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Eind december 2013 heeft de Provincie Utrecht het contract voor de bouw van het Ecoduct Boele Staal gegund
aan Van Hattum en Blankevoort. Dit zusterbedrijf van KWS Infra kwam als beste naar voren uit een groep van vijf
geselecteerde aannemers.
foortsestraat (N237) ter hoogte van
Sauna Soesterberg tussen bosgebieden de Vlasakkers en de Oude Kamp
(het militaire oefenterreinen). Het
ecoduct, vernoemd naar de voormalige Commissaris van de Koningin
van de Provincie Utrecht, maakt deel
uit van de oostelijke ecologische
corridor (verbinding). Deze corridor
verbindt de Leusderheide met het
noordelijke deel van de Utrechtse
Heuvelrug.
De aanbesteding ging volgens het
BVP-principe (Best Value Procurement). Dit is een aanpak, die uitgaat van de meeste waarde voor de
laagste prijs. Marktpartijen krijgen
de ruimte om zich van elkaar te onderscheiden. BVP is gebaseerd op de
Van Hattum en Blankevoort is dit werk ingegaan in nauwe samenwerking met
KWS Infra, vestiging Utrecht. Dit omdat een deel van het werk bestaat uit GWW volgende principes:
werkzaamheden. Een uniek aspect van het project is dat, om strategische rede- Meeste waarde voor de laagste
nen, een projectleider van KWS Infra is aangesteld als algemeen projectleider
prijs.
op dit werk van Van Hattum en Blankevoort.
- Vergroten van winst voor de
leveranciers.
Het ecoduct is een van de vijf ecoducten, die binnen het programma Hart van de
Heuvelrug worden gerealiseerd. Het kunstwerk wordt gebouwd over de Amers- - Verminderen van risico’s door

Onderscheidend door veelzijdigheid
Infrastructurele projecten zijn veelomvattend. Elk project is uniek en biedt KWS Infra de gelegenheid om een kleine
greep uit ons productassortiment toe te passen. Algemeen bekend is dat KWS Infra, als marktleider in de wegenbouw,
de beschikking heeft over een breed scala aan asfaltmengsels. Een oplossing voor praktisch elke gebruikstoepassing is
dus voorhanden.
KWS Infra heeft meer te bieden dan alleen asfalt. Zo zijn wij in staat om niet gesprongen explosieven op te sporen, saneringen uit te voeren en betonnen lijnoplossingen zoals trottoirbanden en betonbarriers te realiseren met een slipformpaver. Ook een verticale grondkering kan worden gerealiseerd met een, in eigen huis ontwikkelde, paneelwand. Al deze mogelijkheden dragen bij aan een
integrale oplossing om de klantvraag passend in te vullen.
Deze uitgave van Markant geeft u een impressie van de brede inzetbaarheid van KWS Infra en de
veelzijdigheid van ons productassortiment. Veel leesplezier!
Jaap Swank, Directeur KWS Infra, vestiging Utrecht

BKB Infra werkt mee aan de afbouw
van de Noord/Zuidlijn
Wat is er mede voor nodig om de nieuwe
metrolijn door Amsterdam te laten
rijden? Beton!
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Straatwerk door de hele wijk
Wat komt er bij kijken om een hele
woonwijk van nieuwe bestrating te
voorzien?
Pagina 8 en 9

KWS Infra pakt N2 aansluitingen
Meerenakkerweg en Noord Brabantlaan aan
Een nieuwe en een gereconstrueerde
aansluiting houden de westzijde van
Eindhoven bereikbaar.

gebruik expertise en transparantie.
- Minimaliseren van communicatie,
besluitvorming en transactie.
- Luisteren, begrijpen en stroomlijnen
in plaats van management, controle
en inspectie.
- Gezamenlijk risicodossier en wekelijkse rapportage.
Naast prijs, scope van het werk, risicodossier en kansendossier is ook geselecteerd op basis van een interview
met de ecoloog van de aannemer en de
projectleider.
De uitvoering van het project is in januari 2014 gestart met onder andere het
kappen van bomen. Vanwege de ecologische gevoelige omgeving zullen de
werkzaamheden rond de broedperiodes
worden gepland en worden uitgevoerd
in 2014 en 2015. Zo zal KWS Infra, in
samenwerking met Grondbalans bv,
in juli 2014 starten met de inname van
110.000 m3 grond (klasse industrie).
Deze grond zal gebruikt worden voor de
toelopen van het te bouwen ecoduct.
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BKB
Infra
werkt
mee
aan de
afbouw
van de
Noord/
Zuidlijn
Het afbouwcontract van de nieuwe
metrotunnel in Amsterdam, de Noord/
Zuidlijn, is aangenomen door de afbouwcombinatie VIA Noordzuidlijn (VIA). VIA
is een samenwerkingsverband van bouwbedrijf Visser & Smit Bouw en technisch
dienstverlener Imtech Building Services.
Deze totale opdracht heeft een aanneemsom van ongeveer 273 miljoen euro en is
een belangrijke stap in de realisatie van
de Noord/Zuidlijn. KWS Infra dochter
BKB Infra verzorgt het betonwerk voor
VIA.
Het afbouwcontract van de Noord/Zuidlijn bestaat in hoofdlijnen uit het afbouwen van alle metrostations en het realiseren van het spoorsysteem en met alle
daarbij behorende voorzieningen, zoals
roltrappen en liften, verlichting en tal van
andere installaties. De eerste afbouwwerkzaamheden zijn eind 2012 gestart en
de eerste metro zal naar verwachting in
2017 rijden.
Het contract is een Design & Construct
contract (D&C) op basis van system
engineering. Bij D&C contracten is de
opdrachtnemer verantwoordelijk voor
het ontwerpen van het complete werk en
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de totale uitvoering van het project. Het gemaakte ontwerp wordt
ter acceptatie aangeboden aan
de opdrachtgever en wanneer het
ontwerp geaccepteerd is, kan over
worden gegaan tot de daadwerkelijke uitvoering en bouw. Tijdens
het ontwerpen van de verschillende
tracédelen heeft BKB Infra meegekeken op het gebied van betontechnische maakbaarheid en uitvoerbaarheid. Op deze manier is getracht te
borgen dat wat er ontworpen wordt
in de praktijk realiseerbaar is.
BKB Infra werkt op het werk van VIA
als een bijzondere onderaannemer.
Als VolkerWessels-bedrijf is BKB
Infra in de tender aanschoven als
betonspecialist voor het aanbrengen
van het beton in de boortunnels.
Met de expertise en kennis van
eerdere tunnelwerken is gekeken
naar de mogelijke oplossing voor het
paven van het vulbeton in de verschillende delen van de boortunnel.
Daarnaast is bekeken of de spoorplaat door een paver gemaakt kan
worden. Op de Noord/Zuidlijn komt
namelijk een deel traditioneel spoor
in ballast, maar in de tunneldelen
wordt het spoor direct op het beton
gemonteerd. De derde werkgang die
is bekeken, betreft het paven van de
kabelkokerwanden in de boortunnel
delen.
BKB Infra begint met de werkzaamheden bij station Noorderpark
richting Sixhaven. Daarna werken we
vanaf het Rokin naar de Sixhaven.
In de derde fase is het traject De
Pijp – Europaplein aan de beurt en
als laatste gaan we paveren vanaf
station Rokin richting de Pijp. Als alles volgens planning loopt,heeft BKB
Infra al het beton halverwege 2015
aangebracht.
BKB Infra maakt gebruik van voor
dit werk speciaal op maat gemaakte
machines en apparatuur. Niet alleen

zijn de mallen van de paver, die
het vulbeton in de boortunnel, de
spoorplaten en kabelgoten produceert, op maat gemaakt: ook de
machines zelf zijn custom-made.
Speciaal voor de toepassing op de
Noord/Zuidlijn zijn in eigen beheer
de diverse aanpassingen en modiﬁcaties aan de paver “PAVEROTTI”
(Gomaco) gedaan. De machine is
korter gemaakt door het verwijderen van de voorste ﬂexibele
delen. De mal is verplaatst naar de
achterkant van de machine door
middel van een speciaal ontwikkeld
ophangsysteem. Verder is een lopende band aangebracht onder de
machine naar de mal aan de achterkant van de paver. Bij iedere rups
is een verstelbaar systeem aangebracht dat handmatig in de gewenste positie kan worden gezet,
zodat ook in de ronde tunneldelen
kan worden gereden. Daarnaast is
de machine voorzien van een nieuw
speciaal roetﬁlter voor het werken
in de tunnel.
De oude SP250 is omgebouwd tot
tussenstation / shuttlebuggy voor
het bufferen van de inhoud van een
dumper. Ook deze machine is voor
het werk korter gemaakt door het
verwijderen van de voorste ﬂexibele delen. Aan de voorzijde van de
machine is een hopperbak gemaakt
die een inhoud heeft van 8 m3. Op
de voorkant van de paver is een
nieuwe 3,5 tons graafmachine
geplaatst zonder rupswerk. De aansturing van de hopperbak is aangesloten op de bediening van het
oude rupswerk. Verder zijn twee
lopende banden aangebracht: één
onder de machine naar de achterkant en één aan de achterkant van
de machine om het beton te lossen
in de paver. Ook deze machine is
voorzien van een nieuw speciaal
roetﬁlter. Daarnaast zijn de dumpers met hydrostatische aandrij-

ving, knikbesturing en kiepfunctie
omgebouwd voor de toepassing in
de Noord/Zuidlijn.
De continue aanvoer van beton naar
de paver is een strak georganiseerd
logistiek proces. Het beton wordt in

de eigen betonmenger op Sixhaven,
overgekomen van zusterbedrijf VolkerFitzpatrick uit Engeland, geproduceerd en met een transportmiddel
naar het hijsgat op het bouwterrein
gebracht. Een draadkraan knijpt het
beton op en laadt de trechter in het

hijsgat. De dumpers, die in de tunnel
rijden, laden 7,5 m3 onder de trechter. De dumper rijdt door de tunnel
naar de shuttlebuggy en leegt zijn
lading in de hopperbak. De shuttlebuggy is een tussenstation dat
in de logistieke keten is geplaatst

om de snelheid van de betoncyclus te
verhogen. De shuttlebuggy zorgt met
een lopende band voor een continue
betonvoeding van de paver. De paver
verwerkt het beton met de mal naar
keuze tussen de +0 en de -8mm nauwkeurig tot het gewenste eindproduct.

Een aantal kengetallen
van het betonwerk
op een rijtje:
- 35.000 m3 verwerkt beton
- 6 km vulbeton
- 13 km spoorplaat
- 12 km kabelkoker
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Wilchem:
expert in het opruimen
van kwiklekkages
,,Kwik? Dat heb ik vroeger op school gewoon in mijn handen gehad”. Dit is wat
KWS Infra dochter Wilchem regelmatig te horen krijgt wanneer mensen thuis
of bij een bedrijf te maken krijgen met een kwiklekkage. Vroeger was kwik heel
gewoon en kende men niet de werkelijke risico’s van deze gevaarlijke stof.
Kwik is een giftige stof die je niet
in huis moet hebben. Toch komt de
stof onze huizen en bedrijfspanden binnen via TL en spaarlampen,
kwikthermometers, barometers of
specifieke meetinstrumenten. Met
name bij de oude thermometer en
barometer komt het meest valschade
voor. Hierbij komt kwik als vloeistof
vrij en valt uiteen in kleine bolletjes.
Deze bolletjes rollen gemakkelijk in
kieren en naden. Kwik weegt ongeveer 13,5 kilogram per liter en is dus
zwaar. Hierdoor zakt het gemakkelijk tussen laminaat op een betonnen
ondervloer en ook hier dringt de
kwik gemakkelijk in.
Ondertussen staat kwik zogenoemd
kwikdamp af. Met name deze kwikdamp is slecht voor de gezondheid
van mensen. Dit moet absoluut niet
onderschat worden. Jonge kinderen kunnen ernstig ziek worden van
kwikdamp. Volwassenen kunnen
beter tegen kwikdamp maar vrouwen, die zwanger willen worden of
het zijn, kunnen beter uit de buurt
blijven. In TL en spaarlampen zit
kwikpoeder wat zich iets gemakkelijker laat opruimen, doordat het
een poeder betreft. Toch heeft dit
poeder dezelfde vervelende uitwerking op jonge kinderen en zwangere
vrouwen.
Wilchem kan kwik opruimen, maar
gezien de lastige eigenschappen
van kwik is dit geen gemakkelijke
opruimactie. In veel gevallen zal een

4

Grondkerende paneelwanden:

betrouwbaar, duurzaam
en concurrerend
Het ontwerpen van robuuste constructie oplossingen is een must bij nagenoeg alle huidige contractvormen. Betrouwbaarheid, duurzaamheid en ﬁnancieel concurrerend zijn hierbij kernbegrippen geworden.

vloer van een woning er tot op het
beton uit moeten. Het beton zelf is
goed te behandelen. Alles wat van
gevezeld materiaal is (bijvoorbeeld
tapijt op de vloer of een trap), zal
moeten worden verwijderd bij contact met kwik. Dit is niet schoon te
maken.
Belangrijk is te weten dat de meeste
Nederlanders niet verzekerd zijn
voor de gevolgen van een kwiklekkage in de woning. Ons advies is dan
ook: heeft u kwik in huis, verzeker
uzelf tegen de gevolgen van een lekkage. Om vast te stellen of er in uw
woning of bedrijf kwikdamp aanwezig is, kunt u Wilchem benaderen om
een kwikdampmeting uit te laten
voeren. Hierbij wordt de actuele
kwikdampconcentratie in nanogram
per kubieke meter bepaald.

KWS Infra, vestiging Utrecht heeft
samen met Westo en Citeko/NAUE
GmbH een ‘actieve’ paneelwand
ontwikkeld, die een bijdrage levert
aan deze oplossingen binnen toekomstige projecten.
De ‘actieve’ paneelwand van KWS
Infra bestaat uit een combinatie van
grondwapening met een relatief
slanke betonfacing. Deze laatste
wordt er niet achteraf tegen aan
geplaatst, maar geïntegreerd tot één
samenwerkende constructie. Voordelen van dit systeem zijn een snelle,
ﬂexibele en eenvoudige bouwwijze,
de creatieve mogelijkheden van
vorm en uiterlijk en de besparing
op materialen, hulpconstructies en
bijkomende voorzieningen.

KWS Infra heeft op eigen terrein in
Utrecht een proefopstelling voor dit
systeem gebouwd, compleet voorzien van meetapparatuur. Afgelopen
januari is, in samenwerking met
Volker InfraDesign, aansluitend nog
een proef op basis van een landhoofdsimulatie uitgevoerd. Hiertoe
is een bovenbelasting van 250 kPa
aangebracht. De in de praktijk gevonden spannings- en vervormingswaarden blijven ruimschoots binnen
de grenswaarden uit de theoretische
rekenmodellen.
De KWS Infra paneelwand is hiermee
ofﬁcieel ‘ﬁt for purpose’. De vele
toepassingsmogelijkheden en voordelen maken het een zeer aantrekkelijk product voor allerlei projecten.

IVOD:
een geslaagde opknapbeurt!
In de vroege uurtjes van maandagochtend 18 november sloot
KWS Infra, vestiging Rotterdam
met een goed gevoel het laatste
weekend af van IVOD 2012-2013,
het grootschalige onderhoudscontract van Rijkswaterstaat. Een
goede reden om even stil te staan
bij wat er de afgelopen anderhalf
jaar onder de noemer van dit project is gerealiseerd.

In april 2012 ontving KWS Infra
de gunning voor het over twee
percelen verdeelde onderhoud
aan 88 kunstwerken (bruggen /
tunnels / viaducten), waaronder
werkzaamheden aan voegovergangen, betonreparaties, slijtlagen, opleggingen, geleiderails,
asbestverwijderingen en, niet te
vergeten, circa 95.000 ton nieuw
asfalt op de wegen A4, A12, A15,
A16, A20, A29 en N915.
Doordeweeks zijn de werkzaam-

heden uitgevoerd, waarbij er geen
afsluiting van de rijksweg benodigd
was. Waar afsluitingen wel nodig
waren, is in de weekenden gewerkt.
In 2012 zijn daarom zeven en in 2013
zelfs zeventien weekenden aan dit
project gewerkt.
Drie locaties binnen het project zijn
projectleider Hans Muller in het
bijzonder bijgebleven. ,,Eén daarvan
is de alom bekende Van Brienenoordbrug als belangrijke schakel
van de A16 over de Nieuwe Maas”,
herinnert Muller zich. ,,Dit kunstwerk bestaat uit twee bruggen met
beide twee rijbanen, waarvan drie
rijbanen in het onderhoudscontract
vielen. Gedurende vier weekenden
zijn steeds enkele rijstroken tussen de knooppunten Ridderkerk
en Terbregseplein in één rijrichting
afgesloten geweest.” Ook de brug
in de A15 over het Merwedekanaal
was een uitdaging. Muller: ,,Omdat
er weinig bruggen in Nederland zo

oud zijn als deze was de complexiteit van het strippen van het in 1943
gebouwde kunstwerk bijzonder.
Het wegdek van de rijksweg moest
namelijk tot aan het beton gesloopt
en opnieuw aangebracht worden.
Tenslotte was rijksweg A29 rondom
Vaanplein (vanwege de 25 kilometer
lengte van het werkvak) en het deel
in de Heinenoordtunnel een mooie
uitdaging.”
Omdat bij dit project behoorlijk
intensief moest worden samengewerkt en vaak onder tijdsdruk moest

worden gepresteerd, gaat er grote
dank uit naar alle betrokken medewerkers binnen VolkerWessels,
maar zeker ook naar opdrachtgever
Rijkswaterstaat.

Samenwerking
Zoals gezegd, waren vele disciplines bij IVOD betrokken. Diverse
zusterbedrijven uit het VolkerWessels concern hebben dan ook hun
bijdrage aan de succesvolle afronding van dit project geleverd.
Trafﬁc Service Nederland verkeersmaatregelen
Smits Neuchâtel Infrastructuur o.a. voegovergangen
Gebr. van Kessel o.a. betonreparaties
Van Straten Geleiderail geleideconstructies
Reﬂectielijnen Van Velsen markeringen
Freesmij - asfalt frezen
Holland Scherm - geluidsschermen
Aquavia - remmingswerken
Rapid Asfalt aanbrengen van ZOEAB
Aveco de Bondt metingen van het asfalt

Uw partner voor diverse grondstoffen: Romers
Grond, zand, grind en steenslag zijn de basismaterialen in de weg- en
waterbouw. Deze materialen kunnen in projecten worden hergebruikt of
moeten worden aan- of afgevoerd. Hierdoor is er handel in dergelijke materialen die nauw aansluit bij de realisatie van projecten.

Grondstoffen

een project gunstig worden ingekocht of kan werk met
werk worden gemaakt. Romers Grondstoffen is dan ook uw
partner voor de levering van diverse grondstoffen.

Romers Grondstoffen, onderdeel van KWS Infra, vestiging Zwijndrecht, is
actief in de handel van deze grondstoffen. Daarnaast verzorgen zij ook de
levering van onder andere menggranulaten en spoorballast.
Aan de Merseyweg in Rotterdam-Botlek beschikt Romers Grondstoffen
over een terrein aan het water, voorzien van een loskraan en opslagvakken.
Ook is er een weegbrug op het terrein aanwezig. Vanaf dit terrein worden
materialen franco werk geleverd of door afnemers zelf afgehaald. Door dit
soort handel in eigen huis te hebben, kan KWS Infra goed inspelen op de
vraag en het aanbod.
Binnen projecten is handel in basismaterialen een belangrijk onderdeel.
Door de combinatie van handel en realisatie in handen te hebben, kan voor
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Assetmanagement
op
waterwerken

Straatwerk door de hele wijk
De Amsterdamse wijk Gein 3 en

Vanaf 1 januari voert KWS Infra
in samenwerking met zusterbedrijf VolkerRail het onderhoudscontract voor Rijkswaterstaat
waterdistrict West-Nederland
Noord uit.

4, gelegen in stadsdeel Zuidoost, stamt uit de jaren 80 en
is toe aan een opknapbeurt.
KWS Infra, vestiging Amster-

Het onderhoud betreft het civiele
gedeelte voor het Noordzeekanaal, van IJmuiden tot en met Amsterdam (inclusief de sluizen), de
ringdijk Marken en de veerhavens
van Den Helder en Texel. Binnen
dit areaal is het van groot belang
dat beheer en onderhoud op een
kwalitatief hoog niveau worden
uitgevoerd. Dit komt mede doordat de sluizen van IJmuiden en
Amsterdam een primaire waterkering zijn voor Nederland.

dam-Heerhugowaard heeft dit
OMOP werk aangenomen door
goed te scoren op de EMVI
criteria. De wijk is momenteel
het domein van 35 collega’s van
KWS Infra, waaronder ongeveer tien koppels straatmakers,
die samen 250.000 eenheden
straatwerk vernieuwen.

OMOP met EMVI
Het project ‘Groot Onderhoud Gein
3 en 4’ is aanbesteed als Overeenkomst Met Open Posten (OMOP).
Hierbij worden ﬁctieve eenheden
‘afgeprijsd’. Aan de hand van deze
eenheidsprijs worden de werkelijke
eenheden straatwerk, banden en
andere werkzaamheden afgerekend.
De combinatie met de Economisch
Meest Voordelige Inschrijving
(EMVI) criteria maakt het project
extra interessant. Binnen het plan
van aanpak is veel rekening gehouden met de leefbaarheid van de wijk,
de bereikbaarheid van de woningen,
communicatie met de bewoners,
het beperken van de overlast en een
onderdeel maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mede door de
goede EMVI score heeft KWS Infra
het werk aangenomen.

Het werk
De wijk is opgedeeld in zeven straatwerk fases en één asfalt fase, die
betrekking heeft op de ﬁetspaden
in Gein. In november 2013 is gestart
met de eerste van de in totaal acht
fasen. Per fase meet onze uitzetter het werk vooraf in, waarna wij
een voorstel voor de deelopdracht
maken. Na goedkeuring van de gemeente gaan wij over tot uitvoering.
Voor zover mogelijk wordt het werk
machinaal uitgevoerd aan de hand
van het straatwerkplan en de CROW
publicatie 324. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Tiger Stone,
die werkt met vacuüm- en klemtechnieken.
Maatschappelijk verantwoordelijk
ondernemen
Voor de duur van ongeveer twaalf

weken (6.000 eenheden straatwerk)
bieden wij plaats voor een ploeg van
tien leerlingen van het SPG (werken
en leren), die we extra aandacht
geven.
Samen Slimmer Bouwen
Om de efﬁciëntie te verhogen wordt
op dit project ook het Samen Slimmer Bouwen (SSB) toegepast. Zo
voert de uitvoerder dagelijks het
‘cockpit’ overleg met de voorman
om het werk van de dag te bespreken. Het contract met één van onze
vaste partners, Hink Bestratingen,
gaat verder dan een vierkante meter
prijs en is er op gericht om de kennis
van beide partijen zo efﬁciënt mogelijk in te zetten. Hierdoor kunnen
risico’s goed van tevoren worden
bepaald en geëlimineerd.
De speerpunten zijn het beschikbaar
houden van voldoende parkeergelegenheid en het minimaliseren van
de hoeveelheid open liggend straatwerk.

De belangrijkste
kengetallen van het
project zijn als volgt:
- Werkperiode 40 weken
- 5.5 miljoen euro omzet garantie
- OMOP bestek 4.2 miljoen euro
- 100.000 m2 tegelwerk
- 75.000 m2 straatwerk
- 60.000 m trottoirband
- 15.000 m2 asfalt
- divers rioolwerk
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Onderhoudsmanagementsysteem
Om het areaal met al zijn objecten te kunnen beheren, gebruiken wij een onderhoudsmanagement systeem (OMS). Het wordt
toegepast om de beheerplanning
en het management ten behoeve
van de ‘assets’ eenduidig in kaart
te brengen en te verbeteren.
Door gegevens in te voeren in
het programma geeft het inzicht
in de staat van de dijk, sluis of
ander kunstwerk. Met de informatie maken we een doeltreffend
onderhoudsplan tot uitvoering.
De volgende punten zijn daarmee
onder controle:
• Beheren van inzet, speciﬁcaties, controle, kalibratie en
kosten
• Plannen van korte en lange
termijn onderhoud. Zowel
preventief, reactief en conditioneel
• Beheren van de voorraad en
de juiste onderdelen beschikbaar stellen
• Beheren van orders en contracten met betrekking tot
aankoop, leasing, verhuur,
garantie en dergelijke
• Beschrijven van de communicatie en overdracht tussen verschillende niveaus of
afdelingen binnen KWS Infra
- VolkerRail
KWS Infra en VolkerRail zullen
dit civiele contract gezamenlijk
beheren.

Veiligheid boven alles
De laatste jaren worden steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid en
het beperken van hinder bij het werken aan de weg. Een bord met ‘Werk
in uitvoering’ en een hekje is allang niet voldoende meer. Een afzetting
en omleiding moet dan ook volgens de regels en met de juiste middelen
worden aangebracht.

Bouwlocaties
vrij van explosieven
met KWS Infra – OCE
De Tweede Wereldoorlog heeft sporen achtergelaten in de Nederlandse
bodem. Als op die plaatsen wordt gegraven, kan oude munitie voor gevaar
zorgen. Daarom moet, voordat de bouw start, worden onderzocht of er conventionele explosieven in de bodem zitten. Dat kan samen met KWS Infra OCE. Bij ons is uw verantwoordelijkheid letterlijk veilig gedelegeerd.
Vooronderzoek
Het opsporen van explosieven start met vooronderzoek. Hiermee krijgen
we inzicht of een gebied verdacht is. We maken vervolgens een probleeminventarisatie. Zijn er oorlogshandelingen geweest? Zijn er eerder bommen
geruimd? Deze informatie halen wij uit archieven van onder andere de overheid en luchtfoto archieven. Vinden wij geen feiten, dan is het gebied niet
verdacht en kan er direct worden gestart met de bouwwerkzaamheden.
Als de probleeminventarisatie verdachte locaties vaststelt, dan volgt een
probleemanalyse. Dit geeft inzicht in de mogelijke risico’s. Vervolgens
stellen we een Taakgebonden Risico Analyse (TRA) op. Hiermee worden de
opsporingwerkzaamheden afgestemd op de uit te voeren bouwwerkzaamheden. De TRA borgt dat de opsporing alleen die minimale werkzaamheden
omvatten opdat uw medewerkers met betrekking tot conventionele explosieven veilig het project kunnen realiseren. Ook worden de opsporingsmethodes vastgesteld en een kostenraming gemaakt.

KWS Infra, vestiging Zwijndrecht
heeft voor het verzorgen van de
afzettingen en omleidingen van hun
eigen werken, maar ook voor die
van derden, de afdeling Verkeer en
Mobiliteit opgericht. Deze afdeling
is in het bezit van het productcertificaat BRL 9101 voor het toepassen
van verkeersmaatregelen bij werk
in uitvoering op iedere denkbare
locatie: binnen de bebouwde kom,
langs het provinciale wegennet en
op snelwegen.

sen van afzettingen beschikt Verkeer
en Mobiliteit over een groot arsenaal
aan verkeersborden, schildbakens,
barriers, verkeerslichten en pijl- en
actiewagens. De afdeling werkt met
een beletteringsysteem, waarmee
zelf elke benodigde tekst en figuratie op de borden kunnen worden
aangebracht.

De afdeling Verkeer en Mobiliteit
is niet meer weg te denken uit de
organisatie van KWS Infra, vestiging
Zwijndrecht. Hiermee kan direct,
adequaat en professioneel worden
Naast het plaatsen van de afzettingen en omleidingen verzorgt de ingesprongen op situaties waar een
afzetting en omleiding noodzakelijk
afdeling Verkeer en Mobiliteit van
is en zijn we hiervoor niet meer afKWS Infra, vestiging Zwijndrecht
ook de hiervoor benodigde ontwer- hankelijk van derden. Wij staan 365
dagen per jaar, 24 uur per dag voor
pen en tekeningen die vooraf ter
goedkeuring aan de opdrachtgever onze opdrachtgevers klaar.
worden afgegeven. Voor het plaat-

Oppervlaktedetectie
Als uit het vooronderzoek blijkt dat er verdachte locaties zijn, brengt KWS
Infra - OCE deze in kaart via oppervlaktedetectie en eventueel dieptedetectie. Bij alle methoden wordt de data ingelezen in een computer en geanalyseerd met behulp van speciale software. Bij oppervlaktedetectie zijn er twee
methoden (passief of actief) mogelijk. Welke wordt ingezet, is afhankelijk
van de resultaten van het vooronderzoek, de uit te voeren bouwwerkzaamheden en verstoringen in de omgeving.
Dieptedetectie met de boormast of drukmast
Wij kijken naar het resultaat van het vooronderzoek en de verwachte omvang van het object. Op basis daarvan wordt het boorraster bepaald. De
boormast brengt een pvc-buis met een diameter van 90 mm in de grond. In
de holle binnenkant detecteren wij objecten met een magnetometer. Objecten, die van vier tot twintig meter diepte liggen, kunnen wij in kaart brengen
met een zelf ontwikkelde drukmast. De metingen zijn real time. Ook wordt
de leefomgeving hiermee minder belast.
Benaderen en gecontroleerd ontgraven
Na interpretatie van de meetgegevens zet KWS Infra - OCE de objecten op
coördinaten. Die zetten we in het veld uit. De OCE-deskundige controleert
met detectieapparatuur of de gegevens kloppen en beginnen met gecontroleerd ontgraven. Als er verstoringen direct naast het verdachte gebied
zijn, kunnen we niet goed interpreteren. In dat geval verwijdert de OCEdeskundige de grond laagje voor laagje, totdat het object zichtbaar is. Is het
geen conventioneel explosief, dan verwijderen wij het object direct. Daarna
controleren wij de plek. Het kan zijn dat er een ander object ligt. Is het wel
munitie, dan gaat de OCE-deskundige na of het verplaatst kan worden. Als
dat inderdaad kan, slaan wij het op in een munitiecontainer. Is het conventionele explosief niet veilig, dan waarschuwen wij direct de EODD.
Schervengevarenzone verkleinen
Als de locatie, die op munitie wordt onderzocht, dichtbij een weg of woonwijk ligt, is het soms wenselijk om tijdens het ontgraven te zorgen voor extra
bescherming van de omgeving. De gedetecteerde objecten worden alleen
blootgelegd, niet beroerd en scherfremmende maatregelen bieden u extra
veiligheid voor de omgeving.

Omdat geen situatie hetzelfde is, biedt KWS Infra - OCE
projectaanpak op maat.
Advies:
Ontwerp:
Realisatie:

vooronderzoek met probleeminventarisatie en -analyse
projectgebonden risicoanalyse, werkvoorbereiding
detecteren en signiﬁcante objecten lokaliseren, deze
benaderen en identiﬁceren, overdracht munitie aan EODD
(Explosieven Opruimingsdienst Defensie)
Oplevering: verklaring ‘vrij van explosieven’
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Begin van 2013 heeft KWS Infra,
vestiging Eindhoven het
contract ‘Aansluitingen N2
Meerenakkerweg / Noord Brabantlaan aangenomen.
Het werk bestaat uit het
afbouwen van de N2 aansluiting
Meerenakkerweg en het
reconstrueren van de N2
aansluiting Noord Brabantlaan.
Een van de randvoorwaarden
hierbij is dat de werkzaamheden
aan de aansluiting N2 Noord
Brabantlaan pas mogen worden
opgestart als de aansluiting N2
Meerenakkerweg voor verkeer
is opengesteld.
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KWS Infra pakt N2 aansluitingen
Dit werk is een zogenoemd E&C
(Engineering en Construct) contract.
In afwijking van de traditionele contracten (construct) hebben we bij dit
contract ook een stuk (E) Enginering
aangenomen. De Engineering houdt
onder andere de volgende activiteiten in:
- Het verder uitwerken van het
ontwerp van niveau VO (voorlopig
ontwerp) naar het UO (uitvoeringsontwerp). Deze werkzaamheden zijn
door dochterbedrijf GAIM verzorgd.
- Het verwerven van bijna alle benodigde vergunningen en meldingen
die aangevraagd moeten worden.
Hierbij wordt het team bijgestaan
door zusteronderneming Aveco de
Bondt.

- Het communiceren met de omgeving voor wat betreft de bouwcommunicatie. Wederom een
activiteit, waarbij Aveco de Bondt
ons adviseert.
- De coördinatie van werkzaamheden door derden, zoals het verleggen van kabels en leidingen bij de
Noord Brabantlaan inclusief de
voorbereiding en afsluiten van de
overeenkomst, het plaatsen van
twee VRI-installaties op de Meerenakkerweg en het aanpassen van
de bewegwijzering op de randweg
(N2) en het onderliggende wegennet van de gemeente Eindhoven.
- Het gehele werk, zowel in de voorbereiding als de realisatie, uitvoeren onder System Engineering (SE).

Het onder SE uitvoeren van een werk
komt er op neer dat het gehele werk
opgesplitst wordt in kleine stukjes, zogenoemde werkpakketten,
met daaraan verbonden werkpakket activiteiten. Een voorbeeld van
zo’n werkpakket is de toerit Peter
Zuidlaan, waarbij een van de werkpakket activiteiten het asfalteren is.
Het grote voordeel van dit opdelen
van het werk in kleinere stukken is
dat er stukken ontstaan, die door
een persoon goed te overzien en te
beheersen zijn.
Het werk uitvoeren met SE is door
ons ingevuld door gebruik te maken
van twee computer programma’s
van VolkerInfra, Organice en ViSe.

Meerenakkerweg en Noord Brabantlaan aan
Organice is een document beheerssysteem. Hierin worden alle
documenten gezet die betrekking
hebben op het werk, variërend van
de documenten die we in de tender
(calculatiefase) gekregen hebben tot
email berichten.
ViSe is het programma, waarin SE
vorm wordt gegeven. In dit programma zijn alle werkpakketten
opgenomen, met daaraan gekoppeld per werkpakket de eisen die
RWS eraan stelt. Ook de risico’s met
bijbehorende beheersmaatregelen,
de documenten die erop betrekking
hebben (koppeling met Organice)
en de werkpakket eigenaren hebben
hun plaats in ViSe. Het grote voor-

deel van het programma is dat alle
gegevens, die betrekking hebben op
een werkpakket, centraal terug kunt
vinden. Daarnaast is het mogelijk om
per werkpakket een veriﬁcatieplan
en veriﬁcatierapport uit te draaien,
zodat duidelijk is welke activiteiten
per werkpakket moeten worden
uitgevoerd en geveriﬁeerd.
In de periode tussen 1 mei (gunning)
en start realisatie in week 39 is KWS
Infra, vestiging Eindhoven druk bezig geweest om, naast de gangbare
werkvoorbereiding, ook nog bovenstaande SE-aspecten te organiseren.
Na de bouwvak is het realisatie team
een steeds actievere rol gaan spelen. Met als resultaat dat het werk

uiteindelijk eind september (circa
twintig weken na gunning) buiten
kon worden opgestart.
Tot eind 2013 is KWS Infra, vestiging
Eindhoven druk bezig geweest om
de aansluiting N2 Meerenakkerweg
te realiseren. De werkzaamheden
bestonden met name uit het realiseren van de vier verbindingswegen
(twee maal toe- en twee maal afrit)
tussen de al eerder door derden
gemaakte aansluitingen op de Randweg (N2) en de aansluitingen op de
Meerenakkerweg. Begin 2014 zijn
we, conform planning, begonnen
met de reconstructie van de aansluiting N2 Noord Brabantlaan.
Voor wat de realisatie betreft, kan
nog vermeld worden dat het een vrij
standaard RWS-wegenwerk is. Toch
is er een activiteit, die eruit springt.
Het verwijderen in twee fases van
circa 300 m1 damwand en aanbrengen (trillingsarm) van ca. 700 m1
damwand variërend van 4 tot 10

meter. Uitgevoerd door onderaannemer de fa. Kandt bv.
Wat in dit project nog opvalt ten opzichte van een traditioneel contract
is dat wij als opdrachtnemer steeds
meer de leidende rol in het werk krijgen toebedeeld. Zo hebben wij op
dit werk geen opzichters meer. Het
werk wordt door de opdrachtgever
gecontroleerd door het houden van
systeem-, proces- en productaudits,
waarbij de systeem- en procestoetsen met name gericht zijn om te controleren of het SE-systeem werkt,
terwijl producttoetsen gericht zijn
op het gemaakte product zoals bijvoorbeeld het aangebrachte asfalt.
Daarnaast vindt er controle plaats op
de door ons aangeleverde gegevens,
zoals (werk-)plannen, aﬂever- en
opleverdossiers.
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Romers Grondverzet: expert in specialistisch grondverzet
Als handelsnaam van KWS Infra,
vestiging Zwijndrecht richt Romers
Grondverzet zich op het realiseren
van specialistisch grondverzet. Uitgevoerd worden zeer uiteenlopende
projecten, variërend van grondverzet voor bouwkuipen, zowel in den
droge als in den natte, tot aan de
aanleg of inrichting van omvangrijke
natuur- en / of recreatiegebieden.
Met de bouw van een project wordt
de vraag naar grondwerk gecreëerd.
Grondwerk toont de eerste vormen
van een project en maakt zichtbaar
wat er moet worden gerealiseerd.
Of het nu gaat om het aanvullen of
ophogen van een terrein, het ontgraven van een cunet, een watergang
of -berging of het maken van werksleuven en bouwputten: grondwerk
is de basis waarop een project wordt
gebouwd.
Project Parkeergarage First
De bouwkuip ten behoeve van de
parkeerkelder First Rotterdam heeft
een afmeting van circa 45 bij 90
meter en zal tot 8,5 meter onder
maaiveld worden ontgraven. Bij de
ontgraving komt 21.500 m3 grond
vrij. Tijdens de ontgraving zal de
bouwkuip worden voorzien van twee
stempellagen. Deze stempels worden tijdens het grondwerk aangebracht. Door de twee stempellagen
wordt de bouwkuip in drie fases
ontgraven.

Grondwerk is een belangrijk onderdeel
binnen een project. Of het nu om groot
grondverzet gaat zoals bij de aanleg
van rijkswegen en grote bedrijventerreinen, natuurtechnisch grondverzet in
gebieden, waar rekening moet worden
gehouden met aanwezige grondlagen
of klein grondverzet in bebouwde gebieden: Romers Grondverzet beschikt
over de nodige kennis en het materieel
om dit zelf uit te voeren en is hiervoor
niet afhankelijk van derden.

Project Margarethapolder
In Terneuzen heeft Romers Grondverzet een natuur- en recreatiegebied aangelegd van circa 35 hectare.
Hiervoor is 50.000 m3 grond afgegraven voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Ook zijn er drie
stuwen aangelegd en zijn er diverse wandelpaden door het gebied
aangebracht. Met de aanplant van
42.000 stuks bosplantsoen wordt
het gebied afgemaakt.

Onder het grondwerk is het ontgraven van bouwkuipen een specialisme. Zeker als deze zich in de
bebouwde kom bevinden, waar de
werkruimte zeer beperkt is of zo
diep zijn dat ze onder water (in den
natte) moeten worden ontgraven.
KWS Infra heeft hiervoor de beschikking over de kennis en expertise van
Romers Grondverzet.

BeLEVENspark Emmen: Uitvoering van start
In Markant houden we u elke editie op de hoogte van de ontwikkelingen en
vorderingen van de aanleg van het nieuwe Dierenpark Emmen, waarin een
groot deel van de VolkerWessels-familie, waaronder KWS Infra, actief is. Na
een periode van hard werken aan de ontwikkeling en het ontwerp is in november 2013 gestart met de daadwerkelijke realisatie van het BeLEVENspark.
Nadat de ontwerpers nog de laatste puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’
hebben gezet en de inkopers en werkvoorbereiders alle zaken voor de start
van de werkzaamheden voor elkaar hebben gekregen, is de eerste schop de
grond in gegaan. De realisatie is begonnen met de aanleg van het opslagterrein. Op dit terrein zal ook de koepelkeet worden neergezet. Vanuit deze
keet zal het complete realisatieteam de komende twee jaar het werk aan
gaan sturen.

In de laatste weken van 2013 is KWS Infra, vestiging Leek gestart met het
grondwerk. De bovengronden zijn door middel van bulldozers en rupskranen
afgegraven en vervoerd naar een depot of de plaats van verwerking. Ook is
een begin gemaakt met de grondwerkzaamheden van de ‘Grote Kas’ (afmetingen: 110 x 155 meter). Het terrein is verlaagd en de vrijkomende leem is
vervoerd naar de plaats van verwerking.
Zusterbedrijf Visser & Smit Hanab heeft een begin gemaakt met de aanleg
van de kabels en leidingen voor het BeLEVENspark. Daarbij zijn niet alleen
de tijdelijke voorzieningen, zoals keetaansluitingen, aangelegd, maar wordt
ook al gewerkt aan de deﬁnitieve situatie. Dit is een complex en uitgebreid
traject en zal naar verwachting gedurende het gehele project doorlopen.
Begin december is het startschot gegeven voor het ontgraven van de funderingen van de ‘Grote Kas’, zodat zusterbedrijf Koenen kan starten met het
boren van de palen. Om een indicatie te geven van orde en grootte van dit
onderdeel van het BeLEVENspark: Visser & Smit Hanab heeft, in opdracht
van VolkerWessels-bedrijf HOMIJ, binnen de contouren van de kas vier
luchtcirculatieleidingen ingegraven van 2000 millimeter in doorsnede.
Voor de aankomende periode staan onder andere het sloopwerk, de aanleg
van riolering, het storten van de palen en de bouw van de ‘Grote Kas’ op de
planning. Hierover meer in de volgende editie van de Markant.
Al met al is KWS Infra, vestiging Leek blij met de start van de werkzaamheden ‘buiten’. Ons team ter plaatse is er trots op betrokken te zijn bij de
realisatie van dit ‘once in a lifetime’ project.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Voorop met innovatie en

reductie

Het beperken van het energieverbruik en de CO2 uitstoot staat binnen KWS Infra hoog op de agenda. Al jaren zijn
we gecertificeerd voor ISO 14001:2004 en staan we op de hoogste trede van de CO2 Prestatieladder, waaruit we moeten concluderen dat milieu- en CO2-management binnen de organisatie goed is geborgd.
Ambitie
Vanuit die basis zijn we continu op zoek naar vernieuwende producten en initiatieven om de belasting van ons werk op
het milieu verder te verkleinen. Met deze nieuwe initiatieven steken we als KWS Infra regelmatig ons hoofd boven het
maaiveld uit. Ook vanuit de CO2 Prestatieladder worden we uitgedaagd om de CO2 uitstoot van ons werk te verlagen.
Opdrachtgevers eisen steeds vaker een verantwoording ten aanzien van duurzaamheid. Hierdoor ligt voor ons ook vanuit de markt een aanleiding om na te denken over de huidige manier van werken.
Innovaties
De lijst met innovaties en reductiemaatregelen, die we binnen KWS Infra inzetten, wordt steeds omvangrijker. Met
deze lijst zijn wij in staat een projectspecifiek plan te maken voor diverse situaties.

Ambitie vs. praktijk
Dat we als KWS Infra van alles doen
om minder CO2 uit te stoten, mag
inmiddels duidelijk zijn. In de praktijk lopen we soms nog tegen bestekseisen aan die de keuzevrijheid
behoorlijk inperken. Bepaalde zaken
worden specifiek voorgeschreven
zonder ruimte voor verandering. De
vrijheid is al groter bij Design & Construct werken, maar ook hierbij ben
je afhankelijk van de speelruimte die
je als aannemer krijgt en de speerpunten van de opdrachtgever op het
gebied van duurzaamheid.

Enkele voorbeelden van innovaties op het gebied van asfalt zijn:
Innovatie /maatregel

Duurzaamheidvoordelen

KonweBio
Lage temperatuur asfalt

CO2 neutraal asfalt door de toevoeging van bio-bitumen (plantaardige olie)
Productietemperatuur van 95 oC ipv 160 – 180 oC waardoor minder gas nodig
is en medewerkers worden minder blootgesteld aan hoge temperaturen en
asfaltdampen bij de verwerking
Minder straatverlichting nodig door hogere lichtreﬂectie van het wegdek,
verhoogde verkeersveiligheid door betere zichtbaarheid
Hoger percentage hergebruik van oud asfalt waardoor minder nieuwe grondstoffen nodig zijn

Konwebright
HERA

Wij zijn ook actief in het onderzoeken en vinden van hoogwaardige toepassingen voor secundaire bouwstoffen. Naast
de innovatieve oplossingen die we in onze producten toepassen, kijken we ook naar maatregelen in de
uitvoering en op kantoren.
Enkele voorbeelden van maatregelen in de uitvoering en op kantoor
Innovatie /maatregel

Duurzaamheidvoordelen

Het Nieuwe Draaien

Lager brandstofverbruik voor materieel door betere voertuigbeheersing
van machinisten
Minder transportafstand, hergebruik van materiaal op locatie
Geen onnodige transportkilometers, minder niet verwerkt asfalt retour en
geen stopplekken op het asfalt tijdens het draaien.
Minder brandstofverbruik door elektriciteitsopwekking met zonnepanelen
Lager elektriciteitsverbruik in kantoren
Lager gasverbruik in kantoren

Mobiele breker op locatie
Asfalt Logistiek Informatie Systeem (ALIS)
Groene aggregaat met zonnepanelen
Energie zuinige verlichting
Isolatieglas en gevelisolatie

Alpe d’HuZes: Fietsen tegen kanker
,,’Volgend jaar gaan jullie ook mee
doen met de Alpe d´HuZes’ riep
mijn doodzieke vrouw Annemieke
tijdens de afgelopen Alpe d’HuZes
editie. Na een zwaar ziekbed met
borstkanker, gevolgd door hersentumoren, is ze inmiddels overleden”, vertelt Ton Groot. En nu is
het zover: samen met zoon WillemJan en schoonzoon Ruud doet Ton
dit jaar mee aan de Alpe d’HuZes.
KWS Infra, vestiging AmsterdamHeerhugowaard steunt hen hierbij.
Ton: ,,Annemieke is op 21 juni 2013
overleden. Het begon met borstkanker. Zij is hier ook voor behan-

Daarnaast ontbreekt het soms nog
aan meetresultaten uit de praktijk
die aantonen dat de innovaties over
een langere periode net zo goed
presteren als in het lab en in vergelijking met een traditionele aanpak.
KWS Infra steekt de hand uit richting haar opdrachtgevers om samen
te werken aan een duurzame sector
en te durven kiezen voor innovaties.
Te beginnen met het geven van ontwerpvrijheid om als opdrachtgever
en aannemer tot duurzamere resultaten te komen.

deld door middel van bestralingen
en chemotherapie. Helaas zijn er in
een later stadium tumoren in haar
hoofd gevonden. Hieraan is zij overleden. Ik vind het belangrijk om geld
in te zamelen, zodat een oplossing
gevonden wordt voor deze ziekte.
Met deze actie zamelen we zo veel
mogelijk geld in via internet, familie,
kennissen, bedrijven en het organiseren van een beneﬁet.”
Steun, net als KWS Infra, vestiging
Amsterdam-Heerhugowaard, de
actie van Ton Groot en bezoek zijn website voor meer
informatie:
http://deelnemers.alpedhuzes.nl/acties/tongroot/
ton-groot/

Van links naar rechts: Willem-Jan, Ton en Ruud
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
KWS Infra werkt aan de civiele professionals van
de toekomst
KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard investeert in de toekomst
door het aanbieden van veel stageplaatsen. Elk half jaar begeleiden wij
gemiddeld vijftien stagiaires vanuit het
MBO, HBO en WO én twintig leerlingen
vanuit het SPG (werken en leren). De
plaatsen variëren van de bouwplaats tot
de afdeling communicatie, administratie
en werkvoorbereiding. Wij stellen graag
een van onze stagiairs aan u voor.

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
Simon Jorritsma
Stephanie Kole
Margareth van Munster
Henk Schoenmaker
Miranda Valk-Roukens
Isra van Velzen
Jack Wever
Oplage
7.000 exemplaren
Tekstbijdragen
Wemke van den Berg, Geurt Verhoeff,
Sape Bloemhof, Berry Heerschop, Jaap
Swank, Andre Mijnster, Harry Peters,
Rolf Huiting, Hans Muller, Martijn de
Groote, Yrjo Suilen.

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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Stagiair Jordi Bas
De 18-jarige Jordi Bas uit het NoordHollandse De Rijp liep vanaf augustus
2013 tot begin februari 2014 stage bij
KWS Infra. Hij is een 3e jaars student
MBO Infra techniek aan het Horizon
College in Heerhugowaard.
Contact met KWS Infra
Jordi: ,,Via school ben ik in contact
gekomen met Teun Dekker, oud-leerling, die na zijn stage bij KWS Infra
is gaan werken. Na het sollicitatiegesprek met Teun ben ik aan de slag
gegaan als stagiair.”
Werkzaamheden
Voor deze stage bij KWS Infra heeft
Jordi tweemaal een korte ‘snuffelstage’ gedaan. ,,Dit was mijn eerste
echte stage,” zegt Jordi enthousiast.
Op het projectbureau en bij werkvoorbereiding heeft hij ervaring
opgedaan met het maken van veiligheids- en kwaliteitsplannen en tekeningen. Aan het eind van zijn stage is
Jordi naar de uitvoering verplaatst.
Op zijn project worden verhardingswerkzaamheden uitgevoerd bij drie
gemalen van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier in Edam

en de Beemster. De werkzaamheden zijn onder andere het opnieuw
opbouwen van de fundering, het asfalteren en opnieuw aanbrengen van
straatwerk. Het is kleinschalig, maar
arbeidsintensief. Jordi: ,,Er moest
erg veel geregeld worden, waar ik
dan weer veel van heb geleerd.”
Toekomst
,,Volgend jaar zit ik in mijn afstudeerjaar. Na het MBO ben ik van

plan om HBO Civiele Techniek te gaan
studeren. Het is nu alleen een beetje
lastig op welke school ik dit ga doen.
De scholen in de regio Amsterdam
ben ik aan het bezoeken om te kijken
of het bij mij past”, aldus Jordi.
KWS Infra, vestiging AmsterdamHeerhugowaard is erg trots een
bijdrage te kunnen leveren aan het
opleiden van onze toekomstige
civiele professionals.

Inktpatronen en toners voor een lach
KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard verzamelt alle lege toners
en inktpatronen. Niet alleen om het milieu te sparen, maar ook omdat ze
een lach op het gezicht van zieke kindjes toveren! CliniClowns ontvangt hier
namelijk geld voor.
CliniClowns, de kracht van een lach
Stichting CliniClowns Nederland
zet zich in voor alle zieke en gehandicapte kinderen in Nederland,
want tussen de behandeling, de
pijn en de vele beperkingen door
is een lach hard nodig. Niet alleen
omdat deze kinderen het verdienen, maar vooral omdat ze er veel

baat bij hebben. Aﬂeiding en plezier
werken ontspannend en stressverlagend. Spelen is voor een kind de
natuurlijke manier om zich te ontwikkelen en vervelende gebeurtenissen te verwerken. Dat is de kracht
van een lach.

Vrijwilliger Willem Rave
Een vriend van onze secretarieel
medewerkster Mirjam van der
Meer, Willem Rave, is vrijwilliger
voor CliniClowns. Een groot aantal
dagen is Willem bezig met het CliniClowns Boemtata Circus. ,,Het
brengen van een lach bij zieke of
gehandicapte kinderen en hun
ouders geeft zoveel voldoening!
Wisten jullie dat je als CliniClown
een langdurige studie moet hebben gevolgd?”, vertelt Willem.
,,We zijn erg blij met alle steun die
we kunnen krijgen!”
Ook inzamelen?
Draagt u net als KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard
de CliniClowns een warm hart toe?
Ga naar http://www.cliniclowns.
nl/word-sponsor of mail naar
info@cliniclowns.nl

