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Park 20l20: een blik in de toekomst van
gebiedsontwikkeling
Het ontwikkelen van een kantorenpark, waarbij de Mens en het Milieu centraal staan: dat is Park 20l20 in Hoofddorp.
Het eerste full service Cradle to Cradle kantorenpark. Zaken als Cradle to Cradle, BREEAM, integraliteit, services,
het nieuwe werken zijn bij de ontwikkeling van het kantorenpark erg belangrijk. Rob van den Broek, directeur bij Delta
Development Group, legt aan Markant uit hoe, in samenwerking met VolkerWessels en Reggeborgh Groep, het
gezondste kantorenpark van Nederland ontstaat.
bedrijf, dat zich op Park 20I20 vestigt,
zijn doelstellingen op deze gebieden.’’

Hoe nauw bent u als directeur van Delta bij Park 20I20 betrokken geweest?
,,De gebiedsontwikkeling Park 20I20 valt onder mijn verantwoordelijkheid
bij Delta. Daarbij ben ik nauw betrokken bij het werven van nieuwe klanten.
In het concept van Park 20I20 zien wij de toekomst van gebiedsontwikkeling.
Dan is het voor mij logisch dat ik in dit project persoonlijk mijn bijdrage lever.’’
Kunt u uitleggen waar Park 20I20 voor staat?
,,De ontwikkeling van Park 20I20 is een samenwerking tussen Delta, VolkerWessels en Reggeborgh. De belangrijkste pijlers onder het project zijn het
Nieuwe Werken en het milieu. We creëren een werkomgeving, waarin bedrijven het best gedijen en die bovendien gezond is. Daarmee realiseert een

Wat zijn de belangrijkste elementen
hierin?
,,We bouwen gezonde gebouwen
volgens de Cradle to Cradle ﬁlosoﬁe.
De grondleggers van Cradle to Cradle,
William McDonough en Michael
Braungart, zijn persoonlijk aangesloten bij het project. Park 20I20 is een
community-omgeving, waar je in tegenstelling tot ‘normale’ kantoorgebieden bedrijven en hun medewerkers
ontzorgt. Voorzieningen als ﬁtness,
restaurants, boodschappen-service en
andere services en faciliteiten dragen
hiertoe bij. De mensen worden naar
buiten gelokt en komen met elkaar in
contact. Daardoor ontstaan onderlinge verbindingen. Daarnaast staan we
op Park 20I20 in voor hoogwaardige
gebouwen en infrastructuur.’’
Over de infrastructuur gesproken: wat
zijn hierin de belangrijkste aspecten?
,,We zijn met de ontwikkeling begonnen in een leeg weiland. Ondanks dat

“Uiteindelijk staan we allemaal voor dezelfde vlag”
In de huidige tijd is het belangrijk om projecten integraal te benaderen. Steeds meer klanten vragen daar om. Door
onze positie binnen het VolkerWessels-concern kunnen KWS Infra en WSP Infra deze klanten een integrale aanpak van
hun projecten bieden. Dat sluit aan bij de strategie om de positie in de waardeketen van een bouwproces te verbreden. Door integrale samenwerking met andere werkmaatschappijen van VolkerWessels
worden de totale projectkosten lager, kunnen afstemmingsproblemen, en gerelateerde faalkosten,
in een vroeg stadium worden voorkomen en kunnen we de klanten nog beter ontzorgen. Integrale
samenwerking vraagt om vertrouwen in elkaar. Van begin af aan samen optrekken en samen naar de
beste oplossingen zoeken. Uiteindelijk staan we allemaal toch voor dezelfde vlag.
Martin Dees
Directeur KWS Infra, vestiging Roosendaal / Sas van Gent en WSP Infra

Pagina 2 en 3: VolkerWessels-samenwerking bij OV-projecten regio
Haaglanden
KWS Infra werkt met haar zusterbedrijven
aan een verbeterd openbaar vervoer in de
regio Haaglanden.

Pagina 6 en 7: De bouw van een
beLEVENspark: een unieke opgave
In Emmen realiseren de gemeente en
VolkerWessels het nieuwe dierenpark.
Ook KWS Infra draagt in dit project haar
steentje bij.

Pagina 12: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Nieuw in Markant! De MVO-pagina. Kom
alles te weten over de maatschappelijk
verantwoorde activiteiten van KWS Infra.

het project doorloopt tot 2018 moeten
onze klanten, de bedrijven en hun medewerkers, wel het gevoel hebben dat het
park ‘af’ is. Hierin is een goede opzet en
afstemming van faseringen met tijdelijke en deﬁnitieve infravoorzieningen
cruciaal. Verder was het meedenken in
de hoogwaardige indeling van de infra
en het toepassen van Cradle to Cradle
materialen essentieel. Ook zitten er bijzondere elementen in de infrastructuur
van het park verwerkt, zoals een helofytenﬁlter en een vuil en schoon grijs
water circuit. En dit alles in een strakke
planning.’’
Kunt u voorbeelden geven van bedrijven
die zich inmiddels gevestigd hebben op
Park 20l20?
,,Een goed voorbeeld is BSH, een leverancier van huishoudelijke apparatuur.
Zij hebben op park 20|20 het Inspiratiehuis, waar consumenten en detaillisten
voorlichting krijgen over nieuwe producten. Dit voegt dynamiek toe aan Park
20|20, omdat er nu ook in de avonden
en weekenden mensen op het kantorenpark komen. Een ander bedrijf op het
park is FOX Vakanties, een online reisbureau. Zij hebben een reistheater
vervolg op pagina 5.
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VolkerWessels-samenwerking bij OV-projecten regio Haaglanden
Zowel in 2012 als in 2013
staan de werkzaamheden
voor KWS Infra, vestiging
Rotterdam onder andere in
het teken van de aanleg en
reconstructie van twee
belangrijke OV-verbindingen
in de regio Haaglanden. In
samenwerking met andere
VolkerWessels-bedrijven
werken we aan de aanleg van
Tramlijn 19 in en om de TU
wijk in Delft en de Openbaar
Vervoer Knoop bij station
Voorburg.

Tramlijn 19: ‘losse’ tramlijn over
TU-terrein
Tot het eerste kwartaal van 2014
werkt de combinatie KWS Infra–
VolkerRail in opdracht van het
Stadsgewest Haaglanden aan de
aanleg van de nieuwe Tramlijn 19 in
Delft. Het project met een aanneemsom van 4,5 miljoen euro betreft de
aanleg van een los stuk trambaan dat
dwars over het terrein van de Technische Universiteit loopt zonder in verbinding te staan met een bestaande
tramlijn. In de toekomst zal de 1,6
kilometer lange baan uiteraard wel
aansluiten op het bestaande tramnet
en wordt het mogelijk om vanuit

Leidschendam met een rechtstreekse tramverbinding in de Delftse TU
wijk te komen. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze aansluiting apart
worden aanbesteed.
Om de overlast voor studenten en
medewerkers van de TU Delft zoveel
mogelijk te beperken, wordt het
terrein in zes fases opgebroken.
Eind 2012 is KWS Infra gestart met
de eerste fase. Hierbij is een cunet
ontgraven, bronbemaling toegepast om de gewenste daling van de
grondwaterstand te realiseren en
is een laag van zeventig centimeter bims, (licht ophoogmateriaal)
aangebracht. Na afronding van deze

grondwerkzaamheden is VolkerRail
aan hun deel van het werk begonnen. Omdat er bij trambanen altijd
sprake is van zwerfspanning en dit
vanwege de zeer gevoelige apparatuur binnen de TU Delft onwenselijk
is, wordt een compensatiesysteem,
dat is ontwikkeld door EM Power
Systems, aangebracht. De tussen de
trambanen gelegen ruimte wordt
door KWS Infra opgevuld met beton
en een vier centimeter dikke laag asfalt. Speciﬁeke werkzaamheden aan
onder andere bemaling en belijning
worden uitgevoerd door VolkerWessels-bedrijven als Gebr. van Kessel,
MJ Oomen en Reﬂectielijnen Van

Velsen.
Vanwege de gefaseerde werkwijze,
zullen bovenstaande werkzaamheden zich nog enkele malen herhalen,
totdat het gedeelte van tramlijn 19,
dat door de Delftse TU wijk loopt, is
afgerond.
Stationsomgeving Voorburg: een
binnenstedelijke uitdaging
Eind oktober 2011 won KWS Infra
de aanbesteding van het project
Openbaar Vervoer Knoop Voorburg.
Het gaat om een werk van bijna 4,4
miljoen euro in opdracht van de
gemeente Leidschendam-Voorburg.
In nauwe samenwerking met diverse
VolkerWessels-bedrijven is het project momenteel in uitvoering.
Het project is onderdeel van een
totale upgrading van de stationsomgeving. De gemeente wil het gebied
naar een hoger niveau tillen door het
van een grijze bestrating te transformeren in een natuursteenachtige
omgeving. De bouw van het busplatform past in de ambitie om het openbaar vervoer, en de doorstroming
daarvan, kwalitatief te verbeteren.
De herinrichting van de OV-knoop
zorgt voor een nieuwe looproute,
een nieuw busstation onder het
trein- en A12 viaduct en een betere
indeling en organisatie van de P&Rvoorziening onder het viaduct van de
Utrechtsebaan.
Kortom, een gecompliceerde binnenstedelijke aanpak. Juist daardoor is dit project erg belangrijk
voor KWS Infra. In de markt zien wij
namelijk een tendens naar binnen-
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stedelijke uitdagingen. De goede
afronding van dit project laat zien
dat KWS Infra de partij is voor een
gecompliceerd werk met een veelheid aan dwarsverbanden. In de toekomst liggen daar nieuwe kansen.
De uitvoering van het project loopt
richting het einde. KWS Infra werkt
bij de uitvoering samen met verschillende dochter- en zusterbedrijven
uit het VolkerWessels-concern. NFM
(Nederlandse Frees Maatschappij)
en Reﬂectielijnen van Velsen zijn
betrokken bij het verwijderen en
aanbrengen van het nieuwe asfalt.
Holland Scherm bouwt betonnen
bruggen, Vialis vernieuwt de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties en Van Kessel Sport en
Cultuurtechniek legt de groenvoorzieningen aan. Verder vervangen we
35.000 vierkante meter bestrating.
Bij dergelijke gecompliceerde projecten komen altijd zaken voorbij
die van te voren niet zijn benoemd.
Hierdoor is bijvoorbeeld rioolvervanging en -inspectie (MJ Oomen)
in het lopende project ingevoegd.
IBB Kondor gaat aan de slag met de
aanleg van een wachthuisje voor de
buschauffeurs. Deze onverwachte
uitdagingen horen erbij en door de
positie van KWS Infra binnen VolkerWessels is voor elke uitdaging
een passende oplossing voorhanden.
Flexibel en binnen het gestelde
budget het gewenste eindresultaat
leveren: dat past bij KWS Infra.
Naar verwachting zal de OV-Knoop
Voorburg medio mei 2013 worden
opgeleverd.

Dat KWS Infra het project binnenhaalde, was voornamelijk te danken aan de hoge score op het Plan van Aanpak
(PvA). De succesfactor hierin was, naast veel kennis van de omgeving, dat KWS Infra, vestiging Rotterdam met
alle mogelijk betrokken partijen in gesprek is gegaan om alle mogelijkheden en onmogelijkheden goed in kaart
te brengen. In het PvA zat de uitdaging in de continuïteit van de doorstroming van de hoofdroute. Het goed
organiseren van de logistiek was een belangrijke voorwaarde voor een succesvol project, zowel voor het reguliere verkeer, als voor onze eigen aan- en afvoer. Door verkeersbewegingen te analyseren en oplossingen voor de
logistieke uitdaging te bedenken, waren we in staat in het PvA te laten zien dat we alle partijen goed in beeld
hadden.
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Consortium VolkerWessels haalt SAA-project binnen
Op 12 november 2012 is het werk SAAone voorlopig gegund aan het consortium van VolkerWessels, Boskalis en Hochtief en Dif. Het project maakt deel uit van een serie, die de bereikbaarheid van de driehoek Schiphol - Amsterdam –
Almere, vandaar SAA, moeten verbeteren. SAAone is een prachtig, groot en uitdagend werk!

Het DBFM-contract is in handen van
het consortium rond VolkerWessels.
De letters staan voor DBFM staat voor
Design (ontwerp), Build (uitvoering),
Finance (ﬁnanciering) en Maintain
(onderhoud). Eind 2012 is er hard gewerkt aan het ontwerp, het uitzoeken
van kabels en leidingen, de omgeving
en alle benodigde managementplannen van het project. De verwachting
is dat het grondwerk september

2013 van start gaat. Begin januari is
begonnen met de uitvoering van de
grote civiele werken, onder andere
viaducten, en bouwwegen.
Groot en uitdagend
In zijn totaliteit bestaat het werk uit
ruim honderd objecten, waaronder
23 kilometer rijksweg die wordt
verbreed of nieuw aangelegd. Het
project kent een aantal mooie uitda-

De grootste uitdagingen van SAAone:
- De bouw van het grootste aquaduct van Europa
- De realisatie van de grootste stalen spoorbrug over de weg in Nederland
- Twee grote betonnen kunstwerken met een overspanning van meer dan
tweehonderd meter
- 9.000.000 miljoen kubieke meter zand
- 1.000.000 ton asfalt
- 80.000 vierkante meter geluidscherm
- Drie knooppunten, twee verzorgingplaatsen en vijf aansluitingen met
het onderliggend wegennet

Centrale Directie wijzigt van samenstelling
Met ingang van 1 januari 2013 kent de
Centrale Directie van KWS Infra een
gewijzigde samenstelling. Henri van der
Kamp, de afgelopen 4,5 jaar voorzitter
van het directieteam, heeft de overstap
gemaakt naar moederconcern VolkerWessels. Hij is toegetreden tot de Raad
van Bestuur en is verantwoordelijk voor
de infrastructuur bedrijven van het
concern.
Binnen de centrale directie van KWS
Infra wordt Henri van der Kamp als voorzitter vervangen door Jan de Boer. Rolf
Mars is, naast Rienus de Vries, Richard
Rijper en Jan de Boer, benoemd als
vierde lid van de Centrale Directie. Rolf
Mars was hiervoor vestigingsdirecteur
van de vestiging Amsterdam/ Heerhugowaard. In deze functie zal hij worden
opgevolgd door Dick Stoop.
Van links naar rechts: Richard Rijper, Jan de Boer, Rolf Mars en Rienus de Vries
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gingen (zie kader) en is gesitueerd in
een complexe omgeving met meerdere gemeentes en wegbeheerders
binnen de organisatie van Rijkswaterstaat (RWS). Natuurlijk bestaan
er ook verschillende stakeholders
zoals de Waterschappen, Natuurmonumenten, Hulpdiensten, Kabel- en
Leidingbeheerders en een mondige
samenleving.
Het unieke aan dit werk is dat het
voor het grootste gedeelte (75
procent) in het vrije veld kan worden
gebouwd, zonder last van het verkeer. RWS heeft al veel werk verzet
op het gebied van stakeholders,
en de faseringen al in hoofdlijnen
uitgedacht. Dit biedt grote voordelen voor een vliegende start. De
focus van SAAone ligt zeker ook op
het voortbouwen op de afspraken,
zoals die door RWS zijn gemaakt en
de oplossingen, die zijn ontwikkeld
in de Tenderfase. Door het integrale
karakter van het ontwerp, de uitvoering, de planning, de faseringen en
de beste mensen uit de organisaties
van VolkerWessels, Hochtief en
Boskalis kan dit alleen maar een succesproject blijken.

KWS Infra werkt mee aan realisatie

Paleiskwartier Den Bosch:

Rotterdam
World Gateway

Samen een kwalitatief hoogwaardig resultaat neerzetten

KWS Infra, vestiging Zwijndrecht werkt sinds enige tijd aan de realisatie van
de nieuwe containerterminal van Rotterdam World Gateway (RWG) op de
Tweede Maasvlakte in het Rotterdamse havengebied. Het project wordt uitgevoerd door de combinatie BAVO Gateway, waarin BAM en VolkerWessels
samenwerken.

VolkerWessels is in dit werk vertegenwoordigd door KWS Infra,
VolkerRail en Timmer-Verzijl.
Door de realisatie van de Tweede
Maasvlakte is veel ruimte gecreëerd
in een nieuw stukje Nederland voor
extra bedrijvigheid. De nieuwe terminal van RWG is het eerste project
op de Tweede Maasvlakte, waarbij
wordt gestart met de uitvoering.
Het 108 hectare grote terrein heeft
onder andere een diepzeekade
van 1150 meter lengte, een kadediepte van twintig meter en een
binnenvaartkade van 550 meter.
Deze kades zijn al aangelegd door
het havenbedrijf Rotterdam. RWG
gaat de terminal verder inrichten en
gereedmaken voor de overslag van

honderdduizenden containers per
jaar. In de tweede helft van 2014
wordt de terminal geopend.
De opdracht voor RWG bestaat uit
een Design & Construct-contract,
waarbij BAVO Gateway naast het
ontwerp ook de uitvoering en coördinatie on-site moet faciliteren.
Momenteel zijn de voorbereidende
werkzaamheden in volle gang,
waarna het ‘geweld’ buiten pas echt
gaat beginnen in het eerste kwartaal
van 2013. Hoewel het op het eerste
gezicht een redelijk ‘normaal’ werk
lijkt, is het project vrij uniek in Nederland. Dit komt voornamelijk door
de omvang van de werkzaamheden
(zie kader).

De realisatie van de nieuwe containerterminal van RWG is voor Nederland
in zijn omvang vrij uniek. Hieronder treft u een beknopt overzicht van de
hoeveelheden van het project:
7 kilometer drainage, 26 kilometer riool, 24 kilometer mantelbuizen tracé
6 kilometer persleiding, 20 kilometer bluswaterleiding, 500.000 kubieke
meter grondwerk, 600.000 vierkante meter zandcement, 400.000 ton fundering (CTB), 240.000 ton asfalt, 900 ton staalwerk, 8.000 kubieke meter
betonwerk

Het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch is op dit moment volop in beweging.
De gemeente Den Bosch, VolkerWessels en Credo ontwikkelen in het westelijk deel van de stad een gemengd woon- en werkgebied. WSP Infra en KWS
Infra, vestiging Roosendaal verzorgen de infrastructurele inrichting van het
gebied, ondersteund door verschillende VolkerWessels-bedrijven.
Het Paleiskwartier ligt op de plek waar vroeger het industrieterrein De
Wolfsdonken gedeeltelijk lag. De nieuwe wijk is sinds eind vorige eeuw in
ontwikkeling. Zoals gezegd is het Paleiskwartier ontworpen als gemengd
woon- en werkgebied: men vindt er appartementencomplexen, onderwijsinstellingen, het Paleis van Justitie, advocatenkantoren, bedrijven, cafés, restaurants, winkels en een modern stadspark. Voor de ontsluiting van de wijk
zijn het nabijgelegen station en de aansluiting op de snelweg A59 ideaal.
Momenteel bouwt men volop aan de realisatie van de Onderwijs-boulevard
en is De Croon, het hoogste gebouw van Den Bosch, net voltooid.
Als de ontwikkeling van het Paleiskwartier is afgerond, zijn in totaal
200.000 vierkante meter kantoorruimte en 2.070 woningen gerealiseerd.
Projectleider Patrick Snijders werkt namens KWS Infra, vestiging Roosendaal al geruime tijd aan het Paleiskwartier. Momenteel werkt hij aan de
infrastructuur rond de gebouwen Belvédère en De Croon.
Snijders: ,,Voor het Paleiskwartier wordt het ontwerp van de “infra” door
WSP Infra en GAIM gedaan en daarna gaat KWS Infra aan de slag met de
realisatie. Het is een fijne samenwerking met de diverse VolkerWesselsbedrijven. Wij werken samen met De Bonth & Van Hulten, Aveco de Bonth,
WSP Infra en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek. De benadering en bereidwilligheid is groter dan met externe bedrijven. Samen zetten we een kwalitatief hoogwaardig resultaat neer. Dit komt onder andere naar voren in de
uitstraling van het Paleiskwartier.’’

Projectontwikkeling Zeeland
KWS Infra, vestiging Roosendaal werkt op het gebied van projectontwikkeling in Zeeland veel samen met zusterbedrijf Aannemingsbedrijf
Van der Poel. Gilbert van Noorden verzorgt namens KWS Infra de
ontwerpen. Met de samenwerking en taakverdeling zit het wel goed.
Van Noorden: ,,Met betrekking tot de ontwikkelingen werken we op
allerlei terreinen samen met Aannemingsbedrijf Van der Poel. We denken
mee over alle budgetramingen en alle infrastructuur, die risicodragend
zijn. Dit is dan ook wat de samenwerking zo uniek maakt: het gaat allemaal om vertouwen. Vertrouwen is de sleutel tot succes!”

vervolg van pagina 1.
in hun pand waarin ze hun reizen kunnen laten zien aan geïnteresseerden.
En dit theater wordt ook regelmatig
geboekt door derden. Bedrijven
kiezen hier voor uitstraling en een
prettige omgeving voor hun klanten
en bezoekers.”

gebied zijn VolkerWessels-werkmaatschappijen actief geweest?
,,Je kan beter vragen waar VolkerWessels-bedrijven niet betrokken
zijn geweest. Het lijkt soms wel een
VolkerWessels-bouwput. VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling
neemt deel in de ontwikkelingsorganisatie. IBB Kondor is de hoofdaanU vertelde al dat VolkerWessels nauw
nemer voor de gebouwen. WSP Infra
betrokken was bij de ontwikkeling van
Park 20I20. In welke onderdelen van het en KWS Infra dragen zorg voor het

Al snel was iedereen ervan doordrongen
dat we dit door goed samenwerken konden bereiken. Het is erg prettig dat de
VolkerWessels-bedrijven hier hun werkwijze op af hebben gestemd. De integraHoe heeft u de samenwerking met deze
liteit is cruciaal voor dergepartijen ervaren?
lijke ontwikkelingen: ook
,,In het begin werkten de meeste bewij, als ontwikkelaar gaan
drijven nog op traditionele wijze, maar daar in mee. Het biedt zoin een ontwikkeling als Park 20|20 is dat veel meer mogelijkheden
niet wenselijk door de integrale opzet. voor de toekomst. ’’
ontwerp en de aanleg van de infrastructuur, DuBo realiseert de warmte en
koude opslag en HOMIJ voert de werkzaamheden aan installaties uit.”
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De bouw van een

BeLEVENspark: een

Emmen en het dierenpark zijn
onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In de negentiger
jaren was Dierenpark Emmen
een voorbeeld voor veel
andere dierenparken. In de
dierentuin leven de dieren in
een zo natuurlijk mogelijke
omgeving.
Een aansprekend voorbeeld
hiervan is de bij bijna iedereen
bekende Vlindertuin. Maar
tijden veranderen. Met het
nieuw te bouwen BeLEVENspark zet Dierenpark Emmen
zich weer op de kaart als toonaangevend in zijn soort.

In 2003/2004 is het principebesluit
genomen de activiteiten vanuit
hartje centrum te verhuizen naar
een andere locatie. Deze verhuizing
van het dierenpark past binnen de
stadsontwikkeling van Emmen, dat
sinds kort Centrumvernieuwing Emmen wordt genoemd. Een onderdeel
hiervan is de nieuwbouw van het
stadstheater, dat onderdeel is van
het dierenpark. Theater, cultuur en
natuur komen in alle delen van het
park terug.
De Centrumvernieuwing Emmen
voorziet in de versterking van het
centrum van Emmen. Doel van de
gemeente is om een economische
stimulans te geven aan NoordNederland en in het bijzonder aan
Emmen zelf. Dit is in het centrum van
Emmen nu al merkbaar met onder
andere de bouw van parkeergarages,
Mediamarkt en in de toekomst een
nieuwe Albert Heijn.
Het nieuwe park, dat wordt gebouwd door VolkerWessels, opent
oktober 2015 de poorten en zal de
bezoeker een fenomenale ervaring
bieden: een expeditie door drie klimaatwerelden en twee belevingswerelden, waarbij je doorlopend wordt
verrast door een boeiende combinatie van cultuur en natuur.
Vijf Werelden
Het nieuwe BeLEVENspark gaat
bestaan uit een aantal werelden.
Het doel van het nieuwe park is elke
bezoeker een unieke en authentieke
ervaring te bieden. De slogan voor
de belevenswerelden is dan ook
“echter dan echt!”.
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De ontwikkelde werelden hebben
de volgende werktitels binnen het
project:
• Wereld van Ontmoeting
• Wereld van Theater
• Wereld van Vochtige Warmte
• Wereld van Hete Droogte
• Wereld van IJzige Kou

Wereld van Ontmoeting
Hier komt alles samen. Gasten komen
er het park binnen, ze pauzeren er
voor een hapje of drankje, ze gaan
op ontdekkingsreis in de exotische
bazaar en kunnen genieten van het
straattheater. Aan het einde van de
dag is de Wereld van Ontmoeting ook
de plaats van afscheid van het park
bij vertrek naar huis. In de Wereld van
Ontmoeting toont iedere andere wereld zijn karakteristieke ‘gezicht’. De
Wereld van Ontmoeting zal worden
ervaren als een levendig centrum van
wereldoriëntatie.
Wereld van Theater
De Wereld van Theater is het centrum
van een theaterpark dat totaal verweven is met de verschillende belevingswerelden. De Wereld van Theater is
de locatie waar grotere producties
met hun eigen theatertechnische
eisen kunnen worden opgevoerd.
Het theater vormt een unique selling
point voor het nieuwe park. Binnen
het nieuwe park biedt het theater
mogelijkheden om de functie van regionale schouwburg en van parktheater onderling te versterken. De bouw
van het theater wordt overigens apart
aanbesteed.

unieke opgave
Wereld van Vochtige Warmte
Een tropische verrassing op 52 graden Noorderbreedte! Ontmoetingen met
duizenden tropische vlinders, met de biodiversiteit en culturele diversiteit van
de tropen. Een boottocht door het oerwoud is echt een hoogtepunt. De Wereld
van Vochtige Warmte biedt een ontdekkingsreis, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld, zodat iedere gast zich ondergedompeld voelt in een tropische
habitat.
Wereld van Hete Droogte
Dadels, wegschietende hagedissen en de bijbehorende temperatuur kenschetsen de sfeer bij binnenkomst van de Wereld van Hete Droogte. De ontdekkingsreis voert door woestijn, savanne en steppe. Zowel de natuur als de culturen in deze gebieden zijn met hun schoonheid toch zeer gehard en helemaal
gericht op overleving onder extreme klimaatsomstandigheden. Een bezoek zal
respect oproepen voor al die levende wezens die hier weten te overleven.
Wereld van IJzige Kou
In deze wereld doet alles denken aan het Arctische klimaat. Via een avontuurlijke route verkent de bezoeker het leefgebied van de pinguïns. Kenmerkende
bewoners van koude streken zijn onder en boven water te bewonderen. Een
4D-attractie zorgt voor een sensationele reis over de Poolzee.
Drie perspectieven
De ontdekkingsreizen kunnen vanuit drie perspectieven worden gemaakt. Dit
is geheel naar keuze van de bezoeker:

Ontwerp
Het ontwerp wordt in een 3D-model opgebouwd. Het projectteam Dierenpark
Emmen Next is begonnen met de bouw van een maquette. Deze grote maquette
is in delen ingescand in een 3D-model. Het in het 3D-model aan elkaar ‘plakken’
van de delen heeft de nodige hoofdbrekens gekost, maar is wel gelukt.
Het 3D-model geeft een goed beeld van verhoudingen, hoogtelijnen en looproutes. Met behulp van het 3D-model zijn de hoeveelheden bepaald. In het
3D-model zijn onder andere de rioleringen, kabels en leidingen en de fundering
van de gebouwen verwerkt. Op deze wijze zijn in een vroeg stadium conﬂicten
te traceren en worden faalkosten verminderd.

Globale hoeveelheden van het nieuwe BeLEVENspark:
• 1.700 meter opnemen bestaand riool
• 9.300 vierkante meter opnemen bestaande verhardingen
• 1.000 meter opnemen bestaand hekwerk
• 10.000 vierkante meter tijdelijke bouwwegen en parkeerplaatsen
• 360.000 kubieke meter grondverzet
• 7.200 meter nieuw riool
• 2.600 meter rioolsleuf met lekdetectie en vloeistofdicht
• Een buffervijver van 32.000 kubieke meter
• 8.500 meter keerwanden voor dierenkering en kunstrotsen van
1 tot 6 meter hoog
• 16.300 vierkante meter vijverpartijen
• 24.700 vierkante meter nieuwe paden
• 15.100 vierkante meter nieuwe service weg en parkeerplaatsen
• Een mega jungle trail
• Een tropische boottocht
• Een safari ride met 4x4 truck
• Een 4D-ride ijzige kou
• Een beweegbare brug voor doorgang giraffen
• 2.350 meter nieuw hekwerk met camera en detectiesysteem
• 2 st tropische kas, waarvan één ca. 19.000 vierkante meter groot
• 12.000 vierkante meter Gebouwen zoals, dierverblijven, restaurants.

Samenwerking
Door het Dierenpark Emmen (DPE) is het Projectbureau DPE Next opgericht voor
het uitwerken van het BeLEVENspark Emmen. Na uitschrijven van een aanbesteding met gunningcriterium Economisch Meest Voordelige Aanbieding is VolkerWessels Integraal verkozen om partner te worden van DPE Next.
Het nieuwe concept is duidelijk anders dan een “gewone” dierentuin en wordt
dan ook heel anders ontwikkeld en in de markt gezet. Dat vraagt het nodige van
alle samenwerkingspartners onder het motto: “Samen sturen op beleving.”

Ontspanning
Voor degenen, die zich lekker relaxed willen laten verrassen. De Wereld van
Vochtige Warmte verkennen vanuit een bootje, over de savanne rondtoeren in
een safarivoertuig of lekker genieten van het uitzicht bij één van de pleisterplaatsen.
Uitleving
De sportievelingen kunnen bij iedere ontdekkingsreis hun eigen route te kiezen
over de rotsen, door de bomen of via de avontuurlijke wiebel-bruggetjes. Wie
kiest voor uitleving, kiest voor een beetje inspanning en vooral voor avontuur!
Verrijking
Voor degenen, die het naadje van de kous willen weten. Via een ‘Smart Device’
kan op iedere willekeurige locatie op elke moment de informatie worden gevraagd. Daarnaast zijn er tal van presentaties en rondleidingen, waaraan gasten
actief kunnen deelnemen.
Het is goed mogelijk alle onderdelen van het park te voet te verkennen, maar
sommige onderdelen lenen zich bij uitstek voor een rit per safarivoertuig of
voor een boottocht. Dat maakt een ontdekkingsreis pas echt compleet. Die mogelijkheid wordt geboden op respectievelijk de savanne en in het tropisch regenwoud. Het vervoermiddel biedt de mogelijkheid dicht bij dieren te komen.

Het project is binnen Volker Wessels overgegaan naar Kondor Wessels Projecten
(KWP). KWP heeft de volgende Volker Wessels bedrijven gevraagd te helpen bij
de uitvoering van dit project:
• Koenen Bouw
• HOMIJ Technische Installaties
• KWS Infra
Gezamenlijk is de combinatie Volker Wessels BeLEVENspark Emmen opgericht.
Bij zo’n uitdagende opdracht wordt er natuurlijk ook intensief samengewerkt
met andere Volker Wessels bedrijven, waaronder:
• Visser en Smit Hanab
• GAIM Ingenieursbureau
• Aveco de Bondt
• VolkerInfra Design
Een niet Volker Wessels partij, maar een belangrijke partner, is Jora Vision. Jora
Vision is een ontwerpbureau gespecialiseerd in het vormgeven van themaparken
en dierenparken. Wij zijn zeer enthousiast over het concept en wij kijken er naar
uit om met onze kinderen, kleinkinderen, vrienden en familie in het park rond te
lopen.
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KWS Infra realiseert
terreinuitbreiding
Ames Zwijndrecht
Het toonaangevende autobedrijf Ames, met vestigingen in onder andere Dordrecht, Ridderkerk, Gorinchem en Zwijndrecht heeft een goede relatie met
KWS Infra, vestiging Zwijndrecht. In 2010 benaderde Ames KWS Infra om de
terreinuitbreiding van hun vestiging in Zwijndrecht uit te voeren.
Het project betrof het inrichten
van het terrein rondom het nieuw
te bouwen bedrijfspand van Ames.
Daarnaast waren aanpassingen
rondom het te renoveren bestaande
pand langs de A16 nodig. KWS Infra
dacht hierbij mee bij het opstellen
van het definitieve ontwerp van
zowel de riolering als het gehele
terrein. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het aanleggen
van rioleringen, een vloeistofdichte
tankplaats, parkeerplaatsen van
elementenverhardingen en rijwegen
van asfalt. De wegen zijn voorzien
van markeringen en coating. Daarnaast werden erfafscheidingen
aangebracht van hekwerk en schanskorven.
De grootste uitdaging bij al deze
werkzaamheden was dat het autobedrijf met onder andere showroom, occasioncentrum en schadeherstel, altijd bereikbaar zou zijn.
Hiervoor zijn de werkzaamheden
gefaseerd uitgevoerd.
De eerste fase van het werk bestond
uit het terrein rondom de nieuwbouw en werd in 2011 gefaseerd
uitgevoerd, zodat zowel de bouwer
van het nieuwe pand als KWS Infra
de ruimte hadden om veilig te werken. Daarnaast was de planning van
de eerste fase afgestemd op het feit
dat de schadeherstel afdeling al vóór
oplevering, als eerste in de nieuwbouw zou trekken en van daaruit
verder kon werken.
In 2012 begon de tweede fase. Deze
bestond uit het terrein rondom het

te renoveren bestaande pand met
daarin de garagewerkplaats. Extra
aandachtspunt hierbij was dat ook
het bowlingcentrum, gevestigd in
hetzelfde pand, zo min mogelijk last
zou hebben van de werkzaamheden.
Ames en KWS Infra hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
Daarom is er besloten het puin van
het gesloopte deel van het bedrijfspand ter plaatse te breken en als
fundering voor de verhardingen van
zowel de parkeerplaatsen als de
rijwegen te hergebruiken.
Goed en nauwkeurig overleg tussen Ames, de bouwer en KWS Infra,
heeft er toe geleid dat de werkzaamheden met een minimale overlast
voor klanten en bezoekers binnen de
gestelde tijd zijn uitgevoerd.

Verhuisberichten:

WSP Infra Oost en
VolkerInfra Schiphol
Met de verhuizing van KWS Infra uit het kantoor ‘t Harde is ook het kantoor van
WSP Infra daar komen te vervallen. Inmiddels heeft WSP Infra Oost zijn intrek
genomen in het hoofdkantoor van VolkerWessels in Amersfoort.
In plaats van een ruimte te betrekken in één van de andere kantoren van KWS
Infra is juist deze locatie gekozen om zo korte en directe lijnen te kunnen
onderhouden met de verschillende ontwikkelingsbedrijven, die zijn samengevoegd met VolkerWessels Vastgoed en ook in Amersfoort gevestigd. Juist op
verzoek van deze bedrijven is WSP Infra ooit opgezet. De ontwikkelaars hadden behoefte aan enkele duidelijke aanspreekpunten binnen KWS Infra, die
zij kunnen benaderen om hen te faciliteren in het inzicht van noodzakelijke infrastructuur en de budgetkosten daarvan voor hun plannen. De administratie
van WSP Infra is overgegaan naar de administratie van KWS Infra, vestiging
Roosendaal en daardoor is het factuuradres gewijzigd. Bij WSP Infra ziet men
de toekomst ondanks de malaise van vandaag toch met vertrouwen tegemoet.
Gelet op de grote diversiteit van kennis en kunde binnen VolkerWessels is
het mogelijk om projecten integraal op te pakken. Door een juiste combinatie
van bouw- en infratechnieken en afstemmingen daarvan op elkaar, zijn wij in
staat te voldoen aan de opkomende vraag van klanten om duurzaam of te wel
“groen te bouwen”. Hiervoor moeten we wel buiten het traditionele durven
denken, de handen ineen slaan en samenwerken. Als we dat doen zijn gereed
voor de toekomst en staan we vooraan als het tij keert.

Nieuw factuuradres WSP Infra:
WSP Infra
Postbus 1352
4700 BJ Roosendaal

Ook de medewerkers van VolkerInfra Schiphol hebben in de laatste maanden
van 2012 een nieuw onderkomen betrokken. Met medewerkers van KWS Infra
en zusteronderneming VolkerRail voert VolkerInfra Schiphol werkzaamheden
uit op en rond Nederlands grootste luchthaven.
Nieuw adres VolkerInfra Schiphol:
Flamingoweg 15, 1118 EE Luchthaven Schiphol.
Postbus 75831, 1118 ZZ Luchthaven Schiphol
Tel. 020-6533626, fax 020-6534445
Het kantoor bevindt zich op de 1e verdieping van het gebouw.
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De Melkwegburg: een prachtig stukje samenwerking

KWS Infra, vestiging AmsterdamHeerhugowaard heeft met zusterbedrijf Volker Staal Funderingen
(VSF) in Purmerend een prachtig
stukje samenwerking opgeleverd:
de Melkwegbrug. Deze opvallende brug zorgt voor een snelle
verbinding tussen de wijk Wijdevenne en het historische centrum
van Purmerend. Naast het gebruik
door ﬁetsers en wandelaars, blijft

ondanks het lage brugdeel ook
scheepsvaart mogelijk.
Het ontwerp is geleverd door NEXT
architects in samenwerking met
Rietveld Landscapes, ABT en IBA. De
boogbrug weegt bijna negentig ton,
bestaat uit 136 traptreden en wordt
gedragen door een stalen boog. De
in twee stukken geleverde boog
is binnen twee dagen vastgekoppeld boven het water en zo ook de

draaibrug. In het duister worden de
vormen van de brug geaccentueerd
door de energiezuinige LED-verlichting.
De samenwerking tussen KWS Infra
en VSF heeft een positief resultaat
geleverd aan de gemeente Purmerend en haar bewoners. VSF heeft de
gehele constructie van het project
op zich genomen en IJbouw heeft
een ondersteunende rol gespeeld in

de uitvoering ervan. KWS Infra heeft
zorg gedragen voor de riolering, leidingen, asfalt, straatwerk en de verkeersvoorzieningen. Beide partijen
proﬁteerden maximaal van elkaars
expertise om tot een goed resultaat
te komen. Gemeente Purmerend is
trots en tevreden over de realisatie
van de brug. De Melkwegbrug is een
Design & Construct contract met
meerjarig onderhoud.

Samen op zoek naar verbetering
Bij een onderhoudsproject in de Gemeente Ouderkerk aan de Amstel heeft
KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard, de hulp ingeschakeld
van VolkerWessels-bedrijf InfralinQ om advies te geven bij het aanleggen
van bermverharding naast de rijbaan. InfralinQ biedt keuring en advies op
het gebied van wegverhardingen.
Bermverhardingen naast de rijbaan zijn er in diverse vormen. Verschillende
oplossingen als puinstroken van betongranulaat, grasbetonstenen en
kunststofgrasstenen worden toegepast. In eerste instantie heeft de Gemeente Ouderkerk aan de Amstel gekozen voor puinstroken. KWS Infra en
InfraLinQ adviseerden de gemeente echter een andere oplossing te kiezen.
Door de voor- en nadelen van de verschillende opties uiteen te zetten, viel
de keuze uiteindelijk op een combinatie van bermasfalt en bermprint.

Door de berm te asfalteren, zijn de onderhoudskosten minimaal. De aangebrachte proﬁelprint zorgt vervolgens voor het gewenste ‘schrikeffect’. De
bekende ratel onder de wielen, die iedere automobilist weleens ervaart als je
wat te ver aan de kant van de weg komt te rijden, zit nu verwerkt in de bermverharding. Daardoor wordt de extra strook asfalt niet ervaren als
verbreding van de rijweg. De aanlegkosten zijn hoger, maar daarmee is wel een duurzame en veilige bermverharding gerealiseerd.
Door de goede ervaringen gaat de gemeente opnieuw enkele wegvakken op deze manier realiseren.
Voor meer informatie: www.infralinq.com

9

Combinatie N201 zet ervaring en kennis voort
KWS Infra, vestiging AmsterdamHeerhugowaard werkt sinds
februari 2011 aan de realisatie van
de meest oostelijke vernieuwing en
verbreding van de N201 tussen de
rijksweg A4 en Amstelhoek.
Met GMB (Groep Midden Betuwe)
en VolkerWessels-ondernemingen
Volker Staal & Funderingen en
Holland Scherm vormt KWS Infra de
combinatie N201.

De provincie Noord-Holland werkt samen met gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, De Ronde Venen en Uithoorn aan de vernieuwing en
verbreding van de N201. Het project zorgt voor een verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied.
Zoals gezegd, werkt de combinatie N201 aan het meest oostelijke deel van de
vernieuwde provinciale weg. Dit project, Omlegging Amstelhoek genaamd,
verbindt het project Omlegging Aalsmeer-Uithoorn, beide onderdeel van het
Masterplan N201+, met de bestaande N201 in de gemeente De Ronde Venen.
De totale lengte van het tracé bedraagt ongeveer 2,5 kilometer.
Om de Amstel te kunnen passeren, wordt er gebruikt gemaakt van een aquaduct. Het aquaduct, wat van essentieel belang is in dit project, wordt tien meter breed. Op het diepste punt ligt de weg van het aquaduct bijna tien meter
onder NAP (Normaal Amsterdams Peil) De totale lengte van het aquaduct is
ongeveer 350 meter. Het aquaduct krijgt één rijstrook per rijrichting.
KWS Infra verzorgt namens de combinatie het grondwerk en het asfalteren van
het hele tracé. Voor de realisatie van het aquaduct doet GMB het betonwerk

en techniek en Volker Staal & Funderingen het hei -en staalwerk. Holland
Scherm is verantwoordelijk voor het
aanleggen van duikers en de Veetunnel. Dit is een tunnel onder de weg
door, speciaal voor de boer en zijn
vee.
De vier ondernemingen hebben in
het verleden meerdere malen met
succes samengewerkt De ervaring
en kennis wordt meegenomen en
gebruikt tijdens het gehele Masterplan N201+ project. Als alles volgens planning verloopt, zal project
Omlegging Amstelhoek eind 2013
afgerond zijn.

Verlengde Oersebaan
KWS Infra, vestiging Eindhoven
heeft net na de bouwvak het werk
Verlengde Oersebaan Fase 1 gegund gekregen. Het project, in opdracht van de gemeente Veldhoven,
betreft de realisatie van een nieuwe
rondweg rondom de kern van Oerle.
De Oersebaan wordt een ontsluitingsweg van twee gescheiden rijbanen met een vrijliggend ﬁetspad.
Het werk is bijna helemaal door het
vrije veld. Waar er bestaande wegen
kruisen, worden vier betonnen
rotondes aangelegd.

Vrij snel na gunning is gestart met de werkzaamheden. Vanwege de krappe
tijdsplanning is besloten om dit project ‘lean’ te plannen (Samen Slimmer
Bouwen). Deze leanplanning is door diverse wijzigingen en onvoorziene zaken
niet geheel gehaald, maar heeft zeker voordelen opgeleverd in het werk,
zoals het moeiteloos meelopen van de nutsbedrijven.
Wat betreft de werkzaamheden heeft KWS Infra enkele goede alternatieven
bij de gemeente Veldhoven voorgesteld. Om een voorbeeld te noemen: alle
prefab banden vervangen door een in het werk gestorte band. De gemeente
Veldhoven zag in dat er aan deze alternatieven zowel kwalitatieve als planningtechnische voordelen zaten en heeft met veel voorstellen ingestemd.
VolkerWessels-onderneming BKB Infra heeft circa elf kilometer RWS band
getrokken met behulp van een slipformpaver, waarmee per dag tot wel
zeshonderd meter band is gerealiseerd. Eind september is gestart met de
werkzaamheden. Er is begonnen met het grondwerk door het vrije veld en
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het aanpakken van twee rotondes.
Inmiddels zijn twee rotondes en bijna
twee kilometer gescheiden rijbaan en
vrijliggend ﬁetspad gereed.
Het asfalt op de rijbanen kon alleen
aangevoerd worden via de rotondes. Aangezien de afstand tussen de
rotondes te groot was om een goede
voortgang te hebben in de asfaltverwerking is gekozen voor het gebruik
van de Shuttle Buggy. Deze machine
is een buffer van dertig ton asfalt die
voor de asfaltmachine wordt gezet,
zodat de vrachtauto’s de hele vracht
kunnen lossen en weer vertrekken.
Hiermee is een vele grotere productie
in de verwerking van asfalt behaald.
Voorjaar 2013 is het hele project naar
verwachting klaar.
De Oersebaan in cijfers:
Grondwerk:
Grond en zand ontgraven: 55.000 kubieke meter
Grond en zand verwerken: 37.000 kubieke meter
Riolering:
Pvc riolering: 4000 meter
Kolken: 200 stuks
Funderingen:
Leveren en aanbrengen menggranulaat: 40.000 vierkante meter
Betonverhardingen: Wapeningsijzer: 125.000 kilogram
Betonverhardingen: 6500 vierkante meter
Gestorte betonband: 11.000 meter
Asfaltverhardingen: Leveren en aanbrengen asfalt: 11.000 ton
Diversen:
Verkeersborden: 200 stuks
Faunarasters: 5 kilometer
Lichtmasten: 75 stuks

Samenwerken aan de
nieuwe kaasfabriek

Projectontwikkeling door
Samenwerking

Een samenwerking tussen VolkerWessels ondernemingen Visser Smit Bouw
(VSB) en KWS Infra is verantwoordelijk voor het realiseren van een nieuwe
fabriek voor kaasproducent CONO. De nieuwe fabriek moet zorgen voor het
vergroten van CONO’s markaandeel in het binnen- en buitenland, maar vooral
de continuïteit van het bedrijf veilig stellen.

De ontwikkeling van de fabriek vergt
veel precisie en kennis. De kaasproducent produceert haar Beemsterkaas op traditionele wijze, waardoor
het ontwerp van de fabriek afwijkt
van de ‘standaard’ fabriek. Ook is
het gebied `De Beemster` werelderfgoed en daardoor liggen de eisen
voor nieuwbouw erg hoog. Tijdens
het project worden de meest geavanceerde technieken gebruikt op
het gebied van energieterugwinning
en duurzaamheid.
VSB is hoofdaannemer en werkt samen met KWS Infra als onderaannemer om het project aan de gestelde
eisen te laten voldoen. Naast deze
eisen is het van essentieel belang
dat de werkzaamheden nauwkeurig
en snel worden uitgevoerd. VSB is
verantwoordelijk voor de gehele
bouw van het project en KWS Infra

verzorgd het grondwerk en verharding voor een laad- en losterrein.
Door het bouwen op werelderfgoed,
en de hoge bouweisen hiervan, zal
overleg en samenwerking tussen alle
betrokken partijen een belangrijke
rol spelen binnen dit project. Het
materieel voor het project worden
verzorgd door VolkerWessels-onderneming Volker Stevin Materieel
(VSM)
Tijdens de bouw van de nieuwe
fabriek zal de huidige fabriek actief
blijven. Na de opening van de
nieuwe fabriek zal de huidige fabriek
circa 1 tot 1.5 jaar in werking blijven
om het productieproces te optimaliseren binnen de nieuwe kaasfabriek.
De werkzaamheden zijn eind november 2012 begonnen en de nieuwe
fabriek zal eind 2014 actief zijn.

In het zuiden van het land werkt KWS Infra, vestiging Eindhoven aan drie grotere projecten, waarin de samenwerking tussen diverse VolkerWessels-bedrijven
een belangrijke rol speelt. In Eindhoven werkt men aan de ontwikkeling van het
voormalige Philips-terrein Strijp-S en aan het Stadionkwartier. In Roermond is
het project Roerdelta in uitvoering.
Strijp-S
Het project Strijp-S loopt fysiek al sinds 2006. Deze herontwikkeling van 27 hectare voormalige bedrijfsterreinen van Philips wordt uitgevoerd in opdracht van Park Strijp Beheer
(PSB), waarin VolkerWessels, Philips en de gemeente Eindhoven participeren. KWS Infra
voert de civieltechnische werkzaamheden, in deze het bouw- en woonrijp maken van het
complex, uit. De werkzaamheden aan de gebouwen, waaronder nieuwbouw en renovatie,
zijn ondergebracht bij verschillende partijen, zoals woningbouwverenigingen.
Door de werkzaamheden per onderdeel in opdracht te geven, kan PSB voorkomen dat de
kosten uit de hand lopen en kan men sturend optreden met betrekking tot eventuele extra
investeringen. PSB heeft als extra doel gesteld dat de toekomstige bewoners van een
woning op Strijp-S bij oplevering via de definitieve verharding bij hun huis moeten kunnen
komen. Dit vereist veel afstemming met bouwers, nutsbedrijven en andere partijen.
De korte lijnen van een VolkerWessels-samenwerking komen hier dan ook goed van pas. Er
wordt open en eerlijk met elkaar gesproken. Samen met Visser & Smit Hanab en HOMIJ is
er een zogenaamd Sanergy-systeem (warmte en koude gebruik van grondwater) gerealiseerd. In de ontwerpfase trekt KWS Infra op met WSP Infra, GAIM en Aveco de Bondt.
Verder dragen ook VolkerWessels-bedrijven als Gebr. van Kessel, VW Telecom, BKB,
Viamark en Vialis hun steentje bij aan het nieuwe Strijp-S.
Stadionkwartier
De herontwikkeling van het Stadionkwartier in Eindhoven betreft de realisatie van
woningen en een parkeergarage in het centrumgebied van Eindhoven. Dit project wordt
aangestuurd door BVGO Zuid, een VolkerWessels-onderneming. KWS Infra verzorgde, als
onderaannemer, het graven van een bouwkuip en het bouwrijp maken van het terrein. Momenteel wordt gewerkt aan het woonrijp maken. Het gelimiteerde budget houdt in dat er
creatief met problemen moet worden omgegaan en veelvuldig moet worden geschakeld
om binnen het budget te blijven. De medewerking van BVGO Zuid en de gemeente Eindhoven om mee te denken in de door ons aangedragen oplossingen is ruimschoots aanwezig, waardoor KWS Infra door kan blijven werken. De werkzaamheden in het Stadionkwartier worden gezamenlijk met onder andere de VolkerWessels-bedrijven en -deelnemingen
Stam en de Koning, Van de Ven Bouw Tilburg, HOMIJ, GAIM en Multicell uitgevoerd.
Roerdelta
In het project Roerdelta heeft VolkerWessels-bedrijf Stam en de Koning Ontwikkeling een
aandeel in de ontwikkelingsmaatschappij Roerdelta. Deze realiseert aan de rand van de
stad (aan de kant van Roer en Maas) een nieuwe woonwijk.
KWS Infra werkt hier met een gelimiteerd budget voor de realisatie van het civieltechnische deel van het project. Dit betekent minder zorgen voor de opdrachtgever, maar als
opdrachtnemer vereist dit een zeer intensieve afstemming met onderaannemers.
Op de meeste projecten gaat wel eens iets mis. Zodra dit geconstateerd is, is het belangrijk om bij elkaar te komen en de problemen, met eventuele oplossingen, op tafel te
brengen. Het onderkennen hiervan en via een gezamenlijke inspanning de best mogelijke
oplossing realiseren, moet dan het credo zijn. En zo’n oplossing is dan ten voordele van
alle partijen.
Door samen te werken met bedrijven uit hetzelfde concern gaat dit over het algemeen
vrij goed. Zo werkt KWS Infra, vestiging Eindhoven op het project Roerdelta samen met
onder andere WSP Infra, Louis Scheepers, De Bonth van Hulten, HOMIJ, Gebr. van Kessel,
Aveco de Bondt, GAIM en Holland Scherm.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Hardloopwedstrijd ‘opent’
nieuwe snelweg
Ondanks de typisch Nederlandse
weersomstandigheden hebben zo’n
10.000 enthousiastelingen op

COLOFON
Uitgave van:
KWS Infra bv
Afdeling Communicatie
Postbus 217
4130 EE Vianen
Website
Markant vindt u ook op onze website:
www.kws.nl. Alle uitgaven kunt u daar
inzien vanaf februari 2010.

24 november 2012 deelgenomen aan
de Westrandweg Run. Het evenement, georganiseerd door Rijkswaterstaat en De Telegraaf, is uniek,
doordat het een hardloopwedstrijd
betreft die plaats vond op de nog
niet opengestelde Westrandweg
in het Amsterdamse havengebied.
Omdat het eerste deel van de
Westrandweg op 14 december 2012
is opengesteld voor het verkeer kan
het evenement worden gezien als de
openingshandeling.
De Westrandweg Run werd geopend
door oud-minister Camiel Eurlings,
die zelf ook de sportschoenen
aantrok om mee te doen. Atleet Roy
Hoornweg was de eerste die over de
ﬁnish kwam met een tijd van 30 minuten en 29 seconden. Namens KWS
Infra, Gebr. van Kessel en Van Hattum en Blankevoort waren er zestig
mensen, uiteraard in VolkerWesselsshirts, actief op het evenement.

Hoofd- en eindredactie
Frank Morel
Redactie
Fatima Ballikane
Laurens Bogerd
Anita de Bont
Tanja Janszen
Simon Jorritsma
Stephanie Kole
André Mijnster
Margareth van Munster
Henk Schoenmaker
Isra van Velzen
Jack Wever
Oplage
9.000 exemplaren
Tekstbijdragen
Rikco van Zijtveld, Jurriaan Heistek,
Patrick Snijders, Gilbert van Noorden,
Kees Jonk, Jan Oudeman, Martin Dees,
Ard Kortleve, Ludo Verlinden
Vormgeving en productie
Esenes, vormgegeven communicatie,
Houten
Informatie en adreswijzigingen
Meer informatie over artikelen, wijziging van adresgegevens of opnemen/
verwijderen uit bestand: via bijgevoegde antwoordkaart of via e-mail:
info@kws.nl.
Copyright
Het overnemen van (delen van)
artikelen uit KWS Markant is toegestaan.
De foto’s die bij de artikelen staan, kunt
u in veel gevallen kostenloos gemaild
krijgen. Neem hiervoor contact op met
de afd. Communicatie, tel. 0347-357 300
of via e-mail info@kws.nl.
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De oprit van
Jip
KWS Infra, vestiging Utrecht heeft
haar steentje bijgedragen aan de
aanleg van de oprit bij het huis van
de familie Van den Enden. Zoon Jip
van drie jaar oud heeft PVL (periventriculaire leucomalacie), waardoor hij
spastisch en bijna blind is en epilepsie heeft. Rond het huis van de familie was de oprit voorzien van grind
wat een steeds grotere hinderfactor
was in het verplaatsen van Jip in zijn
kinderwagen. Hier moest wat aan
gebeuren, zeker als je bedenkt dat
Jip groter, en dus zwaarder, wordt.
Kijlstra Bestrating benaderde KWS
Infra met het verzoek de grindlaag
af te graven en zand te storten in op
het woonerf.
KWS Infra werkte, in een coördinerende en faciliterende rol, uiteraard
graag mee om de mobiliteit van
Jip en zijn familie te verbeteren. In
samenwerking met enkele andere
ondernemers is in korte tijd de gewenste klinkerverharding rond het
huis van de familie Van den Enden
gerealiseerd.

Meer informatie over Jip vind je op
de volgende website:
http://jipvandenenden.nl
Ook zijn de ontwikkelingen rond Jip
te volgen op Twitter:
@Ikbenbijzonder

Bezoek de KWS Infra bedrijfspagina op Linkedin!

http://www.linkedin.com/company/kws-infra

