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Gebr. van Kessel realiseert openbare
ruimte Westluidense Poort Tiel

KWS Infra, vestiging Leek is samen met de gemeente Meppel gestart met het bouw- en woonrijp maken van de nieuwe
woonwijk van de toekomst: ‘Nieuwveense Landen’. Er is gestart met deelplan 1. In deze fase worden ongeveer
440 woningen gebouwd.

De gemeente Tiel bouwt aan het nieuwe
cultuurcluster Westluidense Poort. KWS
Infra dochter Gebr. van Kessel verzorgt de
inrichting van de openbare ruimte
Pagina 12

KWS Infra ook thuis in de ‘natte’
onderhoudscontracten
Naast werk aan de weg is KWS Infra ook
actief in het onderhoud van sluizen, dijken
en andere objecten langs het water
Pagina 16

,,Pak die kans met beide handen en
zet je voor meer dan 100 procent in”
Bas Bosgraaf is via SROI bij KWS Infra aan
het werk gegaan. Markant sprak met Bas
over zijn ervaringen.

Vanuit eigen beschikbare grondposities en een geringe, maar wel aanwezige
markt is de gemeente Meppel toch gestart met een uniek bouw- en energieconcept voor de consument. Jelmer Kloosterman is projectmanager namens de
gemeente: ,,We hebben er voor gekozen om meerdere ontwikkelende partijen
(woningbouw) te laten komen met bouwplannen en een beperkte tijd gegeven

om de woning te verkopen. Mede
hierdoor zijn er meerdere aanbieders
voor woningen en is er concurrentie ontstaan. Voor de consument is
er zo ook echt wat te kiezen.” Het

Dertig jaar Markant!

Dertig jaar Markant!

Voor u ligt de jubileumeditie van ons relatieblad Markant. In mei 1984 verscheen de eerste editie. De afgelopen dertig
jaar hebben we u met dit blad op de hoogte gehouden van onze projecten en ontwikkelingen in ons bedrijf. Uiteraard
mag een jubileum niet zomaar passeren. In deze speciale uitgave laten we aan de hand van de ervaring van onze medewerkers de verschillen in onze werkzaamheden tussen 1984 en nu zien. Ook treft
u enkele vormgevingselementen aan uit de allereerste Markant. Natuurlijk presenteren we ook onze
huidige projecten en maatschappelijke activiteiten. Hieruit mag duidelijk worden dat er in de afgelopen jaren veel is veranderd, maar dat KWS Infra met onverminderd enthousiasme nuttige en mooie
projecten realiseert! Ik wens u veel leesplezier!
Jan de Boer
Voorzitter Centrale Directie KWS Infra

concept werkt goed, want de bouw
van de eerste woningen gaat al van
start voordat KWS Infra haar werk
heeft opgeleverd. Daarnaast kunnen
consumenten hun wensen kenbaar
maken via een website en hierop
kunnen bouwers gaan inspelen (zie
www.meppelwoont.nl). Ook Bouwbedrijf Koenen (VolkerWessels) gaat
deel uitmaken van de bouwbedrijven, die de woningen gaan bouwen.
Buiten deze unieke keuzemogelijkheden voor de woningbouw ligt er
een raadsbesluit om een duurzame
woonwijk te maken. Er worden
bijzondere eisen gesteld aan de
energiewaarde van de woningen en
de totale woonwijk. Zo is de ambitie
om te kunnen spreken van een energieleverende wijk. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, is de
gemeente Meppel met Rendo Duurzaam een samenwerking aangegaan
en een nieuw bedrijf gestart: MeppelEnergie. Deze gaat de warmte,
koude (vast tarief) en elektra voor
de warmtepompen in de woonwijk
leveren.
Vervolg op pagina 2.
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KWS Infra versterkt kademuur Prins Willem Alexanderkade in Dordrecht
Begin januari is KWS Infra, vestiging Zwijndrecht in opdracht van
de Gemeente Dordrecht gestart
met de werkzaamheden voor het
bouwrijp maken en het herstellen
van de kadeconstructie aan de Prins
Willem Alexanderkade. Het project
is gelegen aan de Pieter Hoebeeweg
in Dordrecht tussen het terrein van
zusteronderneming Volker Stevin
Materieel en Sarens. Het werk
omvat het verzwaren van de verankeringsconstructie van de kademuur
en het aanbrengen van voorbelasting om de toekomstige zettingen
van het terrein te versnellen.

De huidige verankering kan de trekkracht van de kade niet volledig opnemen. Daarom wordt een extra verankeringsconstructie gerealiseerd.
Hiervoor wordt eerst circa 19.000 m3
zand ontgraven om de kademuur vrij
te zetten. Vervolgens maakt KWS
Infra de nieuwe verankeringconstructie. Deze constructie bestaat
uit prefab betonpalen 450 x 450 mm,
waarop een betonnen poer wordt
gemaakt. Door deze poer wordt een
schroeﬁnjectieanker in de grond
geboord, die de trekkracht van de

kade gaat opnemen. Een leganker
verbindt vervolgens de poer met de
kade, die aan een gordingconstrutie
wordt bevestigd, die aan de combiwand van de kademuur wordt gelast.
Nadat de verankeringconstructie
klaar is, wordt de kade weer aangevuld met zand.
Parallel aan de aanpassingswerkzaamheden van de verankeringsconstructie brengt KWS Infra een voorbelasting aan op het achterliggende
terrein. Hiermee worden de zettingen, die optreden bij gebruik als

industrieterrein, geminimaliseerd.
Het voor te belasten terrein is opgedeeld in drie verschillende fases en
heeft een oppervlakte van circa 13
hectare. In totaal is 200.000 m3 zand
nodig voor de voorbelasting. Het
zand wordt per schip aangevoerd.
Een deel zal na de eerste fase worden ontgraven en intern vervoerd
naar de tweede fase.
Voor het aanbrengen van de voorbelasting wordt circa 900.000 meter
verticale drainage aangebracht om
het consolidatieproces te versnel-

len. Nadat de vereiste zetting is
bereikt, wordt het overtollige zand
ontgraven en afgevoerd. Tijdens
de werkzaamheden houdt KWS
Infra de bestaande kade nauwlettend in de gaten. Hiervoor zijn 17
vaste meetpunten bevestigd. Deze
worden gedurende het gehele werk
gebruikt voor de monitoring van de
kade.
De werkzaamheden zullen naar verwachting in november 2014 gereed
zijn.

last heeft van wet- en regelgeving, om
haar ambities te realiseren.
KWS Infra heeft de onderhands meervoudige aanbesteding gewonnen met
de hoogste EMVI score. Met name op
geluidsreductie, communicatieplan
en Plan van Aanpak (PvA) kreeg KWS
Infra een hoge waardering. Het geluidsniveau binnen de woonwijk wordt
bij de bron aangepakt door geluidsreducerend asfalt toe te passen op
de toegangswegen in plaats van het
bouwen van geluidsschermen. Ook het
Samen Slimmer Bouwen (SSB) is erg
goed gewaardeerd in het PvA. ,,Meppel zag hier meerwaarde in, omdat de

verwachting is dat de nutsbedrijven
en KWS Infra tegelijkertijd met hun
werkzaamheden aan de slag zijn. Nu
blijkt dat er zelfs al gestart wordt met
de woningbouw tijdens het bouwrijp
maken, is het een uitkomst dat er
gekozen is voor SSB”, geeft projectleider Hans Weeke van gemeente
Meppel aan.
Volgens projectleider Gerrit Post van
KWS Infra is door SSB een positieve
houding ontstaan om de werkzaamheden goed voor te bereiden: ,,Er zijn
goede afspraken over elkaars bouwproces. Dit levert een mooi gelijkmatig proces op, voor zowel KWS Infra
als MeppelEnergie.” Nu de bouw is
gestart zijn de contacten met de omgeving ook intensiever geworden. De
bewoners van aanliggende woningen
hebben een klankbordgroep opgericht. Hiermee hebben, zowel KWS Infra als de gemeente, een goed contact
en voeren zij regelmatig constructief
overleg.
Eind oktober 2013 is KWS Infra gestart met het grote grondverzet. De
cunetten en de vijvers zijn gegraven en
de terreinen opgehoogd. Het vrijge-

komen zand is weer verwerkt in de
cunetten om transportbewegingen
te besparen en het gebruik van
nieuwe bouwstoffen te beperken
vanuit de duurzaamheidgedachte.
Weeke: ,,Ook de grondbalans is
sluitend gemaakt binnen het project
om extra afvoeren van grond te
voorkomen. Hiervoor is het peil van
het terrein omhoog gebracht om
zo de overtollige grond niet af te
hoeven voeren”. Ook de duurzaamheidgedachte ‘Cradle to Cradle’
speelt een hoofdrol in de aanleg van
de woonwijk. Oude betonklinkers
van andere locaties uit de gemeente
worden gebruikt als tijdelijke verharding. Zelfs uit andere gemeenten haalt KWS Infra bouwmaterialen
op om als zodanig te gebruiken.
Door goede samenwerking, inzet
en overleg van alle partijen blijft
de ambitie leven om de woonwijk
duurzaam aan te leggen en de
bewoners te laten proﬁteren van de
voordelen, zowel ﬁnancieel als op
het gebied van comfortabel wonen
in de duurzame wijk ‘Nieuwveense
Landen’.

Vervolg van pagina 1.

De energie zal er niet gewonnen
worden uit fossiele brandstoffen.
In de woonwijk komt een WKK
(warmte-krachtkoppeling), die energie aan de bewoners gaat leveren.
Op relatief korte afstand staat een
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze
zal energie gaan leveren in de vorm
van biogas en warmte uit efﬂuent.
Het totale project is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu
uitgeroepen tot ‘Icoon project’: een
voorbeeld van gebiedsontwikkeling,
waar energie centraal staat. Dankzij
deze status kan de gemeente makkelijk aankloppen bij Den Haag, als ze
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Gebr. van
Kessel
Speciale
Technieken
en
Producten
renoveert
Limburgse
viaducten

WILDLANDS, Adventure Zoo Emmen:

Goede samenwerking KWS Infra en Visser & Smit
Hanab bij aanleg kabels en leidingen
KWS Infra werkt met diverse
zusterondernemingen onder de
vlag van moederconcern VolkerWessels aan de realisatie van het
nieuwe dierenpark in Emmen:
Park WILDLANDS. Markant besteedt elke editie aandacht aan
de voortgang van dit project.
Mede door de zachte winter zijn
de verschillende disciplines al
hard aan het werk op het Park
WILDLANDS in Emmen. KWS
Infra is over het gehele terrein bezig met de verschillende
grondwerkzaamheden, HOMIJ
met het installatiewerk, Koenen
Bouw is gestart met de bouw van
de Grote Kas en Visser & Smit
Hanab (V&SH) realiseert het
kabel- en leidingwerk.

Net als vorig jaar renoveert KWS
Infra dochteronderneming Gebr.
van Kessel Speciale Technieken en
Producten een aantal viaducten.
Het gaat in totaal om zeven kunstwerken in de provinciale wegen
N281 en N274. Het project wordt
uitgevoerd in opdracht van de
Provincie Limburg.
De werkzaamheden bestaan bij alle
kunstwerken uit het herstellen van
betonschade, het aanbrengen van
conserveringen en het aanbrengen
van printbeton op de taluds. Verder
voorziet Gebr. van Kessel Speciale
Technieken en Producten de viaducten van een anti grafﬁti coating. Bij
enkele viaducten worden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd:
het renoveren van bitumineuze
voegovergangen, het vervangen van
de geleiderail en het aanbrengen van
geotextiel op het talud.

,,Visser & Smit Hanab is in mei
2013 door KWS Infra uitgenodigd om deel te nemen aan het
project’’, zegt Terence Fortuin,
operationeel manager van
V&SH. ,,Dit project was vanaf
de start in de hoogste versnelling aan de slag. Eerst met het in
kaart brengen van de bestaande
kabels en leidingen (K&L) en
daarna met de koppelingen
van het oude met het nieuw te
ontwerpen en aan te leggen net-

werk. Het netwerk dat moet worden
aangelegd is zo groot als een redelijk
dorp in Nederland.’’ De bestaande
Park–Park verbinding vormde de
eerste uitdaging in de uitvoering. De
Park-Park verbinding is ondermeer
de rioolleiding van het bestaande
park naar het nieuwe park, waar de
nijlpaard-uitwerpselen worden weggepompt naar de waterfabriek.
Tijdens de voorbereiding bleek al
snel dat het een behoorlijke uitdaging was om de leidingtracés juist te
bepalen en beschikbaar te houden
voor het leidingwerk, mede door de
beperkte ruimte en de grote hoeveelheid van aan te leggen leidingen. Er zijn kabelsleuven, die een
breedte hebben van enkele meters.
Dat was op sommige plekken nog
niet voldoende, want deze liggen
zelfs in twee lagen boven elkaar. Het
werk van V&SH is volgens Fortuin
technisch gezien niet het moeilijkste
dat V&SH ooit heeft gedaan, maar
de complexiteit maakt het lastig.
,,Dat zit hem vooral in de hoeveelheid kabel en de beschikbare ruimte.
Hierdoor is het noodzakelijk om bij
elke meter goed te beschouwen wat
de gevolgen zijn voor de raakvlakken
binnen het project. KWS Infra houdt
hier een vinger aan de pols voor het
gehele project en alle partijen.’’

Op het park wordt door Waterleidingmaatschappij Drenthe een WKK
(warmte-krachtkoppeling) gebouwd.
De WKK gaat de warmte leveren aan
de Grote Kas. Hiervoor heeft V&SH
warmteleidingen aangelegd met een
diameter van 2,5 meter. Deze leidingen zijn aangelegd voor de start van
de bouwwerkzaamheden.
De Grote Kas is het eerste bouwwerk
binnen Park WILDLANDS. Dat betekent dat hier alle K&L al in bedrijf
moeten zijn, ook al is de rest van
het park nog in aanbouw. Dit is één
van de redenen waarom is gekozen
om de K&L al voor de aanleg van
de infrastructuur en bouwwerken
aan te leggen. Fortuin: ,,Dat is toch
een heel andere benadering dan bij
traditionele bouwwerken. Het vergt
een goede voorbereiding en goed
overleg met KWS Infra en de rest
van de partijen, waaronder ook de
opdrachtgever. Fortuin is zeer tevreden met de wijze waarop binnen het
project wordt samengewerkt. ,,Niet
alleen in het ontwerp en de voorbereiding, maar ook zeker in de uitvoering is dit van grote waarde. De
uitvoerders van KWS Infra en V&SH
delen daarom dezelfde werkruimte
en dat is erg positief voor het project, waardoor vaker een keus wordt
gemaakt ‘Best For Project’.”

Fotografie: Niels Reinders

Bij de uitvoering van de werkzaamheden maakt Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten gebruik
van de kennis van zusterbedrijven
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
en Van Straten Geleiderail.
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“Samenwerking, topkwaliteit en een eerlijke prijs”
Interview ‘Past

Performance’met Jan Kappert

Drie jaar geleden is een aantal
gemeenten in Noord- en Zuid-Holland begonnen met de ‘Past Performance’ methodiek. Momenteel
zijn meer dan 40 gemeenten actief
met deze methodiek. Markant sprak
met Jan Kappert, afdelingsmanager
gebiedsontwikkeling gemeente
Haarlem, over het ontstaan en de
scores.
Ontstaan en uitrol
Het idee om met ‘Past Performance’ te werken is ontstaan in de
gemeente Haarlem onder leiding
van Kappert. ,,Binnen de gemeente
onderzochten wij de samenwerking
en prestatie tussen de gemeente
Haarlem en opdrachtnemers. Vanuit dit onderzoek is de behoefte
ontstaan om op een andere manier
invulling te geven aan de onderlinge
samenwerking.”
Het idee ‘Past Performance’ is door
de gemeente Haarlem voorgelegd
aan een aantal Noord-Hollandse
gemeenten tijdens een netwerkbijeenkomst. Binnen deze bijeenkomst
is het idee verder uitgewerkt tot
het huidige format. KWS Infra is
meerdere malen vertegenwoordigd
geweest tijdens deze netwerkbijeenkomsten om input te leveren.
,,Binnen het netwerk zijn wij, als gemeente Haarlem, samen met zestien
andere gemeenten in Noord-Holland
voorloper geweest met de uitwerking van de ‘Past Performance’
methodiek”, vertelt Kappert. Inmiddels is het idee geadopteerd door
de stichtingen CROW en Bouwend
Nederland en zij werken momenteel
aan een landelijke uitrol.
Verschil
Met de uitvoering van de ‘Past
Performance’ methodiek is het de
bedoeling dat de wijze van samenwerken verbetert. Vanaf het
voortraject gaat de opdrachtgever
met de opdrachtnemer zitten om te
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kijken hoe ze zaken het beste kunnen aanpakken. Bij gemeenten, die
geen gebruikmaken van het ‘Past
Performance’ methodiek, bestaat
er geen beoordeling op het gebied
van samenwerking. Opdrachtgevers
kunnen niet zien hoe een opdrachtnemer eerder gescoord heeft als het
gaat om samenwerking. En opdrachtnemers willen juist laten zien
dat zij goed scoren als het gaat om
samenwerking.
Beoordeling
Tijdens een project in uitvoering
loopt een medewerker van de opdrachtgever een aantal punten door
in het beoordelingscriteria van de
‘Past Performance’ methodiek. De
volgende punten bepalen de beoordeling:
Bouw- en infraopdrachten
(projecten):
• Planmatig werken
• Pro-activiteit en samenwerking
• Deskundigheid en kwaliteit
• Veiligheid en gezondheid
• Omgevingsmanagement
• Oplevering en revisie
Advies en engineering (diensten):
• Kwaliteit van de geleverde
conceptproducten
• Houding ten aanzien van
planning
• Pro-activiteit en samenwerking

• Kwaliteit van ramingen
• Houding bij meer- en minderwerk en aanvullende opdrachten
Na de beoordeling wordt de opdrachtnemer uitgenodigd door de
opdrachtgever om de beoordeling
door te nemen. Dit betreft een
cumulatie van eerdere gesprekken
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is ook niet zo dat de
eindscore een verrassing moet zijn,
anders is er sprake van slechte communicatie in het voortraject.
Voordelen
Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben voordeel bij het gebruik van de ‘Past Performance’ methodiek. De opdrachtgever kan zien
of een (mogelijke) opdrachtnemer
al eerder is beoordeeld op de ‘Past
Performance’ methodiek. Zij kunnen
dan zien waar een opdrachtnemer
goed in scoort en waar niet. ,,Het is
als opdrachtgever goed dat ook ‘wij’
feedback krijgen op het werk. De opdrachtnemer kan zijn reactie geven

op hoe er vanuit de opdrachtgever
wordt gehandeld. Het is voor zowel
de opdrachtnemer als de opdrachtnemer een leermoment”, zegt
Kappert. ,,Opdrachtnemers hebben
er ook voordeel bij. Goede scores,
die zijn gegeven door andere gemeenten, zijn terug te vinden in een
overzicht. Opdrachtnemers met een
goede score vergroten de kans sneller een uitnodiging te ontvangen
voor onderhandse aanbestedingen.
Bij opdrachtnemers, die lage scores
krijgen, bestaat de mogelijkheid
dat zij minder vaak uitnodigingen
krijgen . Wel is het mogelijk deze te
verbeteren naar een betere score.
Dit alles voor een goede samenwerking, topkwaliteit en een eerlijke
prijs”, besluit Kappert.
Voor meer informatie over de ‘Past
Performance’ methodiek en over verdere uitrol van het
programma, scan de
QR-code.

Volg KWS Infra op YouTube
Enige tijd geleden hebben wij een nieuwe bedrijfsfilm op
ons YouTube-kanaal gepubliceerd. Hierin laten wij onze
werkzaamheden en onze visie op de toekomst zien. Ook
staan op ons kanaal andere video’s over onze projecten.
Scan de QR-code en abonneer u op ons kanaal.

Gebr. van Kessel realiseert openbare ruimte
Westluidense Poort Tiel
KWS Infra dochter Gebr. van Kessel
werkt mee aan de totstandkoming
van de Westluidense Poort in Tiel.
Dit VolkerWessels-project maakt
deel uit van het structuurplan van
de gemeente Tiel om haar aantrekkingskracht te versterken.
De Westluidense Poort wordt een aantrekkelijk verblijfsgebied, dat de oude
binnenstad van Tiel en de rivier de
Waal met elkaar verbindt. Het nieuwe
cultuurcluster, met een openbare bibliotheek en Centrum van Kunsten, vormt
samen met de schouwburg Agnietenhof en de toekomstige bioscoop de
‘Cultuurpoort’ van Tiel. Dé plek voor
kunst, cultuur en educatie voor jong en
oud.
De gebiedsontwikkeling betreft de realisatie van een ondergrondse parkeergarage bestaande uit vier lagen met
een capaciteit van 583 parkeerplaatsen
en 110 ﬁetsplaatsen. Op de parkeergarage komt het cultuurcluster bestaande uit een centrale hal, toeristeninformatiepunt, multifunctionele zaal,
openbare bibliotheek, kunstuitleen,
ballet- en popstudio’s, muzieklokalen,
danslokalen, atelier beeldende kunst
en kantoren. In het plan worden 24
woningen, waarvan acht appartementen en zestien huizen, gerealiseerd.
Voor gemeente Tiel is dit het grootste
bouwproject uit de geschiedenis.

Begin dit jaar is Gebr. van Kessel begonnen met de kap van circa veertig
bomen en de sloop van het voormalig
kantoorpand van GGR-Gas aan de
Westluidensestraat. Archeologische
onderzoek en het detecteren, opsporen en benaderen van niet-gesprongen
explosieven worden gecombineerd
met rioleringswerkzaamheden, het
verleggen van de kabels en leidingen
en de voorbereiding van de ontgraving
van de bouwput. De genoemde werkzaamheden zijn van februari tot mei
2014 uitgevoerd. Het grondwerk voor
bovengenoemde werkzaamheden zal,
waar nodig, worden ondersteund met
Moederconcern VolkerWessels is
bemalingwerkzaamheden. Ook het
verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, treffen van maatregelen voor de faseonderhoud en facilitaire dienstverring, tijdelijke verkeersvoorzieningen
lening van het nieuwe visitekaartje
en bouwplaatsvoorzieningen vallen
van de stad. Het consortium van DNC binnen de scope van Gebr. van Kessel.
Vastgoedontwikkeling, Stam + de Koning Bouw en Vastgoed en Archiment Vanaf mei 2014 starten de activibestaat verder uit Van Bergen Bouw
teiten van de bouwput. Het betreft
en Ontwikkeling (cultuurcluster en
onder andere het aanbrengen van
woningbouwopgave), Van Hattum en de damwanden en het uitvoeren van
Blankevoort (Parkeergarage), HOMIJ
saneringsactiviteiten (verontreinigin(Technische Installaties) en Gebr. van
gen van het voormalige terrein van de
Kessel (Openbare ruimte).
Gasfabriek. Vervolgens gaat Van Hat-

tum en Blankevoort aan de slag met
de verankering en de funderingspalen
voor de parkeergarage. In juli wordt
de bouwput ontgraven. Dit gebeurt
grotendeels ‘in den natte’. De bouwkuip met een oppervlakte van circa
4.150 m2 en krijgt een inhoud van
ongeveer 60.000 m3. Voordat het onderwaterbeton in de bouwput wordt
aangebracht, worden de palen, ankers
en wanden van de damwand schoongemaakt met duikers. In januari 2015
wordt de bouwkuip leeg gepompt en
ontstaat een basis voor de bouw van
de ondergrondse parkeerkelder.
Vanaf medio 2015 begint de tweede
fase van de sanering van het Gasfa-

brieksterrein net buiten de bouwput. Daarna volgt de realisatie van
de inrit van de parkeerkelder. In
augustus 2015 start de bouw boven
het maaiveld.
Vanaf begin 2016 start de afronding
van delen van de openbare ruimte in
het projectgebied. Gebr. van Kessel
realiseert dan onder andere de aansluiting op de hemelwaterriolering,
daktuinconstructies, grondkerende
constructies, funderingen, verhardingen en de openbare verlichting.
Als alle werkzaamheden conform
planning verloopt, kunnen de bewoners van Tiel en omstreken eind 2016
gebruikmaken van alle voorzieningen van de Westluidense Poort.

Kerngegevens Westluidense Poort:
- Plangebied: 17.000 m2, waarvan bebouwd 6.000 m2 en openbare
ruimte 11.000 m2
- Cultuurgebouw: 5.500 m2
- 16 stadswoningen en 8 appartementen
- Commerciële plint: 250 – 350 m2 BVO
- Ondergrondse parkeergarage: 583 auto’s + voorziening voor
110 plaatsen ﬁetsparkeren.

RWG klaar voor eerste containerschepen
Na ruim een jaar is een einde gekomen aan het project Rotterdam World Gateway (RWG) van de combinatie BAVO
Gateway (KWS Infra, vestiging Zwijndrecht en BAM Wegen). De afrondende fase liep eind maart 2014 af. Tijdens
deze laatste fase zijn de belijning, bebording en markering op het terrein aangebracht. Verder zijn 45 meter hoge
lichtmasten en reeferracks (stalen constructies met stroomvoorziening voor koelcontainers) geplaatst.

Een bijzonder moment was het
vervoeren van de onderdelen van de
stackkranen (met speciale transporten tot wel 60 meter lengte) en de
totale kadekranen, die in zijn geheel
per schip zijn aangevoerd. Wat startte
met de aanleg van de ondergrondse
infra op een eindeloze zandvlakte
leidde tot de aankomst van de eerste containerschepen voor de op- en
overslag op de nieuwe RWG-terminal.
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Het relatieblad Markant van KWS Infra bestaat in mei dertig jaar. Een gebeurtenis die
we niet ongemerkt willen laten passeren. In de middenpagina’s kijken we met onze
collega’s terug op de veranderingen in onze werkzaamheden, materieelstukken en
materiaalgebruik in die periode. Ook hebben we een interview met de heer ir. Jan
Vonk die de voorpagina van de eerste Markant sierde. Met Vonk gingen we terug naar
Recycling Den Helder, waarover hij destijds als betrokken gemeenteambtenaar in de
Markant vertelde. Veel nostalgisch leesplezier!

De inmiddels 79-jarige Vonk kent KWS Infra
goed. KWS Infra heeft altijd een goede relatie gehad met de gemeente Den Helder. Vonk:
,,Niet alleen met KWS Infra, maar met meerdere
bedrijven van de Stevin groep (moederconcern
VolkerWessels, red.) hebben wij een goede relatie
gehad, zoals bijvoorbeeld met Van Hattum en
Blankevoort.”

Recycling Den Helder:

,,Er is een hoop veranderd
sinds de opening in 1984”
Interview met voormalig
directeur Openbare Werken ir. Jan Vonk

bemande stortplaats, waar enkele keren per jaar
een mobiele breker werd ingezet. Na die tijd is
de Recycling Den Helder voorzien van een vaste
(stationaire) breker. Deze wordt bemand door
Hans Berkhout, die inmiddels alweer 25 jaar bij
KWS Infra in dienst is. In 2000 is het assortiment
uitgebreid met droge betonproducten. ,,Er is
een hoop veranderd sinds de opening in 1984”,
aldus Vonk. Als directeur Openbare Werken van
de gemeente heeft hij er in de jaren tachtig mede
voor gezorgd dat Recycling Den Helder tot stand
is gekomen.

De menginstallatie waar de droge betonproducten uit
worden geleverd.

,,Eind jaren zeventig organiseerden we studiereizen naar onder andere Schotland en Noorwegen.
Naast een zakelijke relatie hielden wij er ook een
vriendschappelijke relatie aan over. Tegenwoordig
zal het allemaal wel wat strenger zijn als het gaat
om studiereizen”, vertelt Vonk lachend. ,,Maar de
goede relatie zat een gezonde marktwerking en
concurrentie in die tijd niet in de weg.”
Voor het gesprek heeft Vonk een rondleiding
gehad bij Recycling Den Helder. Aandachtig keek
en luisterde hij wat Hans Berkhout, met trots, had
te vertellen. Hij is erg te spreken over de producten die Recycling Den Helder nu levert: ,,Vroeger,
in mijn tijd, was het een grote stortlocatie. Mooi
dat het assortiment is uitgebreid met de droge
betonproducten.” Producten zoals stampbeton, stelspecie en gestabiliseerd zand, zijn hier
verkrijgbaar. ,,Hiermee is Recycling Den Helder
een toegevoegde waarde voor de gemeente Den
Helder en omstreken”, aldus
Vonk.

De heer Jan Vonk luistert aandachtig naar Hans Berkhout van Recycling Den Helder.

De allereerste Markant kwam uit in april 1984
met als voorpagina item: ‘Gemeente Den Helder
en KWS samen in puin-recyclingsplan’. Dertig
jaar later kijkt KWS Infra vestiging AmsterdamHeerhugowaard samen met toenmalig directeur
Openbare Werken van de gemeente Den Helder
ir. Jan Vonk terug op deze gebeurtenis. Wat is er
allemaal veranderd bij Recycling Den Helder?
Recycling Den Helder is een samenwerking van
KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard
en Spaansen. Van 1984 tot 1991 was het een on-
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een ontwikkeling doorgemaakt. Onderzoek naar
de eigenschappen van andere materialen heeft er
toe geleid dat, naast een traditioneel product als
lava, andere (lichtgewicht)materialen en gerecyclede materialen worden toegepast.

Kunstgras 30 jaar later
In 1984 werd in de tweede uitgave van de
Markant gesproken over de opmars van
kunstgras in de sport. We spraken destijds over de tweede generatie: kunstgras
van het type Poligras met een poolhoogte
van 20 mm en een vulling van kwartszand. Deze werden geïnstalleerd op een
met een asfaltspreidmachine aangelegde
sporttechnische laag van lava en asfalt.
Het zandkunstgras werd voornamelijk
ingezet voor sporten als tennis en hockey.

Anno 2014 hebben we de vierde generatie
kunstgras en kunnen we spreken over een ware
‘hype’, niet alleen in Nederland maar wereldwijd.
Kunstgras heeft vele ontwikkelingen doorgemaakt en ook zijn intrede gedaan in sporten als
voetbal, korfbal, rugby, honk- en softbal, golf en
handbal. Wanneer we kijken naar de verschillen
tussen toen en nu, dan zijn er vele kunstgrasproducenten bijgekomen en nieuwe vezels en
kunstgrassystemen ontwikkeld. In 1984 werden
ongeveer vijftien kunstgrasvelden per jaar aangelegd. Tegenwoordig worden per jaar ongeveer
120 kunstgras voetbalvelden, 80 hockeyvelden,
400 tennisbanen en nog vele andere type kunstgrasvelden gerealiseerd.
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek heeft de
traditie van KWS Sport voortgezet en wordt
gerekend tot een van de grotere aannemers in
de aanleg van sportaccommodaties en kunstgras toplagen. Vanaf het moment dat in 1984 het
eerste zandkunstgrassysteem is aangelegd, is
er gezocht naar optimalisatie van kunstgras in al
haar facetten. De zandkunstgrassystemen waren
niet populair bij de voetballer, omdat ze bij een
sliding schaafwonden opliepen en de sporttechnische eigenschappen totaal niet aan de wensen
van de voetballer voldeden. Een Amerikaans /
Canadese producent is gaan experimenteren
met een kunstgrassysteem, waarbij de eigenschappen van natuurgras als uitgangspunt zijn
genomen. De ontwikkeling van het zand / rubber
ingestrooide kunstgrassysteem met een vezellengte van 50 mm was een feit. Vanaf dat moment zijn nieuwe vezels met een vorm ontwikkeld
en inﬁll materialen toegepast, die meer comfort
bieden voor de sporter.
In 1984 was er alleen kwartszand als inﬁll materiaal. Nu wordt ook rood silica zand, SBR rubber, TPE rubber, kurk, kokos, EPDM en een mix
van voornoemde componenten gebruikt. De
ontwikkeling van kunstgrassystemen is meer
sportspeciﬁek geworden. Daardoor zijn er op
dit moment, voor diverse sporten, ruim honderd
kunstgrassystemen. Ook de onderbouw heeft

Van asfaltmolen KMW
naar ACD
In de jaren zestig was er veel werk aan de wegen tussen Rotterdam en Moerdijk. KMW
(Koninklijke Maatschappij Wegenbouw) was hierin actief met name met het leveren en
aan-brengen van de asfaltverharding voor de verbreding van de A16 en de aanleg van
de randweg Dordrecht, de huidig N3. Hiervoor had KMW in eerste instantie één van
hun mobiele asfaltmolens geplaatst langs de Langeweg in Zwijndrecht. Eind jaren zestig is aan de Kilkade in Dordrecht een terrein in gebruik genomen, waar een moderne
vaste asfaltmolen is gebouwd.
Molenbaas Douwe Terpstra ruilde zijn salonwagen in voor een bedrijfswoning op het terrein,
waarin ook een asfaltlaboratorium werd ondergebracht. In 1975 werden KMW en Te Siepe
overgenomen door de Stevin Groep. Gezamenlijk
gingen de wegenbouwbedrijven onder de naam

Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS) verder.
De asfaltmolen in Dordrecht onderging een
naamsverandering: Asfalt Centrale Dordrecht,
ACD.
Dat de mensen van ACD in de jaren tachtig innovatief waren, blijkt uit het feit dat zij zochten

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in
de aanleg van sportaccommodaties. Een kunstgrasmat kan sinds twee jaar volledig worden
gerecycled. De vezels worden hergebruikt als,
bijvoorbeeld, omhulling voor drainagebuizen. Het
zand wordt in de sporttechnische laag gebruikt en
het rubber krijgt een tweede levenscyclus in het
kunstgrassysteem. Er wordt daarmee voldaan aan
het ‘cradle to cradle’ principe.

De kunstgrasproducenten blijven, samen met de
aannemerij, innoveren om zich te onderscheiden.
Zo is op dit moment een klein trainingsveld aangelegd met een kunstgrasproduct, waarbij een holle
vezel is toegepast met capillaire eigenschappen.
Hiermee is het mogelijk kleine hoeveelheden water
naar het oppervlak te transporteren voor optimale
speeleigenschappen. Ook is het eerste kunstgras
geproduceerd, waarbij de vezel is vervaardigd
van maïsmeel en de backing van aardappelmeel.
Kunstgras is door de sportwereld omarmd en
wordt er volop geïnnoveerd. Nu maar afwachten
waar het product over 30 jaar staat.

naar het produceren van nieuwe asfaltmengsels
waarin oud asfalt werd gebruikt. Het voorbeeld
hiervoor was de zogenaamde Renofalt molen.
Hier werden oude asfaltbrokken verkleind tot
mineraal, waarvan onder toevoeging van een
verjongingsolie weer nieuw asfalt werd geproduceerd, asfalt met 100 procent regeneratie dus.
Bij de ACD werden proeven gedaan om, in een
bepaalde gradatie gebroken oud asfalt toe te
voegen aan nieuw mineraal en daarmee asfalt
te produceren. Dit lukte met een percentage van
25-30 procent. Momenteel is deze techniek zover
verbeterd, dat er asfalt met 60 procent PR wordt
gemaakt.
De ACD is inmiddels een kleine en wat oudere
type installatie. Momenteel voorziet de ACD,
naast de behoefte aan asfalt voor de eigen
werken en buffer voor de grotere productie
installaties, ook in de leveringen van asfalt aan
andere aannemers. De installatie is hiervoor
zodanig aangepast dat makkelijk verschillende
types asfalt kunnen worden geproduceerd. De
installatie is voorzien van diverse technische
aanpassingen om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen en om de uitstoot van CO2 te
beperken.
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KWS Infra al decennia
betrokken bij
Zeeuwse dijkwerken

van Koeveringe in aanraking met zijn eerste
dijkwerken bij de boulevard in Vlissingen. ,,Vanuit de asfaltcentrale Goes reden we met onverwarmde roerketels met gietasfalt naar alle dijken
in Zeeland”, herinnert Van Koeveringe zich. ,,Het
roerwerk in de ketel moest het asfalt homogeen
houden. Ter plaatse werd het asfalt in de bak van
de kraan gekiept, die het uitsmeerde over het talud van de dijk. De term ‘vol en zat’ was in die tijd
nog steeds van toepassing: de openingen tussen
de steenbekleding van de dijk moesten geheel
worden gevuld met gietasfalt.”
Om dit voor elkaar te krijgen stond er op het
talud constant een asfaltwerker met een hark het
warme gietasfalt te verspreiden tussen de steenbekleding. De tijdstippen van het werk aan de

Sinds de watersnoodramp van 1953 werkt KWS Infra aan de waterveiligheid van Zeeland. Vanaf die periode is veel innovatieve en technologische kracht gestoken in het
ontwikkelen, toepassen en verwerken van talloze varianten van het product asfalt in de
waterbouw. Met (oud-) collega’s Adri de Rijke, Rob van Koeveringe en Johan Karelse
kijkt Markant terug en vooruit naar onze werkzaamheden in de dijkverzwaringen.

glooiingen verschillen per dag en zijn afhankelijk
van het getij op die bewuste dag. ,,Het is altijd
boeiend om te werken langs het water”, vult De
Rijke aan. ,,Je hebt te maken met de verrassing
van het getij, de wind en de seizoenen.”
,,Naast de asfaltdijken kregen we te maken met
de verbreding van, onder andere, de Veerse
Gatdam”, vervolgt Van Koeveringe. ,,De opbouw
van de dijk bestond nog steeds uit het aanbrengen van een teenschot van palen met hout, een
opbouw van zand met puin en hierboven op de
welbekende ‘Haringman-blokken’. De Haringman-blokken zorgden voor een extra stevige
toplaag. In series van zes naast elkaar werden
deze met de klem op het talud geplaatst. Onder
het teenschot bestond de afwerking uit gevlochten wiepen, die werden afgestort met stortsteen
als bescherming onder water.”

Ambachtelijk werk
Johan Karelse is momenteel volop bezig met
vlnr. Rob van Koeveringe, Adri de Rijke en Johan Karelse.

De jaren zeventig
Adri de Rijke werkte halverwege de jaren 70 aan
de Zeeuwse dijkprojecten. Na de afronding van
de verhoging van alle dijken tot deltahoogte,
waaronder de Westkappelse Zeedijk, werd
Zeeland, met de oplevering van de Oosterscheldekering (1986), veilig verklaard. Naast de bouw
van de stormvloedkering in 1975 is besloten om
in een overbruggingsperiode de dijken langs de
Oosterschelde partieel te versterken. Tijdens
deze dijkwerken heeft KWS Infra steeds een
prominente rol vervuld in het aankleden met
asfaltbekleding.
,,Omdat wij een eigen asfaltcentrale in Goes
hadden en participeerden in de centrales van
Sluiskil en Middelburg waren wij in staat om
direct in te springen bij calamiteiten”, vertelt De
Rijke. ,,Wij hielden, vanuit ons maatschappelijk
betrokken ondernemerschap, in de winterperiode, altijd een tank bitumen warm, zodat er direct
actie kon worden genomen als men ons daarom
vroeg. Je kunt je voorstellen dat op tijden met
een oostenwind en bijzonder laag water, het
zogenaamde giertij, stukken van de teen van
een dijk of van de strekdammen zichtbaar
werden. Als men dan tijdens inspecties zag dat
daar een zwakke plek of een gat zat, kregen wij
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een telefoontje en werd er meteen een reparatie
uitgevoerd.”
In de laatste decennia heeft KWS Infra met succes veel aandacht besteed aan het bevorderen
van milieuvriendelijkere asfaltbekledingen en
glooiingen. Tussen de teen van de duinen in de
overgang naar het strand (onder andere tussen
Breskens en Cadzand, maar ook een deel van
de kop van Schouwen) zijn de duinen met asfalt
versterkt en, op de meeste plekken, weer direct
bedekt met zand voor een natuurlijke uitstraling.
,,In die tijd kwam het ook voor dat we oevers bekleedden van onder andere rivieren en dijken met
een opensteenasfalt, de zogenoemde groene
oevers”, herinnert De Rijke zich.
Later ging men bij de bouw van glooiingen
met andere materialen werken zoals basalton.
Aanvankelijk werden de kieren en basaltstenen
overgoten met gietasfalt. Dit noemden men
zogenaamd ’vol en zat’ gieten. Daarna is overgegaan naar patroon penetraties. Hierbij werd ook
gewerkt met gietasfalt, waarbij de bovenkant van
de steen zichtbaar bleef.

De jaren negentig
Vanuit zijn traineeship, begin 1990, kwam Rob

dijkverzwaringen in Zeeland. Zo werkt hij mee
aan de verzwaring van bijvoorbeeld de Zandkreekdam en de dijkverzwaring in Ouwerkerk.
,,Het is en blijft ambachtelijk werk,” aldus Johan.
,,We zetten nog steeds die basaltstenen, gieten
deze nog steeds af met asfalt en strooien af met
lava. Het afstrooien met lava heeft als positieve
bijkomstigheid dat het de aangroei van wier, ook
wel Zeeuwse klappers genoemd, bevordert.”
Er heeft veel ontwikkeling plaatsgevonden aan
de materiaaltechnische kant. Zo was voor KWS
Infra de uitvoering van de dijkverzwaring van de
Westkapelse Zeedijk (1987) de kers op de taart,
waarbij een nieuwe spreidmachine voor het aanbrengen van waterbouwasfaltbeton op dijken is
gemaakt. Deze nieuwe machine was een succes-

Vervolg van pagina 8.
volle inzending van de prijsvraag ter gelegenheid
van het 60 jarig bestaan van de Vereniging voor
Bitumineuze Werken. Dit is een goed voorbeeld
van nieuw denken in de waterbouw.
,,Het voordeel van nu is dat we werken met GPS
besturing en dit is veel minder arbeidsintensief.
Met de hydraulische klem plaatsen we veel meer
vierkante meters blokken dan vroeger”, vertelt
Karelse. ,,Er is meer kennis op het gebied van materialen, waardoor we meer snelheid hebben. De
verwerkingstechnieken zijn echter nog dezelfde
en nog steeds staan de kraan en de man op het
talud.”

Toekomst
Nederland is nooit klaar met het waterbeheer. Het
water is onverstoorbaar in beweging en zal ook de
toekomstige generaties dijkenbouwers blijven uitdagen. Zo gaat KWS Infra binnenkort met collegaaannemer Van Oord aan de slag met de inrichting
van het Volkerrak-Zoommeer als waterberging
Een boeiend vakgebied om daarop passende
antwoorden te vinden en te blijven geven.

op de bouwplaats
In de afgelopen dertig jaar is ook voor onze trouwe medewerkers een en ander veranderd in hun dagelijkse werkzaamheden. Markant sprak met stratenmaker Henk Zandbergen (57) en asfaltafwerker Jan Pieterse (54) van KWS Infra, vestiging Rotterdam.
Beiden zijn dit jaar precies dertig jaar in dienst bij KWS Infra en kunnen dus als geen
ander de verschillen en overeenkomsten in hun werkzaamheden aangeven.
Jan Pieterse (op de voorgrond) in actie.

Verschil in omgang tussen collega’s
Henk: ,,Een opvallende verandering is dat onze
uitvoerders vroeger 70 procent van hun tijd
‘buiten’ liepen en 30 procent ‘binnen’. Dat is nu
omgedraaid. Ze moeten meer papierwerk doen
en zijn vaak bezig op de computer. De sfeer met
de collega’s op de bouwplaats is, net als vroeger,
meestal goed: we moeten het werk toch als een
team maken.”
Jan: ,,Die sfeer is erg belangrijk. Je werkt ge-

Henk Zandbergen (rechts) aan het werk.

woon beter samen als je het goed met elkaar kan
vinden.”

Verschil in materialen
Henk: ,,Niet zo veel: een tegel is nog steeds een
tegel en een band is nog steeds een band. En ze
zijn ook nog steeds voor 80 procent van beton.”
Jan: ,,In het asfalt is wel het een en ander veranderd. De samenstelling van de mengsels is daar
het beste voorbeeld van. We moeten namelijk
voldoen aan de langere garanties van opdrachtgevers.”

Verschil in materieelgebruik
Henk: ,,Het grote verschil bij het straatwerk is het
machinaal straten en banden zetten. In het begin
heb ik daar ontzettend aan moeten wennen na
bijna dertig jaar hamer en bandentang. Inmiddels
ben ik er aan gewend en merk ik dat ik ‘s avonds
nog puf heb voor andere activiteiten. Wat mij
betreft een grote verbetering.”
Jan: ,,Onze asfaltmachines zijn in de jaren zeker
verbeterd. Vooral qua verdichting en vlakheid zijn
de huidige machines veel beter dan hun voorgangers. Bijkomend voordeel is dat de machines
stiller zijn geworden. Een voordeel voor zowel de
omgeving als voor de collega’s op de machines.”

Verschil in werkwijze
Henk: ,,Dat verschilt niet zo veel met dertig jaar
geleden. Wel moet alles tegenwoordig sneller
en efﬁciënter. Een goed voorbeeld hiervan is de
invoering van Samen Slimmer Bouwen (LEAN
werken). Al met al vind ik wel dat de werkdruk nu
hoger is dan dertig jaar geleden.”
Jan: ,,Ook bij het asfalteren is niet al te veel veranderd in de wijze van werken. Nog steeds staat
er altijd druk op de ketel, omdat het werk zo snel
mogelijk klaar moet zijn en uiteraard met 100
procent kwaliteit.”

Verschil in veiligheid
Henk: ,,Qua veiligheid is er veel veranderd en
verbeterd. Vroeger werkten we met weinig afzetting vlak naast het verkeer. Ook het droog zagen
van tegels en banden was heel normaal. Dat is
nu veel beter geregeld. Toch denk ik soms wel
eens: ,Er zijn zoveel regels om rekening mee te
houden. Komen we nog wel aan werken toe?’”
Jan: ,,Het werk is voor ons veiliger geworden.
Dit kom mede doordat we zelf ter plekke meer
inspraak hebben gekregen. Wat ik vooral erg ﬁjn
vind, is dat we onze bedenkingen over veiligheid
nu van tevoren bespreekbaar kunnen maken.”
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Interview Hendrik-Jan van Straaten

‘30 jaar asfaltmachines’
In het kader van het 30-jarige bestaan van Markant keek KWS Infra, Amsterdam-Heerhugowaard projectleider Hendrik-Jan van Straaten naar de ontwikkelingen in asfaltmachines. Hij is al meer dan dertig jaar werkzaam in en om deze machines.

Vögele Super 100-H

“Laten we beginnen met de eerste.”, zegt Van
Straaten. De Vögele Super 100-H was een
mechanische asfaltmachine die tot begin jaren
zeventig gebruikt werd. Dit was een machine
waar de gasolie gestookte verwarming de balk
op temperatuur bracht. Het apparaat kon qua
snelheid geregeld worden met een schakelmechanisme. Dit was behoorlijk arbeidsintensief om
mee te werken. De capaciteit van de Super 100H was tussen de 400 en 500 ton per dag. “Doordat de balk niet in en uit kon schuiven werden
naastgelegen stukken met de hand aangevuld en
vlak gemaakt. Met de oude Vögele was er altijd
een riekerploeg aanwezig.”, vertelt Hendrik-Jan.

In de jaren zeventig is er een overstap geweest van mechanische machines naar hydraulische. Een
omslag in de asfaltwereld. De ‘Demag DP 100C’ werd, onder andere bij ons in de vestiging ingezet. De
machine was ‘gas gestookt’ en de bediening werd hydraulisch. De balk kon vanaf nu ook uitschuiven.
“De Demag had een ‘kreetlijn hoogtemeter slee’. Doordat deze over de stoepband sleepte was het
mogelijk om de hoogte te bepalen. Het moest alleen niet gebeuren dat de hoogtemeter over een losse
steen ging. De slee was meteen kapot en het duurde even voordat deze weer gemaakt was. “Met deze
machine kon de productie meer dan verdubbeld
worden. Van 400 ton naar zeker 1000 ton per
dag. KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard beschikte destijds over vijf machines van
dit type”, vervolgt Van Straaten.

Demag DP 100C
Hendrik-Jan van Straaten.

Na de bijzonder innoverende Demag kwam in de
jaren negentig de verﬁjnde Vögele Super 1900-2.
De trap kan verwarmd worden, de voorkant van
de Hopper is beter afgesloten en de hoogtemeter gaat door middel van sensoren. “Dit werkte
efﬁciënt en makkelijker als je niks raakt natuurlijk”, lacht Van Straaten. ,,Hierbij zijn de motoren
een stuk milieuvriendelijker en stiller geworden.
Om geluid te reduceren is er een uitgebreid

Vögele Super 1900-2

geluidsisolatiepakket gekomen. De productie
ten opzichte van de oude Vögele Super 100H
is verdrievoudigd tot zeker 1500 ton per dag, er
lopen veel minder mensen bij de machines, het
is minder arbeidsintensief en de kwaliteit heeft
grote sprongen vooruit gemaakt.”
De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op het
gebied van GPS besturing. Dit systeem is helaas
nog niet helemaal volwassen. Binnen KWS Infra
zijn de pijlen eerst gericht op het optimaliseren
van de aanvoerstroom van vrachtwagens met
asfalt. Het Asfalt Logistiek Informatie Systeem
(ALIS) is een dergelijke innovatie waar KWS Infra
actief mee is.

Betontrein
versus
Betonpaver
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is een
groot deel van de Nederlandse infrastructuur vernield. In de periode van
wederopbouw werden nieuwe bruggen,
spoorwegen en wegen gerealiseerd.
Daarbij werden ook de nodige betonwegen gerealiseerd.

Tot begin jaren 90 werden betonwegen gerealiseerd door middel van een zogenaamde
betontrein. Deze term doet letterlijk recht aan
de wijze waarop de betonverharding werd
gerealiseerd. De betontrein bestaat namelijk uit
negen verschillende machines, die achter elkaar
aanrijden over een rails. Deze rails diende, in
combinatie met een stalen bekisting, tegelijk als
kantopsluiting.
Allereerst werd de beton aangevoerd door kippers. Deze deponeerde de beton zijwaarts in
de eerste machine, namelijk de spreidmachine
onderlaag. Hiermee werd de eerste laag beton
gelegd en egaal verspreid over de fundering. De
tweede machine was de verdichtingmachine met
hark, die de onderlaag verdichtte en het oppervlak van de onderlaag door de hark ruw maakte
om een goede hechting met de bovenlaag
mogelijk te maken. De derde en vierde machine
van de betontrein waren verantwoordelijk voor
het aanbrengen van de deuvels en koppelstaven.
Hoewel de deuvel-intrilmachine en de koppelstaaf-intrilmachine de materialen machinaal op
de juiste positie bracht, was het voorafgaande
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Vervolg van pagina 8.
proces niet erg ARBO vriendelijk. De deuvels en
koppelstaven moesten namelijk handmatig in de
machine worden gelegd.
De vijfde ‘wagon’ van de betontrein betrof een
spreidmachine bovenlaag. In feite was de functie
van deze machine gelijk aan de eerste machine,
maar dan bedoeld voor de bovenlaag. De verdichtingmachine was verantwoordelijk voor de
zesde stap uit het verwerkingsproces, namelijk
het verdichten van de betonmortel in de bovenlaag. Om te komen tot een vlak verhardingsoppervlak werden één of twee machines ingezet: de
schuine correctrice, gevolgd door de haakse correctrice. Tot slot werd via de negende machine,
namelijk de veeg / curingmachine, het oppervlak
van structuur voorzien en nabehandeld.

De periode 1980 tot 1990 geldt als overgangsperiode van betontrein naar slipformpaver. Halverwege de jaren ‘80 kwamen de eerste machines
op de markt, die een breedte van circa 10 meter
konden realiseren. Anno 2014 heeft KWS Infra
de beschikking over een aantal slipformpavers
met elk een eigen specialisme. Eén slipformpaver combineert al de functionaliteiten van de
betontrein. Voordelen van een slipformpaver
ten opzichte van de betontrein zijn te vinden op
uiteenlopende vlakken. Zo is minder werkruimte
noodzakelijk voor het opstellen van de machine.
Ook de doorlooptijd van een project is aanzienlijk
korter, omdat er grotere werkbreedtes mogelijk
zijn. Last but not least is de uiteindelijke kwaliteit door de technologisch ontwikkelingen, sterk
verbeterd, waarbij het gehele proces ook nog
eens ARBO vriendelijker is geworden. Eén aspect
is in al die jaren niet verandert: investeren in een
betonverharding is investeren in een duurzame
en onderhoudsarme oplossing.

Asfalt
KWS Infra is de grootste asfaltproducent en verwerker van Nederland. Met onze
veertien productielocaties zijn wij goed voor zo’n dertig procent van het asfalt dat op
jaarbasis wordt geproduceerd. Uiteraard heeft ook de ontwikkeling van de asfaltcentrales niet stil gestaan in de afgelopen dertig jaar. Met Klaas de Jonge, molenbaas van
Koudasfalt Staphorst (KAS), keek Markant terug op de verandering van het asfalt en
de asfaltcentrales.

De Jonge is ruim dertig jaar werkzaam bij KAS.
Hij weet dus als geen ander welke ontwikkeling
het product asfalt heeft doorgemaakt. ,,In principe is de basis van onze STAB- en DAB-mengsels
nog dezelfde als dertig jaar terug: asfalt bestaat
nog steeds uit bitumen, steenslag en vulstof.
Vroeger werd in plaats van steenslag trouwens
riviergrind gebruikt”, vertelt De Jonge. ,,Wel hebben we steeds meer aparte toepassingen, zoals
geluidsreducerende en luchtzuiverende deklagen. Ook de recycling heeft een vlucht genomen.
We begonnen 25 jaar geleden met zo’n twintig
procent gerecycled asfalt in nieuwe mengsels.
Nu hebben we producten, die voor 100 procent
recycling zijn.’’
,,De eisen, die aan de mengsels worden gesteld,
zijn steeds hoger geworden. Daar komt nog bij
dat we in nieuwe contracttypen ook het onderhoud voor langere periodes op ons nemen. Dat
geeft krappe marges in je productie”, legt De
Jonge uit. ,,Daarom ben ik ook blij dat we bij KAS
een lab van onze collega’s van InfraLinQ hebben.
Er zijn veel meer analyses nodig van de mengsels.” Het aantal verschillende mengsels was
vroeger veel groter dan nu. ,,Er waren gemeenten
die hun eigen mengsel hadden. Soms was dit
zelfs per opzichter. We maakten 300 verschil-

lende types. Met de komst van de CE markering
is dat aantal afgenomen. Nu zijn er nog zo’n 100
verschillende mengsels.’’
De asfaltcentrales zijn in de afgelopen jaren
ook erg veranderd. ,,KAS is inmiddels 56 jaar
in productie”, zegt De Jonge. ,,Maar alleen de
buitenkant is nog origineel. Het hele binnenwerk
is in de loop der jaren aangepast naar de nieuwste eisen en technieken. Tegenwoordig houdt
een computer alle processen in de asfaltcentrale
in de gaten. Vroeger was het vooral een kwestie van goed kijken en luisteren naar afwijkende
zaken om vervolgens met een schroevendraaier
de benodigde aanpassingen te doen. Ook hadden we allerlei trucjes om onze voorraad bitumen
of vulstof te meten. Dat staat nu allemaal op je
scherm.”
Ook qua milieubelasting zijn de asfaltcentrales
ﬂink verbeterd. De Jonge: ,,De centrale van tegenwoordig zit vol ﬁlters, onder andere voor NOx
en stof. De uitstoot van CO2 beperken we door
aangepaste technieken in de branders en besturing. We worden regelmatig geauditeerd op onze
uitstoot voor onder andere de emissie en andere
processen. In het begin vond ik dat maar lastig,
want het kost best wat tijd. Maar inmiddels begin
ik er lol in te krijgen.”
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KWS Infra ook thuis
in de ‘natte’ onderhoudscontracten
Eind 2011 heeft de combinatie VIVO (KWS Infra, Volkerrail en Van Oord) het
natte onderhoudsperceel Noord aangenomen van Rijkswaterstaat Dienst Limburg. Het project betreft het meerjarig in stand houden van natte infrastructuur, inclusief verbeterwerkzaamheden.

Efﬁciënt markeren met de
Road Plotter
De Road Plotter is een quad, die is voorzien van slimme apparatuur. Het
uitzetten van tijdelijke of definitieve markeringen aan de hand van GPS en
digitale tekeningen is met dit apparaat snel en efficiënt uitgevoerd.

Concreet betekent dit dat wij de Maas van Venlo tot Den Bosch onderhouden.
Ook het Maas Waal kanaal, inclusief de verschillende complexen en bruggen,
behoort tot de scope van het werk. Het onderhoud bestaat uit het volledige
pakket van werktuigbouwkundige, elektrotechnische en civiele werkzaamheden.
Omdat het contract wordt uitgevoerd op basis van System Engineering
moeten alle werkzaamheden aantoonbaar conform de eisen zijn uitgevoerd.
Voor een goede registratie is geïnvesteerd in tablets, zodat de collega’s snel
en adequaat de registraties kunnen doen van het uitgevoerde werk. Door de
afwisseling in werkzaamheden en werklocaties zijn dit prima ondersteunende
tools voor onze medewerkers.
Komende tijd staat in het teken van het voorbereiden van het groot onderhoud aan de sluiscomplexen Lith en Weurt en de onderhoudswerkzaamheden
aan de stadsbrug in Venlo. Bij deze activiteiten is VIVO verantwoordelijk voor
het gehele proces van ontwerp, vergunningsaanvragen, werkvoorbereiding,
uitvoering en de oplevering.
Alle stappen en keuzes, die hierbij worden gemaakt, moeten aantoonbaar zijn
getoetst. Een en ander resulteert in een zeer grote uitdaging om de veelal
complexe werken in goede banen te leiden. Een van de grootste uitdagingen,
en een van de spectaculairste om te zien, is het onderhoud aan de 80 ton
zware hefdeuren in de oude sluis van Lith. Vanaf 14 april zijn de deuren uit
de sluis gehesen en vervolgens afgevoerd naar de Botlek. Daar zijn de deuren
geconserveerd. Op het moment van verschijnen van deze editie van Markant
zijn de deuren, conform planning, weer terug in de sluis gehangen.

De KWS Infra, vestigingen Zwijndrecht en Amsterdam-Heerhugowaard hebben de Road Plotter enige
tijd in gebruik en er ervaring mee
opgedaan. Vooral op grote projecten
is de Road Plotter een uitkomst. Er
wordt steeds meer digitaal gewerkt,
waardoor de informatie beschikbaar
is om te ‘plotten’ op de weg.
Grote oppervlakte
Een uitdagend project: het enorm
grote terrein van Rotterdam World
Gateway (RWG) op de Tweede
Maasvlakte is ingericht volgens een
bepaalde visie. KWS Infra, vestiging
Zwijndrecht ontving de opdracht om
het terrein, dat toen nog volledig
moest worden aangelegd, te ontwerpen en uit te voeren binnen een
zo kort mogelijk tijdsbestek. Efﬁciënt werken was hierbij een vereiste. De Road Plotter heeft mooi werk
kunnen leveren bij het uitzetwerk op
het 670.000 m2 grote RWG-terrein.
Met zekerheid heeft de Road Plotter
bijgedragen aan het snel en efﬁciënt
inrichten van het terrein.
Lange wegen
Door de juiste tekening te laden in
het systeem is het mogelijk om met
één man de lijnen sneller op de weg
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of een terrein uit te zetten dan op de
conventionele manier met drie man.
Wanneer de bestuurder van de quad
de lijn selecteert in zijn scherm kan
het rijdend uitzetten beginnen. Ook
slaat de Road Plotter een uitgifte op,
wat inzicht geeft over het uitgezette
gebied, inclusief de hoeveelheden.
Hiermee ontstaat een duidelijke rapportage met betrekking tot de uitzetgegevens en de kosten. Controle
over het totale project is hiermee
gewaarborgd. Optimale inzet van
het materieel binnen de wegenbouw
is hiermee een feit. De Road Plotter maakt het werk makkelijker en
efﬁciënter, waardoor ze een enorme
impact heeft op de gehele planning
van de productiecapaciteit. Tijdens
onderhoud en bouw van wegen als
de A7, A5 (Westrandweg) en A27
- A28 (De Utrechtse Tulp) heeft de
Road Plotter zich uitgebreid bewezen.
Meer weten of huren?
KWS Infra, vestigingen Zwijndrecht
en Amsterdam-Heerhugowaard
hebben de Road Plotter, inclusief bestuurder, beschikbaar voor
verhuur. Wilt u meer informatie of
een offerte opvragen? Mail dan naar
info@kws.nl

Handwerk en improvisatie
bij project ‘Afkoppelen
Gemeente Bergen’
Door veranderingen in ons klimaat
zorgen korte periodes met hevige
regenval voor overbelasting van het
waternet. Samen met de wens om in
nood niet meer te lozen op zee heeft
gemeente Bergen besloten het probleem grondig aan te pakken. KWS
Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard is de uitvoerende partij.
Project
In 2006 is er begonnen met het
project ‘Afkoppelen Gemeente Bergen’ waarbij in totaal van meer dan
11.000 kavels de hemelwaterafvoer
van het vuilwatersysteem afgekoppeld moeten worden. Het hemelwater wordt geïnﬁltreerd in de bijgelegen bodem.

Handwerk en improvisatie
Bij afkoppelen van de hemelwaterafvoeren van de kavels komt veel handwerk en improvisatie kijken. Vooral in
de smalle steegjes en binnenplaatsen.
,,Het is veel passen en meten en je
komt van alles tegen onder de grond:
stenen, stukken ijzer, oude putten en
vergeten opslagtanks”, aldus KWS
Infra bouwplaatsmedewerker Pim
Klaver. Het inﬁltreren van het water
gebeurt door middel van kratten,
drainageslangen, drainagebuizen en
vrije uitloop. Elke situatie vraagt om
z’n eigen oplossing.

Daarnaast zijn onder verschillende
pleinen bassinkelders met elk een inhoud van 10.000 m3 gebouwd, voorzien van zij- en bodeminﬁltratie. Het
hemelwater van de straten wordt
hierin opgeslagen en geïnﬁltreerd.
Vanwege de zandbodem zijn er in
Egmond ook speciale zakputten. Dit
zijn diepe putten waarbij de wanden
bestaan uit stenen zonder specie er
tussen waardoor het water hierdoor
makkelijk kan inﬁltreren.

Omgeving
De betreffende bewoners worden
eerst benaderd om samen te kijken
wanneer de geplande werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Het
is van belang om de werkzaamheden
netjes uit te voeren en de bestrating
en beplanting weer in een nette
staat achter te laten. ,,Het is wel
eens lastig met patronen in bestrating. Een foto van de originele staat
biedt dan uitkomst bij het terugplaatsen”, volgens Klaver

Project voltooid
Door de omvang van het project is
het nog niet helemaal bekend wanneer het precies afgerond is. ,,Het
opsporen van, in het verleden, foutief aangesloten aansluitingen vergt
veel tijd”, vertelt projectleider Coen
Heijne van gemeente Bergen.
Inmiddels zijn de eerste resultaten
zichtbaar. De vuilwaterstroming
richting de zuiveringscentrale is al
veel constanter dan in 2006.

Restauratie veersteiger Kamperland, opknapbeurt van
een ‘oude bekende’
In maart 2013 meldde de Provinciale Zeeuwse Courant dat de Gemeente
Noord-Beveland met een lastige klus ‘in haar maag’ zat. De monumentale
veersteiger in Kamperland moest worden gerenoveerd, waarbij de steiger
in originele staat moest blijven, maar tegen een zeer beperkt budget. De
gemeente zocht een uitvoerende partij, die het Rijksmonument tegen het

beschikbare budget weer veilig kan maken voor de toeristen, die gebruikmaken van het ﬁetspontje.
Voor Aquavia (dochter van KWS Infra, vestiging Roosendaal) is deze veersteiger een oude bekende. Ruim tien jaar geleden heeft het bedrijf de steiger al
eens grondig geïnspecteerd. Destijds is ook een raming opgesteld voor een
opknapbeurt. Naar aanleiding van het artikel in de krant zijn in maart opnieuw
contacten gelegd met de gemeente en ontving Aquavia een uitnodiging voor
de aanbesteding. Aquavia heeft de aanbesteding gewonnen met een vlijmscherpe prijs. Na gunning zijn we begonnen met de voorbereiding van de
werkzaamheden. In nauwe samenwerking met de gemeente en de directievoerder zijn de werkzaamheden tot in het kleinste detail voorbereid.
Deze uitgebreide voorbereiding heeft grote voordelen opgeleverd. De
opdrachtgever wist voor aanvang van de werkzaamheden precies waar het
project in ﬁnancieel opzicht zou eindigen en anderzijds wisten onze medewerkers precies welk onderdeel wel en welk onderdeel niet moest worden
aangepakt. Na deze intensieve voorbereidingsperiode kon er meteen na de
kerstvakantie begonnen worden met het demontagewerk van de steiger door
ons werkschip, de Ingrid B.
Wie na de eerste twee weken bij de steiger kwam kijken, zal vast geschrokken zijn. Het zag er niet direct uit of deze ‘ruïne’ weer een volledige steiger
zou worden. Na het demontagewerk kon echter worden begonnen met het
plaatsen van nieuwe palen en de verdere opbouw. Beetje bij beetje herrees
de veersteiger uit het Veerse Meer. Na vele uren was het houtwerk van de
steiger eind februari gereed. Gelukkig waren ook de weergoden ons goedgezind. Voor de opening van het recreatieseizoen is de volledige gerestaureerde
veersteiger, inclusief een nieuwe verﬂaag, op 28 maart jl. feestelijk geopend.
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KWS Infra
werkt aan herinrichting bedrijventerrein Boskoop
Net voor de kerstvakantie
vond de ondertekening plaats
van de overeenkomst tussen
Green Properties en KWS
Infra, vestiging Rotterdam.
Het contract betreft de
uitvoering van het herinrichtingsplan voor het voormalige
Connexxion terrein in
Boskoop.
Na de ondertekening van dit contract schoof wethouder Dazler van
de gemeente Boskoop op de stoel
van de kraanmachinist en voltooide
onder luid applaus probleemloos
de ofﬁciële starthandeling van het
project: het storten van de eerste
bak bims, die de ondergrond vormen
voor de inmiddels nieuw aangelegde
toegangsweg naar diverse bedrijven.
In opdracht van Green Properties
heeft Burgland Projectontwikkeling
door middel van een Design, Construct & Maintain (DCM) contract de
herinrichting en het onderhoud van
het Connexxion terrein aanbesteed.
Op basis van het Programma van
Eisen (PVE), waarin zowel de basis
inrichtingstekening als het handboek van de gemeente Boskoop is
opgenomen, heeft KWS Infra een
projectvoorstel ingediend. Een
belangrijke eis binnen het PVE is de

zettingeis van maximaal 15 centimeter in dertig jaar op de aan te leggen
hoofdrijbaan en trottoirs, die na
afronding van het project zullen worden overgedragen aan de gemeente
Boskoop.
Van de vijf genodigden heeft KWS
Infra uiteindelijk als enige partij
een offerte en basisplan ingediend,
wat uiteraard voor een onverwachte
wending in het aanbestedingsproces
zorgde. Daarnaast was het budget
van de opdrachtgever niet toereikend voor het door KWS Infra ingediende plan, waardoor er diverse
wijzigingen in de scope nodig waren.
Vanwege de naderende openings-

datum zorgde de opgelopen vertraging in het aanbestedingstraject
bij diverse nieuwe bedrijven op het
terrein voor wat zenuwen. Door slim
om te gaan met de planning van de
werkzaamheden kon KWS Infra de
benodigde bevoorradingsroutes en
parkeerplaatsen tijdig gereed hebben, waardoor de opening van zowel
de bouwmarkt als het sportcentrum
probleemloos doorgang konden
vinden.
De afgelopen maanden is door het
gehele team hard gewerkt aan het
slopen van de oude situatie, uitvoeren van saneringen en aanbrengen
van een zettingarme constructie

door het gebruik van EPS en bims.
Tot de grondwerkzaamheden behoorde ook het aanleggen van een
compleet rioolstelsel, inclusief gemaal, persleiding en de aansluiting
hierop van omliggende bedrijven.
Hierna volgde het aanleggen van
een fundering van puin, het asfalteren van de toegangswegen en de
bestratingswerkzaamheden op de
parkeerterreinen. Tenslotte zijn ook
de groenvoorzieningen en openbare
verlichting geplaatst. Momenteel is
de herinrichting van het bovengenoemde gebied zo goed als gereed
en werkt KWS Infra, vestiging Rotterdam aan de laatste afrondingspuntjes.

Weer een nieuwe mijlpaal op Paleiskwartier Den Bosch
Vanaf half mei is het Paleiskwartier in Den Bosch weer stuk verder gegroeid.
Met de oplevering van de woontoren Jheronimus, inclusief de omliggende
infrastructuur en oplevering van de Hofvijver, is er weer een kleine 2,5 hectare ingevuld. Na een aanloopperiode van zo’n anderhalf jaar heeft vanaf
oktober 2013 het uitvoeringsteam van KWS Infra, vestiging Roosendaal hier
zijn steentje aan bijgedragen.
In nauwe samenwerking met de KWS Infra- en Volker Wesselspartners Bouwbedrijf Wessels Zeist, Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, Aquavia en een
aantal externe partners op het gebied van onder andere grondwerk, staalconstructies en gevelbekleding is in mei een uniek project opgeleverd. Het

project is onder te verdelen in twee subprojecten; de aanleg van verhardingen, riolering en groenvoorzieningen rond de woontoren en de aanleg van een
vijver op het dak van de parkeergarage.
Het ontwerp voor het gehele project en de coördinatie tussen opdrachtgever
BV Paleiskwartier en de uitvoerende partijen wordt verzorgt door de afdeling
ontwerp van KWS Infra, vestiging Roosendaal in samenwerking met zusterbedrijf Aveco de Bondt. Het unieke zit hem vooral in de integraliteit en de vele
GWW-disciplines, die in dit project samen kwamen.

Een opsomming van het project in cijfers:
- 50.000 m3 grondwerk;
- 300.000 kilogram staalwerk;
- 500 stuks kunststof lassen;
- 2.500 eenheden natuursteen;
- 7.000 m2 trisoplast vijverafdichting;
- 85 stuks klapankers;
- 900 m2 gevelbekleding van polyesterbeton;
- 1.000 m2 kunststof damwand;
- 10.000 eenheden straatwerk;
- 1.500 houten palen;
- 150 m1 stalen hekwerken;
- 50 stuks bomen en 2.000 m2 overige beplanting;
- 4.000 m2 daktuinconstructie.
Al met al een project om trots op te zijn en weer een voorbeeld dat laat zien
dat KWS Infra en haar zusterbedrijven veel meer doen dan alleen asfalt en
wegenbouw.
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KWS Infra vervangt
boven- en onderbouw
Reijmerstokkerstraat

Verkeersafhandeling NSS
in goede handen bij
Trafﬁc Service Nederland

KWS Infra, vestiging Eindhoven werkt sinds eind vorig jaar in opdracht van de
gemeente Gulpen-Wittem aan het project Reconstructie Reijmerstokkerstraat
in het Limburgse Reijmerstok. Het dorpje ligt langs de provinciale weg N278.
Tot de zomer van 2014 wordt op diverse locaties in het dorp gewerkt aan het
vervangen van onder andere de riolering en de wegconstructie.

Op 24 en 25 maart vond in Den Haag de NSS, een nucleaire top waar meer
dan vijftig wereldleiders op afkwamen, plaats. De top was tot in de puntjes
voorbereid. KWS Infra deelneming Traffic Service Nederland (TSNed) was,
in opdracht van de betrokken wegbeheerders waaronder Rijkswaterstaat,
verantwoordelijk voor alle omleidings- en parkeerborden voor de top.

Het project is opgedeeld in vier fases. In de eerste fase is over 1.000 meter
de volledige wegconstructie van de Reijmerstokkerdorpsweg vernieuwd. Het
bestaande asfalt en de fundering van stol (klei) is verwijderd. Op voorstel
van KWS Infra zijn de vrijgekomen materialen volledig hergebruikt binnen de
werkgrenzen. Hiermee hebben we het aantal transportbewegingen drastisch
kunnen verminderen en ‘werk met werk’ gemaakt. Deze werkwijze is door
de opdrachtgever zeer gewaardeerd. De werkzaamheden van fase 1 worden
afgesloten met het aanbrengen van een nieuwe deklaag.
De tweede fase van het project bestaat uit het uitbreiden van een bestaande
regenwaterbuffer en het afkoppelen van het hemelwater. De bestaande
regenwaterbuffer wordt met 2.000 m3 extra bergingscapaciteit vergroot. Het
wegwater en hemelwater van de bebouwing wordt afgekoppeld van de buffer
om zo het bestaande rioolstelsel te ontlasten en de waterhuishouding zoveel
mogelijk binnen het gebied te houden. Vervolgens zal in deze fase de deklaag
worden vernieuwd over circa 400 meter.
Fase 3 bestaat uit het vervangen van 620 meter bestaand riool in de Dorpsstraat. In de basisopdracht werd over een lengte van circa 400 meter een regenwaterstelsel aangebracht en de bovenbouw vernieuwd. Na diverse onderhandelingen gaat KWS Infra in deze fase het volledige riool, inclusief kolken
en huisaansluitingen DWA / RWA, vernieuwen. Dit betekent een aanzienlijke
aanvulling op de werkzaamheden. In het kader van de bereikbaarheid voor de
bewoners zal in deze fase gefaseerd worden gewerkt.

Fotografie: Rien van Zanen

De vierde fase betreft een apart gedeelte binnen het project. De Groenestraat
ligt aan de andere kant van Reijmerstok. De werkzaamheden bestaan uit een
gedeelte binnen en een gedeelte buiten de bebouwde kom. Het gedeelte
buiten de bebouwde kom betreft een volledige reconstructie van de bovenbouw, identiek aan fase 1. Op het gedeelte binnen de bebouwde kom is een
aanvulling van toepassing. Hier zal over een lengte van circa 200 meter het
bestaande riool vervangen worden voor een gemengd stelsel. Verder wordt
hier ook de bovenbouw volledig vernieuwd.
De verwachting is, indien alle aanvullingen definitief opdracht worden, dat
het project vlak voor de bouwvak zal worden opgeleverd.

‘Verboden te parkeren van zondag
23 t/m dinsdag 25 maart’, ‘Afrit A4
dicht ivm nucleaire top’, ‘Doorgaand
verkeer gestremd ivm nucleaire top’.
Het zijn enkele voorbeelden van
verkeersborden, die speciaal voor
de top in Den Haag zijn gemaakt. In
totaal waren er duizenden verkeersborden nodig om het verkeer in heel
Nederland tijdens de top in goede
banen te leiden.
Trafﬁc Service Nederland heeft,
naast het plaatsen van de bebording,
het ontwerp van alle bebording en
omleidingsroutes voor haar rekening
genomen. Vervolgens werden de
vooraankondigingsborden geplakt
en geplaatst door heel Nederland.
Op deze wijze wisten de weggebruikers dat er iets ging spelen en, uit
het geringe aantal ﬁles op de dagen
van de NSS, bleek dat de waarschuwingen hun effect hebben gehad.
Daarna volgden de omleidingsborden. Dit is in etappes gedaan, waarbij werd gewerkt met zes ploegen,
die de gehele week voorafgaand aan
de top in touw zijn geweest.

calamiteitenploegen tijdens de
top en botsabsorbers ten behoeve
van het beschermen van gestrande
voertuigen en bergers. Hiervoor
stonden ook de collega’s van KWS
Infra zusterbedrijf Wilchem paraat
om, waar nodig, met hun specialistische werkzaamheden en materieel TSNed te ondersteunen.

Verkeersafhandeling
Nucleaire Top in cijfers
• 2000 bakens;
• 450 parkeerverboden;
• 150 vooraankondigingen t.b.v.
de diverse afsluitingen;
• 5500 kegels voor plaatsing
afzettingen;
• 3500 stuks omleidings-/routeborden;
• 30 botsabsorbers t.b.v. het
incident management;
• 2 extra botsabsorbers t.b.v.
het plaatsen en verwijderen
van de afzettingen;
• 34 afzettingsploegen;
• 3 hoofduitvoerders;
• 10 uitvoerders.

Ook verzorgde TSNed de inzet van
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
,,Pak die kans met beide handen aan en zet je voor meer
dan honderd procent in”
Social Return On Investment (SROI) betekent voor KWS Infra ‘iets
teruggeven aan de samenleving’. Het is voor ons onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De overheid heeft het instrument SROI ontwikkeld met als doel het creëren van werk voor uitkeringsgerechtigden. Omdat het totale inkoopvolume van alle overheden
in Nederland miljarden bedraagt, biedt dat de gelegenheid, om via
voorwaarden in aanbestedingen van werkgevers te vragen, om werkplekken voor uitkeringsgerechtigden aan te bieden.

COLOFON
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KWS Infra bv
Afdeling Communicatie
Postbus 217
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Website
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Graag willen wij één van onze SROIsuccessen presenteren: Bas Bosgraaf,
35 jaar en woonachtig in Leeuwarden.
Bas is via de gemeente Leeuwarden
in 2013 gestart als grondwerker bij
KWS Infra, vestiging Leek: eerst op
het project Overijsselselaan in Leeuwarden en nu bij de Rioolvervanging
Ferdinand Bolstraat in diezelfde stad.
Markant vroeg Bas naar zijn ervaringen.
Wat deed je voordat je bij KWS Infra,
vestiging Leek aan het werk kwam?
,,Ik heb een aantal jaren van een
bijstanduitkering moeten leven. Door
faillissement van mijn vorige werkgever ben ik mijn vaste baan kwijt
geraakt. Ik wilde heel graag werken
en ben actief op zoek gegaan naar

een baan. Zo ﬁetste ik bijna elke dag
langs bedrijven met de vraag of er nog
werk was. Het antwoord was overal
hetzelfde: nee.”
,,Mijn hoofddoel was om mijn koopwoning te behouden. Ik ontving
iedere maand een uitkering, maar
mijn hypotheek en andere vaste
lasten waren nagenoeg gelijk aan dat
bedrag. Er bleef geen geld over om
boodschappen te doen. Maandenlang
at ik een sneetje brood als avondeten.
Of ik schoof aan bij familie of vrienden. Uiteindelijk kon ik terecht bij de
Voedselbank. Zo heb ik twee jaar lang
geprobeerd rond te komen. Dat viel
mij erg zwaar. Geen (zicht op) werk
maakt moedeloos.”
,,In mei 2013 werd ik gebeld door
de gemeente Leeuwarden dat er een
vacature als grondwerker was bij KWS
Infra. Ik sprong een gat in de lucht
toen ik, na een kennismakingsgesprek
met projectleider Derk Begeman
en HRM adviseur Yvonne Koch, kon
starten!”

eigen kan maken. Ik heb gevraagd of
ik af en toe extra kan werken naast
mijn reguliere werkdagen. Binnen de
normen van de arbeidstijdenwet was
dat mogelijk en zo ben ik af en toe
werkzaam op twee projecten. Het
voordeel is dat ik rond 17.30 uur een
warme maaltijd krijg op het werk. In
het begin had ik blaren in mijn mond,
omdat ik geen warm eten meer gewend was. Ik heb er plezier in en kan
mijn ﬁnanciële situatie weer op peil
brengen. In april krijg ik eindelijk
wat meer lucht, want dan wordt mijn
hypotheek na vijf jaar verlaagd. Voor
mij is er bij KWS Infra in ieder geval
werk tot eind 2014. Ik hoop dat ik
daarna kan blijven”.
Wat zou je als tips willen meegeven
ten behoeve van SROI?
,,Voor de uitkeringsgerechtigden,
die een kans op werk krijgen: pak die
kans met beide handen aan en zet je
voor meer dan honderd procent in.
Laat zien dat je graag wilt werken.
Stel vragen aan de collega’s en je
leidinggevende, denk om de veiligheid en wees behulpzaam. Zo helpen
we in de Ferdinand Bolstraat oude
mensen met rollator de open gebroken weg over te steken op de daartoe aangewezen plaatsen”.

SROI

Wat is je ervaring bij KWS Infra tot nu
toe?
,,Geweldig! De samenwerking met
de collega’s is heel prettig. Ik krijg
goede begeleiding op het werk, waardoor ik mij het vak van grondwerker

