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Haak om Leeuwarden Noord en
het water
Hoe gaat KWS Infra om met water bij het
realiseren van een nieuw stuk snelweg?

Al sinds 2008 wordt er hard aan gewerkt, maar op 1 januari 2014 moet het dan eindelijk zover zijn: de openstelling van
de gehele Oostelijke Rondweg van Boskoop. Deze rondweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor de Greenport regio,
want de route verbetert de bereikbaarheid van de vele (tuinbouw)bedrijven in en rondom de Zuid-Hollandse gemeente.
Daarnaast wordt het centrum van, met name het zwaardere, verkeer ontlast, waarmee de leefbaarheid en verkeersveiligheid voor omwonenden toeneemt.
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Aandacht voor omgeving bij vervangen
Weesperbrug
Het vervangen van een brug kan zorgen
voor overlast voor de omgeving. Wij laten
zien hoe KWS Infra en haar partners deze
overlast tot een minimum beperken.
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KWS Infra ontsluit ontwikkeling
Roerdelta
Bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk is
de ontsluiting een belangrijk aspect.
KWS Infra verzorgt de bereikbaarheid
van de projectontwikkeling Roerdelta in
Roermond.

Het grootschalige project is opgedeeld in een aantal bestekken en
modules, waarvan KWS Infra, vestiging Rotterdam in samenwerking
met dochterbedrijf Holland Scherm

het bestek uitvoert van de realisatie
van de kruising Middelburgseweg –
Oostelijke Rondweg. Bijzonder is dat
het hierbij gaat om een verhoogd en
onderheid kruispunt, gebouwd op

voelige veengrond, waardoor de weg
zonder het gebruik van de palen op
korte termijn zou verzakken. De overtollige laag zand van de in 2012 aangebrachte voorbelasting is in september
verwijderd, waarna er diverse maten
EPS blokken zijn geplaatst. Daarbovenop zijn een pakket bims en een
laag puin aangebracht. Tenslotte is het
kruispunt geasfalteerd.

palen en landhoofden, met daaronder en omheen een zeer brede
waterpartij waar het gebied rondom
Boskoop bekend om staat.
In de regio is sprake van zettingsge-

Veel meer dan alleen wegenbouw
KWS Infra is marktleider op het gebied van wegenbouw in Nederland. Maar we doen veel meer dan dat alleen! KWS Infra
is (vaak met dochter-of zusterbedrijven) ook actief aan de waterkant. Nederland is een waterrijk landje en KWS Infra
helpt om ons land tegen het water van de zee en de rivieren te beschermen. Onze innovatieve asfalttechnieken spelen daarbij een belangrijke rol. Maar het is niet alleen de strijd tegen het water waarop
we actief zijn. Water is ook een belangrijke transportader en om ervan te kunnen genieten. Daarom zijn
we actief in de kleinschalige constructieve waterbouw, bouwen we steigers en jachthavens en onderhouden we op een integrale manier waterwegen, bruggen en sluizencomplexen. U vindt ons letterlijk
overal waar ‘land en water elkaar tegen komen’. In deze Markant laten we u daar een aantal mooie
projecten van zien. Veel leesplezier!
Martin Dees, Directeur KWS Infra vestiging Roosendaal / Sas van Gent en WSP Infra

Omdat voorbelasten ter hoogte van de
waterkering niet mogelijk was, is op
dat stuk een zogenaamd palenmatras
geheid. Om de Middelburgseweg in de
aanloop naar het kruispunt te kunnen
verbreden, is een damwand over een
lengte van 180 meter geplaatst. Vanzelfsprekend moest tijdens de gehele
projectperiode de bereikbaarheid van
omwonenden en (tuinbouw)bedrijven
gegarandeerd blijven.
Momenteel is het project in de afrondende fase en is de uiteindelijke
situatie al zeer goed zichtbaar. Naar
verwachting zal de oplevering van eind
2013 dan ook probleemloos behaald
worden.

In dit nummer o.a.
Pagina 4 en 5
Renovatie Galecopperbrug: megaklus boven en
langs het water

Pagina 7
Faunapassages N236
Ankeveen: investering
in veiligheid en natuur

Pagina 8
Waterwerken
zonder nonsens

1

Goede
afwatering
en drooglegging bij
de Haak om
Leeuwarden
Zuid

KWS Infra realiseert

load-out van transformatorplatform
DolWin alpha voor Heerema Zwijndrecht B.V.

Combinatie Haek Súd realiseert ten
zuiden van Leeuwarden een nieuwe
rijksweg A32. Eén van de grote uitdagingen bij de waterhuishouding:
goede afwatering en drooglegging
van de weg bij het in stand houden
van de bestaande waterpeilen.
Combinatie De Heak Súd heeft de
technische oplossingen bedacht
voor dit probleem.
Eén van de uitdagingen is het
drooghouden van het cunet. Er is
gekozen voor horizontale drainage
en een niet-traditionele opbouw
van het cunet. De drainage verlaagt
plaatselijk de grondwaterstand,
waardoor het peil in de omgeving
gehandhaafd blijft. Het cunet bestaat uit verschillende zandlagen,
waar per zandlaag de korrelgrootte
varieert. Daardoor wordt minder
water opgezogen en is de capillaire
stijghoogte beperkt.
Het gevolg van deze technische
optimalisatie is dat de drainage
van het cunet minder diep hoeft te
worden aangelegd. Hierdoor is de
impact op het grondwaterpeil ook
kleiner.
Het Wetterskip Fryslan is nauw
betrokken bij de uitwerking van
deze optimalisaties in het waterhuishoudkundig ontwerp. Dat
heeft bijgedragen aan een snelle
acceptatie van het plan.

Foto: Vrij-Baan

KWS Infra, vestiging Zwijndrecht heeft in opdracht van Heerema Zwijndrecht B.V. de tijdelijke en definitieve
voorzieningen gerealiseerd ten behoeve van het transformatorplatform ‘DolWin alpha’.
Het platform is in de hal van
Heerema in segmenten gebouwd.
In verband met de beperkte
hoogte in de hal zijn de verschillende delen op de buitenlocatie
gemonteerd. Gezien de enorme
omvang (62 x 42 x 42 meter) en het
gewicht (> 9.000 ton) van het platform was het een hele operatie
om dit gevaarte richting de kade
en uiteindelijk op een ponton te
krijgen.
Voor KWS Infra bestonden de
werkzaamheden uit het gefaseerd
aanbrengen van ruim 20.000 ton
freesasfalt als tijdelijke fundering,
ruim 850 stuks dragline schotten
en 985 stuks rijplaten, zowel in de
hal als op het buitenterrein. De civiele aanpassingen aan de kade en
het plaatselijk uitbaggeren van de
Drechthaven hebben er mede voor
gezorgd dat ’DolWin alpha’ op
17 augustus zijn deﬁnitieve locatie heeft bereikt in de Noordzee
op circa 75 kilometer ten noorden
van het Duitse Borkum.
Het platform is geplaatst door de
Thialf, één van de grootste kraanschepen van Heerema. ‘DolWin
alpha’ gaat de stroom van drie
windparken omzetten in gelijk-
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stroom en stuurt het vervolgens naar
het hoogspanningsnet van Tennet
op het vaste land. Door de ervaring
van eerdere load-outs en de goede
samenwerking met alle betrokken
partijen heeft KWS Infra de tijdelijke

en deﬁnitieve voorzieningen binnen de planning en naar tevredenheid van de opdrachtgever gerealiseerd. Dit project is weer een goed
voorbeeld van de veelzijdigheid
van KWS Infra.

Haak om Leeuwarden Noord en het water
Het project de Haak om
Leeuwarden Noord is het
laatste deel van de complete
Haak om Leeuwarden.
Het project is in mei van dit
jaar door de provincie Fryslân
gegund aan de aannemerscombinatie KWS Infra en
Hegeman. Deze gaat verder
onder de naam Combinatie
Sylsterrak, vernoemd naar
het kanaal dat door het werk
loopt.

Het project bestaat in hoofdlijnen
uit twee delen. Het eerste deel
betreft de realisatie van de Rijksweg
tussen het project ‘Aquaduct RW31’
onder het Van Harinxmakanaal en
de aansluiting met de bestaande
A31 Harlingen – Leeuwarden. Het
tweede deel omvat een aantal
gebiedsontwikkelingsprojecten,
die met name vanuit de gemeente
Menameradiel zijn geïnitieerd.
Het project is middels een D&C
contract (Design & Construct) in de
markt gezet wat dus onder meer

inhoudt dat de ontwerpverantwoordelijkheid bij de combinatie ligt.
Qua waterstaatkundige werken is
er binnen de gebiedsontwikkeling
een aantal interessante objecten te
vinden. Zo wordt een vaarverbinding
gecreëerd naar het dorp Marsum,
die gedeeltelijk voor rondvaarboten
geschikt wordt gemaakt. Hiervoor
worden een schutsluis, kademuur,
aanlegsteiger en diverse doorvaarbare duikers aangelegd. Daarnaast
worden uiteraard de algemene zaken
in relatie tot de waterhuishouding
gecreëerd, zoals hoofd- en secun-

daire watergangen, dammen en
duikers.
In het voortraject heeft veel afstemming plaatsgevonden tussen
de provincie en het waterschap
met betrekking tot de waterhuishouding. Als gevolg van het D&C
karakter kan echter niet alles in de
voorbereidingsfase worden ondervangen. Dit heeft tot gevolg dat
de Combinatie Sylsterrak ook nog
onderwerpen af moet stemmen met
het waterschap en, in het geval van
de gebiedsontwikkeling, ook met

Op Buuren Maarssen: water, rust en wonen
In 2007 heeft KWS Infra, vestiging Utrecht de eerste werkzaamheden verricht
om een nieuw Vechtdorp te realiseren aan de oever van de Vecht ten zuiden
van Maarssen. In samenwerking met zusteronderneming en projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten zijn in totaal drie deelplannen gerealiseerd met
elk een eigen karakter.

Anno 2013 blijkt dat Op Buuren
Dorp, Op Buuren Park en Op Buuren
Buiten echt één geheel vormt door
de aanwezigheid van diverse ﬁetsen voetpaden, bruggetjes en een

de betrokken gemeente. Het waterschap kijkt hierbij met name naar
de aspecten die betrekking op de
waterkwantiteit en –kwaliteit. De
gemeente wordt betrokken in relatie
tot de esthetische aspecten. Deze
overleggen geven vaak weer nieuwe
input voor het ontwerp- en uitvoeringsproces. Op deze manier moet
de Combinatie Sylsterrak zich als
aannemer dus steeds breder oriënteren en verdiepen in andere zaken,
die met de realisatie van projecten
gemoeid zijn.

heuse gracht. Met recht kan worden
gesteld dat Op Buuren een van de
meest karaktervolle en waterrijke
woonomgeving is in de regio Maarssen.
KWS Infra heeft in de afgelopen jaren,
op de gesaneerde DSM-locatie, het
bouw- en woonrijp maken verzorgd.
In nauw overleg met de projectontwikkelaar is een uitvoeringsfasering
opgesteld met in totaal veertien fases.
Het leveren en aanbrengen van het
nodige asfalt en straatwerk is om die
reden gefaseerd uitgevoerd, waarbij
de overlast voor de nieuwe bewoners
tot het minimum beperkt is gebleven.
Het sluitstuk van het project is kort
voor de afgelopen vakantieperiode
uitgevoerd. Zusterbedrijf Volker Staal
en Funderingen heeft de derde en
laatste voet-/ﬁetsbrug geplaatst. Tegelijk heeft KWS Infra met het doorgraven van de gracht, die door het
hart van Op Buuren Dorp stroomt, de
verbinding gerealiseerd met de Vecht.

3

Renovatie Galecopperbrug:

mega
klus
boven
en
langs
het
water

4

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor renovatie, versterking en verhoging van de Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal gegund aan de bouwcombinatie Galecom vof. De Galecopperbrug ligt in de A12 vlak bij verkeersknooppunt Oudenrijn en is de op één na drukst bereden brug in Nederland. Het druk bevaren Amsterdam-Rijnkanaal is voor
de grotere binnenvaart de enige vaarweg tussen Amsterdam / Noord-Nederland en de Lek en de Waal (Rotterdam en
Duitsland). Bovendien is dit het aanvoerkanaal voor kerosinetankers naar Schiphol.De Galecopperbrug is 327 m lang en
bestaat uit twee stalen tuibruggen met elk zeven rijstroken (incl. de vluchtstroken).
Galecom vof
Voor deze megaklus heeft KWS Infra
de samenwerking gezocht met een
aantal Volker Wessels bedrijven: Van
Hattum en Blankevoort (funderingen
en betonwerk), Volker Rail (reparaties stalen dek) en Vialis (Dynamisch
verkeersmanagement). Ook doch-

terbedrijven van KWS Infra worden
ingeschakeld, zoals BKB Infra voor
de HSB-overlaging en Smits Neuchâtel Infrastructuur voor de voegovergangen. Verder nemen de staalbouwers Mercon en Hollandia deel in
de bouwcombinatie. CT de Boer is
partner voor al het vijzelwerk en ver-

vanging van de opleggingen. Verder
verzorgt Feijenoord de conservering
en Sarens het hijswerk en het plaatsen van de voorspanliggers.
Versterken en verhogen: een technische uitdaging
De Galecopperbrug zit aan de grens

Foto: Rijkswaterstaat

van zijn maximale belasting. De brug
is dan ook aan groot onderhoud en
versterking toe. De doorvaarhoogte
wordt vergroot om hogere schepen
te kunnen laten passeren. Om deze
megaklus uit te voeren en hinder te beperken voor het drukke scheepvaartverkeer en het intensieve wegverkeer
betekent een technische uitdaging
voor Rijkswaterstaat en Galecom vof.
Een brug onder de brug
De belangrijkste en technisch lastigste onderdelen voor de versterking
vormen vier stalen voorspanliggers die
onder het brugdek van de zuidelijke
en de noordelijke brug worden aangebracht. Deze vier liggers krijgen elk
een eigen fundering die losstaat van
de bestaande brugfunderingen. Ze
vormen als het ware een nieuwe brug
onder de bestaande brug die gaat samenwerken met de oude brugdekken
en de tuiconstructies.
De stalen voorspanliggers worden
gebouwd bij Mercon en Hollandia. Ze
komen in drie delen over water naar de
brug. Tijdens gedeeltelijke en gehele
stremmingen voor het scheepvaartverkeer worden de delen een voor een
op hun plaats gehesen. Daarna worden
de delen van de liggers deﬁnitief met
elkaar verbonden.
Vervolgens worden de liggers aan het
dek bevestigd. Na het aanbrengen van
de liggers volgt de voorspan- en vijzeloperatie. Door de brug op te vijzelen
ter hoogte van de pijlers en de nieuwe
liggers verder op te spannen, wordt
de vereiste hogere doorvaarthoogte
gerealiseerd. De aansluitingen bij de
landhoofden blijven op de huidige
hoogte zodat de brug een ‘kattenrug’
krijgt. Het asfaltwegdek wordt, na reparatie van het stalen dek, vervangen
door Hoge Sterkte Beton (HSB) met
een slijtlaag.
Hinder beperken
Elke capaciteitsvermindering of afsluiting van de A12 of het AmsterdamRijnkanaal heeft grote gevolgen voor

het wegverkeer en de scheepvaart.
Daarom heeft Rijkswaterstaat bij de
aanbesteding van dit project de nadruk gelegd op het beperken van de
hinder en het voorkomen van uitloop
van werkzaamheden. De bouwcombinatie is erin geslaagd om de duur van
de hinder met name voor de scheepvaart behoorlijk te beperken door
optimalisatie van werkmethoden en
planning. Daarnaast moet een beheerst proces zorgen voor maximale
zekerheid over de uitvoering. Alle stakeholders die van het kanaal gebruik
maken, worden ruim van tevoren geinformeerd over de gedeeltelijke en
algehele stremmingen van het kanaal.
Daardoor krijgen zij voldoende tijd
om op die situaties in te spelen.
Virtueel proefdraaien
Om elke verassing tijdens de uitvoering uit te sluiten, worden alle
kritische operaties eerst virtueel
geoefend in computersimulaties. De
bouwcombinatie maakt daarvoor gebruik van BIM (Bouw Informatie Modelling) waarin het complete ontwerp
in 3D is opgenomen. Bovendien zijn
in BIM alle onderdelen gelabeld en
gerelateerd aan de project- en kwaliteitseisen en de planning. Door de
computersimulaties van bij voorbeeld
het plaatsen van de voorspanliggers
in BIM uit te voeren, is het mogelijk
eventuele conﬂicten op te sporen en
te elimineren. Pas als in de computersimulatie de operatie vlekkeloos verloopt, wordt groen licht gegeven om
‘buiten’ aan de slag te gaan. Improviseren tijdens de uitvoering wordt op
die manier tot een absoluut minimum
beperkt.
No surprises, no changes
De bouwcombinatie Galecom zet
met zijn partners in op realisatie van
dit complexe en omvangrijke project
volgens planning en binnen budget.
Het belang dat de combinatie hecht
aan een nauwe samenwerking met de
opdrachtgever komt onder meer tot

uiting in de gezamenlijke huisvesting
met het projectteam van Rijkswaterstaat.
Alle werkzaamheden met invloed
op de kwaliteit, veiligheid en hinder
wil de combinatie in een keer goed
uitvoeren. Zorgvuldige voorbereiding moet afwijkingen tijdens de
uitvoering voorkomen. Daarbij horen
ook draaiboeken voor onvoorziene
situaties, zodat opdrachtgever en
bouwer niet verrast worden (no
surprises). Door te bouwen, zoals in
de voorbereiding is vastgelegd, zijn
er in principe geen veranderingen
(no changes). De bouwcombinatie
Galecom is aan deze uitdaging dan
ook begonnen met het motto: no
surprises, no changes.
Uitvoering gestart
Het werk buiten is inmiddels van
start gegaan. Op beide oevers
wordt onder een grondsanering
uitgevoerd. Bij de landhoofden zijn
damwanden ingetrild (tot 25 meter
diepte) om de grotere grondbelasting op te kunnen vangen. Verder
worden legankers aangebracht om
de bestaande damwanden langs de
oevers te ﬁxeren.
De zware transportleiding van de
waterleiding Rijn-Kennemerland op
de westoever wordt overkluisd. Aan
de hoofdliggers van de bestaande
brug worden staalversterkingen
aangebracht. Door de bestaande
pijlers zijn gaten geboord om groutinjectiepalen voor de fundering van
de vier nieuwe liggers aan te kunnen
brengen.
In 2014 worden de nieuwe funderingen voltooid en de voorspanliggers
geïnstalleerd. De zuidbrug wordt
in dat jaar ook voorzien van Hoge
Sterkte Beton en is uiterlijk eind
van het jaar klaar. In 2015 wordt het
werk aan de noordbrug voltooid.

Foto: Rijkswaterstaat
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Water in een dierenpark
Het lijkt zo vanzelfsprekend.
Je hoeft de kraan maar open te
draaien en je hebt water in overvloed. Om te drinken, om je handen
te wassen, om te douchen of om te
baden. Gaat dat ook zo gemakkelijk
in een dierenpark? Drinken dieren
eigenlijk wel drinkwater? En in
wat voor water zwemmen pinguïns
eigenlijk?
Markant sprak voor dit nummer met
Henk Brink. Hij is hoofd projecten
bij Waterleidingmaatschappij
Drenthe en verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van waterzuiveringen bij de bouw van het nieuwe
Dierenpark Emmen.

het water wel kraakhelder zijn. En
hoe houd je het water helder als de
pinguïns er in poepen? DPE had zelf
niet genoeg kennis over waterkwaliteit en waterzuivering. We zijn een
samenwerking aangegaan waarbij
een dochteronderneming van WMD
die kennis ging leveren en de exploitatie van de waterzuivering op zich
nam.”

,,De verhuizing van het Dierenpark
is voor ons eigenlijk al veel eerder
begonnen”, vertelt Henk Brink.
,,Al meer dan twintig jaar geleden
bestonden de eerste ideeën om
Dierenpark Emmen (DPE) te verhuizen uit het centrum van Emmen.
Het dierenpark had ruimtegebrek,
terwijl de gemeente de oude locatie
graag wilde betrekken bij de ontwikkeling van het centrum van Emmen.
Aan de andere kant van het centrum
zat de gemeente ook klem, doordat
Waterleidingmaatschappij Drenthe
hier een drinkwaterwinning heeft.
Om het grondwater te beschermen
is een groot gebied ingericht als
grondwaterbeschermingsgebied,
waar maar een beperkt aantal activiteiten mogelijk is. Beide problemen
konden worden opgelost door Dierenpark Emmen te laten verhuizen
naar het grondwaterbeschermingsgebied. Dat klinkt heel gemakkelijk,
maar daar is nog heel wat werk voor
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nodig geweest. In 2004 is een eerste
deel van Dierenpark Emmen op de
nieuwe locatie geopend. DPE heeft
sinds die tijd dus twee locaties:
het oude centrumpark en een klein
nieuw park op de Es. Om van het ene
park naar het andere te komen, moeten bezoekers en personeel door het
centrum van Emmen lopen. Dat is
zeker geen ideale situatie. Gelukkig
komt daar straks een einde aan als
het hele dierenpark naar de es gaat.”
,,Doordat de dierentuin in het
grondwaterbeschermingsgebied
kwam, raakten wij ook betrokken
bij de plannen. Er waren voorzorgsmaatregelen nodig om te voorkomen
dat vuil water uit het park in het
grondwater terecht kwam. En DPE
had plannen voor waterattracties,
waarvoor de waterkwaliteit belangrijk was. Voor de Groene Zee schildpadden en voor de pinguïns wilde
DPE door ramen onder water naar de
dieren laten kijken. Maar dan moet

Duurzaamheid
Voor het nieuwe dierenpark zijn er
strenge duurzaamheidseisen. Zie je
dat ook terug bij de waterhuishouding? ,,Nou en of”, geeft Brink aan.
,,We hebben voor het dierenpark
al een gesloten waterkringloop
operationeel. Al het afvalwater van
bijvoorbeeld toiletten, wastafels,
keukens en uit de stallen wordt in
het park ingezameld en ter plekke
gezuiverd. Hiervoor hebben we
een innovatieve zuiveringstechniek
ingezet, de zogenaamde ‘Living Machine’. Na een eerste voorzuivering
komt het water in open goten, waar
planten boven het water hangen.
De wortels van de planten hangen
in het water. De planten en alle
biologie, die tussen de wortels gaat
groeien, zorgen voor een uitstekende waterzuivering. Maar om het
water geschikt te maken voor nieuw
gebruik in het park zorgen we nog
voor een extra goede na-zuivering.
Met een membraanﬁltratietechniek,
ultraﬁltratie, worden alle zwevende
bestanddelen uit het water gehaald
zodat het water kraakhelder wordt.
Ook zijn daarmee alle bacteriën en
virussen uit het water, zodat het
water veilig is om opnieuw te gebruiken. Voor extra zekerheid is er nog
een desinfectie met ultraviolet licht,
zodat er een 100 procent garantie

is dat er geen ziektekiemen met het
water mee kunnen komen. Dit water
wordt namelijk overal in het park
weer gebruikt: om planten water te
geven, om toiletten door te spoelen, maar ook om dieren in te laten
zwemmen en te laten drinken. Alleen
op plaatsen waar mensen water tappen, zoals bij de wastafels en in de
restaurants, wordt nog drinkwater
gebruikt.”
Zeeleeuwen in de stress
Bij het ontwerp van waterzuivering
voor een dierenpark kom je soms
niet-alledaagse zaken tegen. Brink
legt uit. ,,In het nieuwe park komen
verschillende grote waterbassins.
Soms om dieren van elkaar te scheiden, maar de meeste bassins dienen
als dierverblijf. Door voeren, poepen en plassen van dieren raakt het
water vervuild. De opzet is dat elk
bassin een eigen passende waterzuivering krijgt, op maat gemaakt voor
de kwaliteitsdoelstellingen en de
vuilbelasting door de ‘bewoners’.
Door alle zuiveringen gescheiden te
houden, voorkom je ook dat dierziektes zich van het ene deel naar
het andere deel van het park kunnen verspreiden. Bij het ontwerp
hebben we nog wel gekeken of we
zuiveringen konden combineren.
Zo zaten we bijvoorbeeld te denken
aan combinatie van het water uit de
bassins van de zeeleeuwen en de
ijsberen. Het dierenpark ging hier
niet mee akkoord. Als je het nog
relatief schone water van de ijsberen
ook nog door het zeeleeuwen bassin
stuurt, ruiken de zeeleeuwen de
ijsbeer. En raken ze waarschijnlijk
in de stress. Al met al zijn we nu op
een ontwerp uitgekomen met acht
gescheiden zuiveringen.”

Faunapassages N236 Ankeveen:
investering in veiligheid en natuur
De provincie Noord-Holland investeert in de veiligheid en bereikbaarheid op de
provinciale wegen én in de verbetering van de kwaliteit van haar natuurgebieden. In opdracht van de provincie is KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard in maart 2012 gestart met de aanleg van een grote natuurverbinding
tussen het Naardermeer en de Ankeveense plassen, onderdeel van de Vechtplassen.
Samenwerking
De aanleg van de natuurverbinding
Naardermeer-Ankeveense Plassen is
tot stand gekomen door samenwerking van provincie Noord-Holland,
Natuurmonumenten, ministerie van
Infrastructuur en Milieu, ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie, Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht en omliggende gemeenten.
Groene Uitwegprogramma
De natuurverbinding maakt onderdeel
uit van het Groene Uitwegprogramma.
Hiermee werken de provincie NoordHolland en haar partners aan het
versterken van de natuur, recreatie,
landbouw en landschap in het noordelijke deel van het Groene Hart tussen
Amsterdam en Hilversum.
Multidisciplinair
De verscheidenheid aan disciplines
binnen deze kwetsbare omgeving past
goed bij KWS Infra. Naast het herinrichten en verleggen van de verkeersader voor ‘mensen’ is er een verkeersader voor dieren bij gekomen. Hierbij
behoren het realiseren van twee
faunapassages, het aanleggen van
moerasterrein en poelen, het verleggen van een deel van de ’s-Gravelandse
Vaart en het plaatsen van wildrasters.
Vele disciplines, waarbij misschien niet
direct aan KWS Infra wordt gedacht.
Natuurverbinding
Het Naardermeer lag geïsoleerd in
haar natuurlijke omgeving. Na aanleiding van het Convenant ‘Herstel Naardermeer’ uit 1993 is dit project met
twee faunapassages voort gekomen.
De hoogte van de doorgangen zijn drie
meter, waardoor de vegetatie in en

rond de passages goed kan groeien. De
natuurgebieden kunnen zo met elkaar
‘vergroeien’, waardoor de overlevingskans voor veel diersoorten op termijn
groter is. De aanleg van omliggende
moerasterrein en poelen moet een
aantrekkende werking hebben op de
dieren uit de omgeving.
Onderdelen natuurverbinding
• Twee faunapassages onder de
N236;
• Omlegging van de ’s-Gravelandse
Vaart ter hoogte van de westelijke
faunapassage van minimaal
honderd meter;
• Natuurvriendelijke oevers;
• Een houten ﬁetsbrug, die ook door
wandelaars gebruikt kan worden;
• Beperken van geluidshinder voor
de natuur.
Herinrichting N236
De provincie heeft het verbinden
van de natuurgebieden direct aangegrepen om de Provinciale weg N236
opnieuw in te richten met als doel de
verkeersveiligheid te vergroten. Deze
gebiedsontsluitingsweg is een vrij
zwaar belaste weg. Er passeren per
etmaal meer dan 12.000 voertuigen op
deze locatie (Provincie Noord-Holland,
Servicepunt Wegen en Vaarwegen,
2008). Het verbreden van de rijbaan en
het aanpakken van alle op- en afritten
is wat betreft veiligheid een drastische
verbetering. Het toegepaste, zeer
stille asfalt (SMA KonwéStil) draagt bij
aan het leefplezier van mens en dier in
de omgeving. De recreatieve wandelaar en ﬁetser voelt zich dichter bij de
natuur op het nieuwe ﬁetspad.
Onderdelen herinrichting N236
• Verbreding van de rijbaan;
• Verlegging van het ﬁetspad tot op
veiliger afstand van de weg, waar
mogelijk verbreden;
• Herinrichten van een T-splitsing tot
rotonde;
• Aanleg van een parallelweg voor
ontsluiting van de Ankeveense Molen en het pompstation;
• LED-verlichting in de weg ter
plaatse van de viaducten;
• Recreatieve ﬁetsverbinding van de
N236 naar Hilversum – de Meent.
Op het moment van publicatie is dit
mooie multidisciplinaire project net
opgeleverd. We wensen alle gebruikers veel plezier met het gebruik.

Gasopslag Bergermeer
In de jaren zestig is
gas gevonden in het
gasveld Bergermeer
tussen Bergen en Alkmaar. Inmiddels is dit
gasveld leeg geproduceerd en wordt het
veld geschikt gemaakt
voor gasopslag.
Gasopslag
TAQA Energy realiseert samen met
partner EBN Gasopslag Bergermeer. De
ondergrondse opslag
van aardgas is nodig om de komende
decennia te zorgen
voor een stabiele en
gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende aardgas in alle
seizoenen. Gasopslag
Bergermeer wordt de
grootste vrij toegankelijke gasopslag van Europa met een werkvolume van 4,1 miljard kubieke
meter aardgas: ongeveer 10 procent van het jaarlijkse totale gasverbruik van
Nederland en genoeg om te voorzien in het jaarlijkse verbruik van 2,5 miljoen
huishoudens. (bron: www.gasopslagbergermeer.nl)
Werkzaamheden
Als onderaannemer van Visser & Smit Bouw voert KWS Infra, vestiging
Amsterdam-Heerhugowaard de grond- en verhardingswerkzaamheden uit
op het project. KWS Infra verwijdert de huidige verhardingen en ontgraaft
de bouwkuipen en sleuven voor de kabels en leidingen. In de bouwkuipen
worden betonnen kelders gemaakt, die er voor zorgen dat alle instrumenten
onder het maaiveld geplaatst gaan worden. Nadat het terrein weer is aangevuld met zand, worden de kelders rondom voorzien van een vloeistofdichte
asfaltverharding. Naast speciale additieven in het asfaltmengsel is er ook
aandacht voor een vloeistofdichte afwerking van de aansluitingen op goten,
kolken en de betonnen kelders door een soort bitumenstroken.
Boren
De boorinstallatie boort buizen van ongeveer 50 meter lengte de grond in.
De opvolgende buis schroeft men aan de onderliggende buis. Zo wordt een
diepte van ongeveer 2.500 meter bereikt. Door de boor te sturen komt deze
in de gewenste locatie van het gasveld. In totaal worden er veertien nieuwe
‘putten’ geboord.
Veiligheid
Op dit project kun je niet om veiligheid heen. Van een veiligheidsinstructie
met examen tot veiligheidsfunctionarissen. Voor aanvang van- en
tijdens de werkzaamheden worden
alle werkprocessen gekeurd
op veiligheid.
Werkzaamheden worden alleen
uitgevoerd met de juiste werkvergunning. Op een dergelijk project
moeten mogelijke gevaren zo ver
als mogelijk beperkt of vermeden
worden.
Start Productie
In april 2015 zal Gasopslag Bergermeer volledig in bedrijf genomen
worden en beginnen met het opslaan van gas.
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Waterwerken
zonder
nonsense
Waterbouw binnen KWS Infra in het
zuidwesten van Nederland wordt in één
adem genoemd met de Aquavia. Deze
dochteronderneming van KWS Infra is
al jaren gespecialiseerd in de infrastructuur en ruimtelijke ordening. Inmiddels
werkt Aquavia, naast Zeeland, ook in Zuid
Holland, Noord-Brabant, het noorden van
Limburg en zelfs België. Markant maakte
een rondje langs diverse projecten van
Aquavia in zuid-west Nederland.
We starten de tour bij het bedrijfsbureau
op het kantoor van Aquavia in Roosendaal,
waar de werkvoorbereiding bezig is met
de voorbereiding van het project ‘Herstel
loopbrug Volkerak’.
Herstel loopbrug Volkerak
Aquavia heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor het herstellen van
een aanvaarschade in de noordelijke voorhaven van het Volkerak sluizencomplex.
De bestaande betonnen aanlegsteiger van
circa dertig meter lengte dient vervangen
te worden voor een stalen loopbrug met
kunststof roosters.
Binnen dit project wordt de huidige betonnen loopbrug geheel verwijderd. Vervolgens vervangt Aquavia twee buispalen,
inclusief het houten remmingwerk. Als
laatste realiseren we een stalen loopbrug
(op basis van Engineering & Construct)
met de daarbijbehorende buispalen ter
ondersteuning.
De loopbrug bestaat uit twee delen van
circa zestien meter lang. Het bestaande
landhoofd wordt hergebruikt als oplegging aan de landzijde. Als tussen- en
eindsteunpunt worden twee nieuwe buispalen aangebracht. Een stalen buispaal
vormt de onderbouw van de loopbrug.
Hierop komt een frame te liggen waarin
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de kunststof roosters voor het loopdek hout, dat is opgehangen door middel
gelegd worden. Aan weerszijden wordt van spindelbevestigingen en fenders.
een stalen leuning voorzien.
De schort was deels vernield en is op
inventieve wijze ter plaatse gerepaVan Roosendaal rijden we door naar het
reerd, waardoor er geen stremmingen
Kanaal Gent-Terneuzen
noodzakelijk waren voor scheepvaart
en wegverkeer. Kortom, weer een
‘Palentrekkerij’ in het Kanaal Gentknap staaltje waterwerk rond AquaTerneuzen
via’s thuisbasis Sas van Gent.
Aquavia heeft op het kanaal van Gent
naar Terneuzen de reparatie aangeVia een kleine omweg komen we bij de
nomen van de beschermingsremming
werkplaats van Aquavia.
van de brugpeiler 3: dit is de oostelijke
peiler van de draaibrug van Sluiskil.
De Werkplaats
De remming wordt gerepareerd in opOp ‘het eiland’ van Sas van Gent
dracht van Rijkswaterstaat. De werkbeschikt Aquavia over een volledig
zaamheden bestaan uit het repareren
professioneel ingerichte werkplaats
van buispaal 4 en 6 van het geleidewerk van circa 1.000 vierkante meter. Deze
en het repareren van de remmingswerkplaats wordt gebruikt voor het
schort, die brugpeiler 3 bekleed.
prefab maken van staalconstructies en
houtconstructies voor eigen werken
Het repareren van beide buispalen
en, eventueel, voor derden. Daargebeurt door eerst de palen te verwijnaast worden onderhoudswerken
deren en deze vervolgens te repareren aan bijvoorbeeld drijvende steigers
en te conserveren. Na de reparatieuitgevoerd.
werkzaamheden worden beide palen
teruggeplaatst. Beide palen zijn verwij- De route vervolgt door het Zeeuwse land
derd en afgevoerd door het werkschip richting Goes. Hier werkt KWS Infra,
Dinam. Het verwijderen van de palen is vestiging Roosendaal aan het project
gebeurd door middel van trekkracht in ‘’Onderhoud Vaarwegen Zeeuwse
combinatie met trillen. De trekkracht
Delta’.
wordt via een trilblok met een eigen
gewicht van 36.000 kilogram overgeOnderhoud Vaarwegen
bracht op de buispaal en op deze maZeeuwse Delta
nier wordt geprobeerd om beweging in De Zeeuwse Delta is, met een uitde palen te krijgen, die achttien meter gebreid netwerk van vaarwegen en
in de kanaalbodem staan.
kanalen, de belangrijkste schakel
tussen de havens van Rotterdam en
De kanaalbodem bestaat hier voor
Antwerpen. Vanaf 1 mei 2013 is het
tachtig procent uit ‘Boomse klei’. Deze nieuwe onderhoudscontract ‘Vaarweklei zorgt voor enorme kleefkracht,
gen Zeeuwse Delta’ bij KWS Infra en
waarmee de buis vast gehouden wordt Aquavia van start gegaan, onder de
in de kanaalbodem. Beide palen zijn, na vlag van VolkerInfra (combinatie KWS
enkele uren trillen en trekken, verwijInfra en VolkerRail).
derd en overgebracht naar de werkVoor KWS Infra en Aquavia betekent
dit nieuwe zogenoemde E/C/Wplaats van Aquavia voor reparatie en
conservering. Afmetingen van de palen onderhoudscontract een uitbreiding
zijn 1.82 meter en 38,5 meter lang. Het naar het totale beheer van het Onderhoud Vaarwegen Zeeuwse Delta tot
totaalgewicht is 42.000 kilogram.
2018, waarbij het civieltechnische (C)
De remmingsschort, dat de brugpeiler
en werktuigbouwkundige (W) deel
door KWS infra en Aquavia wordt
beschermt, bestaat uit Azobe wrijf-

uitgevoerd. De elektrotechnische
werkzaamheden zijn in handen van
zusterbedrijf VolkerRail.
Het E/W/C-onderhoud betekent

Binnen het totale onderhoudscontract valt onder andere:
- Onderhoud aan de hydraulische systemen;
- Onderhoud van open en gesloten bestrating met de benodigde bebording;
- Onderhoud en vervanging remmingwerken, beschoeiing en steigers;
- Gebiedsonderhoud inclusief groenvoorziening;
- Opruimen zwerf- en drijfvuil, in de oevers;
- Gebruiks Afhankelijk Onderhoud (GAO), preventief onderhoud.
- Toestands Afhankelijk Onderhoud (TAO), doormiddel van inspecties.
- Storings Afhankelijk Onderhoud (SAO), storingen herstellen.

voor de medewerkers van KWS Infra
en Aquavia het volledige onderhoud
uitvoeren, monitoren van gebreken en schades én het initiëren van
onderhoudstappen. Dat wil zeggen

dat de combinatie zelf haar werkzaamheden signaleert, inspecties
uitvoert, verbetervoorstellen doet
en zorg besteed aan de integratie
van duurzame toepassingen.

Wat is Aquavia?
Aquavia is een middelgrote, overzichtelijke onderneming met een platte
organisatiestructuur. Het bedrijf kenmerkt zich door haar ‘no-nonsense’
cultuur en haar slagvaardigheid. Korte en snelle communicatielijnen dragen bij aan een snelle en adequate oplossing van uw probleem. Aquavia is
onderdeel van KWS Infra en kan daardoor terugvallen op een wereld aan
specialisaties en expertise.
Ook staat Aquavia in nauw contact met andere, landelijk opererende
zusterbedrijven van het VolkerWessels concern als het bijvoorbeeld
gaat over de inzet van groot varend materieel. Aquavia opereert vanuit
Roosendaal en Sas van Gent, waar zich haar goed geoutilleerde constructiewerkplaats bevindt en vanuit het districtskantoor van KWS Infra in
Roosendaal.

Maatwerk binnen budget en tijd
Aquavia houdt zich bezig met ontwerp, realisatie en onderhoud van
kades, loswallen, remmings- en geleidewerken. Ook voert het bedrijf
kleinschalige betonwerken uit, richt het jachthavens in en is actief in de
industriële sector. Onderhoud- en calamiteitenopvolging (bijvoorbeeld
schade als gevolg van aanvaringen, brand of waterschade) is één van haar
sterke punten. Dit doet Aquavia al jaren voor diverse belangrijke (zee)
havens, vaarwegen, kunstwerken en industrieën. Aquavia levert de klant
maatoplossingen die passen binnen haar tijdsplanning en budget, ongeacht of het werk in beton, staal, hout of andere materialen gerealiseerd
moet worden.
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Aandacht voor omgeving bij vervanging Weesperbrug

Fotograﬁe: Rindert van den Toren

In het weekend van 5-6 oktober 2013 heeft de Combinatie KWS-Mercon, in het kader van project KARGO, de bestaande bovenbouw van de Weesperbrug vervangen. Na vervanging van de bovenbouw voldoet de brug technisch weer aan
de huidige eisen en is de levensduur van de brug voor tenminste 80 jaar gegarandeerd.
Complexe werkzaamheden als het vervangen van een brug hebben altijd hun
weerslag op de omgeving. Het aantal
belanghebbenden is groot vanwege
de strategische ligging tussen verschillende gemeenten, de verbindende
(provinciale) weg, de onderliggende
aansluitende wegen, de kruising met
het Amsterdam-Rijnkanaal en de aanwezigheid van verschillende woningen
in de direct nabijheid van de brug.
Minimaliseren hinder: nieuwbouw in
plaats van renovatie.
In het project KARGO speelt het minimaliseren van hinder voor de omgeving bij de verdere uitwerking een
belangrijke rol. In de aanbestedingsfase is op basis van het hinderkader
de strategische keuze gemaakt om de
Weesperbrug in plaats van te renoveren op de locatie, gedeeltelijk nieuw
te bouwen. Door de nieuwe stalen
bovenbouw volledig te bouwen bij
Mercon in Gorinchem is de hinder voor
de (vaar)weggebruikers en de direct
omwonenden tot een minimum van
twee weekenden gereduceerd. Daarnaast is door de keuze van nieuwbouw
de levensduur van de brug verlengd
van dertig jaar naar tachtig jaar.
Stakeholdermanagement
Een complexe omgeving van meerdere
gebruikers en verschillende overheden vraagt om een (vroeg) tijdige en
transparante communicatie naar alle
betrokkenen. De mate van invloed en

10

het eigen belang van de betrokkenen kan van grote invloed zijn op het
succes van het project. Door bijvoorbeeld het regionale verkeersorgaan
De Regio Regiegroep Noord-Holland,
de wegbeheerder van de provincie
Noord-Holland en de vaarwegbeheerder van het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) tijdig te betrekken en hun
belangen te onderkennen, creëer
je draagvlak en zekerheden bij de
belangrijkste stakeholders voor de
uitvoering. Het opbouwen van een
relatie en een groeiend vertrouwen
heeft uiteindelijk geresulteerd in een
optimalisatie van de uitvoeringsmethodiek. Door splitsing van de in- en
uitvaaroperatie in twee periodes van
vier uur, met een korte openstelling van het kanaal, kan de ontstane
opstopping op het AmsterdamRijnkanaal (gedeeltelijk) gedurende
de operatie tussentijds oplossen. Dit
in tegenstelling tot de aanbieding.
Hierin was voorzien om het ARK acht
uur aaneensluitend te stremmen.

Informeren van omwonenden /
gebruikers
Om de Weesperbrug vanuit de
fabricagelocatie te Gorinchem op
zijn deﬁnitieve locatie te krijgen
moet de brug vanwege de beperkte
transporthoogte, in twee delen
worden getransporteerd. Dit heeft
tot gevolg dat in de nabijheid van
de bruglocatie, ter plaatse van een
werkterrein van Rijkswaterstaat bij
Nigtevecht, de twee delen in ca. vier
weken weer samengebouwd worden. Om dit mogelijk te maken is het
terrein, door onder andere het aanbrengen van paalfundaties, geschikt
gemaakt voor het opstellen van twee
mobiele kranen. Daarnaast ligt het
werkterrein bijna in de achtertuin
van enkele omwonenden die, vanuit
de ervaringen met eerder uitgevoerde projecten op deze locatie, zeer
sceptisch waren over aannemers.
Om zekerheden te creëren over het
gebruik van deze voorbouwlocatie

in relatie tot de benodigde vergunningen en/of toestemmingen zijn al
in een zeer vroeg stadium de direct
omwonenden betrokken bij de
uitvoering. Door de omwonenden
persoonlijk te bezoeken (keukentafelgesprekken), bewonersavonden
te organiseren waarin de werkzaamheden worden gevisualiseerd,
open te zijn over de hinder en
werkzaamheden, naar de mensen
te luisteren, begrip te hebben voor
hun situatie en proactief te handelen, is bij hen vertrouwen opgebouwd en het potentiële risico op
vertragingen door bezwaren op de
benodigde vergunningen geminimaliseerd. Waren de bewoners bij
de eerste kennismaking nog sceptisch als gevolg van hun ervaringen,
kunnen wij toch trots zijn dat wij de
gedane beloftes waar hebben kunnen maken.

Dat de omgeving goed geïnformeerd was over de werkzaamheden bleek wel op de avond dat de
Weesperbug werd gewisseld. Op
beide oevers waren honderden
mensen bijeen om het schouwspel te bekijken. Onder luid applaus en gejuich van de bewoners
van Weesp passeerden beide
bruggen elkaar in het Amsterdam-Rijnkanaal. Het vervangen
van de brug verliep probleemloos. Om zeven uur ‘s ochtends
lag de nieuwe Weesperbrug op
zijn plaats.

KWS Infra realiseert
rotonde Hekelingseweg
Spijkenisse in
bouwteam-verband

KWS Infra
versterkt dijk
Nieuw Noord-Bevelandpolder
KWS Infra, vestiging Roosendaal / Sas van Gent voert in combinatie met Van
Oord Nederland de dijkversterking Nieuw Noord-Bevelandpolder uit. Op 1 april
2013 zijn de werkzaamheden gestart met het verbeteren van de glooiingconstructie. Het project omvat een dijkversterking met een lengte van 3,7 kilometer. Er wordt een nieuwe kreukelberm aangelegd. Dit gebeurt door een strook
onder aan de glooiing over een breedte van vijf meter te ontgraven, waarin een
laag steen wordt aangebracht die vervolgens in een laag van veertig centimeter
over de glooiing wordt doorgetrokken.
Het dijkvak ligt aan de Oosterschelde, grenzend aan een Natura 2000 gebied,
een prachtig natuurgebied gelegen aan de Zuidkant van de Oosterschelde tussen de Zeelandbrug en Oosterscheldekering, waarin onder andere alikruiken, in
de volksmond ook wel kreukels genoemd, leven. Kreukels zijn zeeslakken met
een donkerbruin huisje en een doorzichtig geelbruin dekseltje. Ze zitten aan
wieren, op schorren tussen de hoog- en laagwaterlijn, op golfbrekers en steen
glooiingen.

Artist-impression van de nieuwe rotonde met aan de rechterkant één van de nieuwe duikers

In 2010 kreeg KWS Infra, vestiging Zwijndrecht een uitnodiging om deel te
nemen aan een selectieprocedure voor een bouwteam overeenkomst. De
bouwteam overeenkomst was voor het ontwerp en aanleg van een rotonde
op de kruising Hekelingseweg - Dorpsstraat - Westdijk in Spijkenisse. In
totaal kwamen er vijf reacties binnen en daarvan werden de plannen van
KWS Infra als beste beoordeeld. In 2011 is de bouwteam overeenkomst
gesloten.
Ontwerp
KWS Infra heeft, naast de voorkeursvariant van de gemeente Spijkenisse,
meerdere varianten uitgewerkt om zowel technisch als ﬁnancieel een optimaal mogelijk ontwerp te krijgen. In dit ontwerp wordt een bestaande
betonnen duiker vervangen. De doorsnede wordt meer dan verdubbeld
zodat de waterafvoer in de toekomst gewaarborgd blijft. De nieuwe duiker komt aan de zuidkant van de oude duiker te liggen.
Gezien de geringe draagkracht van de bodem is het noodzakelijk de
nieuwe duiker te onderheien. Nader bodemonderzoek wees uit dat bij
aanleg in bouwput met bemaling een grote kans op opbarsten van de
bodem zou ontstaan door de waterdruk in diepere grondlagen. Ook zou
bij het afdammen van de hoofdwatergang een grote tijdelijke afvoer
moeten worden gerealiseerd in de vorm van een tijdelijke duiker of pompinstallatie. Uiteindelijk is besloten om een hangduiker toe te passen, die
in de bestaande hoofdwatergang wordt gebouwd. De heipalen en prefab
funderingsbalken worden boven waterpeil aangebracht, waarna de
hangduiker zonder bemaling kan worden aangebracht.
Aanvullende werkzaamheden
Tijdens het ontwerp van de nieuwe rotonde met de duiker is KWS Infra
door het Waterschap Hollandse Delta gevraagd om een ontwerp te maken
en een prijsopgave te doen voor het vervangen van een plaatstalen duiker
die binnen de werkgrenzen van de nieuwe rotonde ligt.
Door de toekomstige bouw van een nieuw gemaal en het aanpassen
van de hoofdwatergang zal de huidige duiker niet meer voldoen. Om te
voorkomen dat op korte termijn na afronden van de nieuwe rotonde de
weg weer moet worden opengebroken, wil het waterschap de werkzaamheden combineren. De knelpunten zijn niet alleen de slechte bodemgesteldheid, maar ook de aanwezigheid van een watertransportleiding en
een hogedruk gasleiding. Ook hier is gekozen voor een hangduiker. De
paalfundering wordt trillingsarm uitgevoerd om zetting van de leidingen
te voorkomen.

De oplevering van de eerste fase was 15 augustus in verband met de Flora- en
fauna wet (Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het
wild levende planten- en diersoorten). In het gebied hebben we te maken met
beschermde vogels en je ziet ook bruinvissen zwemmen. Dat is ook de reden
waarom het werk wordt begeleid door een ecoloog.
De aangebrachte laag van stortsteen wordt ingegoten met gietasfalt afkomstig
uit de Roosendaalse Asfaltcentrale van KWS Infra. Het gietasfalt komt tot een
grens van 1.40 m boven NAP. Vanaf deze hoogwaterlijn tot aan het onderhoudspad worden alle oude blokken verwijderd en nieuwe betonzuilen machinaal
geplaatst. Het onderhoudspad bestaat uit de fundering van slakken en OSA.
Slakken zijn een afvalproduct van de staalindustrie en OSA is open steen asfalt.
Ook bevindt zich in het dijktrace een aantal verborgen glooiingen. Dit is een
doorlopende glooiing die wordt afgedekt door een strekdam (golfbrekers die
haaks op de dijk staan). Op de aansluiting tussen de glooiing en de strekdam
worden handmatig basaltzuilen geplaatst door echte vakmannen, waarvan er
nog maar 27 in Nederland zijn.
Bijzonder
Er wordt een museumglooiing aangelegd. In deze glooiing worden allerlei
materialen verwerkt, die vroeger werden toegepast bij de aanleg van dijken.
De verschillende materialen, die gebruikt worden zijn: vilvoordtse stenen,
doornikse stenen, basalt, diaboolblokken en haringmanblokken.
Verder wordt er een strandje opnieuw ingericht. De bovenste laag van vijftig
centimeter wordt gezeefd en aangevuld met vijftig centimeter schoon zand.
Werktijden
Het dijkvak ligt in een getijdengebied. Bij hoog water kan er niet overal worden
gewerkt. De werktijden zijn dus variabel en gepland rondom laagwater.
Logistiek
Het transport van en naar het werk verloopt via vastgestelde rijroutes. Zij zijn
speciaal voor dit project vrij gemaakt van fietsers en voetgangers. Dagelijks passeren zo’n honderd transporten deze route om hun vracht af te leveren langs het
onderhoudspad boven aan de glooiing dat net drie meter breed is. Een goede
communicatie is hierbij natuurlijk erg belangrijk.

Door de aanleg van de rotonde wordt oppervlaktewater gedempt. Samen
met de gemeente Spijkenisse is een plan voor watercompensatie opgesteld. Het probleem was dat er vervangend water moest worden gezocht
in twee verschillende peilgebieden. Uiteindelijk is dit gevonden binnen
een uitbreidingsplan in Hekelingen (gemeente Spijkenisse) en binnen het
waterplan dat waterschap Hollandse Delta uitvoert op Voorne-Putten.
Planning
Afgelopen mei zijn de voorbelastingen aangebracht. Waarschijnlijk zal
aan het einde van dit jaar de bouw van de duikers starten. Na de bouw
hiervan zal de rotonde worden aangelegd.
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KWS Infra ontsluit ontwikkeling Roerdelta

Een samenwerking van SDK Vastgoed en Van Pol Vastgoed ontwikkelt momenteel het plan Roerdelta in Roermond.
KWS Infra, vestiging Eindhoven zorgt voor het bouw- en woonrijpmaken van het nieuwe waterrijke woongebied.
De aanleg van diverse bruggen vormen een belangrijk aspect in het plan.
De ontwikkeling van de Roerdelta bestaat uit twee fases: De eerste ligt tussen de Roer, de Lindanussingel en de
Bisschop van Cuijklaan. Hier wordt 20
hectare oud industriegebied en deels
bestaande woningen ontwikkeld tot
nieuwe woonwijk. De tweede fase ligt
tussen de Roer en de Maas, waar nu
voornamelijk jachthavens liggen. Dit
gebied zal over circa tien jaar worden
ontwikkeld.
Brug Steeleiland
De ontsluiting voor het Steeleiland
moet worden gerealiseerd door een
nieuw aan te leggen brug. Dit is voor
de nieuwe bewoners en de aanvoer
van lang transport ten behoeve van
de evenementen in de gerestaureerde
cultuurtempel ECI gebouw, waarin
diverse culturele evenementen zullen worden gehouden. De brug,
gebouwd door Holland Scherm en
Louis Scheepers, is aangelegd op twee
landhoofden met vleugelwanden. De
constructie heeft een breedte van zes
meter en een constructieve hoogte van
65 centimeter. Over de brug komen
voetpaden met gebakken klinkers en
de leuningen zijn gemaakt van stijlen
met staalkabel.
Brug ECI
Deze brug is aangelegd voor de bereikbaarheid van het ECI gebouw vanaf de
parkeerplaats. Deze route is zo kort
mogelijk gehouden om bezoekers van
wat extra comfort te voorzien. Het
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ontwerp kwam uit het inrichtingsplan,
maar er is ook inbreng geweest door
een project van een VMBO techniek
school in Roermond. Dit resulteerde
in een stalen vakwerkbrug, die een
overspanning heeft van 24 meter en in
een keer op de gemaakte landhoofden
is gelegd.
Bij de aanleg van de landhoofden was
een aandachtspunt de lengte van de
palen van circa 7 meter en de bereikbaarheid van de het landhoofd, want
tussen de Roer en het ECI gebouw
is een ruimte aanwezig van 2,5 meter. Daarnaast mocht er niet geheid
worden in verband met de trillingen,
die het net gerestaureerde pand niet
mochten beschadigen.
Tijdens de plaatsing van de brug was
de klas, die mede de brug had ontworpen, met de wethoudster aanwezig.
Samen met medewerkers van KWS
Infra, die een en ander nog konden uit-

leggen aan de leerlingen. De leerlingen konden ook vragen stellen. Deze
bleken vaak diep doordacht, waar
duidelijk de interesse van de leerlingen voor het project tot uiting kwam.
Tijdelijke brug
Bij de start van de bouwrijp-werkzaamheden van het Steeleiland en
de te bouwen bug bleek de enige
toegang van het eiland, de brug bij de
vistrap, na controle van het betonwerk niet meer geschikt voor zware
transporten. Aangezien dit de enige
manier was om het eiland te bereiken,
was er dus een probleem. Dit was
alleen op te lossen door de brug Steeleiland eerder te bouwen, waarbij de
toegankelijkheid via een tijdelijke
brug moest worden gerealiseerd.
Na onderzoek naar zes mogelijke
plaatsen, die om verschillende redenen niet geschikt bleken, is een

geschikte locatie gevonden. De
gemeente Roermond heeft de kosten op zich genomen om de verdere
doorgang van de werkzaamheden
en de bouw van de brug op gang te
krijgen.
De brug heeft een lengte van 24
meter en is in twee delen aangevoerd, in elkaar gezet en op landhoofden van dragline schotten afgelegd. Hierop kon al het transport
via deze tijdelijke brug en konden
de werkzaamheden op Steeleiland
verder opstarten.
Brug Park Ackross
De volgende brug is een ﬁets /
wandelbrug die in het Park Ackross
moet gaan komen. Deze brug is een
onderdeel van een inrichtingsplan,
dat is herzien door de aanwezigheid
van een bever in het werkgebied.
Deze bever heeft naar alle waarschijnlijkheid een kraamhol in de
oever onder het door ons te herschikken gebied. Omdat de bever
een beschermde diersoort is, die
voor Roermond ook hoog in het
vaandel staat, wordt het inrichtingsplan herzien en herontworpen.
Hierdoor zal de vorm en soort van
de brug nog kunnen veranderen.
Het was voorzien als een ﬁets /
voetgangersbrug. Dit blijft ook
zo. De overspanning is ongeveer
twintig meter en de oplegging zal
waarschijnlijk op boorpalen en een
betonnen landhoofd worden. De
brug zal een composiet brug worden in verband met een ranke vorm
en dat hij niet mag opvallen ten
opzichte van de groene oevers.

KWS Infra herstelt kademuur Nieuwe Gracht Haarlem
KWS Infra, vestiging AmsterdamHeerhugowaard is samen met
dochteronderneming Holland
Scherm gestart met het vervangen
van circa 300 meter kademuur van de
“Nieuwe Gracht” in het centrum van
Haarlem.
Op twee delen van de Nieuwe Gracht
zijn de walmuren aan vervanging
toe. Het metselwerk is verouderd
en beschadigd en de kade voldoet
constructief niet meer.
De gemeente wil in combinatie met
de werkzaamheden aan de kademuur
een kwaliteitsimpuls geven aan de
openbare ruimte.

voor de opdrachtgever is dat de
doorlooptijd van het project met
zes maanden is verkort en dat de
Nieuwe Gracht tijdens de bouw van
de kademuur voor bestemmingsverkeer bereikbaar blijft.
Omdat de bouw van de gehele
kademuur ‘in den natte’ wordt
uitgevoerd, neemt het risico op
schade aan de monumentale
panden ten gevolge van bemaling werkzaamheden enorm af.
De opdrachtgever heeft het plan

enthousiast in ontvangst genomen
en KWS Infra verzocht het plan tot
in detail uit te werken (tekeningen,
berekeningen et cetera). In mei is
het project gestart met het vervangen van het eerste vak (150 meter)
waarvan momenteel, geheel volgens
plan, de afrondende werkzaamheden plaatsvinden.
Omgevingsmanagement
Omgevingsmanagement wordt
een steeds belangrijker onderdeel
voor de opdrachtgever tijdens de

realisatie van een project. Naast de
positieve bijdrage, die het plan voor
de omgeving heeft opgeleverd, verzorgt KWS Infra alle communicatie
met omwonenden. Zo brengt KWS
Infra de omgeving op de hoogte
door middel van bewoners- en
nieuwsbrieven en is er een (digitaal)
meldpunt voor vragen en opmerkingen. Mede door de constructieve
samenwerking met de gemeente
Haarlem kan nu al van een geslaagd
project worden gesproken.

Aanbesteding
De gemeente heeft het bestek als
een traditioneel RAW contract in de
markt gezet, waarbij KWS Infra bij
de aanbesteding als laagste inschrijver uit de bus kwam. In hoofdlijnen
omvat het werk het aanbrengen van
een hulpdamwand en het compleet
vervangen van de kademuur inclusief
ankers. Ook wordt de ondergrondse
infrastructuur zoals riool, kabels en
leidingen vervangen en de openbare
ruimte opnieuw ingericht.
Alternatieve constructie
Na gunning heeft KWS Infra, samen
met Holland Scherm, een plan uitgewerkt waarbij een alternatieve,
verbeterde constructie in combinatie
met een ander uitvoeringswijze en fasering is voorgesteld. Groot voordeel
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KWS Infra werkt aan duurzaam omgaan
met water

AKROH
Waar voor de meeste
aannemers oppervlaktebehandeling bijzaak is,
is dit voor AKROH Slijtlagen juist een hoofdzaak.
AKROH Slijtlagen is een
gezamenlijk initiatief
van KWS Infra, Roelofs
en Oosterhof Holman.
Het doel van de samenwerking is een optimalisatie in
het verwerkingsproces van
oppervlaktebehandeling
te realiseren.

In opdracht van de gemeente Nijmegen voert KWS Infra, vestiging Zwolle werkzaamheden uit op het project Waalsprong. De gemeente kiest bewust voor het gescheiden houden van verschillende waterstromen. Het schone regenwater, dat van daken, voet- en ﬁetspaden en van rustige straten afstroomt, wordt straks via stelsels van goten, wadi’s
en singels naar grotere waterplassen afgevoerd.
Op dit moment wordt door KWS
Infra hard gewerkt aan het aanbrengen van wadi’s in een nieuwe
woonwijk in Lent. Alle woningen
in deze wijk gaan het hemelwater
bovengronds lozen, waarna het
water in de wadi terecht komt. Een
wadi (het Arabische woord voor een
droge rivierbedding) is een term
voor een ondiepe groenstrook die
regenwater opvangt en in de grond
laat zakken.
In deze wadi, een soort zaksloot,
wordt een grindkoffer aangebracht,
waarin ook drainageleidingen
wordt gelegd. Deze voert het water
weer af naar een HWA-leidingensysteem. Uiteindelijk loost dit stelsel
weer op een grote watergang. Nadat de grindkoffer is aangebracht,
wordt het doek dichtgevouwen
en de constructie afgedekt met
een humeuze toplaag, waarna de
gehele wadi ingezaaid wordt met
graszaad en oogt als een natuurlijke
sloot. Om het systeem ook tijdens
extreme weersomstandigheden
goed te kunnen laten functioneren,
zitten er verdeeld over het project
ook nog talloze slokopputten om
het regenwater sneller af te kunnen
voeren, zodat de afwatering gegarandeerd blijft.
Foto’s: Emile Willems
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Slijtlagen: de specialist op gebied van slijtlagen

Naast oppervlaktebehandeling heeft AKROH Slijtlagen expertise in huis op het
gebied van aanverwante asfaltconserveringsproducten op een hoogwaardig niveau
aan te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan preventief onderhoud door middel van bijvoorbeeld sealen of blowpatchen, voeg- en scheurvulling, sami-lagen en
betonconserveringen, schampkanten en gietasfalt of penetratielagen.
Ook is AKROH Slijtlagen actief bezig met innovatieve toepassingen in haar productieproces. Een goed voorbeeld hiervan is de Phoenix Chip Spreader. Dit materieelstuk wordt in Engeland, waar de machine ook is gebouwd, veel gebruikt
voor het strooien van split. Op de Nederlandse wegen is de Phoenix Chip Spreader
echter nog een grote onbekende, terwijl de voordelen ten opzichte van gangbare
splitstrooiers legio zijn.
Een slijtlaag bestaat uit het gelijkmatig sproeien van bindmiddel op een wegoppervlak, waarna het geheel wordt afgestrooid met een mineraal aggregaat. De Phoenix
Chip Spreader strooit zo gelijkmatig dat er minder grind en steenslag nodig is voor
een kwalitatief goed resultaat. Op projecten, waar de Phoenix Chip Spreader tot nu
toe is ingezet, zijn opdrachtgevers vol lof over de prestaties van de machine. Meest
gehoord was de constatering dat de Phoenix Chip Spreader zo’n mooi strooibeeld
geeft.
Voor meer informatie over de Phoenix Chip Spreader en de toepassing ervan kan u
contact opnemen met Arthur Meijer, bedrijfsleider van AKROH Slijtlagen
(ameijer@kws.nl of 06 – 50 22 63 06).
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Op zondag 8 september 2013 sprongen de vijf teams van ‘ALS het je
raakt’ in het diepe voor de ziekte ALS.

‘ALS het je raakt’

Zij deden mee aan de Amsterdam
City Swim en zwommen door de 400
jaar oude Amsterdamse grachten.
Zij hadden maar een doel voor ogen:
aandacht vragen voor de ziekte ALS
en geld ophalen voor onderzoek naar
deze onderbelichte ziekte. Ook KWS
Infra gaf het team een steuntje in de
rug door ze te sponsoren.
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De Amsterdam City Swim is een
jaarlijks terugkerend evenement
dat aandacht geeft en geld inzamelt
voor onderbelichte ziektes. Het jaar
2013 stond, zoals gezegd, in het
teken van ALS. ‘ALS het je raakt’
bestaat uit vijf teams opgezet door
vrienden en familieleden. Voor meer
informatie en de reden dat zij mee

deden aan dit evenement, kun je
bekijken op hun website:
www.alshetjeraakt.nl.

(zenuw-/spier-) aandoening leidt tot
het onvoldoende functioneren van
de spieren. Dit komt doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de
hersenen – de zogenaamde hersenstam – afsterven. Hierdoor komen
de signalen vanuit de hersenen niet
meer aan bij de spieren. De hersenen
kunnen dan geen spierbewegingen
meer op gang brengen. De exacte
oorzaak van de ziekte ALS is nog niet
bekend. Evenmin bestaan er medicijnen die de ziekte kunnen stoppen of
genezen. Het enige medicijn dat het
ziekteproces enigszins vertraagt is
riluzol (merknaam Rilutek). Het kan
het leven van de patiënt met gemiddeld drie tot zes maanden verlengen.
De ziekte kan voorkomen bij volwassenen op elke leeftijd, maar ontstaat
meestal tussen het veertigste en zestigste levensjaar. Een klein deel van
de mensen met ALS heeft te maken
met een erfelijke vorm van ALS. De
erfelijke vorm komt heel zelden voor
en is meestal al langer bekend in de
families

De ziekte ALS
ALS staat voor Amyotroﬁsche
Lateraal Sclerose, dit is een ziekte
van de zenuwcellen die de spieren
aansturen. Deze neuromusculaire

Duchenne Heroes 2013 een groot succes
Team Rio voor Roman 2013 heeft
eind september de monster mountainbike fietstocht, Duchenne
Heroes 2013, volbracht. Moe, maar
voldaan en vol indrukken kwamen
Remco Barkhuis, James Hallwordt
en Geert de Letter op zaterdag 21
september aan in Nijmegen. Helaas
moesten Francis de Wit en Arjan de
Kremer na vier dagen vroegtijdig
stoppen in verband met een opgelopen buikgriep. KWS Infra droeg bij
aan het Team Rio voor Roman 2013
door middel van sponsoring en het
leveren van fietskleding.
De ﬁetstocht van zeven dagen door
vier landen was heftig, zwaar, nat en
modderig.
Maar je weet waar je het voor doet,
als je over de ﬁnish komt, en bij de
ﬁnish jongens met Duchenne ziet.
Jongens met Duchenne, die trots zijn
en helaas niet kunnen ﬁetsen, omdat
ze al in een rolstoel zitten vanwege
de ziekte van Duchenne.
Team Rio voor Roman heeft
€ 36.000,- aan sponsorgeld opge-

haald voor onderzoek naar deze vreselijke ziekte. Totaal heeft Duchenne

Heroes maar liefst € 1,2 miljoen aan
sponsorgeld opgeleverd!

