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Thema:

Innovaties projecten in gemeenten
Bijzondere
KWS Infra vermindert trillingen
op Haarlemse Spaarne en Turfmarkt
Het Spaarne en de Turfmarkt, gelegen in de historische binnenstad van de gemeente Haarlem, zijn toe aan groot onderhoud. Het onderhoud is lang uitgesteld, onder andere in afwachting van verschillende studies. Plaatselijk herstel is niet
langer voldoende. Bewoners hebben last van trillingen als gevolg van onder andere het busverkeer. Dit, ondanks dat
een deel van de elementenverharding is vervangen door asfalt. Om deze redenen is vorig jaar gestart met de initiatiefen definitiefase van een onderhoudsproject voor het Spaarne en de Turfmarkt.
De gemeente heeft het initiatief genomen om dit project uit te besteden in de
vorm van een geïntegreerd contract (E&C), waarbij de detailengineering en de
uitvoering overgelaten wordt aan één opdrachtnemer. Gezien de ligging van
het werk in de monumentale binnenstad, diverse belangrijke verkeersstromen
en de eisen vanuit bereikbaarheidsperspectief wil de gemeente Haarlem maximaal gebruik maken van de kennis en inventiviteit van de marktpartijen. Op een
dergelijke schaal heeft de gemeente nog nooit eerder zo’n contract uitbesteed
KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard heeft op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) het werk gegund gekregen.

In het Plan van Aanpak van KWS
Infra is de juiste nadruk gelegd op
de belangrijkste doelstellingen van
de opdrachtgever: ‘Het verminderen
van trillingen voor de omgeving, het
verbeteren van de veiligheid van alle
verkeersdeelnemers en kwaliteit van
de omgeving verbeteren’.
Engineering en Uitvoering
Het project is opgedeeld in twee
hoofdonderdelen: de engineeringsfase en de uitvoeringsfase. Tijdens
de engineeringsfase is KWS Infra
verantwoordelijk voor het opstellen
en uitvoeren van een kwaliteitsbeheersingssysteem. Verder worden
tekeningen en werkplannen voor het
deﬁnitieve uitvoeringsontwerp gemaakt en geactualiseerd. Vervolgens
stelt KWS Infra de planning met bijbehorende faserings- en verkeerstekeningen op en zorgt voor de benodigde vergunningen, onthefﬁngen,
verkeersbesluiten en vooropnames.
Ook de afstemming met derden,
zoals omwonenden en ondernemers
bij de projectlocatie, vindt in deze

Niet alleen maar de laagste prijs
Bij steeds meer opdrachtgevers doen innovatieve aanbestedingen en nieuwe contractvormen hun intrede. Prijsvragen,
EMVI, Best Value Procurement, Concurrentiegerichte Dialogen: een ontwikkeling die gepaard gaat met veel technisch
jargon. Maar ook een ontwikkeling, die moet leiden naar een win-win situatie. Opdrachten worden
niet meer alleen op laagste prijs gegund, maar waar mogelijk en zinvol moeten innovatie, proces- en
productkwaliteit en andere aspecten deel uitmaken van de aanbestedingsprocedure met als resultaat een economisch meest voordelige aanbieding. Ook zaken die van maatschappelijk belang zijn,
zoals duurzaamheid en Social Return On Investment krijgen een plaats in de aanbestedingsprocedure. In deze Markant bieden we onze lezer een inkijkje hoe KWS Infra projecten van deze aard
aanpakt en realiseert. Veel leesplezier!
Wim Dijkstra, Directeur KWS Infra, vestiging Leek
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Pagina 2 en 3:
OMOP projecten Delft en Hoorn
KWS Infra verzorgt onder andere in Delft
en Hoorn het asfaltonderhoud op basis
van OMOP overeenkomsten.

Pagina 7:
KWS Infra werkt aan onderbouw
Uithoflijn in Utrecht
KWS Infra legt 2,2 kilometer onderbouw
van de toekomstige Uithoflijn in Utrecht
aan.

Pagina 9:
Cursussen en trainingen voor bouwplaatsmedewerkers van KWS Infra
De bedrijven binnen KWS Infrabouw
hechten veel waarde aan het opleiden
van onze bouwplaatsmedewerkers.

fase plaats. Als dit proces doorlopen
is, kan KWS Infra daadwerkelijk aan
de uitvoering beginnen. Het realiseren van verhardingen met een
levensduur van twintig jaar op een
gewapende betonfundering, om de
trillingen van de bussen te verminderen, is de hoofdzaak.
Diverse VolkerWessels-bedrijven,
zoals Aveco de Bondt, Vialis, BKB
Infra, Smits Neuchâtel Infrastructuur
en Gebr. van Kessel, leveren met hun
specialistische werkzaamheden een
bijdrage aan het project.
LEAN-planning
De uitvoeringswerkzaamheden zijn
gepland door middel van een LEANplanning. Binnen KWS Infra noemen
we deze manier van plannen Samen
Slimmer Bouwen. De communicatie
en afstemming met de omgeving is
vanuit het contract ook een verplichting voor KWS Infra. Door het
opzetten van een strakke uitvoeringsplanning, waar alle partijen zich
aan houden, kunnen we deze communicatieplicht zo helder en accuraat mogelijk doen.
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OMOP Delft:

Asfaltonderhoud op basis van eenheidsprijzen

Een OMOP (Overeenkomst
Met Open Posten) is een
aanbestedingsvorm die voornamelijk ingezet wordt bij
(onderhouds)projecten waarvan de opdrachtgever vooraf
niet weet welke en hoeveel
werkzaamheden gedurende
de contractsduur uitgevoerd
dienen te worden. De aanbesteding van een dergelijk
project vindt plaats op basis
van de EMVI methode (Economisch Meest Voordelige
Inschrijving), maar komt tot
stand door middel van ﬁctieve hoeveelheden en eenheidsprijzen. KWS Infra heeft
momenteel diverse projecten
op basis van OMOP in uitvoering. In dit artikel kijken
we speciﬁek naar het OMOPproject in Delft.

KWS Infra, vestiging Rotterdam
werkt regelmatig met OMOP bestekken. Een goed voorbeeld hiervan is het huidige asfaltonderhoudscontract met de gemeente Delft.
Sinds 2009 voert de vestiging op
basis van afroep en deelopdrachten
bijna het gehele jaar door onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
uit. Het afgelopen jaar bestond het
OMOP contract uiteindelijk uit 24
deelopdrachten, waarvan de uitvoeringsduur varieerde van één dag
tot twee weken. Bij iedere nieuwe
deelopdracht neemt de directievoerder van de gemeente Delft contact
op met de uitvoerder van KWS Infra.
Samen bezoeken ze de locatie en
bespreken de diverse projectspeciﬁcaties, zoals de uitvoeringsperiode,
dag-, nacht- en/of weekendwerk en
mogelijke asfaltmengels.

Vervolgens maakt de uitvoerder of
werkvoorbereider een offerte op
basis van de vastgestelde eenheidsprijzen uit het bestek. De directievoerder beoordeelt deze en plaatst
eventueel enkele op- en aanmerkingen. De offerte wordt waar nodig
aangepast, waarna de gemeente via
de ofﬁciële weg schriftelijk opdracht
geeft voor het betreffende deelproject. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden bezoekt de directievoerder regelmatig het werk, maar de
toezichthouder van de gemeente is
iedere dag aanwezig. Hij verspreidt
onder andere de bewonersbrieven
en ondersteunt de uitvoerder bij ad
hoc werkzaamheden.
De genoemde werkzaamheden
bestaan voor negentig procent
uit het vervangen van versleten

asfaltconstructies op wegen, ﬁetspaden, parkeerterreinen in en nabij
woonwijken en (sport)parken. De
hoeveelheid aan te brengen asfalt
varieert per deelopdracht en locatie,
maar loopt van tien ton bij kleine
(schade)werkjes tot aan uitschieters
van twaalfhonderd ton op grote
deelopdrachten voor bijvoorbeeld
doorgaande wegen. Op jaarbasis
wordt er binnen het Delftse OMOP
contract circa vijfduizend ton asfalt
aangebracht.
De overige tien procent van de gemiddelde deelopdracht bestaat uit
bijkomende werkzaamheden, zoals
het aanbrengen van belijning, lussen
en straatwerk. Door de strenge en
lange winter vormen de winterschades dit jaar een belangrijk aandeel
binnen de kleine (spoed)reparaties.

In samenwerking met de afdeling
Verkeer en Mobiliteit van KWS
Infra, vestiging Zwijndrecht worden
de verkeersmaatregelen en omleidingen ontworpen en geplaatst.
Daarnaast zorgt Reﬂectielijnen van
Velsen voor de belijning en brengt
Vialis de detectielussen aan (beide
onderdeel van het VolkerWessels
concern). Het gros van de werkzaamheden verricht KWS Infra overdag op
doordeweekse dagen, maar om ernstige verkeershinder te voorkomen,
werken we op enkele deelprojecten
ook ’s nachts en in het weekend.
De gemeente bepaalt de toe te
passen asfaltmengsels, maar dit
gaat vaak in overleg met adviesorganisatie InfraLinQ. Op hun advies
is er op diverse locaties KonwéStil
toegepast, wat een behoorlijke
geluidsreductie tot gevolg heeft. In
de agenda staat ook het aanbrengen
van KonwéBright, een asfaltsoort
dat door reﬂectie een lichtgevende
uitstraling heeft. Energieverbruikende straatlantarens kunnen daardoor
een standje lager gezet worden, wat
kostbare energie bespaart. Naast
de advisering over de toe te passen
asfaltmengels, verzorgt InfraLinQ
ook de boringen en het asfaltvooronderzoek.
Omdat een OMOP juridisch gezien
slechts twee maal verlengd mag
worden, is het contract in 2012
opnieuw aanbesteed, waarbij KWS
Infra wederom aannemer was. In
2013 is het contract met een eerste
jaar verlengd.
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OMOP Hoorn:

Rust en Continuïteit voor beide partijen

KWS Infra verzorgt de
komende jaren het asfaltonderhoud in de gemeente
Hoorn op basis van een
OMOP overeenkomst.
Markant sprak met Bart
Haring, Directievoerder bij
het Ingenieursbureau van
de Gemeente Hoorn over dit
project.

is mede gekomen door de mogelijkheid te behouden om een werk buiten het OMOP contract in de markt
aan te besteden. Voor de aannemer
geeft dit ook een extra motivatie om
het werk goed af te leveren en een
goede band tot stand te brengen.´
Doel van het bestek
,,Het behalen van synergie- en
schaalvoordelen voor de eigen organisatie en in de uitvoeringskosten
met behoud van dezelfde onderhoudskwaliteit is het primaire doel
van het OMOP bestek.
Daarnaast wilden wij het werkproces
en continuïteit van het stadsbeheer
verbeteren en voordelen halen op
het inkoop- en aanbestedingsbeleid.´
Aanbesteding
,,Het aanbestedingstraject is voor
veel aannemers niet eenvoudig
geweest. Doordat het 700 pagina’s
tellende bestek zoveel disciplines en
werkzaamheden omvat en er niet

vooraf inschatten van hoeveelheden erg
lastig is. Er zijn posten waar we al bijna
op de geraamde hoeveelheid zitten voor
de complete vier jaar en andere, die
nog amper zijn toegepast. Tijdens de
bouwvergadering hebben we te maken
met één vaste aannemer, waar we alle
projecten mee bespreken. Dit levert
ontzettend veel tijdswinst op. Nu onze
capaciteit maximaal gebruikt wordt,
hebben we besloten om, binnen het
contract, ook een stukje engineering en
voorbereiding uit handen te geven aan
KWS Infra. Zo fungeert de aannemer
ook nog als een soort ﬂexibele schil van
onze organisatie. Voor beide organisaties een win-win situatie.´
OMOP vs Traditioneel
,,De meest uiteenlopende projecten
kunnen binnen het bestek worden
uitgevoerd. Het bundelen van werk met
een verscheidenheid aan disciplines en
omvang werkt erg plezierig. Door dat we
een project niet apart op de markt aanbesteden, met alle bijkomende procedures, scheelt in de voorbereiding van een

tot groot een gelijke kans te geven. Het
maken van een OMOP bestek (clusteren)
binnen de nieuwe aanbestedingswet
zal goed moeten worden onderbouwd.
Als opdrachtgever levert het voordelen
op en ook voor aannemers is het prettig
dat zij zekerheid en continuïteit hebben
voor een langere periode. Zeker is wel
dat de nieuwe aanbestedingswet meer
administratieve druk voor de gemeente
zal geven.´
EMVI
,,Het beleid van de gemeente Hoorn is
om de aanbestedingswet te volgen en
EMVI hoort daarbij. Er zal een omslag
in denken nodig zijn om bij elk werk de
juiste EMVI-criteria te vinden. Er liggen mogelijkheden met betrekking tot,
bijvoorbeeld, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid.´
Conclusie
,,Een gedegen voorbereiding is cruciaal voor het slagen van een OMOP
bestek. Voor de continuïteit en snelheid
in de werkzaamheden zijn we zelf ver-

Gemeente en beheer
,,Hoorn gaat van een groei naar een
beheer gemeente. Vele wijken in
Hoorn zijn tussen de dertig en veertig
jaar oud. De hoeveelheid onderhoud
is enorm gestegen. Het beheer van
kunstwerken, wegen, OV, riolering en
groen valt nu onder meerdere beheerders, waar het in het verleden door
één beheerder werd uitgevoerd. Het
vervangen en scheiden van riolen, het
renoveren van elementverhardingen
binnen hele wijken en reconstructies
van grotere wegen zijn daar voorbeelden van.”
Keuze voor OMOP bestek
,,Voor het ‘klein asfalt onderhoud’ en
‘onderhoud elementverhardingen’
hebben we al enige jaren ervaring
met deze besteksvorm. Door het
einde van het ‘klein asfalt onderhoud’
contract en het vele onderhoud dat
ons in de jaren staat te wachten, heeft
ons doen besluiten naar een OMOP
bestek te kijken dat veel meer disciplines omvat.”
Voorbereiding van OMOP bestek
,,De samenstelling van goed OMOP
bestek vergt, in ons geval, meer dan
een jaar voorbereiding. Veel informatie hebben we uit bestekken en
ervaringen van andere gemeenten
gehaald. Veel collega’s binnen de
organisatie moeten input geven en
achter het uitgebreide bestek staan.
Het draagvlak binnen de organisatie is ontzettend belangrijk. Zeker
doordat je een partnerschap voor een
aantal jaren aan gaat met een aannemer. De rust binnen de organisatie

zo veel ervaring mee is, komen er
als aanbieder veel vragen op je af.
Uiteindelijk is KWS Infra als winnaar
uit de bus gekomen.”
Ervaring tot nu toe
,,Voor de eerste keer zo’n omvangrijk bestek gaan gebruiken, is voor
beide partijen echt wennen. Het vinden van de juiste routine heeft tijd
nodig. Doordat er direct een aantal
grote reconstructies uitgevoerd zijn,
moest daar extra aandacht aan
besteed worden. Na een jaar kunnen
we concluderen dat we tevreden zijn
met de samenwerking binnen het
contract. Wel is gebleken dat het

werk al snel acht weken. Zo kan een
project sneller in uitvoering worden
gebracht met minder inspanning. Een
groot voordeel, waar we vooraf niet bij
hebben stilgestaan, is dat we vooraf
al een vrij exacte raming maken aan de
hand van de hoeveelheden en eenheidsprijzen. Het betrekken van de aannemer
in dit voortraject helpt ook bij het minimaliseren van het risico op budgetoverschrijdingen. Door eenheidsprijzen is er
minder overleg nodig over het afprijzen
van meerwerk.”

antwoordelijk door voldoende deelopdrachten. Een goed bestek geeft een
goede fundering voor een vruchtbare
samenwerking, rust en continuïteit voor
beide partijen.”
Tot slot
,,Samen met KWS Infra hebben we nu
een aantal projecten uitgevoerd met de
Samen Slimmer Bouwen methode. Deze
aanpak heeft ons zeer positief verrast.
Zowel aannemer als opdrachtgever kan
met deze methodiek grote voordelen
behalen.”

OMOP en de nieuwe aanbestedingswet
,,De nieuwe aanbestedingswet is er op
gericht om opdrachtnemers van klein
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,,Iedereen raakt besmet
met het virus van het

beLEVENspark”

KWS Infra werkt mee aan de realisatie van het nieuwe Dierenpark in Emmen.
In de Markant-uitgave van februari heeft u al over dit project kunnen lezen.
Markant sprak met Frankwin van Beers, Algemeen Directeur van het Dierenpark over het hoe en waarom van dit omvangrijke project.
,,De aanleiding voor het verplaatsen
van het Dierenpark uit het centrum
van Emmen is het Masterplan Emmen Centrum. Daarin is de basis
gelegd voor de nieuwbouw op de
Es, net buiten het centrum van de
stad. Dit geeft de mogelijkheid om
een ander concept toe te passen dan
de opzet van het huidige park. Dat
zit ‘opgesloten’ in de bebouwing op
een oppervlak van elf hectare. Het
nieuwe park wordt 22 hectare met
een mogelijkheid voor uitbreiding
tot 35 hectare. De nieuwe locatie
is eigendom van de Waterleiding
Maatschappij Drenthe (WMD) en is
een waterwingebied. Dit brengt de
nodige uitdagingen met zich mee in
het ontwerp. De WMD, VolkerWessels en het Dierenpark voeren hier
direct overleg over. Ook de Provincie Drenthe heeft hier als bevoegd
gezag een stem. De constructieve en
positieve gespreken zijn erop gericht
om mogelijke oplossingen te zoeken. Voor de locatie van het huidige
park is nog geen nieuwe bestemming
en zal verkocht gaan worden.’’
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,,Het nieuwe park is als concept
geheel nieuw. Het Dierenpark moet
onderscheidend zijn ten opzichte
van andere parken in het land. Deze
mogelijkheid doet zich nu voor bij de
nieuwbouw en dat is een groot voordeel. We streven naar de realisatie
van een beLEVENspark. Zo vervangen we het huidige theater door een
geheel nieuw complex, dat wordt
geïntegreerd in het nieuwe park.
Het theater blijft voor het grote
publiek en voorstellingen beschikbaar. Hieruit blijkt ook de goede
wisselwerking tussen het Dierenpark
en de gemeente Emmen. Het theater
past ook bij de nieuwe visie, waarin
theater en entertainment door het
gehele park zijn terug te vinden. De
bezoeker moet een ontdekkingsreis
kunnen maken, waarin educatie belangrijk is. Natuur en dieren dienen
als achtergrond, waarin ‘beleven’
een hoofdzaak is.’’
,,De totale bouw van het park moet
in december 2015 gereed zijn met de
belevingswaarde zoals bedacht en

bedoeld. De faseringen van de bouw
zitten in een strakke planning. De
grote opening voor het publiek zal bij
de seizoensopening van 2016 zijn. De
eerste werkzaamheden zijn inmiddels
verricht in de vorm van archeologisch
onderzoek en opruimwerkzaamheden. Na het vaststellen van de
deﬁnitieve ontwerpen, deze zomer,
zullen wij met de aanleg van kabels en
leidingen, bouwwegen en tijdelijke
voorzieningen de werkzaamheden
aan het nieuwe Dierenpark daadwerkelijk van start gaan. De ontsluiting
van de ‘Yucatán’ moet gehandhaafd
blijven, want deze overdekte speelexpeditie blijft in gebruik tijdens de
bouw. Het vergt veel afstemming,
maar het overleg tussen de diverse
betrokken partijen is structureel
goed te noemen. Het is wel zaak
dat bijvoorbeeld de grote kas op tijd
gereed is om de beplanting een extra
groeiseizoen mee te geven. Hierdoor
krijgt het park direct bij opening al
een ‘volwassen’ indruk.’’
,,Er is door het Dierenpark Emmen
bewust gekozen voor een partner
en niet zozeer voor een aannemer.
Dit is een zeer uniek project, waarbij
de kennis en kunde van betrokken
partijen noodzakelijk zijn om tot een

goed resultaat te komen. Ambitie
en budget zijn bepalend voor de
keuzes, die er gemaakt moeten
worden. Transparantie is zeer
belangrijk in deze processen. Het
Dierenpark Emmen waardeert de
openheid, die binnen de verschillende teams, zoals het designteam
en de stuurgroep, goed tot uitdrukking komt. Dit is noodzakelijk voor
een bijzonder project als dit. Voor
het Dierenpark is het de eerste keer
dat we in deze vorm werken. Tot
nu toe ondervinden we positieve
resultaten van deze gezamenlijke
aanpak. Om op dezelfde manier
over het ambitieniveau en beleving
te denken, hebben het Dierenpark
Emmen en VolkerWessels diverse
parken over de gehele wereld bezocht om het kader vast te stellen.
Door deze aanpak raakt iedereen
‘besmet’ met het virus van het
beLEVENspark en is iedereen, van
opdrachtnemer en opdrachtgever,
enorm gedreven er iets moois van
te maken.’’
Tijdens de realisatie van het Dierenpark zal in iedere uitgave van Markant aandacht worden besteed aan
de bouw en de vorderingen. Blijf op
de hoogte: lees Markant!

Waterfront Dalfsen, projectontwikkeling met oog voor
historie en dorps karakter
Het Waterfront Dalfsen is een
project van twee vastgoedontwikkelaars die tot VolkerWessels behoren.
De ontwikkeling is een samenwerkingsverband tussen VolkerWessels Vastgoed en Loostad. Samen
met Koenen Bouw, KWS Infra, WSP
Infra en Beelen dragen zij bij aan de
verdere ontwikkeling en realisatie
van het project. Het Waterfront is
een woningbouwproject, waarin vele
wensen en uitdagingen bij elkaar
komen, met veel respect voor de
historie en het dorpse karakter. De
Witte Villa en de Cichoreifabriek
blijven bijvoorbeeld behouden en
het project krijgt een dorpse architectuur.
Op woensdag 19 december vond de
formele handeling plaats voor de
start van het bouwrijp maken van
het gebied. Dit gebeurde door de
Dalfsense burgemeester Noten en
gedeputeerde Boerman (provincie
Overijssel), die in een graafmachine
van KWS Infra de eerste bakken
zand uit het grasveld groeven. Dit
grasveld wordt omgebouwd naar
een wadi om het regenwater uit het
Waterfront te laten inﬁltreren in
eigen omgeving.
Momenteel is KWS Infra bezig met
het bouwrijp maken van de bestaan-

de en nieuwe wegen in het gebied.
Het bestaande rioolstelsel maakt
plaats voor een gescheiden stelsel.
Het hemelwater gaat inﬁltreren in

de aangelegde wadi. Ook breekt
KWS Infra overbodige weggedeelten op, verlegt andere wegen en
legt enkele nieuwe straten aan. Een

nieuwe verdiepte parkeerplaats en
het verplaatsen van de Jeu de Boules
baan staan ook dit jaar nog op de
planning.
In mei 2013 staat de eerste bouwactiviteit voor Koenen Bouw gepland. Zij starten met bouwdeel
één: een parkeergarage, waarop
een supermarkt wordt gerealiseerd
met daarboven een aantal appartementen. Het tweede bouwdeel zal
aansluitend volgen met het bouwen
van woonhuizen. Met Koenen Bouw
is overeengekomen dat KWS Infra de
grondwerkzaamheden uitvoert en
een Berlinerwand aanlegt als grondkering ten behoeve van de bouw van
de parkeerkelder. Om de verbinding
van de parkeerkelder van bouwdeel
één en drie te realiseren, legt KWS
Infra een tijdelijke bypass aan.
Als bouwdeel één en twee zijn afgebouwd, zal KWS Infra deze fases
woonrijp maken. Het hele gebied
krijgt een bestrating met verschillende soorten gebakken klinkers.
In de tweede fase vervangt het
Waterschap Groot Salland eerst de
damwand langs de Vecht en wordt
een nieuwe kademuur aangebracht.
Dit past in het beeld van het Waterfront. De Vecht wordt op die manier
in het project betrokken, zodat de
beleving van het water meer tot zijn
recht komt.
Het Waterfront in Dalfsen is een
prachtige samenwerking van VolkerWessels-bedrijven en levert hiermee
een bijdrage aan het bijzondere
karakter en uitstraling van Dalfsen
aan de Vecht.
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KWS Infra publiceert nieuwe Cwegdek
voor KonwéStil en ZSA
minder geluidreductie volstaat (bijvoorbeeld een Dunne deklaag A), is
KonwéStil aan te bevelen vanwege
de betere duurzaamheid.
Productbladen vernieuwd
De vernieuwde productbladen met
daarin de nieuwe waarden voor
beide producten zijn te downloaden op de KWS-website www.kws.
nl/nl/producten/p/cat/geluid. Uit
de waarden blijkt, dat het geluidreducerend effect over de levensduur
voor beide producten aanzienlijk is.

Sinds 1 juli 2012 is de nieuwe Wet Geluidhinder van kracht. Daarbij is de wijze
waarop de geluidreductie wordt berekend en gekarakteriseerd ingrijpend veranderd. KWS Infra heeft als een van de eerste aannemers de Cwegdek-waarden
van haar mengsels KonwéStil en ZSA-SD aangepast volgens het nieuwe Reken
en Meetvoorschrift Geluid 2012 (RMG 2012). Belangrijkste wijziging hierin is,
dat voor stille wegdekken niet langer de geluidreductie direct na aanleg maatgevend is, maar de gemiddelde geluidreductie over de levensduur.
Verwarring
De wegdekcorrectie ‘Cwegdek’ is nu
dus de gemiddelde geluidreductie
van het stille wegdek gedurende de
levensduur, terwijl deze waarde in
de oude eisen betrekking had op de
geluidreductie direct na aanleg.
De geluidreductie direct na aanleg
wordt nu omschreven als ‘Cinitieel’.
Dat deze aanpassingen nogal verwarrend zijn, blijkt wel uit de eerste
bestekken die in 2013 op de markt
zijn gekomen.
In veel bestekken worden de oude
en nieuwe eisen door elkaar ge-

bruikt, waardoor onduidelijk is hoe
hoog de benodigde geluidreductie
moet zijn en dus welk product moet
worden toegepast.
Nieuwe wegdekcorrecties KonwéStil
en ZSA-SD
De nieuwe wegdekcorrecties voor
KonwéStil en ZSA-SD zijn berekend
ten opzichte van de nieuwe waarden
van het referentiewegdek. KonwéStil
blijkt ook nu weer ruim te voldoen aan
de eisen voor de standaard categorie
‘Dunne deklagen A’. ZSA-SD voldoet
op haar beurt weer ruim aan de eisen
voor ‘Dunne deklagen B’.

KWS Infra heeft de nieuwe Cwegdek-rapporten van KonwéStil en
ZSA-SD aangeboden aan CROW,
voor plaatsing op de website
www.stillerverkeer.nl. Door opname
van de Cwegdek-rapporten in de
actuele lijst 2012 op stillerverkeer.
nl, worden de wegdekcorrecties
ontsloten voor akoestisch adviesbureaus, die de waarden gebruiken in
akoestische onderzoeken.
Aandacht voor KonwéStil
Naast ZSA, een product dat reeds
een begrip is geworden in akoestische onderzoeken, verdient KonwéStil ook aandacht. Zeker wanneer in
een situatie een stil wegdek met iets

Aandacht voor (her)ontwerp
Naast de akoestische eigenschappen van stille wegdekken is het
belangrijk dat voldoende aandacht
wordt besteed aan het (her)ontwerp van wegconstructies. Vooral
in het kader van onderhoud komt
het nogal eens voor dat te weinig
aandacht wordt geschonken aan
de toestand van de bestaande
verharding, wanneer hierop een
stil wegdek gewenst is. Belangrijke
aspecten hierbij zijn de kwaliteit
van de onderliggende (oude) tussenlaag en de draagkracht van de
totale wegverharding. Gerealiseerd
moet worden dat deze factoren van
essentieel belang zijn voor het bereiken van een optimale technische
levensduur van de stille deklaag.

XXXXXX

KonwéStil
Dunne deklagen A
ZSA-SD
Dunne deklagen B
50 km/h 80 km/h 50 km/h 80 km/h 50 km/h 80 km/h 50 km/h 80 km/h
Cwegdek -3,4
-3,9
-2,9
-3,4
-5,1
-5,6
-4,7
-5,0
Cinitieel
-5,5
-5,9
-5,0
-5,5
-6,8
-7,3
-6,4
-6,7

Samen werken aan veilig asfaltonderhoud
KWS Infra, vestiging Zwijndrecht heeft in juli 2011 het asfaltonderhoud in de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht aangenomen. Dit betreft een raamovereenkomst tot 31 maart 2014 met mogelijk een verlenging van de opdracht voor
een jaar (tot 31 maart 2015).

heden zo veilig mogelijk plaatsvinden met zo min mogelijk hinder voor het
verkeer en omwonenden. Aangezien KWS Infra, vestiging Zwijndrecht dit
binnen haar vestiging heeft in de vorm van ‘KWS Infra Verkeer & Mobiliteit’
kunnen we hierin op een snelle manier handelen.

Het raambestek heeft geleid tot een goede samenwerking met de gemeente.
Aan het begin van het jaar voeren medewerkers van KWS Infra en de gemeente samen een onderhoudsronde uit. Hierbij geeft de gemeente aan wat de
wensen zijn en aan de hand hiervan biedt KWS Infra de gemeente een gepaste
oplossing.

Van verkeersplan tot revisie na afronding van de werkzaamheden alles
wordt binnen KWS Infra afgestemd. Dit naar grote tevredenheid van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Naast het werk, dat in de raamovereenkomst beschreven staat, vraagt de gemeente KWS Infra om innovatief te zijn. KWS Infra denkt mee met de medewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte om tot economisch verantwoorde en duurzame oplossingen te komen. Dit kan inhouden dat gedeeltes
van het onderhoudsbestek worden aangepast, mits dit meerwaarde oplevert
in alle beheersfactoren.
De werkzaamheden van het onderhoudsbestek kunnen kleinschalige (vorst)
reparaties zijn, maar ook het reconstrueren van een gehele rotonde. Waar behoefte en noodzaak zijn om adequaat te handelen, wordt de focus op gelegd.
Daarnaast overleggen de betrokkenen met de gemeente, welke verkeersmaatregelen en omleidingen er nodig zijn. Hierdoor kunnen de werkzaam-
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KWS Infra knapt
centrum Varsseveld in
honderd werkdagen op

KWS Infra werkt aan
onderbouw Uithoﬂijn
in Utrecht
KWS Infra, vestiging Utrecht werkt momenteel aan de realisatie van het werk
Uithoflijn HOV om de Zuid deel B van de gemeente Utrecht. De Uithoflijn
is een tramverbinding tussen het Centraal Station en een transferium op de
Uithof. De Uithof is een gebied in het oosten van Utrecht waar verschillende
gebouwen van de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum en
de Hogeschool van Utrecht gevestigd zijn. De hele trambaan is ruim 7,5 kilometer lang. KWS Infra heeft de onderbouw van deel B aangenomen. Dit deel
van de Uithoflijn is 2,2 kilometer lang.
Het werk wordt vanuit de gemeente begeleid door Projectorganisatie Uithoflijn. Deze projectorganisatie is in het leven geroepen om over het hele tracé
de onderbouw, de bovenbouw en het transferium te begeleiden. Het werk
is aanbesteed op de openbare markt via een traditioneel RAW-bestek. De projectorganisatie wil de bovenbouw van de trambaan over het hele tracé in een
bouwteam of via een E&C-contract aanbesteden.

KWS Infra, vestiging Zwolle heeft eind april de herinrichting van het centrum van Varsseveld opgeleverd. Het werk is aangenomen op EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). KWS Infra diende niet de laagste
prijs in, maar door het Plan van Aanpak (PvA) en de planning, die van tevoren
zijn beoordeeld, kwam KWS Infra door de behaalde score toch als beste uit
de bus.
Vanwege de locatie van het project in het centrumgebied van
Varsseveld was de bereikbaarheid
tijdens de uitvoering een belangrijk
uitgangspunt voor KWS Infra bij
het opstellen van het PvA. Door het
verkeer te allen tijde tenminste een
halve rijbaan in een eenrichtingssysteem ter beschikking te stellen,
kunnen omwonenden en andere
belanghebbenden altijd hun gewenste bestemming in het centrum
van Varsseveld bereiken.
Ook de planning van honderd
werkbare dagen scoorde goed bij
de opdrachtgever, gemeente Oude
IJsselstreek. In een centrumgebied
heeft een project als dit veel invloed op de bedrijfsvoering van de
ondernemers ter plaatse. Om dit zo
soepel mogelijk te laten verlopen,
heeft KWS Infra een omgevingsmanager ingezet, die de contacten
met de winkeliers onderhoudt en,

waar nodig, de dreiging van eventuele problemen vooraf probeert te
ondervangen.
Het werk omvat het verwijderen
van 8.500 vierkante meter gebakken straatstenen en het weer aanbrengen van 9.200 vierkante meter
nieuwe gebakken stenen. Omdat
de hoogtes van het straatwerk,
kolken en banden veranderden,
worden de fundering en de straatlaag deels opnieuw aangebracht.
In totaal vervangt KWS Infra zestig
straatkolken en sluit deze opnieuw
op het riool aan. Voor het Borghuis
(cultuurhuis) realiseert KWS Infra
een geheel nieuw plein met bijbehorende trappenpartij en er zijn
diverse keermuren gemetseld.
Eind april heeft KWS Infra, vestiging Zwolle het project opgeleverd. Mooi op tijd voor de feestelijkheden op Kroningsdag.

Het werk is verdeeld in drie fases. In elke fase breekt KWS Infra de bestaande
ﬁetspaden op en realiseert nieuwe paden. Op de locatie van de opgebroken
ﬁetspaden leggen we vervolgens de onderbouw voor de trambaan aan inclusief een systeem voor de drainage. Ook de reconstructie van bestaande wegen, het vervangen van riolering door IT-riool en het vernieuwen van bestaande parkeerplaatsen maken onderdeel uit van de opdracht. In de derde fase
slaan we 460 meter damwand om ruimte te creëren voor de nieuwe trambaan.
Tussen fase 2 en 3 wordt in april 2013 begonnen met de bouw van een brug
over de Krommerijn. Zusterbedrijf Van Hattum en Blankevoort is onderaannemer van KWS Infra voor de bouw van deze brug. Ook zijn in het werk zes
kruispunten, waar de verkeersregelinstallaties (VRI) moeten worden vervangen of nieuw moet worden aangebracht. Zusterbedrijf Vialis voert de werkzaamheden aan de openbare verlichting en de VRI’s uit als onderaannemer
van KWS Infra, vestiging Utrecht.
De vele ﬁetsers en bussen, die over het tracé van en naar de Uithof rijden,
bemoeilijken de uitvoering van de werkzaamheden. KWS Infra leidt de ﬁetsers veilig over het werk en zorgt ervoor dat de bussen zonder vertraging hun
bestemming kunnen bereiken.
KWS Infra, vestiging Utrecht is in september 2012 begonnen aan het project
en zal in mei 2014 het project opleveren.
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Sanering
met
aandacht
voor
geur- en
geluidsoverlast
Aan de Pannenkoekendijk in Zwolle
realiseert VolkerWessels drie appartementencomplexen voor studenten en zorg. Omdat de bodem
ernstig verontreinigd was door het
voormalig gebruik (onder andere
een scheepsbouwer, brandstoffenhandel en creosoteerinrichting),
heeft KWS Infra, vestiging Zwolle
de bodem voorafgaand aan de
bouw gesaneerd. KWS Infra voerde
de werkzaamheden uit in opdracht
van Wessels Bouw uit Rijssen en
werkte hierin nauw samen met
Aveco de Bondt en het Kenniscentrum Bodem en Bouwstoffen, een
dochteronderneming van KWS
Infra.
Na de sloop van de opstallen is de
bovengrond (sterk verontreinigd
met metalen en PAK) ontgraven en
gezeefd om een deel van het zand
her te gebruiken. De rest is afgevoerd naar een erkende verwerker.
Om de met brandstoffen en naftaleen (van de creosoteerinrichting)
verontreinigde grond te ontgraven,
waren er aanvullende maatregelen
nodig om de overlast naar de omliggende panden te verminderen.
Direct naast de sanering is een dagbehandeling van Dimence, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, gesitueerd. In nauw overleg
met Dimence zijn door KWS Infra
een aantal maatregelen getroffen
om geluids- en stankoverlast te
beperken. Om de geluidsoverlast
te verminderen, is een tijdelijke geluidswal gecreëerd met aanvulzand
tussen de sanering en het gebouw.
De geuroverlast bestrijdt KWS Infra
door tijdens de ontgraving nevelkanonnen in te zetten, die een nevel
verspreiden over de ontgraving die
de geur grotendeels opneemt in de
waterdamp. Een aantal meetsystemen monitoren de luchtkwaliteit
tijdens de uitvoering. Bij te hoge
waarden staakt KWS Infra haar
graafwerkzaamheden.
Al deze maatregelen hebben er
voor gezorgd dat de sterk verontreinigde grond zonder veel hinder
voor de omgeving is ontgraven en
afgevoerd.
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Gietasfalt ideaal bij herstellen
vorstschade

Gietasfalt is ongeveer 180 graden

Door vorst is er deze winter schade ontstaan aan oudere asfaltwegen. Kleine scheurtjes in een
wat ouder wegdek vullen zich met
vocht. Bij vorst vriest het water
op waardoor het uitzet. Grotere
scheuren en los komende stukken
asfalt tot gevolg.

duurdere oplossingen, maar door de
snelle en kleinschalige toepassingen
herkennen diverse wegbeheerders
de voordelen en passen het veelvuldig toe. De foto’s geven een impres-

sie van de werkzaamheden met
gietasfalt, zoals deze zijn uitgevoerd op de kruising
Turfschip – Punter in Amstelveen.

Onder andere de gemeente Amstelveen zet, op advies van KWS
Infra, gietasfalt in om vorstschade
in het wegdek snel te repareren.
Door reparaties snel uit te voeren,
voorkomt de wegbeheerder dat
de erosie verergerd en de gehele
deklaag eerder aan vervanging toe
is dan gewenst.
Het inzetten van een reparatie
met gietasfalt heeft diverse voordelen.
• Kleine tot middelgrote plekken zijn snel te repareren
• Het is in korte tijd aan te
brengen
• De weg kan snel weer worden
opengesteld voor verkeer
• In vele gevallen is wegafsluiting niet noodzakelijk
• Ondanks de ﬂexibiliteit, toch
behoorlijk stabiel
• Levensduur verlengend van
het gehele wegdek
• Gietasfalt is ook bij koude
weersomstandigheden goed
verwerkbaar
• Gietasfalt vormt door het
hoge bitumengehalte een
duurzame reparatie
Gietasfalt is per aangebrachte
vierkante meter een van de

De voeg wordt waterdicht gemaakt en afgestrooid met zand

Er staan voldoende verkeersregelaars

Cursussen en trainingen voor bouwplaatsmedewerkers
van KWS Infra
KWS Infra, Gebr. van Kessel,
BRUIL infra en de andere bedrijven
binnen KWS Infrabouw hechten veel
waarde aan het opleiden van
en up-to-date houden van onze
medewerkers. Tijdens de afgelopen
winterperiode zijn diverse cursussen
en trainingen gehouden.

Asfalt
Vanuit de verschillende vestigingen van KWS Infra kwam de vraag
binnen bij InfraLinQ, de kwaliteitsdienst van KWS Infra, om een
cursus te maken voor medewerkers
om hun kennis te vergroten over
zandbanen, funderingen en asfalt.
Dit geldt vooral voor (nieuwe)
uitvoerders, maar ook voor calculatoren en werkvoorbereiders.
Vijf InfraLinQ-adviseurs uit het hele
land hebben de koppen bij elkaar
gestoken en een mooie en zeer informatieve cursus gemaakt om een
beter inzicht te geven in benamingen, achtergronden van de producten, zoals funderingen en asfalt.
Hier zijn ook de wijzigingen, zoals
eisen en benamingen, uit de CROW
RAW 2010, in meegenomen. Maar
ook bijvoorbeeld het uitzetten,
speciaal gericht op het aanbrengen
van asfalt, komt aan bod. Al met al
een zeer gevarieerd programma,
wat de afgelopen weken is gegeven
in de project Boerderij in Meppel
aan medewerkers uit de KWS Infravestigingen Leek en Zwolle.
De cursus bestaat uit twee dagen
en is in vier dagdelen verdeeld. In
de eerste ochtend start de cursus
met de zandbanen en funderingen. In het bijzonder de verschillende producten met bijbehorende
kwaliteit- en voortgangscontroles
zijn hierin behandeld. Het middagprogramma staat in het teken
van het ‘Besluit Bodemkwaliteit’.
Niet alleen de asfaltverwerking,
maar ook de asfaltproductie is
onderdeel van de cursus. Dit wordt

ondersteund met een rondleiding bij
de asfaltinstallatie Staphorst om een
beter inzicht te krijgen in het gehele productieproces van asfalt. De
tweede dag begint met de basiscursus asfaltverwerking en de kwaliteitscontrole. Onderwerpen hierin
zijn onder andere hoe de laagdikte
en samenstelling, maar ook stroefheid en vlakheid, van asfalt wordt
gecontroleerd. Ook dit onderdeel
is praktisch ondersteund door een
bezoek aan het regiolaboratorium in
Staphorst.
De reacties van de cursisten zijn
zeer positief over de cursus en de
geboden informatie. De praktische
informatie is zeer bruikbaar bij de
dagelijkse werkzaamheden van de
deelnemers. Ook de adviseurs van
InfraLinQ zijn enthousiast om deze
cursus te geven. Dit is nu het tweede
jaar dat de cursus draait. Ook extern
is de cursus nu enkele malen gegeven. Dit maakt het dan ook extra
leuk voor de adviseurs om hier mee
door te gaan.

de discussies, die ontstonden, lag de
nadruk op hoe de onveilige situaties
te benaderen en op te lossen. In het
‘buiten’ programma waren enkele
praktijksituaties nagebootst. Deze

situaties waren gebaseerd op veel
voorkomende ongevallen op onze
bouwplaatsen, zoals vallen, aanrijdgevaar en bedelving in rioolsleuven.

Veiligheid
In de laatste maanden van 2012 zijn
in diverse KWS Infra vestigingen Blik
op Scherp bijeenkomsten gehouden
voor onze bouwplaatsmedewerkers.
Het belangrijkste doel van de bijeenkomsten was om het veiligheidsbewustzijn te vergroten, zodat onveilige handelingen en situaties herkend
en aangepakt kunnen worden.
Het programma bestond uit een
binnen- en buitendeel. ‘Binnen’
bespraken de medewerkers foto’s
van veilige en onveilige situaties. In

9

SROI
in
OostNederland:

InfraWerkt!

Social Return On Investment (SROI) bij aanbestedingstrajecten is het behalen van een sociaal rendement uit overheidsopdrachten. Overheden trachten dit rendement te behalen door een SROI percentage binnen de opdracht te
eisen. De praktijk bij GWW projecten laat zien dat een standaard SROI percentage (ook onder de EU-drempels) niet
altijd bevredigend werkt. Naast de bewerkelijke administratie blijkt het ook lastig om tot een effectieve invulling met
een duurzaam karakter te komen voor de betrokken aannemers en de doelgroep (kandidaten met een afstand tot de
arbeidsmarkt).

Verdringing op de arbeidsmarkt
De GWW-sector verwacht een afname van instroom van goed geschoold
personeel, omdat er sprake is van
een teruglopende instroom van leerlingen via het reguliere onderwijs
(BOL). De sector probeert dat op te
vangen met Werkend-Leren trajecten (BBL) en het zelf opleiden van
mensen. Deze BBL trajecten lopen
in Gelderland en Overijssel onder
andere via SPG Infravak in Holten.
Uit onderzoek van SPG Infravak
blijkt dat een deel van de leerlingen
zij-instromers zijn (ongediplomeerde
of werkloze jongeren of Wajong).
Dit is ook vaak de SROI doelgroep
van een gemeente. BBL-leerlingen
hebben bij het opdoen van praktijkervaring een (arbeids)contract
met een aannemer of met de SPG
Infravak. Doordat zij een contract
hebben, mogen ze niet - of beperktworden meegerekend in het SROIpercentage.

Tijdens de uitvoering van het werk
wordt de leerling begeleid door een
leidinggevende. Er is vrijwel geen
ruimte en tijd voor de begeleiding
van nog een ongediplomeerde leerling of medewerker.
Dat leidt ertoe dat een keuze wordt
gemaakt tussen het begeleiden van
de BBL-leerling of de SROI kandidaat (het verdringingseffect). Zo
bestaat de kans dat de vraag naar
leerlingen uit het reguliere traject
verder afneemt.
Is SROI invulling via een percentage
de juiste? Wellicht niet, maar hoe
dan wel?
Een werkgroep, bestaand uit enkele
gemeenten en GWW-aannemers uit
Oost Nederland en SPG Infravak uit
Holten, heeft het initiatief genomen
om tot een werkbare en duurzame
invulling van SROI te komen en
hiertoe de stichting Infra-Werkt
opgericht.

Duurzaam uit uitkeringsbestand
Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam
uit het uitkeringsbestand te krijgen,
waarbij zowel gemeenten als aannemers relatief weinig administratieve
zorg kennen.
Tegelijkertijd is het voor de GWWsector een kans om een nieuwe bron
van (al dan niet) opgeleide vakmensen aan te boren. En dat is een bijkomend voordeel als je bedenkt dat er
in de sector vanaf de tweede helft
van dit decennium een te krappe
instroom van LBO/MBO personeel
wordt verwacht.
Infra-Werkt zal een pool van kandidaten beheren, die na een basisopleiding van acht weken door een
aannemer inzetbaar zijn. Tijdens de
opleiding behouden de kandidaten
hun uitkering. Na aﬂoop van de
acht weken wordt gekeken of de
kandidaten geschikt zijn. Zo ja, dan
krijgen zij door de stichting een contract voor zes maanden aangeboden.
Na dit halve jaar bestaat de kans op
een vervolgcontract. Het dienstverband bij Infra-Werkt duurt maximaal
twee jaar.
Gemeenten die deel uitmaken van
de werkgroep, selecteren werken,
met als SROI-eis dat kandidaten uit
de pool ingezet moeten worden.
De aannemer zet vervolgens één of
meer kandidaten in tegen een vastgesteld tarief.
Uitstroom naar dienstverband
Het hoogste doel van deze opzet
is dat iemand uitstroomt naar een
dienstverband met een aannemer (al
dan niet via een BBL traject). Deze
medewerker telt dan nog één jaar
mee voor de SROI. Mocht na twee
jaar blijken dat de kandidaat niet
via SPG Infravak of via de aannemer
aan een baan is gekomen, dan heeft
de kandidaat in elk geval wel twee
jaar een eigen boterham verdiend
én daarnaast werkritme en ervaring
opgedaan, waardoor de afstand
tot de arbeidsmarkt aanzienlijk is
verkleind.

ROI
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Stadionkwartier Breda

KWS Infrabouw reduceert CO2
uitstoot met twee procent in 2012
De bedrijven van KWS Infrabouw,
waaronder KWS Infra, hebben hun
CO2 uitstoot in 2012 met twee
procent weten te verminderen
ten opzichte van 2011. Ondanks
veranderende conversiefactoren en
een wijziging in de benadering van
groene stroom uit biomassa door
SKAO heeft KWS Infrabouw, in
vergelijking met het referentiejaar
2009, een besparing gerealiseerd
van 3,7 procent.
Inmiddels zijn we onze reductiedoelstelling aan het actualiseren
om de komende jaren gericht aan
CO2 besparing te kunnen werken.
Om deze doelstelling te realiseren,
voeren we verschillende reductiemaatregelen uit en nemen we
actief deel aan initiatieven binnen
de sector en met overheden.
Zo zetten we ons de komende jaren
nog verder in op lagere temperatuur asfalt, waar bij de productie
minder CO2 vrij komt en hebben we
ons gecommitteerd aan de MeerJarenAfspraken 3 van de overheid om
een structurele energie efﬁciency
te realiseren bij de asfaltcentrales
(deze zijn goed voor de helft van
onze CO2 uitstoot).

Op materieel gebied zijn we
een van de voortrekkers van het
Nieuwe Draaien, een pilot met
Natuur&Milieu om het vakmanschap van machinisten op wielladers te vergroten waardoor minder
brandstof wordt verbruikt.
Om het brandstof verbruik van ons
leasewagenpark te verlagen zijn er
op verschillende vestigingen elektrische auto’s beschikbaar en worden de leaserijders geïnformeerd
over hun rijprestaties waarbij tips
worden gegeven om zuiniger te
rijden.
Daarnaast richten we ons ook op
reductie in de keten (scope 3),
waarbij met leveranciers en onderaannemers gekeken wordt hoe hun
proces/product energie zuiniger
kan.

Jumbo timmert hard aan de weg en
VolkerWessels timmert mee

Op 27 maart 2013 opende de eerste Jumbo XXL in Breda zijn deuren; een
supermarkt met een winkelvloeroppervlak van maar liefst 4.800 vierkante
meter, exclusief expeditie-, magazijn- en kantoorruimte. Deze ‘hypersupermarkt’ heeft een aanzuigende werking op andere winkelbedrijven, zodat
ook de rest van de retailruimte in winkelcentrum al op voorhand is verhuurd. Een unicum in deze economisch lastige tijden.
WSP Infra is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het terrein voor
het winkelcentrum nabij het NAC Stadion in Breda. Het project omvatte
de bouw van een winkelcentrum met kantoren en een Megasupermarkt
Jumbo. Van het grasland, dat zich naast het voetbalstadion bevond, is nu
niets meer terug te vinden.
Samenwerkende VolkerWessels bedrijven
Op dit project van WSP Infra is de samenwerking tussen de verschillende
VolkerWessels bedrijven goed tot uiting gekomen. Van de Ven Bouw &
Ontwikkeling heeft in een jaar tijd het gebouw opgeleverd. KWS Infra,
vestiging Roosendaal heeft alle infra werkzaamheden uitgevoerd en BKB
Infra heeft de nodige betonverhardingen gerealiseerd. De antraciet gekleurde lijnconstructies zijn hiervan stille getuigen. Op dit moment is de
afbouw van het Stadionkwartier bijna klaar. Het winkelend publiek kan
vanaf april terecht.

Wilchem op Reinigings
DemoDagen 2013
KWS Infra dochter Wilchem presenteert zich op de ReinigingsDemoDagen 2013. Op 29 en 30 mei is
het RDW Testcentrum in Lelystad
de locatie voor het tweejaarlijkse
evenement. Belangstellenden hebben tussen 9.00 en 17.30 uur gratis
toegang om Wilchems producten
en diensten op een dynamische en
interactieve manier te aanschouwen. Voor een bezoek aan de
ReinigingsDemoDagen 2013 is het
wel noodzakelijk je aan te melden
als bezoeker. Dit kan op de website
www.reinigingsdemodagen.nl .

Veiligheidsschermen
Tussen het nieuwe winkelcentrum Stada Stores en het Rat Verlegh-stadion
worden in hoog tempo meer dan drie meter hoge stalen ‘flexibele’ veiligheidsschermen geplaatst door KWS Infra, vestiging Roosendaal. Met flexibel wordt bedoeld dat deze open en dicht kunnen. De imposante schermen
worden met een kraan op hun plaats gehesen en aan staanders bevestigd
die in beton zijn verzonken. De schermen zijn bedoeld om een deel van de
parkeerplaatsen af te sluiten en supporterstromen uit elkaar te houden.
De gemeente wil zo een goede combinatie van veilig winkelen, voetballen,
ontspannen en werken binnen het Stadionkwartier creëren. KWS Infra,
vestiging Roosendaal heeft onder andere de volgende zaken gerealiseerd:
rioleringen, promenade, groenvoorzieningen, zitbanken, bebordingen,
markeringen, voetgangersoversteekplaatsen, Jumbo afzetblokken, fietspad en parkeerterrein.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Het OOG van Ruigoord
Dit jaar bestaat het kunstenaarsdorp
Ruigoord in het westelijk havengebied
van Amsterdam veertig jaar.
Ter ere van dit jubileum heeft Bruno
Doedens - SLeM (Stichting Landschapstheater en Meer) een landartsculptuur ontworpen.
De omgeving is dit hele jaar opgesierd
door ‘Het OOG’ van Ruigoord. Dit
tijdelijke sculptuur van zand en grond
heeft de vorm van een oog met een
omvang van 100 bij 250 meter.

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.
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
7.000 exemplaren
Tekstbijdragen
Dennis Damink, Rudi Dekkers, Wim
Dijkstra, Frank Faber, Gert de Jong,
Bart Kamphuis, Harry Kamphuis, Ard
Kortleve, Marten van der Laan, Wietse
Siebenga, Martijn Slot, Patrick Snijders
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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In nauwe samenwerking met Ruigoord
en in opdracht van Haven Amsterdam,
realiseerden de hoofdsponsoren KWS
Infra, vestiging Amsterdam - Heerhugowaard en Aannemingsbedrijf Markus samen de aanleg van ‘Het OOG’.
De sculptuur vormt een podium voor
culturele activiteiten bij volle maan.
Naast ‘Het OOG’ staat een toren waar

vanuit je een goed overzicht hebt op
de scultuur.
KWS Infra is trots ‘Het OOG’ mede
mogelijk te hebben gemaakt voor de
kunstenaars.
Het project is op verschillende
website en via sociale media te volgen. Enkele hiervan staan hiernaast
genoemd.

- www.ruigoord.nl
- https://twitter.com/ruigoord
- www.slem.org

Support Clean draagt bij aan schoon
parcours
Al jaren is het voor de Dordtse
Renners Club ‘de Mol’ uit Dordrecht een enorme opgave om in
het voorjaar, na het veldritseizoen,
het parcours schoon te maken
zodat het weer geschikt is voor de
dunne banden van de wielrenners.
In het verleden werd er met hulp

van de brandweer en vele vrijwilligers geveegd en geboend. Een
enorme klus. Er is ook geprobeerd
met veegwagens en machines het
parcours te reinigen maar het was
nooit tot volle tevredenheid van de
‘IJsmeester’ van De Mol. Dit jaar is
hij echter zeer enthousiast!

KWS Infra dochterbedrijf en nieuwe sponsor van ‘de Mol’ Wilchem
uit Papendrecht heeft namelijk
samen met dochteronderneming
Support Clean bv het parcours
snel, grondig en vakkundig onder
handen genomen met hun speciale
reinigingsauto.

