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KonwéCity

Het nieuwe stil wegdek concept voor stedelijk gebied
Voor het eerst is er asfalt dat niet alleen geluid reduceert, maar deze reductie ook langer vasthoudt en vrijwel net zo lang
meegaat als ‘normaal’ asfalt. KWS Infra heeft na lang onderzoek een manier gevonden om geluidsreductie en levensduur
in één mengsel te combineren: KonwéCity.
wegdekken, waarvan de geluidreductie langer gehandhaafd blijft.
KWS Infra heeft de nieuwe geluidregelgeving aangegrepen om een nieuw
product te ontwikkelen met de naam
KonwéCity. Zoals de naam al zegt is
de KonwéCity speciaal bedoeld voor
toepassing in stedelijk gebied.

De aanleg van stille wegdekken is de meest toegepaste maatregel om geluidoverlast door wegverkeer bij de bron aan te pakken. Al geruime tijd worden
stille wegdekken toegepast en worden nieuwe typen ontwikkeld. De ervaring
leert dat niet elk type stil wegdek zonder meer op elke locatie kan worden
toegepast. Er is steeds meer maatwerk nodig om de geluidproblematiek op een
speciﬁeke locatie op te lossen. Voor stedelijk gebied is, naast het stille wegdek
als bronmaatregel, eigenlijk geen goed (betaalbaar) alternatief voor handen.
Sinds 1 juli 2012 is de Wet Geluidhinder gewijzigd. De nieuwe geluidregelgeving houdt rekening met geluideffecten van stille wegdekken op de lange
termijn. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie stille

KonwéCity is een SMA-achtig asfaltmengsel, gebaseerd op een ander
mengselconcept dan gebruikelijk.
Bijzonder aan KonwéCity is dat, voor
wat betreft de geluidreductie, de
focus vooral ligt op het optimaliseren
van de oppervlaktetextuur. Door de
vlakke textuur wordt de band minder
in trilling gebracht, waardoor minder
geluid wordt opgewekt en dus ook
minder geluid hoeft te worden gereduceerd.
Om eenzelfde geluidreductie te
realiseren als met de huidige generatie stille wegdekken, kan met minder
poriën in het asfaltmengsel worden
volstaan. Resultaat is een dichter asfalt met een betere weerstand tegen
rafeling.

Altijd op zoek naar de juiste balans
KWS Infra wil bij de realisatie van haar projecten op duurzame wijze ondernemen. Wij kunnen namelijk alleen succesvol zijn en blijven als de wensen en verwachtingen van de samenleving, waarin wij opereren, op een goede manier
worden ingevuld. Dit betekent dat we steeds de juiste balans zoeken tussen people (sociaal), planet (ecologisch) en
proﬁt (economisch). Elke bedrijfsbeslissing heeft invloed op onze stakeholders, zoals opdrachtgevers, medewerkers, omwonenden en leveranciers. In overleg met deze belanghebbenden komen we
vervolgens tot de meest passende oplossing voor dat moment, zowel qua ontwerp als uitvoering.
In deze uitgave van Markant leest u onder andere hoe wij omgaan met het duurzaamheidsvraagstuk
op onze projecten. Uiteraard komen ook andere onderwerpen aan bod. Veel leesplezier!
Rolf Mars
Lid Centrale Directie KWS Infra
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Keileem en betongranulaat als
duurzame bouwstoffen voor een
nieuw dierenpark
KWS Infra werkt mee aan het nieuwe
Dierenpark Emmen. De gebouwen in het
park worden gebouwd met duurzaam
keileem en betongranulaat.
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Sportlandgoed De Haamen Een leven lang sporten
KWS Infra dochter Van Kessel Sport en
Cultuurtechniek bouwt het Sportlandgoed De Haamen in het Limburgse Beek.
Met speciale aandacht voor de minder
valide sporters.
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Project KARGO - Vervanging
Loenerslootsebrug
Samen met Mercon vervangt en renoveert KWS Infra acht stalen bruggen over
het Amsterdam-Rijnkanaal. Eind juni was
de Loenerslootsebrug aan de beurt.

Bijkomend voordeel van de vlakke
oppervlaktetextuur van KonwéCity
is dat de rolweerstand bijzonder
laag is. In vergelijking met andere
deklaagmengsels blijkt KonwéCity hierop als een van de beste te
presteren. Een lage rolweerstand
betekent een lager brandstofverbruik. Naast de gunstige akoestische
eigenschappen is ook de te bereiken
CO2-reductie een belangrijk argument voor toepassing van KonwéCity. Na testen op een vijftal proefvakken in 2013 is KonwéCity dit jaar
op grotere wegvakken aangebracht
in Rotterdam, Haarlem, Leeuwarden,
Didam, Deurne, Heemskerk, Breda
en Amsterdam.
Met KonwéCity heeft KWS Infra een
nieuw stil wegdek, dat minimaal
voldoet aan de categorie dunne
deklagen A. De afronding van de
Cwegdek-procedure zal in het najaar
van 2014 plaatsvinden. Dit wordt
met vertrouwen tegemoet gezien.
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Winterdienst
met innovatie

Duurzaam,
onderhoudsarm en
toekomstvast!

KWS Infra bespaart zestig
procent brandstof met
De Groene Aggregaat
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De Mini-PPS voor de openbare ruimte
Een manier om projecten niet
alleen goedkoper, innovatiever,
duurzamer en sneller te realiseren, maar ook met een beter resultaat en een betere risicobeheersing voor de opdrachtgever: het
kan met de Mini-PPS van VolkerLink. Dit samenwerkingsverband
van VolkerWessels-bedrijven KWS
Infra, Van Hattum & Blankevoort
en Vialis biedt opdrachtgevers
het voordeel van volledige ontzorging, waarbij ﬁnanciële slagkracht
overblijft voor andere doeleinden. Met de Mini-PPS richten we
ons op decentrale overheden en
werken in de openbare ruimte;
van verkeersdoorstroming en park
tot kunstwerk en sportveld.

Gemeenten krijgen meer taken, maar
hebben daarvoor minder capaciteit,
kennis en middelen beschikbaar. De
Mini-PPS biedt gemeenten de kans
om ambities waar te maken en tegelijk
een gezond huishoudboekje te bewaren. De gemeente kan zich zo richten
op regie en wij op het volledig ontzorgen van de gemeente, door verder te
kijken dan alleen de realisatie.
Onze visie is dat projecten op een

functionele wijze worden uitgevoerd,
waarbij partijen zich meerjarig aan
elkaar verbinden om daarmee de
maatschappelijke investering te realiseren tegen zo laag mogelijke life-cycle kosten. Door ontwerp, realisatie,
onderhoud en zo nodig ﬁnanciering
samen te nemen, zijn we hiertoe
in staat. Op basis van aantoonbaar
geleverde en vastgestelde prestaties
kan vooraf een vast uitgavenpatroon
voor onze opdrachtgevers gegarandeerd worden. Met andere woorden:
wij ﬁnancieren de bouw voor en
tijdens de onderhoudsfase zijn alle
kosten verwerkt in de vaste beschikbaarheidsvergoeding. Deze beschikbaarheidsvergoeding houdt in dat er
in termijnen wordt betaald over de
looptijd van de overeenkomst. Indien
we geen prestatie leveren conform
afspraak, dan hoeft er niet betaald te
worden. Voor de gemeente betekent
dit zekerheid over het project voor
langere termijn.
De samenwerking start met een verkenning van het vraagstuk. Gezamenlijk wordt bepaald wat de werkelijke
vraag is en wordt een quick-scan uitgevoerd. Bij gebleken haalbaarheid
wordt een overeenkomst opgesteld
met de opdrachtgever, VolkerWes-

sels en onze exclusieve partner: Bank
Nederlandse Gemeente (BNG Bank)
wanneer ﬁnanciering gewenst is. Het
project wordt vervolgens functioneel
gespeciﬁceerd. Als gevolg van de koppeling tussen functionele speciﬁcatie,

prestatiegericht onderhoud (assetmanagement). Wanneer de gemeente zich tijdens de samenwerking
genoodzaakt ziet om op een andere
manier invulling te geven aan haar
beleid (ﬂexibiliteit), dan zijn her-

ontwerp en uitvoering ontstaat er een
volledige optimalisatie van het plan en
grip op het gewenste eindresultaat.
VolkerWessels is verantwoordelijk
voor de vertaling van de functionele
eisen in het ontwerp, de realisatie en
het meerjarig onderhoud. De gemeente heeft vervolgens de mogelijkheid
om de status van het werk te valideren
en behoudt zodoende de regie. Daarbij bestaat voor gemeente en burger
de mogelijkheid om opmerkingen of
verzoeken te plaatsen, welke meegenomen kunnen worden in het ontwerp.

overwegingsmomenten met exitopties aanwezig.

Wanneer de onderhoudstermijn is verstreken, eindigt de overeenkomst. De
garantieperiode van het werk gaat dan
van start. Partijen hebben uiteraard
ook de mogelijkheid om de samenwerking voort te zetten in de vorm van

Voor meer informatie
over VolkerLink en
de Mini-PPS, ga naar
www.volkerlink.nl
of scan de QR-code.

De Mini-PPS biedt een standaardroute op basis van contractvorm
UAV-GC 2005. Voor een vaste
beschikbaarheidsvergoeding nemen
VolkerWessels en BNG Bank speciﬁcatie, ontwerp, aanleg, onderhoud,
ﬁnanciering en risico’s over. De kern
van de Mini-PPS is volledige ontzorging. Financiering en meerjarig
onderhoud kunnen naar behoefte
worden toegevoegd.

Omgevingsmanagement
in de praktijk: Dijkverbetering ’t Gein
Vervolg van pagina 1.
EMVI en omgevingsmanagement:
twee woorden die onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn en facetten die
we steeds vaker tegenkomen in het
werk. In een eerdere editie van de
Markant kon je al lezen over omgevingsmanagement en EMVI. Maar hoe
werkt omgevingsmanagement in de
praktijk?
Twee lange, smalle dijken langs rivier
’t Gein tussen Driemond en Abcoude
ondergaan groot onderhoud aan
de dijkwegen. Ook worden de vele
regelbare inlaten vervangen, is palenbeschoeiing aangebracht en is met klei
de onderberm van de dijk verzwaard.
Alle werkzaamheden worden afgestemd met omwonenden en bedrijven,
die zo min mogelijk last willen hebben
van de werkzaamheden. De communicatie met de mensen uit de omgeving
is van het grootste belang: met een
mooi woord: omgevingsmanagement.
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Economisch Meest Voordelige
Inschrijving (EMVI)
In het plan van aanpak heeft KWS
Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard ingezet op een goede en
duidelijke strategie, die bestaat uit
het beperken van overlast en een
optimale communicatie met de mensen in de omgeving. Opdrachtgever
Waternet heeft zijn waardering over
de plannen uitgesproken door een
goede EMVI score op basis waarvan
KWS Infra het werk heeft aangenomen.
Omgevingsmanager
Er is heel duidelijk één persoon
aangewezen als omgevingsmanager.
Bart Vergeer is het aanspreekpunt
voor iedereen. Tijdens de bewonersavond, bezoeken aan huis of
een telefoontje met een vraag of
opmerking is hij het gezicht van de
organisatie. Vergeer is bij iedere

omwonende bekend. Vergeer is na zijn
stage en afstuderen direct bij KWS Infra in dienst gekomen. Dit is het eerste
grote project, waar hij de rol van omgevingsmanager heeft. ,,Het was best
wel even wennen aan de nieuwe rol”,
vertelt Vergeer. ,,Ik leer wel ontzettend veel en je ontmoet veel mensen.
Met de ondersteuning vanuit Waternet, de projectleiding en de collega’s
van Communicatie loopt het goed.”

Communiceren
Uiteindelijk is communiceren en
informeren zeer belangrijk op een
project. Als omwonenden goed geinformeerd zijn en gehoord worden,
voelen ze zich gewaardeerd en is
er wederzijds begrip. Niet dat alles
perfect gaat wat betreft de communicatie, maar daar kunnen wij dan
ook weer van leren.

Aquavia werkt mee aan duurzame

waterbehandelingsinstallatie
Van Opdorp Transportgroep

KWS Infra realiseert

extra spoorbaan voor Waterland
Terminal

Aquavia, dochterbedrijf van KWS Infra, vestiging Roosendaal-Sas van Gent,
werkt op het terrein van Van Opdorp Transportgroep in Sas van Gent aan de
aanpassing in de waterbehandeling voor het reinigen van transportmaterieel.
Beide bedrijven hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. Markant
sprak met Henk Hamelink, manager HR / SHEQ bij Van Opdorp.

,,Van Opdorp Transportgroep neemt al jaren haar verantwoordelijkheid als
het gaat om duurzaam ondernemen. Bij de SEDEX (Supplier Ethical Data
Exchange) wordt verantwoording afgelegd over de arbeidsnormen, gezondheid & veiligheid, milieu en bedrijfsethiek. Daarnaast nemen we deel aan
het Carbon Disclosure Project door jaarlijks te rapporteren over de omvang
van onze CO2-emissies, reductiedoelstellingen en de realisatie hiervan en de
gevolgen van de klimaatverandering door onze onderneming. Ook leggen we
verantwoording af hoe het omgaan met klimaatverandering is ingebed in de
organisatie.”
,,Van Opdorp levert op haar terrein faciliteiten voor het volledig reinigen van
transportmaterieel. Het vrijkomende water wordt behandeld voor het wordt
geloosd op het oppervlaktewater. Bij de afwegingen voor de vernieuwing
van onze installatie voor de behandeling van het afvalwater en alle daarbij
behorende afvalwaterleidingen, verzamelputten en andere waterstromen,
zijn we uitgegaan van ons duurzaam ondernemen principe. Dit betekent extra
aandacht voor het beschermen en bevorderen van een gezond en veilig milieu,
het versterken van de lokale samenleving, efficiënt omgaan met de schaarse
middelen zoals schoon water en, waar mogelijk, terugwinnen van energie of
deze schaarse middelen.”
,,We gingen dan ook op zoek naar een betrouwbare partner, die duurzaamheid ook hoog in het vaandel heeft staan. Voor de beton-, riool- en grondwerkzaamheden zijn we uitgekomen bij Aquavia. Als we kijken naar vakkennis,
inbreng en manier van aanpak is onze keuze een juiste geweest. De LEAN-benadering (Samen Slimmer Bouwen, red.) leverde direct een aantal winstpunten en efficiencyslagen op. Ook in de uitvoering heeft Aquavia bewezen een
geschikte partij te zijn.”

Een uitgekiend ontwerp, een doordachte planning en een goede samenwerking
met opdrachtgever en partners: zo kan de aanleg van een extra spoorlijn op het
terrein van Waterland Terminal in Amsterdam worden getypeerd. Tegelijkertijd
zorgde KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard ervoor dat de activiteiten van Waterland Terminal, ondanks de aanleg van de aanvullende infrastructuur, doorgang konden vinden.
Waterland Terminal is een overdekte overslagterminal. In Europa zijn in totaal
zes van deze zogenoemde ‘All Weather’ terminals, waarvan de Amsterdamse variant de grootste is. Schepen kunnen bij Waterland Terminal naar binnen varen
om hun lading te lossen. Dit heeft als groot voordeel dat kwetsbare producten
als staal en papier droog kunnen worden geladen en gelost. De binnengekomen
producten worden vervolgens via vrachtwagen, binnenvaartschip of goederentrein verspreid over het Europese achterland.
De enkele spoorbaan, die de terminal met het Nederlandse spoornet verbond,
kon het transport van de goederen door groei van de overslag amper bijbenen.
Medio 2012 benaderde Waterland Terminal KWS Infra, vestiging AmsterdamHeerhugowaard, om de mogelijkheden van een tweede spoor te bekijken.
Vanuit KWS Infra zijn de collega’s van zusteronderneming VolkerRail ingeschakeld om met hun expertise bij te dragen aan een oplossing, die zo min mogelijk
ruimte in beslag zou nemen om verlies van opslagcapaciteit te voorkomen.

,,Door deze aanpak wordt na realisatie van het project het milieu minder
belast, de veiligheid gewaarborgd, schaarse middelen zo minimaal mogelijk
aangewend en energie teruggewonnen tijdens het productieproces. Als eind
van 2014 het gehele project is afgerond, kunnen alle betrokkenen trots zijn op
de realisatie van een duurzaam project.”
Het tweede spoor moest aansluiten op de bestaande rails door middel van een
wissel. En juist een wissel neemt veel ruimte in beslag. In de voorbereidende
fase zijn diverse varianten bekeken, waarmee de wissel op een zo klein mogelijke oppervlakte gerealiseerd kon worden.
Na het maken van het deﬁnitieve ontwerp heeft KWS Infra een planning opgesteld, waarbij het operationele aspect van het terrein van Waterland Terminal zo
min mogelijk werd beïnvloed.
Op 7 april jl. startten de werkzaamheden, die in totaal acht weken in beslag namen. Door een goede samenwerking tussen KWS Infra, VolkerRail en Waterland
Terminal is het project naar tevredenheid van alle betrokken partijen verlopen.
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Keileem en betongranulaat als duurzame bouwstoffen
voor een nieuw dierenpark
In Markant houden we u elke
editie op de hoogte van de ontwikkelingen en vorderingen van de
aanleg van het nieuwe Dierenpark
Emmen (Wildlands Adventure Zoo
Emmen), waarin een groot deel van
de VolkerWessels-familie, waaronder KWS Infra, actief is. Binnen
dit project is duurzaamheid erg
belangrijk. Hoe gaan we hiermee
om bij de bouw van de nieuwe
dierentuin?
Al in de aanbestedingsfase was de
hoge duurzaamheidsambitie van de
opdrachtgever duidelijk.
Naast de gestelde eisen van de provincie vindt opdrachtgever Dierenpark Emmen duurzaamheid belangrijk voor haar imago en educatie. De
volgende eisen op het gebied van
duurzaamheid zijn aan het project
gekoppeld:
- In de exploitatiefase CO2neutraal;
- 100 procent gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
- Duurzaam bouwen conform richtlijn GPR Gebouw.
Arjan Berens is namens zusteronderneming Koenen Bouw betrokken
bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de diverse
gebouwen.
Berens: ,,GPR is een tool waarmee
aangetoond kan worden hoe duurzaam je bezig bent. GPR Gebouw is
heel strak en biedt weinig ruimte
voor eigen invulling. Aangezien een
dierentuin wat gecompliceerder
en breder is, is een GPR Dierentuin
ontwikkeld. Daarin kunnen we, naast
het materiaalgebruik, scoren op het
gebied van onder andere toegankelijkheid, bereikbaarheid, ﬂexibiliteit,
energieverbruik en daglichtgebruik.”

Fotografie: Chris Bonis

Bouwen met leemsteen
De Drentse bodem zit er vol mee:
keileem. De grondsoort wordt al
gebruikt in de bouw, bijvoorbeeld
als stuc. Berens: ,,Maar wij maken
er stenen van, die worden gebruikt
in de gebouwen. Producent Oskam
uit Lekkerkerk heeft een energiezuinige techniek ontwikkeld, waarmee
leemstenen worden gemaakt, die
sterk genoeg zijn voor gebouwen. In
Wildlands staan straks een entreegebouw en twee restaurants, waarin
leemstenen zijn gebruikt. Het
streven is zoveel mogelijk te bouwen
met lokale, secundaire en biobased
grondstoffen. De leemstenen passen
perfect in dat plaatje!”
De leemgrond wordt op de bouwlocatie opgegraven en verwerkt. De
productiemethode is een combinatie
van low tech en high tech. ,,De leem

wordt in een loods gedroogd aan
de lucht”, legt Berens uit. ,,Vervolgens wordt de leem in een machine
gestopt, die het kapotslaat tot ﬁjn
poeder. Het leempoeder wordt
gemengd met zand en kalk om het
sterker te maken. Door de stenen
onder hoge druk te persen, behouden de leemstenen hun vochtregulerende eigenschap, die schimmelvorming voorkomt. Daarnaast slaat
een leemstenen muur warmte op en
geeft deze geleidelijk af, wat zorgt
voor een prettig binnenklimaat.”
Betongranulaat
,,Na een lange onderzoeksperiode
kwamen we erachter dat toepassing
van betongranulaat in het te gebruiken beton enorm geschikt is voor
dit project”, vertelt Berens. ,,Simpel gezegd, wordt het grove grind
vervangen door betongranulaat, dat
vrijkomt bij de sloop van gebouwen,
bruggen, enzovoort. Hierdoor wordt
grind niet gedowncycled, maar beton gerecycled.”

Daarnaast wordt het park gebouwd
aan de rand van Emmen. Voordeel
van deze locatie is dat de betoncentrale naast de breker staat. ,,Hierdoor is de transportafstand van het
betongranulaat naar de centrale tot
het minimum beperkt”, legt Berens
uit. ,,Dat scheelt in prijs en CO2-uitstoot. Twintig procent betongranulaat als vervanger van grind is
toegestaan. Een hoger percentage
mag ook, maar dan wordt er beton
op samenstelling geleverd.”
Na testen is besloten al het te storten beton op de bouw te voorzien
van vijftig procent betongranulaat.
Onlangs is getest met beton voorzien van 100 procent betongranulaat. Berens: ,,Dit verliep naar
wens en zal worden uitgebreid naar
overige toepassingen. Kortom, met
bovengenoemde toepassing doen
we geen concessies aan kracht of
kwaliteit van beton, maar verduurzamen we ons beton.”

Naast het gebruik van keileem en betongranulaat worden in Wildlands
ook andere duurzame initiatieven ontplooit. Enkele voorbeelden:
- Hergebruik van hekwerken van de dierenverblijven uit het oude
park;
- Hergebruik van bruggen;
- Hergebruik van sloophout en dergelijke voor thematisering
(om de ‘look and feel’ van een gebouw kracht bij te zetten en het
eruit te laten zien alsof het hier al jaren staat).
Kortom: nieuwe initiatieven op het gebied van bouwen en infra worden
toegepast in het dierenpark. We gaan zeer bewust om met de keuze van
materialen en waar ze vandaan komen.
Fotografie: Chris Bonis
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VolkerInfra tenders
zijn duurzaam
Duurzaamheid is een begrip dat steeds belangrijker wordt. Het wordt voor bedrijven een steeds
belangrijkere randvoorwaarde voor succes. Overheden willen een duurzaam beleid: een duurzame
omgeving met duurzame infrastructuur. Al lange
tijd gebruiken overheden DuboCalc als onderdeel
van EMVI-criteria. Met DuboCalc zijn alle milieueffecten van een materiaal, vanaf de winning tot
en met de sloop (dus de gehele levenscyclus),
en het energiegebruik van een Grond- Weg- en
Waterbouwwerk te berekenen.
Maar duurzaamheid gaat verder. Duurzaamheid
is een containerbegrip. Opvattingen variëren
van leefbaarheid, milieu, klimaat, levensduur tot
ecologisch. En onze opvattingen hierover verwoorden we weer in de EMVI-plannen.
In de huidige tenders die de werkmaatschappijen met VolkerInfra draaien, zoals de sluizen
bij Limmel en IJmuiden, is duurzaamheid ook een
EMVI-criteria. En de duurzaamheidstrein dendert
verder. We hebben nog aardig wat tenderstations voor ons liggen. De Beatrixsluizen, N18 Varsseveld-Enschede, A10 Zuidas, SAA A6 Almere,
A15 Ressen-Zevenaar, A7 Ringweg Groningen,
A27/A1 Eemnes-Amersfoort en ga zo maar door.
Al deze tenders zullen gepaard gaan met visies op
duurzaamheid.
Kijk bijvoorbeeld naar de Rotterdamse Baan, de
Haagse boortunnel, waarvan de aanbesteding
nu is gestart. De Gemeente Den Haag heeft de
ambitie om dit project hét voorbeeld te laten zijn
van duurzame infrastructuur in Nederland. Om
een eenduidig EMVI-criterium te kunnen hanteren, waarmee duurzaamheid expliciet wordt
meegenomen in de aanbesteding, is een team van
experts samengesteld waarin onder andere de
TU Delft en Vernieuwing Bouw participeren. En
nu zijn wij aan zet, voor de Rotterdamse Baan en
voor alle tenders die volgen. Voor VolkerWessels
en voor de maatschappij. In de komende maanden gaat VolkerInfra met en voor KWS Infra, Van
Hattum en Blankevoort, Vialis en VolkerRail hard
aan de slag met vele tenders. Van elkaar, voor
elkaar!

VolkerInfra:
Van elkaar, voor elkaar!
Voor grote, multidisciplinaire projecten en onderhoudscontracten hebben de infrastructurele
bedrijven van VolkerWessels (KWS Infra, Van
Hattum en Blankevoort, Vialis en VolkerRail) een
samenwerkingsverband opgezet onder de naam
VolkerInfra. Binnen deze organisatie wordt alle
kennis en ervaring op het gebied van dit soort
projecten gebundeld en bewaard om in toekomstige werken ons voordeel mee te doen. VolkerInfra is van en voor de diverse werkmaatschappijen
Vandaar ook het motto: Van elkaar, voor elkaar!

Tender Traverse Harlingen
Duurzaamheid als scoringskans
De alliantie Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en gemeente Harlingen hebben een Design en Construct (UAV-gc 2005) contract in de markt gezet voor de traverse N31 Harlingen. De combinatie
KWS-Hegeman (KWS Infra en Hegeman Beton- en Industriebouw) maakte hiervoor een aanbieding.
De procedure was een Europese aanbesteding, waarbij minder hinder en duurzaamheid EMVI doelstellingen waren.
Speciﬁek het aspect ‘duurzaamheid’ is interessant, omdat dit aansluit bij het beleid van onze
organisatie en het denken van onze medewerkers. In de aanbieding van ‘Tender Harlingen’ is het
duurzaamheidaspect verwoord in een kwaliteitsdocument ter onderbouwing van de aanbieding.
Als maximale score is een ﬁctieve korting van € 5.000.000,- mogelijk.
Combinatie KWS-Hegeman heeft haar duurzaamheidsdoelstellingen gefocust op de volgende zaken:
- Optimaal gebruik van bouwstoffen;
- Optimale inzet van transportmogelijkheden met minimalisatie van de milieubelasting tot gevolg;
- Optimale inzet van duurzame energie binnen het werk.
In onderstaande tabel zijn de kritische prestatie indicatoren verwoord in zogenaamde KPI’s.
Doelstelling
Opdrachtgever

Gekozen aanpak

Ambitie

Gehanteerde KPI’s

Kwantitatief effect
besparing

Optimaal gebruik
van bouwstoffen

1. Besparen van
materiaal
2. Recycling van
materialen
3. Ontwerp voor
hergebruik

1. Maximaal 1 MIO
ton materiaal
gebruikt voor de
realisatie van het
werk
2. Ten minste 40%
aandeel hergebruikt materiaal in
het werk
3. 75% herwinbaar
materiaal na de
levensduur

1. Materiaalgebruik
in ton
2. % hergebruikt
materiaal
3. % herwinbaar
materiaal

1. Ton CO2
2. Ton CO2
3. Buiten
scope

Optimale inzet
van transport

Verminderen van
transport per as

20% vermeden transportkilometers per as
gedurende het werk

vermeden tonKm
per as

Ton CO2

Optimale inzet van
duurzame energie
binnen het Werk

1. Realisatie Energieproducerende N31
2. Terugdringen
fossiele
brandstoffen

1. Het systeem N31
levert meer stroom
op dan gevraagd
wordt
2. Tijdens het werk
wordt geen fossiele elektriciteit
gebruikt

kWh

Ton CO2

Bron: duurzaamheidplan N31 combinatie KWS / Hegeman

Een van de plannen in het aangeboden duurzaamheidplan betrof de hulpconstructies. De combinatie had in het plan opgenomen dat de hulpconstructies zo zouden moeten worden ingericht
dat ze in de toekomst achter konden blijven als ﬁetspaden en een ﬁetsbrug. Het idee was dat
de deﬁnitieve constructies tijdens de uitvoering gebruikt konden worden als hulpconstructie.
Door ‘design for re-use’ gericht te ontwerpen moest het mogelijk zijn het project zoveel mogelijk
demonteerbaar en herwinbaar te maken. Ook de inzet van de Shuttle Buggy is door de combinatie opgenomen in het duurzaamheidplan. Deze Shuttle Buggy biedt een ‘warm in warm’ voordeel
bij asfaltverwerking, geeft een verlengde levensduur en is daarmee minder belastend voor het
milieu. Zelfs de stroomvoorziening op het projectkantoor werd meegenomen in de duurzaamheidgedachte door toepassing van zonnepanelen die in groene stroom moesten voorzien. Na het
afronden van het project zouden de panelen geschonken worden aan bijvoorbeeld een school.
Het tenderteam N31 Traverse Harlingen heeft moeten
nadenken over het vormgeven van duurzaamheid en
heeft dit in deze fase als bijzonder uitdagend ervaren.
Hoe je thuis en in je directe omgeving omgaat met aspecten van duurzaamheid laten zich ook prima vertalen naar
de werkvloer. Onze aanbieding met bijbehorende EMVI
uitgangspunten is juli 2014 bij de aanbesteder aangeleverd. Helaas zijn we geen aannemer geworden, maar
de uitslag en beoordeling van kwalitatieve documenten leerde ons dat we op het gebied van duurzaamheid
absoluut op de juiste weg zijn. De aanbesteder heeft in
haar beoordeling onze aanbieding beoordeeld als ruim
voldoende en verwoordde dat als ‘een duidelijke aanwijsbare meerwaarde’.
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Sportlandgoed De Haamen - Een leven lang sporten
Een dag voor het kerstreces van
2013 heeft KWS Infra dochter Van
Kessel Sport en Cultuurtechniek het
project ‘Realisatie Sportlandgoed
De Haamen’ aangenomen.
Het betreft een pretentieus project
in de sport in de gemeente Beek en
binnen de Provincie Limburg.
Het project is gegund op basis van
een Economisch Meest Voordelige
Inschrijving (EMVI). De EMVI-score
is mede bepaald door zeven onderdelen, waarvoor een ﬁctieve korting
te behalen was. De onderdelen,
die de ﬁctieve korting bepaalden,
waren: bereikbaarheid en veiligheid,
duurzaamheid, coördinatie werkzaamheden derden, omgevingsmanagement, risico’s en maatregelen,
kansen en maatregelen en een interview met de projectmedewerkers.
De juiste combinatie van prijs en ﬁctieve korting heeft erin geresulteerd
dat Van Kessel Sport en Cultuurtechniek het werk gegund kreeg.
Sportlandgoed De Haamen is gelegen tussen de kernen Beek en Neerbeek in het prachtig heuvelachtige
landschap van Zuid Limburg. Het
landgoed gaat huisvesting bieden
aan diverse Beekse sportverenigingen, recreanten, ouderen, chronisch
zieken en gehandicapten (aangepast sporten). Voor het aangepast
sporten worden speciaal ontwikkelde sport- en zorgarrangementen
aangeboden.
De genoemde groepen krijgen in de
gemeente Beek een voorzieningenaanbod dat nergens anders in de
regio voorhanden is. De faciliteiten
worden mogelijk gemaakt door een

constructieve samenwerking van onder meer sportverenigingen, gehandicaptenorganisaties en de zorg.
Om al deze activiteiten te kunnen
huisvesten, zal het sportpark worden
heringericht. De herinrichting bestaat uit een centrale voetbalaccommodatie, een overgangssituatie voor
VV Neerbeek, een honk- en softbalvoorziening, een atletiekbaan, renovatie van de tennisaccommodatie,

een barrièrevrije parkinfrastructuur en
een verbeterde ontsluiting.
Met de parkachtige uitstraling zal
De Haamen een kwaliteitsimpuls
geven aan de omgeving, waar op dit
moment al vele ﬁets-, wandel- en
Nordic Walkingroutes van start gaan.
Ook is De Haamen uitvalsbasis voor
een netwerk van mountainbike- en
paardmenroutes.
Sportlandgoed De Haamen zal na realisatie beschikken over de volgende
velden en banen:
- Een kunststof atletiekbaan,
bestaande uit zes lanen en acht
sprintbanen;
- Tien tennisbanen, waarvan
acht gravelbanen, inclusief vier
verwarmde gravelbanen en twee
hardcourtbanen, aangevuld met
twee minibanen en een oefenkooi;
- Een kunstgrasveld na omvorming
van het huidige hoofdveld van
VV Neerbeek;
- Een half natuurgrasveld op het
binnenterrein van de nieuwe
atletiekbaan;
- Een gerenoveerd voetbalveld op
het binnenterrein van de huidige
atletiekbaan voor VV Ceasar;
- Honk- en softbalvelden na verplaatsing;
- Een multifunctioneel kunst-
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grasveld als onderdeel van de
voetbalaccommodatie. Dit
veld is geschikt voor voetbal,
maar ook voor ander gebruik
(recreatief gebruik, handbal,
basketbal, volleybal, hockey
etc.);
- Een skate- en skeelerbaan
rondom de atletiekbaan.
Om het Sportlandgoed De Haamen
ook geschikt te laten zijn voor aangepast sporten worden de voorzieningen dusdanig ingericht dat ze
ook voor minder validen bereikbaar
zijn. De volgende voorzieningen
worden hiervoor getroffen:
- De atletiekbaan wordt geschikt gemaakt voor mensen
met een been- en/of voetprothese, rolstoelgebruikers, etc.
- Een tennisbaan, geschikt voor
rolstoeltennis.
- Recreatieve voorzieningen,
geschikt voor diverse doelgroepen.
- Wandelpaden worden toegankelijk gemaakt voor rolstoelen
en scootmobielen.
De realisatie van Sportlandgoed De
Haamen is gestart in maart 2014.
Conform planning wordt het project
medio 2015 opgeleverd.

Winterdienst met innovatie
Al vele jaren zorgt KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard met een
aantal partners dat diverse wegen in Noord-Holland bereikbaar zijn er in tijden
van vorst en gladheid. Dit doen we sinds dit jaar op alle provinciale wegen
en fietspaden in de provincie Noord-Holland en een aantal snelwegen voor
Rijkswaterstaat.
De afgelopen 10 jaar verzorgde KWS
Infra de gladheidbestrijding voor één
steunpunt van de Provincie NoordHolland. Sinds afgelopen september
hebben we alle door de Provincie
beheerde wegen onder contract.
Vanuit negen steunpunten (locaties)
wordt de coördinatie uitgevoerd.
Voor de coördinatie zet KWS Infra
alleen eigen personeel in. Met 110
voertuigen op de provinciale wegen
en 70 voertuigen op de Rijkswegen
gaan wij deze winter de gladheid
bestrijden!
Begeleiding voor de chauffeur
Tot afgelopen winter was de Provincie Noord-Holland de laatste
provincie in Nederland die, naast de
chauffeur, ook bijrijders inzette die

de chauffeur ondersteunde door de
bediening van de strooier en sneeuwploeg over te nemen. In het nieuwe
contract zijn er geen bijrijders meer,
waardoor de chauffeur meer verantwoordelijkheid krijgt.
Bij de aanbesteding heeft KWS Infra
goed gescoord met het innovatieve
idee om alle voertuigen te voorzien
van een tablet met daarop een applicatie die is voorzien van navigatie
met specifieke instructies voor de
gladheidbestrijding. Dit ondersteunt
de chauffeur met de route en de uit
te voeren handelingen. Met stembegeleiding en beeld vanuit de tablet
krijgt de chauffeur informatie over de
route die gereden dient te worden.
De tablet attendeert de chauffeur via
gesproken tekst dat er bijvoorbeeld

een bushalte over 100 meter komt
of dat een rotonde helemaal rond
gestrooid moet worden, zodat hij
hier vroegtijdig de afstelling van de
strooier op kan aanpassen. De chauffeur kan ook aanvullende informatie
toevoegen op de route, zodat er de
volgende keer op de betreffende locatie een aanvullende attentie weergegeven wordt, zoals bijvoorbeeld
de aanwezigheid van pechhavens.
Inzicht en overzicht
Net als KWS Infra wil Provincie
Noord-Holland, als opdrachtgever,
graag inzicht in de routes die gereden zijn en waar de voertuigen zich
op een bepaald moment bevinden.
Door het gebruik van de tablet
wordt deze informatie ‘real-time’
verzonden. Via een webapplicatie
kunnen belanghebbenden de posi-

ties van de voertuigen inzien en worden de gereden routes opgeslagen,
zodat aansprakelijkheid(sclaims)
eenvoudig kunnen worden weerlegd.
Optimaliseren van de route
Door de beschikbaarheid van alle
informatie is het mogelijk om elke
route met hoge zekerheid te optimaliseren. Wijzigingen worden naar de
tablets verzonden. Bij een volgende
strooironde wordt de nieuwe informatie gebruikt bij de begeleiding
van de chauffeur.
KWS Infra denkt met deze innovatie
het verschil te kunnen maken in de
veiligheid van de chauffeurs van de
voertuigen, zodat de weggebruikers
deze winter veilig van A naar B kunnen blijven rijden.

Kabelschade reduceren met techniek
‘In de grond weet je nooit wat je
tegenkomt’, is een vaakgehoorde
opmerking. Een kabelschade is
snel gemaakt. De kabel staat helemaal niet, of net even anders, op
de tekening. Naast directe schade
is er ook een hoop gevolgschade,
bijvoorbeeld verlies aan machine- en
manuren en de uitvoerder, die het
druk heeft met de afhandeling van
de meldingen. KWS Infra, vestiging
Amsterdam-Heerhugowaard zet
met de inzet van techniek in op het
drastisch verminderen van de kabelschades.
De techniek is momenteel zo ver dat
het detecteren, vastleggen en, daardoor, voorkomen van schade tegen
een redelijk bedrag mogelijk is.
KWS Infra zet dan ook ﬂink in met de

aanschaf van hardware en software:
kabelzoekers met Bluetooth, tablets,
Klic- en CableTracks apps.
Klic Altijd en Overal Systeem (KAOS)
De Klic app is geschikt voor de telefoon en tablet. Door de GPS techniek
wordt de locatie op de kaart aangegeven.
Alle kabels en leidingen zijn direct
zichtbaar. De adoptie van de software
is erg hoog.
Na een paar maanden gebruikt bijna
iedereen de app. De collega’s in het
veld zijn er dan ook erg over te spreken.
De mogelijkheden op een rij:
- Directe bepaling van de locatie
op de tekening;
- Inzoomen en uitzoomen;

- Kabels kunnen per netbeheerder
in- en uitgeschakeld worden, zodat
er meer duidelijkheid is;
- Op een smartphone kun je direct
bellen met de netbeheerder vanuit
de app;
- Per kabel- en/of netbeheerder
zijn alle bijlagen beschikbaar met
huisaansluitingen, aanvullende
informatie en voorwaarden;
- Er is geen directe internetverbinding nodig tijdens het gebruik
(off-line bruikbaar);
- Een aangekondigde functie is de
hulpfunctie bij proefsleuven;
- Overzicht over de kabels die je zou
moeten tegenkomen. Een afwijkende ligging kan direct worden
doorgegeven aan het Kadaster.
Detecteren en registeren met
CableTracks
Door een koppeling tussen de kabelzoeker en de tablet registreert CableTracks alle gegevens. De voordelen van
CableTracks:
- Orde in de informatie.
• Foto’s van vooropname, oplevering, proefsleuven en meerwerk netjes geordend met een
label, datum, locatie en ruimte
voor opmerkingen;
• Vastleggen van (kabel)schade
met GPS locatie, dit wordt
automatisch doorgestuurd naar
de schade afdeling;

•

-

-

Vastleggen van afwijkingen
over veiligheid en gezondheid,
dit wordt automatisch doorgestuurd naar de KAM afdeling.
Locatie vastleggen. Duidelijkheid
op de kaart;
Informatie waar is gezocht met de
kabelzoeker wordt vastgelegd in
de app;
Snel overzichtelijke rapporten
uitdraaien;
De meerwaarde van vooropname
is duidelijk;
CableTracks heeft geen directe
internetverbinding nodig tijdens
het gebruik, maar off-line zijn de
extra functies niet te gebruiken
(GPS locatie op kaart tonen). Er
is een internetverbinding nodig
voor het synchroniseren van de
opgeslagen gegevens.

Ervaring
Na een aantal maanden kunnen we
zeggen dat de ervaring met de Klicapp positief is. De adoptie van Klic en
CableTracks is snel gegaan. Collega’s
wilden heel graag aan de gang met de
tools.
Dat ze na een aantal maanden nog zo
positief zijn, is een mooi resultaat.
Voor de deﬁnitieve cijfers moeten we
nog wat langer werken met het systeem. Maar de voorlopige resultaten
zijn veelbelovend.
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Nieuwe PR trommel
voor
Roosendaalse Asfalt Centrale

KWS Infra realiseert
trailerparking Theemsweg

Tijdens de vakantieperiode zijn de collega’s
van de Roosendaalse Asfalt Centrale druk bezig
geweest met het plaatsen van een nieuwe partiele recycling (PR) trommel. Deze nieuwe trommel heeft een capaciteit van 125 ton per uur. De
vorige trommel haalde een capaciteit van 90 ton.
Met de nieuwe trommel is nu een asfaltproductie mogelijk, waarbij we tot 70 procent kunnen
recyclen.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met de firma Benninghoven, Volker Stevin
Materieel en uiteraard onze KWS Infra medewerkers. Deze werkzaamheden omvatten, naast het
plaatsen van de nieuwe trommel, ook het vervangen van de brander, de afgas kanalen / ventilator,
nieuwe besturing van de PC en het vernieuwen
van alle elektronische componenten. Dit laatste
was de grootste uitdaging. Alles moest binnen de
vakantieperiode van vijf weken worden uitgevoerd. Normaal gesproken neemt een dergelijke
verbouwing minimaal zeven weken in beslag.

In het havengebied Rotterdam is behoefte om trailers af te koppelen en veilig te parkeren. Parkeren van trailers langs de openbare weg is in het havengebied niet toegestaan. Het is daarom van
belang dat deze voorziening door Havenbedrijf Rotterdam wordt gefaciliteerd.
Een eerder door KWS Infra, vestiging Zwijndrecht gerealiseerde en in beheer zijnde trailerparking
in het Waalhavengebied bleek een succes. De wens van het Havenbedrijf Rotterdam was om een
trailerparking voor ruim 100 trailers te realiseren in de Botlek.

In de eerste fase vonden de voorbereidende
werkzaamheden plaats, zoals het verstevigen van
de constructie van de installatie. Daarna moest
het dak van de centrale worden geopend. Vervolgens kon worden begonnen met het demonteren
van de oude PR trommel en de daarbij horende
kanalen. Ook de aanwezige elektra is zorgvuldig
verwijderd. De motoren van de voorraaddoseurs
zijn gedemonteerd en vervangen door nieuwe,
frequentie geregelde motoren.
Na twee weken van intensieve voorbereiding
kon op donderdag 31 juli de nieuwe PR trommel
worden geplaatst. Na het plaatsen heeft men
de trommel en de kanalen verder afgebouwd,
de nieuwe brander gemonteerd en het dak weer
gesloten om vervolgens alle elektra verder aan te
aansluiten.
Na de verbouwing is voorzichtig gestart met
het proefdraaien van de asfaltinstallatie. Het
proefdraaien omvat het testen van de nieuwe
besturing, de brander, de nieuwe PR trommel en
de voorraaddoseurs, met andere woorden: de
complete asfaltinstallatie. Daarna is geleidelijk
overgegaan naar het draaien op volle productie.
De Roosendaalse Asfalt Centrale draait nu weer
flink op stoom!
Kenmerken :
- Hogere PR is een besparing op natuurlijke
bouwstoffen;
- 20 procent rendementverbetering van overdracht van warmte;
- Emissiereductie van geur en CO2 ;
- Door nieuw frequentiegeregelde PR brander
lager gasverbruik;
- Lager stroomverbruik door toepassing van
frequentiegeregelde motoren.
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In navolging op drie beveiligde truckparkings en de trailerparking in Rotterdam Waalhaven,
realiseerde KWS Infra, vestiging Zwijndrecht een nieuwe trailerparking aan de Theemsweg in de
Botlek. De aanleg is gedaan in bouwteamverband met Havenbedrijf Rotterdam. De bouwteam
overeenkomst werd eind december 2013 gesloten, waarna KWS Infra met de voorbereidingen
voor de uitvoeringsfase is gestart. Deze werkzaamheden bestonden uit het vervaardigen van
een voorlopig en deﬁnitief ontwerp en een gezamenlijk opgesteld Programma van Eisen voor
civieltechnische werkzaamheden, een toegangscontrolesysteem en beveiliging. Ook de voor het
ontwerp noodzakelijke onderzoeken, afstemming met stakeholders en vergunningverlenende
instanties is in bouwteamverband uitgevoerd.
Na een intensieve voorbereiding en samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, KWS Infra en
de onderaannemers Vialis en PCH zijn de werkzaamheden begin mei 2014 begonnen. KWS Infra
dochter InfraLinq voerde het asfaltonderzoek uit en berekende de asfaltconstructie. Dankzij de
goede samenwerking en ervaringen van de vorige truckparkings met zusterbedrijven Vialis en PCH
en de gedegen voorbereiding, is de trailerparking in korte tijd gerealiseerd.
Het werk bestond uit twee fasen: het amoveren van de vroegere NAM locatie en het realiseren van
de trailerparking. Nadat het gehele terrein functievrij was gemaakt, is begonnen met de realisatie
van de trailerparking. Het terrein is voorzien van inﬁltratieriolering, mantelbuizen en kabeltrekputten, waarna de fundering is aangebracht. Deze is voorzien van straatwerk en circa 4.800 ton
asfalt. Na het asfalt zijn hekwerken, speedgates, cameramasten, lichtmasten, een blusvoorziening
en een toegangscontrolesysteem aangebracht.
Evenals de drie beveiligde truckparking en de trailerparking in Rotterdam Waalhaven zal ook deze
parking door KWS Infra, PCH en Vialis worden geëxploiteerd. Sinds 1 september jl. is de trailerparking Theemsweg functioneel gereed en volgde de exploitatie van de parking. Een vertrouwde
en goede samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, KWS Infra en onderaannemers Vialis,
PCH, InfraLinq en Reﬂectielijnen Van Velsen heeft geleid tot een project om trots op te zijn!

Samen Slimmer Bouwen met whiteboard
Uitvoerder Ad Robbemondt is de eerste uitvoerder van KWS Infra, vestiging Zwijndrecht, die een
whiteboard toepast in de container, die op het werk aanwezig is. Het
idee is geboren bij Rene van Hulst (voorman), die vanuit de Samen Slimmer Bouwen gedachte tot de conclusie kwam dat er relatief vaak heen en
weer werd gereden naar de PVC leverancier. Door op het whiteboard aan
te geven hoeveel PVC en hulpstukken er uit de schappen worden gehaald,
kan wekelijks de gebruikte hoeveelheid worden besteld. Dit voorkomt
het misgrijpen van materiaalstukken en onnodige autoritjes richting de
leverancier!

Duurzaam, onderhoudsarm en toekomstvast!
Mede mogelijk gemaakt door BKB Infra

De belangstelling voor het toepassen van betonconstructies in infrastructurele projecten neemt steeds meer toe. Het duurzame karakter, de langere levensduur, de vormvastheid en de lage onderhoudskosten zijn steekhoudende argumenten om als opdrachtgever voor een betonoplossing te kiezen.

Printbeton

Rotondes = slijtvast
KWS Infra, vestiging Eindhoven
heeft voor de zomer het project
N2 Meerenakkerweg afgerond
waarbij, mede in het kader van de
duurzaamheid, een turborotonde
in beton is uitgevoerd. Het is
algemeen bekend dat rotondes
zorgen voor een betere verkeersdoorstroming dan de traditionele
kruispunten. Het draaiende en
wringende verkeer is belastend
voor de verharding van de rijbaan
en leidt bij reguliere verhardingen
nogal eens tot schade. De technische eigenschappen van betonmortel zorgen in het geval van een
rotonde voor een vormvaste en
uitstekend berijdbare verharding,
die beter bestand is tegen de
intensieve belastingen.
Printbeton = milieuvriendelijk
Op veel plaatsen is het mogelijk
om printbeton toe te passen,
bijvoorbeeld bij vluchtheuvels en
in middencirkels van rotondes.

Rotonde N2 Meerenakkerweg

Toepassing van ter plaatse gestort
beton biedt de mogelijkheid het
oppervlak visueel te verfraaien. Zo
heeft de gemeente Gouda gekozen
voor een basaltonprint op de rotonde aan de Schoonhovenseweg. Voor
het oog ontstaat er een elementenverharding met als belangrijkste verschil dat printbeton het doorgroeien
van onkruid onmogelijk maakt.
BKB Infra heeft de beschikking over
diverse motieven, zoals cobblestone, basalton of trottoirtegels. De
milieubelastende stoffen voor het
effectief bestrijden van het onkruid
kunnen dus in de kast blijven staan
bij het toepassen van printbeton.
Fietspaden = hoog rijcomfort
In Nederland ligt meer dan 35.000
kilometer ﬁetspad, waarvan dagelijks intensief gebruik wordt
gemaakt. Fietspaden ontsluiten
Nederlandse natuurgebieden, maar
vormen ook een verbinding tussen
stedelijke gebieden.
Recent hebben de gemeenten Apel-

doorn, Dronten, Houten en Hoorn
gekozen voor een duurzaam ﬁetspad. Het is belangrijk dat de ﬁetspaden beschikbaar en comfortabel
zijn voor de gebruikers.
BKB Infra realiseert ﬁetspaden van
beton met behulp van een slipformpaver, voorzien van supersmoother.
Hiermee ontstaat een blijvend vlak
en voldoende stroef ﬁetspad met
een zeer lange levensduur.
Lijnconstructies = robuust
Lijnconstructies, zoals trottoirbanden, zorgen voor de opsluiting van
de verharding. Hierdoor blijft het
straatwerk of de asfaltverharding op
de juiste positie en worden beschadigingen voorkomen. Een andere
functie van een lijnconstructie is het
geleiden van hemelwater richting
de afvoer. Beide functies kunnen
worden geborgd door het machinaal
aanleggen van ter plaatse gestorte
lijnconstructies. In het werk gestort
beton is plaats- en vormvast, zeer
robuust en beter bestand tegen

Lijnconstructies

aanrijdingen en het opvangen van
zware belastingen.
BKB Infra heeft de beschikking
over een compleet assortiment van
mallen om de lijnconstructies machinaal te realiseren. Daarbij valt
te denken aan RWS-banden (met
en zonder goottegel), rotondebanden, molgoten en vele andere
‘custom made’ verschijningsvormen zoals de Molenhoutband, die
recent voor KWS Infra, vestiging
Leek is gerealiseerd in opdracht
van de Provincie Friesland. Kenmerkend aan het machinaal realiseren van lijnconstructies is het
arbo-vriendelijke proces en de
hoge productiesnelheid.
Er zijn legio mogelijkheden om een
duurzaam product als betonmortel
toe te passen in infrastructurele
projecten. BKB Infra bouwt graag
samen met u aan een duurzame
toekomst!

9

KWS Infra
reconstrueert Project KARGO Vervanging Loenerslootsebrug
N818 Terborg
- Varsseveld
KWS Infra, vestiging Zwolle heeft voor
de Provincie Gelderland de reconstructie van de N818 Terborg - Varsseveld
tussen km 0.800 en km 7.200 uitgevoerd. De reconstructie was nodig,
omdat door de aanwezigheid van
hoogovenslakken in de fundering de
vlakheid en constructie van het asfalt
te wensen overliet.
Het aanwezige asfalt is verwijderd en
de fundering van hoogovenslakken
is kapot gefreesd. Vervolgens zijn de
gefreesde slakken doorgemengd
In het kader van het Project KARGO (Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud) heeft de Combinatie
KWS-Mercon (KWS Infra en Mercon), in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS), in het weekend van 28 en 29 juni, de
Loenerslootsebrug vervangen. Door het vervangen van de bovenbouw beschikt de brug over een nieuw brugdek en
een nieuwe boogconstructie. Door de indeling van de nieuwe boogbrug (bredere rijstroken en aan de zuidzijde een
fietspad voor beide richtingen) was het noodzakelijk om de N201 aan weerszijden van de brug aan te passen. Deze
werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht.

met schuimbitumen, waardoor de
werking van de slakken sterk vermindert en geen uitloging van de slakken
optreedt. Doordat er geen uitloging
optreedt, mogen de slakken hergebruikt worden en hoeven ze niet tegen
hoge kosten afgevoerd te worden.
Na het profileren en verdichten van
de slakken zijn weer drie lagen asfalt
aangebracht.
Doordat de weg in zijn geheel iets
hoger is komen te liggen, zijn de aanwezige inritten herstraat en de bermen
opnieuw afgewerkt en ingezaaid. In
totaal is 52.000 m2 asfalt verwijderd,
45.000 m2 hoogovenslakken bewerkt
en 17.500 ton nieuw asfalt aangebracht. In totaal is bij de inritten 4.000
m2 straatwerk opnieuw aangebracht.
Met het aanbrengen van nieuwe bebording en belijning is het project uiteindelijk definitief afgerond, waarna
de N818 weer open is gesteld voor het
verkeer.
Het totale werk is volgens de Samen
Slimmer Bouwen-methode in zeven
weken uitgevoerd.
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Net als bij meerdere bruggen
binnen het project KARGO geldt
voor de Loenerslootsebrug dat
het aantal belanghebbenden
groot is. De brug heeft een strategische ligging tussen de A2 en
A27 en maakt onderdeel uit van
een druk bereden provinciale weg,
de N201. Daarnaast loopt deze
brug over het drukste spoor van
Nederland, spoorlijn AmsterdamUtrecht, en kruist het AmsterdamRijnkanaal. Verder is er een groot
raakvlak met kabels en leidingen.
De aanwezige gasleiding onder de
brug is vervangen voor een gestuurde boring, de asbesthoudende waterleiding is verwijderd en
de aanwezige persleiding vervangen, waarbij de persleiding met
behulp van tijdelijke voorzieningen enkel tijdens het wisselweekend buiten werking is geweest.

de voorbouwlocatie Nigtevecht.

Voorbereiding
Om in twee dagen de brugwisseling te kunnen realiseren, is in
maart 2014 begonnen met het
rooien van een groot aantal bomen,
voorbereidende werkzaamheden
aan de tijdelijke fundaties voor de
portaalkraan, het uitbreiden van
de betonnen landhoofden en het
grondwerk aan de zuidzijde van de
N201. De portaalkraan stond gefundeerd op een viertal fundaties
en werd gebruikt om de westelijke
aanbrug (het gedeelte boven het
spoor) te kunnen verwijderen en
het nieuwe gedeelte weer aan te
kunnen brengen. Beide gedeelten zijn getransporteerd over de
provinciale weg, vanaf een voorbouwlocatie in de lus van afrit 4
van de rijksweg A2. De boogbrug
is over het water aangevaren vanaf

Duurzaamheid
Binnen het project KARGO streven
we ernaar om zoveel mogelijk de
vrijkomende materialen te hergebruiken. De oude Loenerslootsebrug

De brugwisseling omvatte een
tijdspad van vrijdagavond 20:00 uur
tot maandagochtend 05:00 uur. In
dit tijdspad was een 53 uur durende
spoorstremming van kracht. De
werkzaamheden aan de aansluitende
wegen begonnen op dinsdagavond
24 juni en duurden tot maandagochtend 7 juli. Gedurende twaalf dagen
was de N201 geheel afgesloten voor
verkeer (met uitzondering van bromen ﬁetsverkeer). Hierdoor was het
noodzakelijk dat vroegtijdig afstemming met RWS, Prorail, provincies,
gemeenten, hulpdiensten, bewoners
en collega-aannemers had plaatsgevonden. De verkeersmaatregelen
besloegen een gebied van Amsterdam tot en met Utrecht en hadden
een enorme impact op de betrokken
gemeenten.

bestond hoofdzakelijk uit staal en
beton. Deze materialen afkomstig
uit de trappen en de bovenbouw
van de brug zijn door een erkend
sloopbedrijf gescheiden en aangeboden bij erkende recycling
bedrijven. Het uitgangspunt is
dat minimaal 98,5 procent van
het vrijkomende materiaal wordt
gerecycled. Vooraf is uitgebreid
onderzoek gedaan naar de aanwezige materialen. Onder andere de
aanwezigheid van asbesthoudende
materialen is een belangrijk issue. Deze zijn grotendeels vooraf
verwijderd.
Doordat de brug niet in zijn geheel
kon worden uitgevaren, was het
noodzakelijk om direct aan het
begin van het weekend al een gedeelte van het betonnen brugdek
te slopen. Deze gewichtsreductie
was dan ook de reden dat het asfalt
voorafgaand aan het weekend van
het brugdek afgefreesd is, zodat
dit afzonderlijk kon worden afgevoerd. Naderhand is het gehele dek
gesloopt en gebroken.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
KWS Infra maakt ZOAB groener
Na een periode van ontwikkeling en onderzoek is KWS Infra de eerste grote wegenbouwer in Nederland, die ZOAB met toevoeging van asfaltgranulaat mag
toepassen op projecten van Rijkswaterstaat. Het productieproces van ZOAB wordt hiermee verder verduurzaamd. KWS Infra vervult op deze manier niet alleen haar ambitie om koploper te zijn in de asfaltmarkt, maar ook om daar waar mogelijk, een bijdrage te leveren aan een duurzamere leefomgeving.
Hergebruik van materialen wordt
gezien als een van de fundamenten
van maatschappelijk verantwoord
bouwen en ondernemen en geeft
invulling aan het ‘cradle-to-cradle’
principe.

ving was dit niet meer toegestaan op
Rijkswaterstaat werken.
Om deze reden is, in samenwerking

met Rijkswaterstaat, een uitgebreid
validatieonderzoek uitgevoerd naar
ZOAB met asfaltgranulaat. Met de
afronding van dit onderzoek is KWS

Infra de eerste grote wegenbouwer die ZOAB met toevoeging van
asfaltgranulaat op Rijkswaterstaat
projecten toe mag passen.

Van ZOAB wordt jaarlijks ongeveer
evenveel verwerkt als verwijderd.
Nieuw ZOAB bevatte tot nog toe
echter geen oud asfalt. De belangrijkste reden was dat de samenstelling
van regulier asfalt (granulaat) daarvoor ongeschikt was. ZOAB granulaat
heeft echter wel de juiste korrelopbouw en bevat hoogwaardige mineralen.
Om deze reden zijn er eerdere initiatieven geweest om ZOAB met ZOABgranulaat te produceren. Zo heeft
KWS Infra al in de jaren negentig met
een magnetroninstallatie succesvol
ZOAB met granulaat geproduceerd en
verwerkt. Ook is in de periode 2004
- 2006 op de A2 bij Diefdijk ZOAB
toegepast met daarin circa 25 procent
asfaltgranulaat. Destijds een primeur,
maar door wijzigingen in de regelge-

Social return als opbouw naar duurzame relaties
In het kader van Social Return is KWS Infra als aannemer vaak op zoek naar
de juiste invulling binnen onze werken. Ook is de vraagstelling vanuit de
opdrachtgevers vaak zeer divers: vijf procent van de aanneemsom of wordt
het vijf procent van de loonsom van de aanneemsom? Om maar twee uitersten te noemen.
De collega’s van KWS Infra, vestiging Roosendaal-Sas van Gent zijn
steeds op zoek naar jong en gekwaliﬁceerd personeel. Door het verloren gaan van de praktijkopleiding
SPG (stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Grond,weg- ,spoor- en waterbouw; een
samenwerkingsverband van GWW
aannemersbedrijven om de vakopleiding voor de branche vorm, inhoud en slagkracht te geven) en het
latere VIZ (Vakgroepopleiding Infra
Zeeland) is de aanwas van jongeren
in onze branche in de regio tot een
minimum gedaald.
Beide bovenstaande problemen

tracht KWS Infra, vestiging Roosendaal-Sas van Gent te bundelen
in één grote uitdaging: hoe krijgen
we jonge, gecertiﬁceerde, goedwillende mensen, die afkomstig zijn uit
de ‘kaartenbak’ van de gemeenten,
bij ons bedrijf? KWS Infra heeft deze
vraag uitgezet binnen de gemeenten
in de regio. We wilden bijvoorbeeld
graag twee nieuwe asfaltwerkers
aannemen als versterking voor
onze asfaltploegen. Social Return
is hierbij uitermate geschikt, zeker
met het oog op versterking voor de
toekomst.
Uiteindelijk zijn zes personen uitge-

nodigd voor een kennismaking met
KWS Infra. In eerste instantie op
kantoor, waarna een tweede ronde
op het werk volgde. Twee van deze
kandidaten zouden de kans krijgen
zich te bewijzen. De eerste selectie
was puur gericht op een gezonde wil
om te willen werken in een bedrijf
dat geen ‘negen tot vijf mentaliteit’
heeft. Daarnaast moest men in het
bezit van minimaal VCA zijn. Uiteindelijk heeft KWS Infra dankzij Social
Return daadwerkelijk geschikte
nieuwe collega’s gevonden, die nu
aan het werk zijn binnen onze asfaltploegen.
In Zeeland is een andere ontwikkeling op het gebied van Social
Return gaande. Diverse gemeenten
proberen, samen met een aantal
aannemingsbedrijven, een podium
te creëren, waarbij enerzijds het

maatschappelijke vraagstuk vanuit
de overheid kan worden ingevuld
en anderzijds, dit ook van toegevoegde waarde is voor de aannemerij. Er wordt bijvoorbeeld gekeken
of iemand uit de gemeente Goes
ook kan worden ingezet op een
project in een naburige gemeente
als Kapelle, ook al zijn het verschillende gemeenten en komen de
mensen dus uit een andere ‘kaartenbak’. De insteek is om een soort
arbeidspool op te zetten, waarin
uitkeringsgerechtigden vanuit
diverse gemeenten zitten, die kunnen worden ingezet op een werk,
dat is aanbesteed door een van
de betrokken gemeenten. Verder
wordt, door middel van de dialoog
met de marktpartijen, gezorgd
dat de uitvragen met betrekking
tot Social Return vanuit de diverse
gemeenten eenduidiger worden.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
KWS Infra bespaart zestig procent brandstof met
De Groene Aggregaat
KWS Infra komt met dit opzienbarende resultaat na het langdurig inzetten van De Groene Aggregaat op diverse projectlocaties. De brandstofbesparing en bijbehorende CO2-reductie van zestig procent is meer
dan verwacht. Er was uitgegaan van een besparing van veertig procent
op het brandstofverbruik. ,,We hadden vooraf niet verwacht dat de
besparing zo hoog zou uitvallen”, aldus Sander van Hecke, materieelcoördinator van KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard.
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Het inzetten van de Groene Aggregaat draagt bij aan de doelstelling
van KWS Infra haar CO2-uitstoot te
reduceren. Door onder andere het
vergroenen van het wagenpark en
energiebesparende maatregelen bij
de asfaltcentrales, verduurzaamt
KWS Infra haar werkproces. Met De
Groene Aggregaat maken we hierin
een volgende stap.
De Groene Aggregaat is een hybride
generator, die is voorzien van REC
zonnepanelen en een ingebouwd accupakket. Dit zorgt voor de besparing
van zestig procent aan brandstofverbruik ten opzichte van reguliere
aggregaten. De generator levert
energie, die is opgeslagen in het ac-

cupakket. Alleen bij piekmomenten
van een groot vermogen schakelt de
ingebouwde generator in. Leverancier van De Groene Aggregaat is Maru
Systems, specialist op het gebied
van besturingstechniek, motormanagement en off-grid systemen. Deze
technieken zijn de basis van het ontwerp van De Groene Aggregaat.

Vanwege de resultaten heeft
KWS Infra, vestiging AmsterdamHeerhugowaard besloten langer
gebruik te maken van De Groene
Aggregaat. Ook wordt
gekeken of het duurzame aggregaat op
andere werken kan
worden ingezet.

KWS Infra stelt instructeur beschikbaar
voor wereldrecord reanimeren
In stadion GelreDome in Arnhem is op vrijdag 6 juni jl. een nieuw wereldrecord gevestigd. Maar liefst 3.242 middelbare scholieren uit het hele land
hebben dertig minuten lang gereanimeerd en gedefibrilleerd op maar liefst
750 reanimatiepoppen. KWS Infra, vestiging Amsterdam-Heerhugowaard
heeft haar eigen gediplomeerde BHV instructeur beschikbaar gesteld voor
het begeleiden van twaalf scholieren.
Dit initiatief van de Hartstichting
is bedoeld om aandacht te geven

voor reanimatieonderwijs. De stichting hoopt met deze actie dat zoveel

mogelijk mensen de petitie op haar
website tekenen voor structureel
reanimatieonderwijs op scholen.
Als geen ander weet KWS Infra
hoe belangrijk het is om mensen
op te leiden op het gebied van het
handelen in levensbedreigende
situaties zoals een hartstilstand.
Binnen onze vestiging AmsterdamHeerhugowaard betekent dit dat
bijna de helft van alle medewerkers gediplomeerd BHV-er is. Kees
Beerthuizen is, als gediplomeerd
instructeur, binnen de vestiging
verantwoordelijk voor het opleiden
van onze collega’s.
KWS Infra steunt het initiatief van
de Hartstichting en hoopt bij te
kunnen dragen aan het behalen van
de doelstelling.
Scan bijgevoegde
QR-code om de petitie te ondertekenen.

