannen.
Op administratief gebied heeft de focus gelegen op het aanpakken van ergernissen en onduidelijkheden in
processen en papierstromen. Veelal zijn deze in het verleden zo ‘gegroeid’ en werkt het verfrissend om het nut
en de noodzaak te analyseren. Hierbij ligt de focus op het weglaten van onnodige handelingen en formulieren.
KWS Infra, vestiging Utrecht heeft ervoor gekozen om deelprocessen aan te pakken waar de grootste ergernissen spelen. Deze wijzigingen zijn relatief snel door te voeren en het resultaat is direct duidelijk.
Elke ingezet initiatief levert wel een leermoment op! Zo is inmiddels ondervonden dat mensen snel terugvallen
op ‘oude gewoontes’ en het tijd en aandacht vergt om je nieuwe dingen eigen te maken. Ook is niet iedereen als
vanzelfsprekend direct enthousiast en zal er regelmatig prioriteit gesteld moeten worden aan het inruimen van
tijd en aandacht om de zaken goed te regelen. Door tijdsdruk ligt het gevaar op de loer om snel terug te grijpen
naar oude planningstechnieken.
Momenteel is KWS Infra, vestiging Utrecht druk bezig om beleidsdoelstellingen te formuleren waar de komende tijd op gestuurd gaat worden. Hierdoor wordt het belang van Samen Slimmer Bouwen voor ons bedrijf helder gecommuniceerd naar de medewerkers. Het uiteindelijke doel blijft: “Het creëren van een zichzelf continu
verbeterende organisatie welke de strijd met concurrentie nu en in de toekomst kan blijven winnen.”

Deze stuurgroep heeft de methode SE in
de sector geïntroduceerd door de leidraad
SE voor de GWW. Inmiddels zijn er twee
SE leidraden uitgebracht om binnen de
bouwsector een gemeenschappelijke taal en
methode te creëren om zo projecten beter
te kunnen realiseren. De derde SE leidraad
is inmiddels in de maak. Via de Klankbordgroep SE (via Bouwend Nederland) is VolkerInfra actief om ook via deze weg input
te leveren voor het opstellen voor de derde
leidraad SE. Zo dragen wij als VolkerWessels-bedrijven niet alleen bij aan het ontwikkelen van deze gemeenschappelijke taal,
maar blijven we tevens op de hoogte van de
ervaringen van andere partijen binnen onze
sector.
Voor meer informatie over Systems Engineering, bezoek de website van het CROW
(www.crow.nl/systemsengineering)

5

Samen Slimmer Bouwen op

Het begin zonder einde
Dit voorjaar is KWS Infra, vestiging Eindhoven begonnen met Samen Slimmer
Bouwen. Het bedrijfsbureau is om de tafel gaan zitten om de voorbereiding
van de projecten onder de loep te leggen. Het proces is bekeken vanaf het moment dat een potentieel werk op de aanbestedingskalender komt te staan tot
het moment dat de werkvoorbereiding het werk overdraagt aan de uitvoering.
Tijdens deze sessies zijn een aantal
specifieke problemen uitgefilterd,
waarmee in diverse groepen aan het
werk is gegaan. Een voorbeeld zijn
de overbodige formulieren die we
gebruiken. Het aantal bladzijden
in het telefoonboek is er niets bij.
Ook hebben we gekeken naar het
informeren van onze interne klanten, zoals centrale inkoop, InfralinQ
en uitvoering. Hoe kunnen we hen
beter en eenvoudiger informeren?
Het uniformeren van processen is
daar ook onderdeel van. Vanuit het
KAM-systeem is een mapindeling in
het leven geroepen, maar is die wel
het meest voor de hand liggend? En
belangrijker, is deze nog wel geschikt voor de huidige contracten?
Wellicht moet het huidige KAM
handboek geschikt of zelfs herzien
worden. Belangrijk onderdeel van
SSB is het betrekken van vaste
onderaannemers en leveranciers in
het proces. Ook daar is een begin
mee gemaakt. Tijdens die sessies
heeft de gemeente Eindhoven als
opdrachtgever een kijkje in onze
keuken genomen.
De grote voordelen van SSB zijn te
halen in de uitvoering van de projecten. Bij een aantal projecten zijn
onderdelen van SSB toegepast, met
wisselend succes. Zo is op Strijp-S,
de voormalige Philips-terreinen in

Eindhoven, een planningssessie
georganiseerd met de bouwer (Stam
en de Koning) en de nutsbedrijven
om de infra rondom het complex
gereed te krijgen voordat de eerste
woningen opgeleverd worden. Het is
daarin een uitdaging om alle partijen op één lijn te krijgen als deze
contractueel niet direct met elkaar
verbonden zijn.
Tijdens het ontwerp van de Kastanjelaan in Eindhoven is gebruik
gemaakt van concurrent engineering
met KWS Infra-dochter GAIM als
ontwerpende partij en de gemeente
Eindhoven als opdrachtgever. Dit is
gedaan tijdens het maken van de uitvoeringstekeningen uit het ontwerp
van de gemeente en tijdens wijzigingen gedurende het project. Dit heeft
zijn voordelen bewezen, omdat er zo
sneller in oplossingen gedacht kon
worden.
Na de eerste kennismaking met SSB
heeft KWS Infra, vestiging Eindhoven een voorzichtige start gemaakt
met dit ‘traject zonder einde’. Het
constant doorvoeren van verbeteringen moet immers de drijfveer
zijn. SSB is niet het toepassen van
een aantal trucjes, maar de grootste
uitdaging ligt er in om het gedachtegoed in de bedrijfscultuur op te
nemen.

Noordwesttangent
Leeuwarden
In opdracht van de Provincie Fryslân voert KWS Infra, in combinatie met zusterbedrijf Van Hattum en Blankevoort, het project Noordwesttangent Leeuwarden uit. Het Design & Build contract uit 2011 is gestart met het maken van
het ontwerp. Voor de realisatieperiode is gekozen voor het Samen Slimmer
Bouwen. In vijf stappen is het ‘uitvoeringsproces’ geoptimaliseerd. Deze optimalisatie vanuit het gedachtegoed van Samen Slimmer Bouwen vermijdt verspillingen in processen waardoor tijdswinst wordt behaald.

De eerste stap van de vijf is het formeren van een intern bouwteam, dat
de doelstellingen en methode van
het Samen Slimmer Bouwen traject
heeft vastgesteld. Speciﬁek wordt
de ‘scopeplannings doelstelling’
vastgesteld, namelijk de beoogde
optimalisatie in tijd.
Vervolgens zijn als tweede stap
de partijen samengesteld, die het
planningsproces uitvoeren. Kennis
en mandaat zijn hierbij de kernwoorden. Daarna volgde de planningsdag.
De verschillende partijen maken
samen een planning die tot stand
komt binnen gestelde mijlpalen van
het bouwteam.
De vierde pijler wordt ‘Daily Stand’
genoemd. Na het opstellen wordt
de planning tijdens de uitvoering
met grote regelmaat ‘gemonitord’.
Afwijkingen worden beoordeeld en
waar nodig worden correcties met
elkaar vastgesteld.
Belangrijk is dat ‘Daily Stand’ wordt
uitgevoerd door degenen, die ook
de planningsdag (of plakdag) hebben bijgewoond. Als laatste stap is
het evalueren van het Samen Slimmer Bouwen proces als leerschool
voor volgende contracten een essentieel onderdeel.

Naast de onderaannemers, combinanten en nevenaannemers (onder
andere kabels- en leidingenbedrijven) is ook Provincie Fryslân bij de
planningsdag aanwezig geweest.
Het gezamenlijk plannen van werkzaamheden wordt als een enorme
boost ervaren in integraal denken.
Dit laatste is absoluut noodzakelijk
in een systeemgerichte contractvorm, waar het resultaat wordt bepaald door de mate waarin men oog
heeft voor elkaars belangen. Samenwerking vormt door Samen Slimmer
Bouwen een positieve toevoeging
op het project.
Bij de realisatie van ‘Noordwesttangent’ is de uitvoering nog niet
voltooid. De voorgenomen opleveringsdatum (juli 2013) lijkt haalbaar.
De contractuele opleverdatum van
juli 2014 wordt daarmee één jaar
vervroegd. Overigens is dit binnen
een contractduur van 3,5 jaar (20112014).
Naast optimalisatie van kosten is
er natuurlijk ook een maatschappelijk belang gediend: een kortere
doorlooptijd van contract (met dus
minder hinder voor de omgeving)
en een eerdere ingebruikname van
provinciale weg N398.

Directe aanleiding voor de aanleg van de N398(Noordwesttangent) is de
slechte bereikbaarheid van Noord-Fryslân vanaf het landelijk wegennet
door de huidige verkeersproblemen rondom Leeuwarden. Het voornemen van de provincie Fryslân is het realiseren van een verbindingsweg,
de N398 Noordwesttangent, tussen de N357 (Leeuwarden - Holwerd) bij
Stiens en de N383 (Marsum - Sint Annaparochie) tussen Marsum en Berltsum. Hierbij wordt tevens de bestaande N383 gedeeltelijk vernieuwd.
De N383 biedt Noordwest Fryslân een directe aansluiting op de A31 en
via de toekomstige Haak om Leeuwarden wordt ook de A32 eenvoudig en
vlot bereikt.
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Dijkwerken geven KWS Infra een extra dimensie
KWS Infra is vooral bekend als wegenbouwer en dat is natuurlijk ook onze voornaamste markt. Maar op andere terreinen zijn we ook actief. Zo werkt KWS Infra,
vestiging Roosendaal / Sas van Gent, in combinatie met Van Oord Nederland, momenteel aan de versterking van het dijktraject Van Citterspolder / Oostelijke
Sloehavendam. Dit traject ligt aan de Westerschelde in de gemeenten Borsele en Vlissingen.
De voorbereidende werkzaamheden zijn in maart gestart. Tussen
1 april en 1 oktober versterkt de
combinatie de dijk. Dit mag alleen
in deze periode, omdat het buiten
het stormseizoen is. Tot november
vinden er nog wat afrondende
werkzaamheden plaats. Bijzonder
aan dit dijktraject is dat het verschillende opdrachtgevers heeft.

Hierop wordt breuksteen gestort,
waar asfalt overheen komt. Verder
wordt open steenasfalt aangebracht
op de kruin van de havendam tot aan
de weg. Door de open structuur van
dit materiaal groeit er makkelijk gras
op. Aan het eind van de Oostelijke
Sloehavendam ligt een strekdam.
Deze wordt alleen aan het begin van
de dam ondergronds versterkt.

Oostelijke Sloehavendam
Het deel Oostelijke Sloehavendam
is een traject van het projectbureau Zeeweringen. In 1997 werd
bekend dat de steenbekleding van
325 kilometer Zeeuwse dijk moest
worden versterkt. Het projectbureau is speciaal opgericht om deze
dijkversterkingen uit te voeren.
De Oostelijke Sloehavendam is
één van deze trajecten. Het traject
is bijna drie kilometer lang en
loopt parallel aan de Europaweg
Zuid, vanaf het strandje De Kaloot
tot aan het eind van de havendam. De bestaande steenbekleding bestaat uit granietblokken.

Van Citterspolder
De primaire taak van het projectbureau Zeeweringen is het vervangen
van ondeugdelijke steenbekleding.
In het dijktraject Van Citterspolder gebeurt meer dan dat. De dijk
wordt bijvoorbeeld ook verhoogd
en overslagbestendig gemaakt. De
aanpak van deze dijk valt daarom
onder de verantwoordelijkheid van
waterschap Scheldestromen. De
versterking wordt geﬁnancierd met
een bijdrage vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Het deel Van Citterspolder is 860

meter lang en loopt vanaf de koelwaterinlaat van de kerncentrale EPZ tot
aan het strandje De Kaloot. Op deze
dijk ligt nu geen steenbekleding. De
zeezijde van de dijk wordt versterkt
door breuksteen aan te brengen en
hier asfalt overheen te gieten. Zo
blijven de stenen goed vastliggen.
De grond, die is weggezet om de

dijk te kunnen versterken, wordt in
een later stadium teruggebracht.
Op de dijk wordt een nieuw geasfalteerd onderhoudspad aangebracht,
waarop in de toekomst geﬁetst kan
worden. Een dikke laag klei op het
stuk dijk boven de onderhoudsweg,
de kruin en landzijde maakt de dijk
hoger en sterker.

Ook op andere plaatsen in het land werkt KWS Infra aan dijken zoals hier te zien op de Zeedijk in Friesland
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Veilig
werken op smalle
vluchtstroken

‘Asfalt in het Licht’
Een rode gloed boven de stad. Of een ‘aureool’ rondom straatlantaarns. Lichtvervuiling. Het is de Dongeradeelsters
een doorn in het oog. In de Friese gemeente houden ze van duisternis. ,,Bij nacht op de spaarzame echt donkere
plekken ervaar je hier nog de rust en ruimte. Maar het moet natuurlijk wel veilig zijn”, stelt wethouder Pytsje de
Graaf. De gemeente vond een duurzame oplossing die de kwaliteit van duisternis combineert met veiligheid: reflecterend asfalt van KWS Infra en energiezuinige ledverlichting van Philips.

Het kan met de Smalle VIOSS trekker-opleggercombinatie, kortweg
SmaVI. De combinatie is de nieuwste
aanwinst van het bedrijf VIOSS,
een onderdeel van Traffic Service
Nederland.

Het bijzondere aan de SmaVI is de
voertuigbreedte van slechts tweehonderd centimeter (in tegenstelling tot de conventionele breedte
van 250 centimeter). Deze vijftig
centimeter vormt bij het werken op
smalle vluchtstroken het cruciale
verschil tussen wel of niet voldoen
aan de verplichte vrije ruimte van
1,10 meter vanaf de kantstreep.
Als een vrije ruimte van 1,10 meter
wordt gehanteerd, kan de rijstrook
open blijven voor verkeer met een
minimale beperking in de doorstroming. De inzet van de SmaVi resulteert in een optimale benutting van
de werkbare uren.

Wethouder De Graaf helpt een handje bij de openingshandeling

De grond dreunt en de lucht trilt.
We staan langs Rondweg-Noord,
één van de drukst bereden wegen
in Dokkum. Onder grote belangstelling van tientallen beleidsmakers uit
omliggende gemeenten zet wethouder De Graaf met een symbolische
handeling een KWS Infra-machine in
werking. De geur van vers asfalt vult
de lucht. Verderop verspreidt een
‘splitstrooier’ witte steentjes over
het dampende nieuwe wegdek. “,Als
er sneeuw ligt, is alles veel lichter”,
schetst Leo Pasveer. “Dat geldt hier
straks ook. Het asfalt reﬂecteert het
licht waardoor de weg veel beter
zichtbaar wordt. We kunnen de
straatlantaarns dimmen terwijl we
hetzelfde waarnemen.”
Duurzaam Dongeradeel
Pasveer is senior beleidsmedewerker Openbare Werken en is de
drijvende kracht achter het proefproject op de Rondweg. De aanleiding was het nieuwe beleid voor
openbare verlichting, duurzaamheid
en CO2-reductie. “We hebben in de
gemeente Dongeradeel ongeveer
vijfduizend lichtmasten waarvan een
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deel aan vervanging toe is. Als je wilt
besparen op openbare verlichting is
dit een goed moment om te beginnen. ”Een aantal ‘lichtvervuilende’
lagedruk-natriumlampen langs de
Rondweg werd vervangen door ledverlichting met een vier keer langere
levensduur. Bovendien dimt Dongeradeel de nieuwe straatverlichting
tussen elf uur ’s avonds en zes uur
’s ochtends. Het resultaat: een forse
besparing in energieverbruik en dus
ook in CO2-uitstoot. Maar hiermee
was het nog niet gedaan. Pasveer:
“Ook het wegdek van de Rondweg
was aan vervanging toe. KWS Infra
kwam met het idee van de reﬂecterende deklaag.”
Geslaagd
De innovatie zit vooral in de toepassing van het product. In Nederland
wordt het mengsel al twintig jaar
toegepast tussen tramrails om de
zichtbaarheid te vergroten. Maar
hier gaat het voornamelijk om lichtreﬂectie. “De deklaag maken we aan
met ongeveer dertig procent witte
steenslag luxovuit“, legt projectleider Derk Begeman van KWS Infra

uit. “Het afstrooien met de witte
steenslag, reﬂection white, zorgt
voor de aanvangsreﬂectie. Na een
paar maanden is die laag eraf en
neemt de luxovit in het mengsel
de reﬂecterende functie over.”
Reﬂectie is niet alleen gunstig voor
de zichtbaarheid. Het zorgt er ook
voor dat het asfalt minder warmte
opneemt. En dat resulteert in minder spoorvorming, ribbels en een
mindere snelle veroudering van het
mengsel. Hoe het asfalt zich precies
gedraagt en hoe groot de reﬂectie
zal zijn, wordt de komende maanden gemeten door adviesbureau
Tauw uit Assen. Pasveer is dan ook
nog voorzichtig met zijn conclusies.
“We zijn heel blij met de samenwerking tussen alle partijen, de interesse van de omliggende gemeenten
en de vele positieve reacties van
burgers”, bekent de beleidsman.
“Maar het project is pas écht geslaagd als we de hele gemeente zo
kunnen inrichten.”
Begeman sluit zich daarbij aan. Met
een knipoog: “Al hopen wij natuurlijk op iets meer dan alleen déze
gemeente!”

VIOSS zet de SmaVi in voor montage
en demontage van tijdelijke rijbaanverlichting inclusief aggregaten. Het
zelf ontwikkelde concept garandeert een hoge dagproductie met
een custom made lichtmastenklem
en radiograﬁsche besturing van de
autokraan. Ook kunnen werkzaamheden aan ADVI-OS Systemen met
de SmaVi worden uitgevoerd. Deze
systemen zijn geschikt voor wegen
met twee rijstroken en een vluchtstrook of drie rijstroken en een
vluchtstrook.

Technische speciﬁcaties
SmaVI
De SmaVI is voorzien van een
zware eindloos zwenkbare autokraan met een capaciteit van
veertig ton per meter
Laadvloer achter de autokraan:
1.30 meter hoog,
2,70 meter laadhoogte
9,00 meter lang,
9,00 meter laadlengte
uitschuifbaar tot 14,50 meter
Laadvloer voor de autokraan:
1,40 meter hoog,
2,60 meter laadhoogte
2,50 meter lang,
2,50 meter laadlengte
Gewicht:
Eigen gewicht 25 ton
Laadvermogen 20 ton

Samen Slimmer Bouwen aan Schiphols C-pier
VolkerInfra reconstrueert in opdracht van Schiphol de verhardingen
rondom de C-pier. Het werk bestaat
uit vier fasen. De eerste en tweede
fase zijn afgerond. Deze twee fasen
zijn niet aan de hand van de SSBmethode uitgevoerd. Vanaf de derde
fase, die op dit moment in uitvoering
is, wordt op Schiphol ook volgens
de principes van Samen Slimmer
Bouwen gewerkt.

Voortraject
Het werk was al gepland voor het
SBB traject startte. De planning
was vastgesteld op een uitvoeringsduur van vijftien weken. Om
deze planning te halen, is gepland
met werkdagen van twaalf uur en
werken op zaterdag.
Met SSB is het doel om de uitvoeringsduur terug te brengen tot
dertien weken, waarin acht uur per
dag wordt gewerkt.
Er zal in de weekeinden niet worden gewerkt. Het streven is om
pieken en dalen in de productie te
vermijden, zodat er sprake is van
een ‘continue ﬂow’. Ook richt VolkerInfra zich op het terugdringen
van faalkosten. Door de eerdere
ervaringen in de eerste fases van
het project werd de doelstelling als
zeer ambitieus ervaren.

Opstellen SSB-planning
De planning is geheel opnieuw
gemaakt. Dit keer gezamenlijk door
de medewerkers die het werk op de
werkvloer echt uitvoeren. Dit betekent ook inspraak van medewerkers
van derde partijen.
Tijdbepalende factor in de totale
planning is mede het aanleggen van
een kerosineleiding door zusterbedrijf Visser & Smit Hanab in opdracht
van Airport Fuel Supply (AFS). Na
een aarzelend begin van de planningssessie werden met name door
inbreng van AFS alle mogelijkheden
en onmogelijkheden van de aanpak
van het werk op tafel gelegd. Het
strijdplan is uiteindelijk gezamenlijk
bedacht en afgestemd. De uitkomst
van deze gezamenlijke planningssessie is een nieuwe planning waarin
de gestelde doelstelling worden
gehaald.

CO2 reductie op projecten
Sinds de invoering van versie 2
van de CO2-prestatieladder wordt
op projecten met CO2 gerelateerd
gunningsvoordeel meer van de aannemer gevraagd. Per project dient
de opdrachtnemer een CO2-projectplan te maken waarin expliciet
CO2-reductiemaatregelen worden
benoemd en hoe de CO2-footprint
wordt bepaald. Steeds vaker wordt
deze CO2-prestatieladdereis door
opdrachtgevers opgenomen in bestekken.

Naast de bedrijfsbrede aanpak van
CO2-reductie zoekt KWS Infra ook
op haar projecten naar CO2-reductiemaatregelen. Inmiddels zijn twee
projecten aangenomen waarop CO2gunningsvoordeel zit. Dit zijn het
onderhoudscontract regio Rijnmond
en het Variabel Onderhoudscontract
Noord-Holland en Zeeland. Momenteel is het project Rijnmond in
uitvoering.
In het kader van dit project zijn

Tevens geeft de gezamenlijk opgestelde SSB-planning een beter en
realistischer antwoord op de vraag
wanneer gespecialiseerde en dus
vaak planningstechnisch kritische
disciplines moeten worden ingezet.
Mobiele breker, Numeco-menger,
asfaltploegen en -molens en Paver
en Rolling Finisher van dochterbedrijf BKB kunnen beter worden
ingepland.
Ervaringen tot nu toe
De ervaring na een aantal weken
werken volgens de SSB-planning is
dat de medewerkers meer rust ervaren op het werk.
Ook de betrokkenheid is vergroot.
Afstemming van betrokken partijen
en disciplines gaat soepel, doordat
alles in het voortraject is besproken.
Men weet elkaar te vinden.

diverse maatregelen benoemd om
de uitstoot van CO2 te reduceren.
Bij het inrichten van de bouwkeet
zijn energiebesparende maatregelen
toegepast zoals keetisolatie, deurdrangers en energiezuinige verlichting. Ook is voor dit project een
nieuwe maaimachine aangeschaft
met afzuigunit.

Onverwachte veranderingen worden
gesignaleerd door alle betrokkenen
en meteen voorzien van een oplossing om bij te sturen. Een onverwachte gebeurtenis, die gevolgen
heeft gehad voor de planning, was
de vondst van een duizend-ponds
bom uit de Tweede Wereldoorlog
in het werk. De vertraging van twee
dagen is door extra inzet van alle
aanwezige werknemers vlot ingelopen. De zelfgemaakte planning is
immers heilig!
Door eventuele problemen en onvolledigheden bij het plannen te signaleren en voor de uitvoering te verhelpen, kan VolkerInfra de faalkosten
sterk verminderen. En de gewenste
kwaliteit eenvoudiger behalen.

invloed kunnen uitoefenen hierop.
Dit kan bijvoorbeeld door carpoolen, het nieuwe rijden uitschakelen
keetverwarming en adapters uit de
wandcontactdoos te halen.

De projectmedewerkers zijn betrokken door het thema CO2-reductie
regelmatig mee te nemen tijdens de
tool-box meetings. Hierin worden ze
gewezen op de CO2 footprint van het
project en de wijze waarop ze zelf
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N50 Ramspol – Ens :
Winst in tijd en werkwijze door continu overleg

Het Infrateam N50 (KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort, Hollandia, Boskalis en Vialis) voert het spoedproject B
Ramspol – Ens uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Het project bestaat uit zes kilometer autoweg, aanpassing van een
kruising en het vervaardigen van de nieuwe Ramspolbrug (lengte 550 meter met een doorvaarthoogte van 13 meter).
Samen Slimmer Bouwen
In februari 2012 is, halverwege de
uitvoering van het project, het Samen Slimmer Bouwen (SSB) ingezet.
In drie sessies zijn de doelstellingen,
planningswijze en in één dag de uiteindelijke SSB-planning bepaald.
De SSB-planning beslaat de afbouw van de brug tot uiteindelijke
openstelling. Het was geen simpele
opdracht: met meer dan vijftig man
in èèn sessie, een periode van meer
dan zeven maanden per dag plannen.
Door het vinden van optimalisaties
in met name de afstemming van
werkzaamheden tussen onderlinge
partijen is een behoorlijke versnelling gerealiseerd.
Contract
Uiteindelijk resulteerden de overleggen in een inmiddels bekende
POST-IT planning, maar hoe nu
verder als je al veertig procent van
het project hebt uitgevoerd op een
geaccepteerde overallplanning?
Om aansluiting te behouden met de
contracteisen is de POST-IT planning
gedigitaliseerd. Per dag zijn in Excel
de geplande activiteiten vermeld.
Daarbij is het bijbehorende werkpak-
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ket weergegeven. Door de werkpakketten te benoemen, ontstaat er een
aansluiting met de al geaccepteerde
overallplanning.
Cockpit
De planning heeft een plek gekregen
in een Romneyloods op de bouwlocatie. Dit is de plek (cockpit) waar
de betrokken partijen samenkomen
om de planning door te nemen. In
de afgelopen maanden kwamen hier
dagelijks minstens negen partijen
samen.
De cockpit is een brainstorm plek,
waar mogelijke knelpunten continu
worden opgelost. Met overleg wordt
er veel bereikt. Oplossingen worden

direct doorgevoerd in de opgehangen dagplanning en de voortgang
wordt bijgehouden. Voor het bijhouden van de status zijn afspraken
gemaakt, zodat een eventueel op
die dag afwezige collega hierop kan
reageren.
Nog steeds worden tijdens deze
overleggen optimalisaties gevonden.
Niet alleen in tijd maar ook in samenwerking (gecombineerd gebruik
maken van materieel) of afstemmen
werkvolgordes (de voegen aanbrengen na de onderlagen en voor de
deklagen).
Met SSB wordt hier de grootste
winst behaald.

Opdrachtgever
De dagelijks bijgehouden voortgang
wordt wekelijks vanuit de cockpit
verwerkt in een rapportage, die in
de organisatie wordt verspreid. In
maandelijkse voortgangsrapportages wordt de opdrachtgever op de
hoogte gehouden. Hoewel onze
opdrachtgever in het begin aan de
methode moest wennen, zijn zij
inmiddels enthousiast en ervan overtuigd dat het proces beheerst is.
Door de dagelijkse overleggen, wekelijkse bewaking en maandelijkse
rapportage kan een opdrachtgever
nauwelijks meer inzicht wensen.
Medio september ligt het project
nog, op de dag nauwkeurig, op
koers. We zijn er echter nog niet en
er volgt nog een drukke periode met
asfalt, installatiewerk en testen,
voordat de nieuwe Ramspolbrug kan
worden overgedragen.

HERA-System: Wereldprimeur in duurzame asfaltrecycling
Minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie Maxime
Verhagen (CDA) opende maandag
10 september, met veel tamtam, het HERA-System (Highly
Ecological Recycling Asphalt
System) op de AsfaltCentrale
Rotterdam (ACR). Zijn toespraak
benadrukte het samengaan van
groei en groen. ,,Het getuigt van
lef, ondernemerschap, visie en
doortastendheid als bedrijven
als VolkerWessels, KWS Infra en
VSM juist in deze economische
tijd investeren in een dergelijke
grootschalige innovatie. Zo bouw
je de winst voor de toekomst”,
aldus Verhagen.

Naast de genoemde bedrijven zijn
ook Schiphol Grounds en het Zwitserse bedrijf Amann nauw betrokken bij de ontwikkeling. Managing
director van Schiphol theGrounds,
Jonas van Stekelenburg is trots en
verheugd dat Schiphol mede de
startbaan vormde voor het HERASystem.
“Onlangs is een proefvak van
honderd procent gerecycled asfalt
op Schiphol aangelegd. Wij zijn
grootverbruiker van asfalt en onze
belangrijkste drijfveer is toch
vooral kwalitatief beter en groener asfalt en dat wordt bereikt
met de recycling methode van het
HERA-Sytem .”
Hoe werkt het?
Bij de huidige productie-installaties dragen de verwarmingsbranders via direct contact warmte

over op het te recyclen asfalt in de
trommel, waardoor ook lichte koolwaterstoffen uit de bitumen met de
gassen meegaan. Dit gaat ten koste
van de kwaliteit van het asfalt en kan
ook in meer of mindere mate geuroverlast (blue smoke) veroorzaken.
Bij het HERA-system vindt de warmteoverdracht indirect plaats. Hete
gassen verwarmen de buitenzijde
van de satellietbuizen in de trommel,
waarbinnen het asfalt rustig rollend
wordt verwarmd en gedroogd. Deze

scheiding van verbrandingsgassen
en het asfalt zorgt voor een sterke
afname van bitumenuitdamping.
Naast minder geuremissie loopt de
bitumenkwaliteit veel minder terug
dan gebruikelijk: een betere kwaliteit
gerecycled asfalt is zo gewaarborgd.
In de toekomst, zal het systeem
worden uitgebreid met een condensdroger, waarmee de restwarmte en
stoom van de verdampingsgassen kan
worden gebruikt voor de voorverwar-

ming van het oude asfalt dat naar het
HERA-System gaat.
Dit leidt tot een verwachte energiebesparing van ongeveer twee á drie
m3 gas per ton asfalt. Dit is ongeveer
25 procent van het energieverbruik.
Daarnaast zal het percentage te
recyclen asfalt zal 25 procent stijgen
ten opzichte van de huidige situatie door toepassing van het HERASystem.
Link naar HERA op KWS.nl

Samengevat:
• Het kunnen recyclen van 75 tot tachtig procent oud asfalt in de asfaltmengsels in plaats van de gangbare vijftig procent bij de Asfalt
Centrale Rotterdam.
• Het bereiken/behouden van een betere kwaliteit bitumen in het
gerecyclede asfalt .
• Het bereiken van een betere kwaliteit gerecycled asfalt.
• Door het HERA-System kan oud asfalt vaker (drie tot vijf maal)
worden gerecycled.
• Beduidend lagere emissies van stof, CxHy, SO2 en NOx, wegens
scheiden van de verbrandingsgassen van de branders en de uitdampgassen van het te recyclen asfalt.
• Het kunnen hergebruiken van meer oud-asfalt in de hoogste waarde
van de hergebruik keten.
Zowel economisch als macro economisch zeer aantrekkelijk.
• Het eventueel kunnen produceren van 100 procent gerecycled asfalt
in bepaalde mengsels.
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KWS Infra zorgt voor een ﬁetserveilige Zegwaartseweg
KWS Infra, vestiging Rotterdam heeft
de (fiets)veiligheid op de Zegwaartseweg in Zoetermeer vergroot. Dit is
gebeurd op verzoek van de gemeente.
Omdat de opdrachtgever dit als het
gevaarlijkste verkeerspunt op de weg
beschouwde, is KWS Infra in november
2011 gestart met de reconstructie van
het kruispunt Zegwaartseweg / Ruimtebaan / Edisonstraat. Gelukkig bleef
de vorst uit en konden deze werkzaamheden nog voor de kerst worden
afgerond.
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Om de Zegwaartseweg voor met name
schoolgaande kinderen en ﬁetsend
woon-werkverkeer een stuk veiliger te
maken, is er op het gedeelte tussen de
Den Hoorn en de Hugo de Grootlaan
gekozen voor de aanleg van een ﬁetsstraat.
Hier is gemotoriseerd verkeer te gast
en dus ondergeschikt aan de ﬁets.
Zo’n weg is herkenbaar aan de rode
rijbaan met een zwarte middenstrook
van Streetprint.
Deze middenstrook heeft soortgelijke
visuele en akoestische eigenschappen
als een klinkerweg. Fietsers blijven
door de rammelende ‘klinkerstrook’
veilig op de rode ﬁetsstrook, terwijl

automobilisten door de hoorbare
scheidingslijn tussen de twee ﬁetsstroken worden gewaarschuwd
dat zij zich op ﬁetsersgrondgebied
begeven.
Daarnaast zorgen verkeersdrempels
en de smalle zwarte middenstrook
ervoor dat de automobilist zijn rijsnelheid verlaagd.
De Zegwaartseweg is vanaf de kruising Den Hoorn / Bleiswijkseweg tot
aan de Hugo de Grootlaan omgetoverd tot ﬁetsstraat. Vanwege de aanwezigheid van een lijnbusroute kan
de Zegwaartseweg tussen de Hugo
de Grootlaan en de Omleidingsweg
(Benthuizen) niet tot ﬁetsstraat wor-

den gereconstrueerd. Om ook hier
de rijsnelheid te verlagen en daarmee de veiligheid voor ﬁetsers te
vergroten, zijn er diverse verkeersdrempels en ﬁetssuggestiestroken
aangebracht. Fietssuggestiestroken
hebben randen die door een onderbroken witte lijn zijn gemarkeerd.
De werkzaamheden aan de Zegwaartseweg zijn in juni 2012 afgerond.

