Een uitgave van KWS Infra

Inhoud
nieuwe stijl

2

KWS Markant heeft een nieuwe
vormgeving. Ook het formaat is iets
aangepast: van A3 naar tabloid. Een
deel van de uitgave staat telkens in het
teken van een thema. Deze keer is dat
veiligheid. Het tweede deel bevat
nieuws en spraakmakende projecten.
Aan het aantal uitgaven verandert
niets: nog steeds drie per jaar.

Interview met Rijkswaterstaat
over veiligheid bij onderhoudscontract.

Hoe verhoog je de verkeersveiligheid op een duurzame manier? Dat was de drijfveer voor Senlima
en Smits Neuchâtel Infrastructuur. Zij ontwikkelden lichtgevende materiaal voor plekken waar geen
openbare verlichting aanwezig is.

Licht in het donker met FloWithDGlow®
Veel rijwielpaden en wegen zijn
onvoldoende verlicht. Kom je een
scherpe bocht tegen op een donker
stuk, dan gaat het nog wel eens fout.
FloWithDGlow zorgt voor lichtgevende begeleiding en een overzichtelijke
verkeerssituatie, maar er is geen
elektriciteit voor nodig. Daglicht en
licht van lampen kunnen het materiaal
oneindig opladen.
Ook in bossen geeft het acht tot
twaalf uur lang blauwig licht. Genoeg
voor een hele nacht. Voor het overige
lichtvoerend verkeer is reflectie
zichtbaar. Dan zorgen reflecterende
parels voor extra zichtbaarheid.
Smits Neuchâtel Infrastructuur
verwerkt de materialen tot voorgefabriceerde producten. Bijvoorbeeld
10 cm brede stroken voor rijwielpa-

den als markering. Het wordt verzonken in een uitgefreesde sleuf gelijmd
op elk type ondergrond. Ook kan het
materiaal in situ worden aangebracht.
Fotoluminescentie
FloWithDGlow werkt met zogenaamde persistente fotoluminescentie.
Dit heeft een oneindige cyclus van
oplading en nalichting. De levensduur
is naar verwachting tenminste tien
jaar. FloWithDGlow heeft de vereiste
stroefheid voor gebruik op asfalt.
Het materiaal is vrij van toxische
stoffen en zware metalen en onder
andere bestand tegen vandalisme
(je haalt het niet zomaar los), vocht,
chemicaliën en dooizouten. Het heeft
geen onderhoud nodig en is makkelijk
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C
wegdek KonwéCity bekend: dit
stille asfalt voor de stad scoort!

te integreren in de bestaande
werkprocessen en infrastructuur.
Provincie Gelderland
Het materiaal is uitgebreid getest
en heeft zich bewezen in de praktijk.
In samenwerking met de provincie
Gelderland is het op drie locaties
toegepast: bij rijwielpaden langs
wegen rondom Wageningen, bij
Winterswijk (op een brug) en tussen
Ermelo en Harderwijk. Er is telkens
een wegvak van 20 meter mee
uitgevoerd op donkere plekken waar
weggebruikers met verschillende
snelheden langs elkaar rijden. Kijk op
www.smitsneuchatel.nl bij ‘projecten’. Meer informatie: Erwin Kuzee,
ekuzee@smitsneuchatel.nl,
tel. 030-2840750.
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Machinist ‘intelligente wals’ ziet
real-time aantal gewalste banen en
draagkracht van ondergrond.
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stilleggen omdat er niet volgens de richtlijnen
werd gewerkt. Maurice Klunder, veiligheidscoördinator van VolkerInfra: ‘We ervaarden dat onze
mensen vanuit vroegere gewoonten handelden,
waarbij bepaalde werkwijzen werden gedoogd.
Tachtig procent van het probleem hebben we
binnen twee maanden kunnen oplossen, maar die
andere twintig procent heeft met cultuur te
maken. We hebben het probleem vanaf de
werkvloer aangepakt. We zijn daar informatie
gaan verzamelen: waar loop je tegenaan en hoe
los je dat op en waarom? Op een bijeenkomst in
november hebben we die situaties met iedereen
besproken. Dat was het keerpunt.’ Linthorst was
vanuit Rijkswaterstaat bij deze bijeenkomst:
‘Daar werd mij duidelijk dat medewerkers het in
hun ogen niet onveilig doen, maar dat zij gewoon
een ander beeld hebben bij wat zij veilig vinden
dan dat wij dat hebben. Wat me ook opviel die
middag was dat alle managementlagen erbij
waren: dan laat je zien welk belang je hecht aan
veiligheid.’ Sinds die bewuste bijeenkomst is het
aantal afwijkingen van de richtlijnen voor
verkeersmaatregelen naar nul gegaan. Dit proces
heeft driekwart jaar gekost. Brinkhof: ‘Je hebt
bij een thema als veiligheid bij projecten te
maken met opdruk. Als opdrachtnemer maak je
uren en moet er een bepaalde marge worden
gehaald. Binnen die druk is het verleidelijk om
even snel een bordje bij te hangen of snel de
vluchtstrook op te rijden zonder de afgesproken
veiligheids maatregelen. Daar moeten we elkaar
in evenwicht bij houden. Hoe je het ook bekijkt,
een ongeluk is altijd de verantwoordelijkheid van
Rijkswaterstaat. De beleving bij de werkvloer is
soms: dat moet toch kunnen. Maar heb je de hele
database met (bijna-) ongelukken voor ogen, dan
zie je waar het vaak mis gaat en maak je een
andere afweging.’

Wegonderhoud
Zwolsche Eland
Rijkswaterstaat Oost-Nederland

‘Best value procurement’ bij onderhoud rijkswegen

Samen verbeteren

heeft het onderhoud van
rijkswegen verdeeld in drie
percelen. In 2013 startte
VolkerInfra met het onderhoud
van perceel twee, onder de naam

Opdrachtnemers krijgen meer verantwoordelijkheid. Dat geeft vrijheid, maar ook verplichtingen.
In het oosten van Nederland onderhoudt VolkerInfra perceel 2 van de rijkswegen op basis van een
prestatiecontract met ‘best value procurement’. Technisch manager Hans Brinkhof en omgevingsmanager Hans Linthorst, beiden van Rijkswaterstaat, vertellen hoe zij samen met VolkerInfra het
contract vormgeven. ‘Het gaat om vertrouwen in plaats van controleren en beheersen.’

VolkerInfra Zwolsche Eland.
Het gaat om vijfhonderd kilometer
rijksweg in Oost-Nederland.
Het werk wordt uitgevoerd door
Gebr. Van Kessel en KWS Infra
vestiging Zwolle en omvat het in
stand houden en verbeteren van
wegen en bermen en het
afhandelen van calamiteiten en
schades. Het driejarige contract is
recentelijk uitgebreid met een
vierde jaar.
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Best value procurement gaat uit van de meeste
waarde voor de laagste prijs. Brinkhof legt uit:
‘De opdrachtnemer heeft het stuur in handen bij
dit project. Die zegt als expert nu tegen ons: dit
hebben wij nodig voor het werk. Kunnen jullie ons
informatie x geven en met onderdeel y helpen?
Dat geldt ook voor de projectrisico’s die grote
gevolgen kunnen hebben. De opdrachtnemer
signaleert die en neemt beheersmaatregelen.
Met veiligheid is het anders geregeld. Daarover
gaan we niet marchanderen. Veiligheidsissues
vallen dus niet onder de risico’s. We benaderen
het als een thema bij het werk.’

caat, maar we willen benadrukken dat we veiligheid heel serieus nemen. We willen de opdrachtnemer helpen om de veiligheid te beheersen door ook
zelf te komen met zaken die Rijkswaterstaat zou
kunnen doen om de veiligheid verder te vergroten.’

Hans Linthorst let als omgevingsmanager op de
borging: ‘Veiligheid is het meest gebaat bij naar
elkaar toegroeien en elkaars taal spreken. Daarom
willen wij nu ook certificaat VCA-vol halen.
Rijkswaterstaatmensen hebben het basiscertifi-

Verkeersmaatregelen: cultuuromslag
Het duurde bij dit contract even voordat het
toepassen van verkeersmaatregelen goed ingeregeld was. In het begin kwam het nog wel eens voor
dat inspecteurs van Rijkswaterstaat het werk lieten

“Veiligheid is het meest gebaat
bij naar elkaar toegroeien en
elkaars taal spreken”

Sfeer van totale openheid
Het contract wordt in openheid uitgevoerd. Dat
geldt voor prestatiecontracten, maar voor best
value procurement nog sterker. Rijkswaterstaat
geeft de taak uit handen, maar blijft verantwoordelijk. Dat kan alleen als er open gecommuniceerd
wordt. Het grote verschil met vroeger is de
verschuiving van afrekencultuur naar verbetercultuur. Brinkhof: ‘Je kunt een risico beheersen als je
het klein houdt.

“Verschuiving van afrekencultuur
naar verbetercultuur”
Dat kan alleen als je elkaar vertrouwt. Waar
vroeger de aannemer een tik op de vingers kreeg
als er iets fout ging, maken we nu gezamenlijk een
analyse en kijken we hoe we dit in de toekomst
kunnen voorkomen.’
Dit zie je terug in de contractvorm. De boete is er
helemaal uit. Op kleine puntjes wordt bij verkeersveiligheid nog wel een korting genoemd,
maar die wordt alleen in een extreme situatie
opgelegd. Linthorst. ‘Bij dit contract willen we
niet sturen. We willen in dialoog alles kunnen
zeggen tegen elkaar om elkaars situatie te
begrijpen. We onderkennen dat we met alleen de
wortel meer kunnen bereiken dan met de wortel
en de stok.’
Vertrouwen op kwaliteit
Rijkswaterstaat werkt met systeemgerichte
contractbeheersing, waarbij volledig vertrouwd
wordt op de kwaliteit van de opdrachtnemer.
Niet meer alles wordt daarbij getoetst. Het proces
is zo ingericht dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar helpen om via audits de belangrijkste
processen doorlopend te verbeteren. Dat gebeurt

met plan-do-check-act. Rijkswaterstaat geeft ook
VolkerInfra een kijkje bij hen in de keuken. Wat is
bijvoorbeeld het gevolg als zij een rapportage niet
op tijd krijgen? Maurice Klunder van VolkerInfra:
‘Dat vind ik ook de essentie van best value procurement: het goed leren kennen van je klant. Als die
zich openstelt, kun je er als opdrachtnemer voor
zorgen dat die met zo min mogelijk verrassingen
wordt geconfronteerd.’
Zelf vruchten plukken
Nadeel van continue aandacht voor het beheersen
van risico’s is dat het pakken van kansen wat kan
ondersneeuwen. Klunder: ‘Als we goed omgaan
met plan-do-check-act hebben we daar geen last
van. De denkwijze dat we nooit klaar zijn met
verbeteren, moet wel groeien. Als opdrachtnemer
voel je je soms wel wat geremd door de richtlijnen.
Om daarvan af te mogen wijken, moet je aantonen
dat je veiliger werkt. Dat kost tijd. Als een project
een lange doorlooptijd heeft, dan is dat de moeite
waard, omdat je dan zelf de vruchten daarvan ook
plukt.’ Brinkhof bevestigt dat dit wel een van de
uitdagingen is van het contract. ‘Het areaal dat je
als opdrachtnemer in beheer krijgt, ken je na een
jaar of anderhalf pas echt door en door.
Dan begint je effectiviteit te komen en kun je
rendement gaan halen. Maar: na drie jaar is het
voorbij als er geen verlenging komt. Bij spooronderhoud zijn onderhoudscontracten van zeven jaar
gebruikelijk. Bij de weg is dat drie jaar met
mogelijk twee keer 1 jaar verlenging. Dan loop je
sneller het risico dat je als opdrachtnemer bij het
project nauwelijks kunt profiteren van de door jou
ingezette verbeteringen.’
Verbeteringen die worden doorgevoerd bij één
perceel, worden - als dit een contractwijziging tot
gevolg heeft - ook gedeeld met de opdrachtnemers van de andere twee onderhoudspercelen van
rijkswegen in Nederland. Brinkhof: ‘Iedere
opdrachtnemer excelleert wel in een bepaald
thema en daar proberen we een gezamenlijk
voordeel uit te halen. Als onderhoudspartij x iets
heeft ontdekt, dan communiceren we dat met de
opdrachtnemers van de andere percelen. Voor
iedereen gelijke kansen, over veiligheid gaan we
tenslotte niet marchanderen. We mogen niet in de
situatie terecht komen dat op het ene perceel iets
anders mag dan op het andere. Als we iets niet
delen, dan zeggen we het ook tegen de andere
onderhoudspartij, maar dan heeft die verbetering
dus niet met veiligheid te maken.’
Waar gaat het naartoe?
Voor aanleg van wegen richt Rijkswaterstaat zich
op geïntegreerde contracten, bijvoorbeeld design
& construct of design, build, finance & maintenance, zoals bij project SAAone (Schiphol - Amsterdam
- Almere). Voor wegonderhoud zijn prestatiecontracten gebruikelijk. Rijkswaterstaat heeft de
intentie om best value procurement te gaan
gebruiken bij alle prestatiecontracten. De ervaring
van deze pilot wordt daarbij meegenomen. En waar
zit bij dit type contract nog ruimte voor verbetering? Brinkhof: ‘Op communicatievlak. We hebben
vanuit de techniek zwaar ingezet op de dialoog en
gezamenlijk optrekken. En waarom zeg ik nu vanuit
de techniek? Omdat prestatiecontracten het
trechtermodel hebben: alle zaken waar geld mee
gemoeid is, worden via contractzaken uitgewisseld.
Dan zijn er veel knopen waar ruis kan ontstaan.
Voor veiligheid heb je juist korte lijnen nodig. Daar
ligt voor ons een uitdaging voor doorontwikkeling
van de contractvorm.’

ZOAB-clean
Eén van de onderwerpen die rijp
zijn voor verbetering is het
reinigen van zoab. Als de machine
het asfalt heeft gereinigd, is de
weg veiliger. De kans op
aquaplaning is dan kleiner. Maar
om dat resultaat te bereiken, rijdt
de wegdekreiniger volgens de
richtlijn nu met 1 kilometer per
uur over de rijksweg. Dat zorgt
dus heel veel uren voor
afzettingen: die zijn juist onveilig
voor de weggebruiker en
medewerkers. Linthorst: ‘Vroeger
zouden we hier zelf veel tijd in
gestoken hebben. Nu vragen we
de opdrachtnemers om het
optimum aan te tonen. Dat hoeft
niet altijd met hele
onderzoeksrapporten. Als er best
practices elders zijn, dan vinden
wij dat ook belangrijke informatie
om mee te nemen in de beslissing.

Hans Linthorst (links), Hans Brinkhof (midden) en
Maurice Klunder (rechts): ‘Het contract wordt in
openheid uitgevoerd. Dat geldt voor
prestatiecontracten, maar voor best value
procurement nog sterker.’
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Stap gezet naar betere
veiligheidscultuur
Met het door Shell ontwikkelde programma Hearts & Minds kan een organisatie het gedrag
van medewerkers in kaart brengen op het gebied van veiligheid. KWS Infra deed dat in 2011 en
herhaalde de meting in 2014 met als resultaat: we zijn een stap vooruit gegaan.
In 2011 bleek KWS Infra bij het onderzoek naar
de veiligheidscultuur een score te hebben tussen
‘reactief’ (niveau 2) en ‘berekenend’ (niveau 3) op
de veiligheidscultuurladder van Hearts & Minds.
Het doel was om binnen een aantal jaren één
niveau hoger te scoren.

Deze maatregelen hadden effect, bleek in 2014.
Bij de nieuwe meting scoorde KWS Infra tussen
‘berekenend’ (niveau 3) en ‘proactief’ (niveau 4).
En wat nog mooier is: er in 2014 een aanzienlijke
daling van het aantal ongevallen met verzuim
ten opzichte van de jaren ervoor.

Daling aantal ongevallen met verzuim

A4 Delft-Schiedam
In opdracht van Rijkswaterstaat legt
aannemerscombinatie A4all
(VolkerWessels, Boskalis en
Heijmans) de A4 Delft-Schiedam
aan. Deze zeven kilometer lange
nieuwe snelweg loopt van Delft tot
aan het Kethelplein.
De 2,6 kilometer bij Delft wordt
half-verdiept aangelegd. De
volgende 1,4 kilometer weg komt
verdiept te liggen, tot aan de
bebouwing bij Vlaardingen en
Schiedam. Daar verdwijnt de
snelweg in een twee kilometer lange
tunnel die uitmondt op het
Kethelplein. Hier sluit de weg aan op
de bestaande A4 en A20.
Op de A4 tussen de Kruithuisweg in
Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk
wordt dubbellaags ZOAB en
verkeerssignalering aangebracht.
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Uitvoerder Frank Wapstra van project A4all

Veiligheid begint met je
collega’s scherp houden
Een bouwproject met de omvang van A4 Delft-Schiedam kan een gevaarlijke omgeving zijn voor
medewerkers op de bouwplaats, maar ook voor kijkers en passanten. Dagelijks doen de
projectmedewerkers allerlei typen werk. Vaak in elkaars nabijheid en met zware machines. Daar waar
de bouwplaats raakt aan de omgeving, kan zwaar en hoog materieel dicht bij de afscheiding leiden
tot risico’s. Waarborgen van de veiligheid van al deze mensen is prioriteit nummer één bij A4all.
Een gesprek met uitvoerder Frank Wapstra van KWS Infra vestiging Rotterdam.
Frank Wapstra is sinds 2012 uitvoerder van het werk
bij knooppunt Kethelplein, een van de zes tracés
waarin het werk is ingedeeld. “Het veiligheidsbeleid
op dit project is goed georganiseerd. We blijven het
continu verbeteren. Het SOS-meldingensysteem is
hier een goed voorbeeld van. Elke medewerker op
het project kan met een SOS-kaart melding maken
van een onveilige situatie. De verantwoordelijke
reageert hier direct op en laat de melder weten wat
er wordt gedaan. Deze terugkoppeling is belangrijk,
omdat ik dan weet dat de onveilige situatie is
verholpen. Dat kan in de toekomst helpen bij een
vergelijkbare situatie.”
Collega’s scherp houden
Veiligheid begint er volgens Wapstra mee dat je je
collega’s scherp houdt. “Als een collega de keet uit
wil lopen zonder helm, dan wijzen we hem daarop.
Elke maand houden we een toolboxmeeting waarin
bijvoorbeeld de uitvoerder en een materiaalcoördinator vertellen over concrete voorbeelden van

veiligheid. Die is erop gericht om risico’s op
onveilige werksituaties te verkleinen. Ook bespreken we hoe onze werkhouding de veiligheid op het
project kan vergroten. Een van de meetings ging
over het werk met het Hoogheemraadschap
Delfland. Op het project gebruiken we veel
pompen om overtollig water weg te houden.
Hierbij moeten we goed in de gaten houden dat we
pompen niet zomaar in- en uitschakelen. Lekkages
moet je direct signaleren en doorgeven aan de
leidinggevende, ook al ben je zelf niet verantwoordelijk voor die bemaling. Samen met het Hoogheemraadschap zorgen we ervoor dat we op een
verantwoorde en veilige manier omgaan met de
tijdelijke waterhuishouding.”
Inspecties op andermans tracé
Naast de toolboxen voert Wapstra werkplekinspecties uit. Niet op zijn eigen tracé, maar op een
deel waar hij niet als uitvoerder werkt. Zo kan hij
zo objectief mogelijk de veiligheid inspecteren.

“Als ik een onveilige situatie tegenkom, dan noteer
ik die. Na afloop worden deze doorgegeven aan
de verantwoordelijke uitvoerder. Hij pakt ze
verder op. Af en toe hebben we te maken met
speciale gevallen.
Bijvoorbeeld een gasleiding waar we vlakbij aan
het werk zijn. Door van tevoren contact te hebben
met de beheerder van de gasleiding kunnen we aan
de speciale veiligheidseisen van de beheerder
voldoen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat
we een overkluizing moeten maken en dat er een
maximum geldt voor het gewicht van het materieel
dat we inzetten.” Wapstra maakt wel eens een
(potentieel) onveilige situatie mee. Tijdens een van
zijn laatste werkplekinspecties kwam hij losliggende blokken EPS (piepschuim) tegen. Door de harde
wind bestond het risico dat ze zouden wegwaaien
en in een sloot of op een naastgelegen snelweg
terecht zouden komen. Door het EPS af te dekken
met zwaar materiaal was de werkplek weer veilig.
Anticiperen op schrikken weggebruikers
“Naast de werkplekinspecties vind ik het belangrijk om wegafzettingen van tevoren te controleren.
Het werken op knooppunt Kethelplein brengt met
zich mee dat ik veel op de snelweg ben. Ik wil zeker
weten dat de afzetting voor mij goed bereikbaar en
veilig is en of dat voor de weggebruiker ook geldt.
Ik probeer me zo goed mogelijk in te leven in hoe
een automobilist of vrachtwagenchauffeur de
afzetting beleeft. Hij mag niet verblind raken door
bijvoorbeeld bouwlampen. Het kan volgens de
regels wel veilig zijn, maar dan nog kan de weggebruiker schrikken. Door dit van tevoren te controleren en aan te pakken, voorkom je een hoop
ongelukken.”

Om dat voor elkaar te krijgen, is er veel gedaan.
Bijvoorbeeld veiligheidsevents zijn afgestemd op
de verschillende rollen die medewerkers hebben bij
veiligheid. Er is waardering voor goed voorbeeldgedrag en het veiligheidsbewustzijn is verhoogd
met goede en slechte voorbeelden.
Ook zijn veiligheidsregels duidelijker uitgelegd
en hebben medewerkers training gehad in het leren
aanspreken van elkaar bij onveilig gedrag. Bovendien is er een competitie gehouden voor
de best opgeruimde werkplek.

Hoog op agenda
Veiligheid blijft hoog op de agenda staan. KWS
Infra wil het behaalde veiligheidsniveau graag
behouden in de organisatie en zo mogelijk nog
verder verhogen. Een landelijke stuurgroep en
werkgroepen in elke bedrijfsonderdeel houden
vinger aan de pols en grijpen in waar nog verbeteringen mogelijk is. Dat gebeurt ook in samenwerking met andere bedrijven van VolkerWessels in
het veiligheidsprogramma WAVE (Wees Alert
Veiligheid Eerst).

In alles wat VolkerWesselsbedrijven doen, staat veiligheid
bovenaan. Het is een van de
kernwaarden.

Om onveilige situaties te voorkomen zijn hiervoor
zeven basis-veiligheidsregels opgesteld:

1

Vanwege de aard van het werk, is het belangrijk dat
het voortdurend in het bewustzijn van alle medewerkers zit. Daarom is VolkerWessels in 2013 het
veiligheidsprogramma WAVE gestart.
Binnen dit programma wordt gewerkt vanuit de
volgende waarden.
• Veiligheid is onderdeel van alles wat wij doen.
• Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen.
• Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen.
• Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en
veiligheid.
• Ik stop onveilig werk. Zonodig leg ik het werk stil.
• Ik accepteer dat ik aangesproken wordt op
veiligheid.
• Ik meld alle (bijna) ongevallen.

Gebruik de voorgeschreven persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s)

Zorg voor veilige afzetting bij de werkplek

5

6

Doe een LMRA
(Laatste Minuut Risico Analyse)

4

3

2

Niet werken of rijden onder invloed
van alcohol en/of drugs

Zorg voor een opgeruimde werkplek

Gebruik de juiste (goedgekeurde)
arbeidsmiddelen en gereedschappen

7

Niet roken buiten de daarvoor
bestemde gebieden

Op projecten waar VolkerWesselsbedrijven
samenwerken gelden dezelfde veiligheidswaarden
en -regels die bij iedereen bekend zijn.
Dat zorgt voor eenheid en duidelijkheid.
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24/7 calamiteiten oplossen
bedrijven. Daarnaast werkt Wilchem voor VolkerWesselsbedrijven (dertig procent). Als er iets
gebeurt, belt een opdrachtgever het landelijke
alarmnummer.
De meldkamer zorgt ervoor dat de essentiële
informatie wordt vastgelegd en doorgegeven aan
de dienstdoende incidentcoördinator. Deze brengt
eerst de risico’s in kaart. De maatregelen die
hierop worden genomen, worden besproken met
de medewerkers die de calamiteit gaan oplossen.
Op die manier kunnen zij veilig en efficiënt werken.
Wilchem werkt vanuit vijf ‘units’ in Nederland:
Papendrecht (hoofdkantoor), Maasvlakte,
Zaandam, Wezep en Westerbork.

Een geschaarde vrachtwagen op de snelweg.
Een gestrand containerschip in de Rotterdamse
haven met olielekkage in de machinekamer. Een
magazijn in een fabriek dat ondergelopen is met
een schuimvormend middel. Of een brug waarvan
de slagbomen niet meer omhoog gaan. Allemaal
voorbeelden van incidenten waarbij acuut gehandeld moet worden. Maar door wie? Wilchem zorgt
voor dit type incidentmanagement. Deze KWS-Inf-

Project KARGO

Veiligheidsbewustzijn
niet laten verslappen

Alle medewerkers die aan de slag gaan bij project
KARGO moeten eerst de regels op het gebied van
veiligheid en gezondheid leren die op het werk
gelden en daarover een toets maken. Als ze
geslaagd zijn, krijgen ze een KARGO-pas en mogen
ze het werkgebied in.
Op de eerste werkdag krijgen ze een specifieke
startwerkinstructie van een veiligheidskundige.
Daarbij krijgen ze ook informatie over werkzaamheden van andere aannemers, zodat ze weten wat
ze kunnen verwachten.
De werkplekken worden dagelijks opgeruimd
en afval wordt gescheiden ingezameld.
Ook op het gebied van materieel en materialen zijn
er V&G-maatregelen. In de donkere perioden in
het jaar wordt de verlichting aangepast, rekening
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houdend met de flora en fauna in het gebied.
Ook dragen de medewerkers dan retro-reflecterende kleding.
Verbeterpunten voor komende periode
Samen met opdrachtgever Rijkswaterstaat worden
er elke week werkplekinspecties gehouden.
Martijn de Mos (uitvoerder KWS Infra): “Deze
ronde laat wekelijks zien wat goed gaat en wat de
verbeterpunten voor de komende periode zijn. De
uitkomsten worden gedeeld in verschillende
overleggen. Eén van de grootste uitdagingen is om
het veiligheidsbewustzijn niet te laten verslappen.
Daarom blijven we consequent toetsen, monitoren
en feedback geven en werken we aan het behoud
van een open communicatiecultuur, waarin
iedereen elkaar durft aan te spreken.
In 2015 gaan we extra aandacht besteden aan
de kleinere werkzaamheden in het project. Ten
opzichte van de grote complexe operaties als het
in- en uitvaren van bruggen, valt bij de kleinere
zaken nog veiligheidswinst te behalen.”

Zo werkt het
Zeventig procent van de opdrachtgevers van
Wilchem zijn rijksoverheden, provincies, gemeenten, rederijen, havenbedrijven en particuliere

Winkelen
en wonen
tussen het
werk

Bij het groot onderhoud aan de kunstwerken in het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gewerkt vanuit een
‘V&G+ gedachte’. De aannemer blijft zich verbeteren en heeft toegezegd dat bij alle werkzaamheden veiligheid & gezondheid een essentieel onderdeel van het proces uitmaakt. Maar wat houdt dat
concreet in?
De aandacht voor veiligheid startte al in de
tenderfase van het project. Er is bijvoorbeeld
afgesproken dat bij het ontwerp en de werkvoorbereiding dat de werkplannen getoetst worden
door een veiligheidskundige voordat ze worden
vrijgegeven voor uitvoering.

radochter doet dit werk al sinds 1993. Calamiteiten
en milieu-incidenten worden duurzaam opgelost.
Bij deze ambitie hoort natuurlijk een 24/7 bereikbaarheid, het jaar rond.

Kennis op peil
De incidentcoördinator heeft kennis van alles
wat bij het oplossen van een incident relevant is:
veiligheid, verkeersrisico’s, verkeersmaatregelen,
gevaarlijke stoffen, vervoerswetgeving.
De incidentcoördinatoren delen onderling hun
ervaring. Een groot aandachtspunt is opleidingsniveau van medewerkers. Zij blijven hun kennis door
de jaren heen op peil met cursussen en via kennissessies met experts. Als het incident is verholpen,
dan overlegt Wilchem met de opdrachtgever over
mogelijkheden om soortgelijke incidenten in de
toekomst te voorkomen.Meer informatie:
078 - 6413988.

Nog even en het leed is geleden. Eind april
is de reconstructie van het Wilgenplein bij
winkelgebied Makado in Alblasserdam klaar.
Dan kan niet alleen geparkeerd worden, maar
heeft het plein ook andere functies. Er is
veel gedaan aan veiligheid voor winkelend
publiek en omwonenden.
Timmer-Verzijl, dochterbedrijf van KWS Infra,
scoorde het beste bij de economisch meest
voordelige inschrijving. In het plan van aanpak
lag de focus op de gebruiker. Alle belanghebbenden moesten volledig worden ontzien
tijdens de werkzaamheden.
Toetsen, monitoren en feedback geven binnen een open
communicatiecultuur waarin iedereen elkaar durft aan te
spreken.

Naast bereikbaarheid en gebruikersvriendelijkheid wordt veel aandacht geschonken aan
veiligheid van het winkelende publiek en

omwonenden. Daarom is het werkvak tijdens de
uitvoering volledig gesloten met gekoppelde
bouwhekken. Verkeersregelaars leiden het
verkeer in goede banen. Het materiaal wordt
opgeslagen in een depot buiten de bebouwde
kom. Het wordt naar het plein vervoerd via de
veiligste route, niet de kortste. Tijdens het werk is
één persoon dagelijks verantwoordelijk voor het
schoonhouden van het werkterrein en het omliggende gebied. Een opgeruimde werkomgeving is
tenslotte een veilige werkomgeving. Naast deze
maatregelen is ervoor gezorgd dat bestaande
parkeerplaatsen optimaal benut konden worden
en dat het plein goed bereikbaar was, ook tijdens
de weekmarkt. De omgevingsmanager was elke

dag het vertrouwde gezicht voor winkeliers en
anderen. Daardoor was het voor hen makkelijk om
vragen te stellen en belangen kenbaar te maken.
Drie fases
Het werk wordt in drie fases uitgevoerd. Eerst was
de strook dichtbij de winkels aan de beurt. In januari
volgde het parkeerterrein en de bevoorradingsroute
van de winkels en nu werkt Timmer-Verzijl aan het
laatste stuk van het terrein en de ingang van het
plein aan de Van Eesterensingel. Ook de bushalte
en de oversteekplaats worden verplaatst.
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Special: Veiligheid

ENECO windpark Delfzijl-noord

100.000 uur werken zonder verzuim
In Delfzijl leggen drie
VolkerWesselsbedrijven voor
ENECO windturbines aan. Veertien
daarvan komen op de Schermdijk
langs het Zeehavenkanaal,
vijf op de pier van Oterdum.
De veiligheidsregimes van
opdrachtgever, opdrachtnemer
en turbineleverancier zijn voor dit
project geïntegreerd tot
één werkbaar plan.

KWS Infra, vestiging Leek, is hoofdaannemer
en zorgt voor de infrastructuur. ELJA Betonen waterbouw zorgt voor de funderingen van
de turbines. Visser en Smit Hanab sluit de bekabeling aan.

Een veilig gevoel en minder verlichting

KonwéBright
KWS Infra heeft een deklaag ontwikkeld met een significant hogere lichtreflectie: KonwéBright.
De specifieke samenstelling met lichte mineralen levert een duurzaam wegdek op dat veel meer licht
reflecteert dan standaard asfalt. Hierdoor is er minder straatverlichting nodig en wordt het veiligheidsgevoel vergroot.

Wegdekken zijn van nature donker. ‘s Nachts en
bij slecht weer is het zicht dan ook al snel ontoereikend. Een weg voorzien van reflecterend asfalt kan
het zicht verbeteren. Het concept van reflecterende
wegdekken is niet nieuw, maar door ontwikkelingen
in materialen en mengsels is de duurzaamheid sterk
verbeterd. Daardoor zijn ze breder toepasbaar. Door
de lichte kleur en de reflecterende eigenschappen
kan de straatverlichting worden gedimd of kan het
aantal lichtpunten worden teruggebracht. Dat levert
een directe CO2-reductie op.
Het gebruik het lichtere wegdek draagt bij aan
een verhoging van het veiligheidsniveau, maar
ook het veiligheidsgevoel. Zeker op locaties
waar standaard minder verlichting aanwezig is.
Een lichter wegdek draagt bij aan een hoger
veiligheidsniveau, maar ook aan het veiligheidsgevoel.
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Toepassing
KonwéBright is een deklaagmengsel en beschikbaar als een AC Surf en een SMA. De keuze voor het

Lichtreflecterende
KonwéBrightmengsels
- KonwéBright AC 11 Surf
- KonwéBright SMA 11

‘Health, Safety & Environment’ is het eerste
punt dat besproken wordt bij alle vergaderingen:
bouwvergaderingen, maar ook op overleggen
over coördinatie en planning. Leidinggevenden
en bouwplaatsmedewerkers zijn doordrongen van
het belang ervan. Het is ook een topic tijdens de
overleggen om Samen Slimmer Bouwen vorm te
geven: het LEAN-programma van VolkerWessels.
Het is een terugkerende cyclus: wat zijn de risico’s
en hoe kunnen we ze reduceren?

Zelfde PBM’s dragen
Bij het integreren van drie veiligheidsregimes is de
uitdaging om de maatregelen praktisch uitvoerbaar
te houden. Regels moeten uniform zijn en gelden
voor alle medewerkers die op de locatie aan het
werk zijn. Startwerkinstructies zijn daarom belangrijk. De gouden regels krijgen nieuwe medewerkers
ook mee in een boekje met tekeningen ter verduidelijking. Iedere medewerker draagt dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen, of ze nu in dienst
zijn bij ENECO, een van de aannemers of turbinebouwer Nordex. Dit benadrukt de veiligheidsaanpak
in het project en moet voorkomen dat mensen zich
verschuilen achter excuses om bepaalde PBM’s niet
te gebruiken. Leidinggevenden leggen dit doorlopend uit, daardoor wordt het geaccepteerd.

Coachen en discussiëren
Floris Jan Wijnveldt, manager Health, Safety &
Environment van ENECO, vindt dat de grootste
winst te behalen is als medewerkers nadenken over
veiligheid van henzelf en hun collega’s. Hij besteedt
daarom veel tijd aan het coachen van medewerkers
en discussies over veiligheid en gedrag. Veiligheidszaken zijn bespreekbaar en er wordt over meegedacht door iedereen.
Eind november behaalden de projectpartijen
daarom de mijlpaal van maar liefst 100.000 uur
werken zonder arbeidsverzuim.

Werkvak veilig vrijhouden
KWS Infra vestiging Eindhoven leverde de economisch meest voordelige inschrijving voor het groot
onderhoud van de N278 die dwars door de kern van het Zuid-Limburgse Gulpen loopt. Er is veel werk
van gemaakt om stakeholders tegemoet te komen en de situatie voor hen veilig te houden.

meest geschikte mengsel gaat op dezelfde wijze
als bij een standaard asfaltmengsel. Er zijn geen
specifieke beperkingen aan het toepassingsgebied
van KonwéBright. Het mengsel is bij uitstek
geschikt voor fietspaden, locaties in het buitengebied en in tunnels.
Konwébright bevat 100% witte steenslag en
reguliere bitumen. Dat betekent dat het reflecterend karakter zich na aanleg nog moet ontwikkelen
door het afslijten van de bitumenhuid. Dit gebeurt
vanzelf onder invloed van het verkeer
of kan versneld worden gedaan met behulp van
bijvoorbeeld schuren of stralen.

Het was duidelijk dat de werkzaamheden voor het
groot onderhoud van de N278 grote impact zouden
hebben op de omgeving. Deze provinciale weg loopt
dwars door de kern van Gulpen. De veiligheid van
bewoners, winkelend publiek, toeristen en de eigen
medewerkers van KWS Infra en onderaannemers
was een issue. Daarom zijn er een aantal maatregelen genomen. Bij een drukke voetgangersoversteekplaats is een voetgangersbrug geplaatst. Die zorgde
voor een goede doorstroming in en buiten het
werkvak en voorkwam grotendeels dat mensen de
kortste weg door het werkvak zouden zoeken. Om
flexibel om te kunnen gaan met de beperkte ruimte,
is het werkvak niet met bouwhekken, maar met
‘ski-gaas’ afgezet. De opdrachtnemers ondersteunden de winkeliers bij het bevoorraden van hun
winkels, zodat deze niet op eigen houtje door het
werkvak heen gingen. In het contract was voorge-

schreven dat de buslijnen niet gestremd mochten
worden. Daardoor was het werk in een aantal fases
opgedeeld. Er zijn extra afzettingen geplaatst en
verkeersregelaars ingezet om medewerkers van
KWS Infra, BKB Infra en Speciale Technieken en
Producten van Gebr. van Kessel te beschermen. Een
enkele keer kon dit niet en is in een weekend de
buslijn omgelegd met een tijdelijke halte in Wijlre.
De depots met grondstoffen zijn bewust klein
gehouden. Er werd geen bulkmateriaal opgeslagen
en van andere bouwstoffen lag er hooguit een
voorraad voor twee dagen. Daardoor werd het risico
op weghalen van materialen door dieven verkleind.
Bulkmateriaal kwam uitsluitend met trailers op het
werk, om het aantal transportbewegingen zo laag
mogelijk te houden. Ook dat draagt bij aan de
veiligheid. Het onderhoudsproject houdt de Gulpense gemeenschap bezig. Een lokale blogger draagt zijn

tevredenheid over de aanpak uit via gullepen.
blogspot.nl met -op dit moment- 19 filmpjes.
Kijk ook op www.facebook.com/N278Gulpen.
In mei 2015 wordt het project opgeleverd.
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Julianahaven
Julianahaven Recycling
Op het terrein aan de Kilkade in Dordrecht is al sinds 1972 Julianahaven
Recycling gevestigd. Het bedrijf recyclet puin tot menggranulaat in diverse
gradaties, zodat het gebruikt kan worden als funderingsmateriaal in de
wegenbouw en als gecertificeerd toeslagmateriaal (betongranulaat) voor de
betonindustrie. Daarvoor staat een geavanceerde mobiele puinbreekinstallatie
op het terrein met verschillende zeefdekken, een leesunit met overdruk en
windshifters. Ook levert Julianahaven Recycling diverse soorten zand, grind,
grond en halfverharding en neemt het bedrijf (teerhoudend) asfalt in.
Aan de kade kunnen binnenvaartschepen en coasters met een maximale
capaciteit van 4.000 ton per dag worden geladen en gelost.

Het nieuwe WILDLANDS
Adventure Zoo
Emmen krijgt drie
klimaatwerelden: het
vochtige warme Jungola,
het hete droge Serenga
en het ijzige koude
Nortica. Tussen de
sneeuw en de winterse
buien door werkt KWS
Infra gestaag door om de
gebieden dit jaar klaar
te krijgen voor de eerste
dieren.

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen krijgt vorm

ZOO MOOI!
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
gaat het huidige Dierenpark Emmen
vervangen. Het wordt gebouwd op
22 hectare grond aan de westkant
van de stad. KWS Infra, vestiging
Leek, zorgt voor het grondwerk,
riolering en de verhardingen.
De contouren van het leefgebied van
de olifanten zijn al goed herkenbaar.
Grote delen van de keerwanden
staan er al. Hoofduitvoerder Erik
Veluwenkamp: “Deze krijgen
dadelijk het uiterlijk van afgekalfde
wanden en rotspartijen. Er komen
verschillende waterpartijen. Over de
folie brengen we een beschermende

betonvloer aan, zodat de olifanten
de folie niet kunnen beschadigen.
De stroken folie worden in het werk
gelast om de grillige vormen te
kunnen volgen.”
Zwemmende ijsberen onderwater zien
Ook het grove grondwerk van de
savanne is klaar. Op de lemen
ondergrond komt een halve tot een
hele meter teelaarde. Voor de
paden graaft KWS Infra nu de
cunetten, zodat de bezoekers
dadelijk vrij zicht hebben op de
neushoorns, giraffen en leeuwen.
Bezoekers lopen dan op een
cementgebonden halfverharding

die bestaat uit gebiedseigen leem
en kalk. De bomen worden binnenkort al geplant, zodat er bij de
openstelling een ware groenbeleving ontstaat. Met stalen damwanden, vijvers en eilanden met
rotspartijen begint
het ijzige poolgebied ook al vorm te

Groot onderhoud N334

Ruimte om te schuiven met fases
KWS Infra vestiging Zwolle heeft in 2014 de eerste vier fasen uitgevoerd van het groot onderhoud
aan de N334. De provincie Overijssel gaf KWS Infra de ruimte om flexibel om te gaan met de
fasering, mits Beltschutsloot niet geïsoleerd zou worden en de veiligheid voor medewerkers en
verkeer gewaarborgd bleef.
Vier kilometer provinciale weg en een rotonde zijn
gereconstrueerd. Het werk moest voor 3 december
opgeleverd worden, maar door fase 3 en 4 te
combineren was het dinsdagavond 25 november
2014 klaar. Mede dankzij het mooie weer, waarin
goed doorgewerkt kon worden. Toch was er nog een
tegenvaller voor de opdrachtgever. Na het frezen
bleek er een losliggende laag onder de weg te
zitten. Daardoor moest de rijbaan over een lengte
van 1,5 kilometer nogmaals worden gefreesd en een
dikkere tussenlaag worden aangebracht.
Voor fase 1 stond één week. Hierin werd het tracé
tussen de afslagen Vollenhove en Wanneperveen
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aangepakt. Fase 2 t/m 4 volgde op een dusdanige
manier dat de bewoners van Beltschutsloot, voor
wie de N334 de enige toegangsweg is, over het
wegdek konden.
Er stond veel druk op de laatste week van november: fase 4. In die week moest ‘s nachts gewerkt
worden omdat het brugdek van Sluis Beukers eruit
gelicht werd voor onderhoud. Door samenvoeging
van fase 3 en 4 was de rotonde al klaar, voordat
het betonwerk begon.
In week 11 dit jaar start KWS Infra met de uitvoering van fase 5 t/m 8 van dit project.

krijgen. Het wordt de habitat van
onder andere pinguïns en pelsrobben. De engineering van de keerwanden is klaar, ze kunnen nu
geproduceerd worden. Deze komen
om het gebied heen te staan, deels
langs een gracht die de ijsberen
naar hun nachtverblijf moet leiden.

Binnen Nortica komt een ‘scheepsloods’ en een ‘poolstation’ waar
bezoekers deze poolbewoners
onder water kunnen zien zwemmen.
Drie rioolstelsels
KWS Infra werkt op dit moment
met drie ploegen aan de riolering
van het terrein. Omdat het park in
een waterbeschermingsgebied ligt,
wordt het persriool dubbelwandig
aangelegd. Er komen signaalputten
om het leidingsysteem te kunnen
monitoren. Er komen drie stelsels:
voor hemelwaterafvoer, vuilwaterafvoer en een ‘grijs’ stelsel voor water
van het terrein, wegen en paden.

Veluwenkamp: “Dit grijze water
wordt in retentievijvers opgeslagen
en gezuiverd. Als het schoon is,
komt het weer terug in het park. Het
hemelwater van de daken wordt
opgevangen in een buffer en
gebruikt om de vijvers in het park
mee te vullen. Het vuile water wordt
gezuiverd in de ‘waterfabriek’ op
het park zelf. Bezoekers kunnen dit
proces dadelijk volgen.”
Op 25 maart 2016 is de opening
voor het publiek gepland. De eerste
dieren arriveren al eind dit jaar,
zodat ze kunnen wennen aan hun
nieuwe verblijven.

Grondbank Julianahaven
De grondbank van Julianahaven Recycling werkt op basis van het certificaat
BRL-9335. Sindskort is het mogelijk grond met klasse achtergrondwaarde,
wonen en industrie hier te storten of af te nemen. Partijen grond worden op
het terrein gekeurd, beheerd en bewerkt. Deze partijen worden tot één
bulkpartij van 2.000 ton samengevoegd. Daarna wordt de grond definitief
AP04 gekeurd. Hierdoor wordt voorkomen dat elke kleine partij afzonderlijk
gekeurd moet worden. De grondbank neemt ook partijen in waarvan de
kwaliteit niet al blijkt uit een indicatief grondmonster of een verkennend
bodemonderzoek, mits deze uit niet-verdachte locaties komt.

Nieuw: financiering
met Mini-PPS
Decentrale overheden kunnen met Mini-PPS onvoorwaardelijk een financiering krijgen voor een project in de openbare ruimte. VolkerLink
en Bank Nederlandse Gemeenten ondertekenden hiervoor eind vorig
jaar een samenwerkingsovereenkomst.
Met de constructie ‘Mini-PPS’
kunnen werken in de openbare
ruimte uitgevoerd worden
waarvoor gemeenten nu of in de
toekomst geen middelen
hebben. Het draait om ontzorgen, het overnemen van risico’s
en korte doorlooptijden. Het
gaat om project tot zo’n twee
miljoen euro, waarbij de
samenwerking maximaal twaalf

jaar duurt. De gemeente heeft de
regie. Mini-PPS wordt uitgevoerd
door VolkerLink. Het wordt gebruikt
voor projecten die naast realisatie
ook beheer en onderhoud omvatten.
Omdat er gewerkt wordt vanuit
functionele eisen start de samenwerking op de tekentafel. De vertaling
naar een ontwerp, realisatie en
onderhoud doen de VolkerWesselsbedrijven. Er wordt pas betaald nadat

een project is gerealiseerd. De
gemeente doet dit via een vast tarief
per maand of kwartaal gedurende de
samenwerking. Dat gebeurt op basis
van prestatieafspraken. Wordt de
prestatie niet conform afspraak
geleverd, dan hoeft deze niet
vergoed te worden.

taken moeten uitvoeren, maar
minder mensen en budgetten
hebben. De kwaliteit van de openbare ruimte kan dan onder druk komen
te staan. Door samen te werken en
prestatieafspraken te maken, valt
dan meer te bereiken. Bovendien
stimuleert het innovatie.

Deze constructie speelt in op de
trend dat gemeenten steeds meer

Meer informatie:
pkemps@volkerlink.nl
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“Walsen wordt op deze manier net als
het inkleuren van een kleurplaat. Je moet
ervoor zorgen dat het hele werkvak op
je scherm de juiste kleur krijgt.”

Beter dan standaard categorie dunne deklagen A

KonwéCity
De Wet Geluidhinder uit 2012 houdt rekening
met geluideffecten van stille wegdekken op
de lange termijn. Dit heeft een nieuwe impuls
gegeven aan innovaties. KWS Infra ontwikkelde
daarom speciaal voor stedelijk gebied
KonwéCity. Uit het Cwegdek-rapport blijkt dat
de resultaten positief zijn.
KonwéCity scoort beter dan de standaard categorie dunne deklagen A. Toepassing van KonwéCity is
het meest effectief op wegen van 50 kilometer per
uur in stedelijk gebied.
Het Cwegdek-rapport is beoordeeld door de
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en
geplaatst op www.infomil.nl. De akoestische
eigenschappen van alle stille wegdekken staan

op deze site. Geluidbureaus hebben hiermee de
mogelijkheid gekregen om te rekenen met de
geluidwaarden van KonwéCity in akoestische
onderzoeken.
geluidreductie lichte
motorvoertuigen bij 50 km/h
wegdek
C
initieel
C

- 4,1 dB(A)
- 6,1 dB(A)

Tabel akoestische eigenschapen KonwéCity
Autoband trilt minder
KonwéCity is een SMA-achtig asfaltmengsel, dat
anders is opgebouwd dan gebruikelijk. De geluidre-

ductie ontstaat doordat een autoband minder trilt
op de oppervlaktetextuur. Daardoor wordt er
minder geluid opgewekt en hoeft er ook minder
worden gereduceerd. De geluidsreductie is
vergelijkbaar met de eerdere generatie stille
wegdekken, maar in het asfaltmengsel zitten
minder poriën.
Het is dichter en daardoor beter bestand tegen
rafeling. Het product is in 2013 in proefvakken
getest. In 2014 is het op grotere wegvakken in
onder andere Rotterdam, Haarlem, Leeuwarden
en Amsterdam aangebracht. De geluidmetingen
zijn eind 2014 afgerond.
Meer informatie: Rudi Dekkers,
rdekkers@infralinq.com.

Installaties Salland-Twentetunnel aangesloten
VolkerWesselsbedrijf Vialis zorgt bij de aanleg van de Salland-Twentetunnel in Nijverdal voor de
tunneltechnische installaties en drie verkeersregelinstallaties. Om de afstemming met de wegaanleg
goed te laten verlopen, heeft KWS Infra vestiging Zwolle ook al het ondergrondse werk voor deze
installaties gedaan.
De tunneltechnische installatie bestaat uit zo’n
vijftig verschillende systemen. Bijvoorbeeld voor
energievoorziening, verlichting, ventilatie,
monitoring van verkeer, camerabewaking en
matrixborden. Ook zijn er systemen om calamiteiten snel af te kunnen handelen, bijvoorbeeld voor
afsluiting van de tunnel, routes voor hulpverleners,
brandbestrijding en evacuatie van weggebruikers.

Projectleider René Versteeg van Vialis: “Afstemming
met wegontwerp belangrijk.”
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De tunneltechnische installaties zitten niet alleen
in de tunnelbak zelf, maar worden ook langs en
onder zo’n zes kilometer toeleidende weg geïnstalleerd. Projectleider René Versteeg van Vialis:
“Daarom is afstemming met het wegontwerp zo
belangrijk. Het gaat dan om het kabeltracé,
locaties voor mantelbuizen, blusleidingen, fundaties en keerwanden. Met alle combinanten delen
we één bouwkeet. Iedereen die werkt aan

civiel, GWW en de installaties, zit dicht bij elkaar.
Dat draagt bij aan een goede samenwerking.”
KWS Infra legde voor Vialis onder andere een
kilometer mantelbuizen en diverse blusleidingen
aan.
Ook sloot de wegenbouwer de afvoeren van de
wateropvangkelder aan op de infiltratie in het
stationsgebied. Grondkerende constructies zijn
aangebracht bij portalen en kasten, zodat
monteurs daar veilig kunnen werken. Voor de
calamiteitendoorsteekplaatsen en slagbomen
zijn funderingen gemaakt.
Combiplan Nijverdal
De Salland-Twentetunnel maakt deel uit van het
Combiplan Nijverdal, dat het centrum van Nijverdal
ontlast door het knelpunt van de N35 aan te
pakken. Rijkswaterstaat laat de weg verplaatsen
naar het noorden en ProRail legt ernaast een spoor
aan. Beide tracés lopen door de tunnel.

Draagkracht realtime in beeld met

InfraLinq en KWS Infra zijn

‘Intelligente wals’

met een zogenaamde

een proefproject gestart

intelligente wals. Deze heeft
meetapparatuur waarmee

De proef wordt uitgevoerd op de projecten
De Haek om Leeuwarden, Schiphol en Badhoeve
Bogen. Met de meetapparatuur van Sitech-nl
op een wals, krijgt KWS Infra meer zicht op de
stijfheidsopbouw van de onderbouw van een
wegconstructie. De wals is verbonden met een
modem. Daardoor kunnen de gegevens op afstand
worden uitgelezen en beoordeeld.
Net als de machinist op de wals kan de kwaliteitsmedewerker op kantoor of in de keet realtime alle gegevens zien op een smartphone, tablet
of laptop.
Kleuren geven aan waar de draagkracht voldoende
is (groen) en waar nog meer gewalst moet worden

(rood). Hiermee ontstaat een ‘kleurplaat’ van
draagkracht, waarop de walsmachinist direct actie
kan ondernemen.

Juiste kleur

De eerste ervaringen zijn zeer positief. Walsmachinist Erik Vetter: “Walsen wordt op deze manier net
als het inkleuren van een kleurplaat. Je moet ervoor
zorgen dat het hele werkvak op je scherm de juiste
kleur krijgt.” De resultaten van de proef zijn
positief. Op dit moment wordt bekeken hoe er
een vervolg aan wordt gegeven.
Na de succesvolle introductie van het logistieke
informatiesysteem ALIS is dit de tweede technologische innovatie in korte tijd om de kwaliteit van
projecten te verhogen.

de machinist realtime kan
volgen hoeveel keer hij over
de ondergrond heeft gewalst
en welke draagkracht de
ondergrond heeft.
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Regenwater in
slow
motion
naar
zuivering

Opvangen, vasthouden, bergen en afvoeren. Op deze manier wordt het regenwater in Hengelo
vertraagd afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De capaciteit van het riool wordt in
zijn geheel verzwaard, maar dankzij dit beleid toch minder zwaar dan vroeger noodzakelijk zou zijn
geweest.
De gemeente Hengelo laat vier straten in het
westelijke deel van de stad opnieuw inrichten,
onder de projectnaam Westtangent. Ze maken deel
uit van de wijkring en vormen een belangrijke
verbinding tussen twee bedrijventerreinen:
Twentekanaal en Westermaat.
Stuwgebieden
Het totale rioolstelsel in Hengelo is opgedeeld in
stuwgebieden om meer gebruik te kunnen maken
van de beschikbare interne bergingscapaciteit.
Het riool in de vier straten wordt deels vervangen
en er wordt een nieuw bergingsriool aangelegd.
KWS Infra vestiging Zwolle kreeg in augustus 2014
opdracht om fase 2 van dit werk uit te voeren.
Dat gebeurde op basis van de economisch meest
voordelige inschrijving. De gemeente beoordeelde
de aanbieding op bereikbaarheid, leefbaarheid,
veiligheid en communicatie (BLVC-plan), een
onderbouwde risicoanalyse, de planning en de
kwaliteitsborging. Naast het eigen werk coördineert KWS Infra ook het werk van de nutsbedrijven
en van een aantal andere bedrijven: de aanleg van
een verkeersregelinstallatie door Vialis, rooi- en
plantwerkzaamheden en de aanleg van openbare
verlichting.
Glasvezelversterkte stuwputten
In de stuwgebieden worden stuwputten met en
zonder debietbegrenzers geplaatst. In het bestaande rioolstelsel worden knooppunten met scheidingsputten dichtgezet. Voor calamiteiten worden
by-passes aangebracht. HOBAS levert voor dit
werk drie glasvezelversterkte stuwputten. Eén met
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een overstortdrempel van 14 meter en twee met
een drempel van 8,5 meter. Ze worden tussen het
betonriool Ø1250 mm ingebouwd. De spruiten van
de glasvezelversterkte stuwput worden opgedikt
naar de buitendiameter van de betonbuis en met
een overgangskoppeling verbonden. In een ander
tracé had de gemeente al goede ervaringen
opgedaan met dergelijke putten, die ongevoelig
zijn voor aanhechting. In tegenstelling tot betonnen stuwputten komt een glasvezelversterkt
exemplaar kant-en-klaar met een dieplader op
het werk. De eerste put is gemaakt in een tankvorm
(DN 3.000 mm) en kon als een normale buis in twee
à drie uur worden geïnstalleerd. Dat is het grote
verschil met een prefab betonnen put: installatie
daarvan kost een aantal dagen. De glasvezelversterkte put weegt 14.000 kilo inclusief stroomprofiel en is geschikt voor alle verkeersklassen.

optreden bij verstoppingen. Bovendien wordt het
makkelijker om de doorlaat te onderhouden.
Betonrenovatie tunnel
KWS Infra voert de reconstructie van deze Westtangent uit tussen september 2014 en april 2016.
Op de Oelerweg is een geluidsreducerende
deklaag aangebracht met Konwe Still. Ook de
reconstructie van de Weideweg is in volle gang.
Vierhonderd meter bergingsriool is aangelegd met
een diameter van Ø1250 mm. Als aanvullende
opdracht is KWS Infra vestiging Zwolle in januari
2015 gestart met de betonrenovatie van de
Wooldermeenttunnel, die in het tracé ligt.

Zeeuwse landschap
onderhoudt VolkerInfra
zo’n twintig locaties voor
Rijkswaterstaat.
In mei 2013 werd het
contract Vaarwegen
Zeeuwse Delta gegund.
In januari 2014 kwam daar
de Oosterscheldekering

Het Zeeuwse areaal is bekend terrein voor VolkerInfra. De vorige onderhoudscontracten heeft het
bedrijf ook uitgevoerd. Voor de nieuwe overeenkomsten is het verbeterde model prestatiecontract
3.0 gebruikt.
Bij beide contracten gaat het net als bij de vorige
om gepland onderhoud aan sluizen, bruggen en
dammen en het oplossen van storingen binnen
twee uur. Daar waar nodig doet VolkerInfra
verbetervoorstellen en voert de combinatie extra
werkzaamheden uit, bijvoorbeeld voor de finish
van de Tour de France begin juli op Neeltje Jans
en Concert at Sea op de Brouwersdam.
Over op systeem van RWS
Het grote verschil tussen het vorige type contract
en de 3.0-versie is dat alle activiteiten frequenter
gedocumenteerd worden. De administratie is
daardoor omvangrijker en het projectteam dus

groter. Ook gaat VolkerInfra over op het onderhoudsmanagementsysteem van Rijkswaterstaat:
Infor. Deze overstap gebeurt op initiatief van
VolkerInfra. Hiermee wil de opdrachtnemer
tegemoet komen aan de vraag van Rijkswaterstaat
om sneller en uitgebreider op de hoogte te zijn van
de activiteiten binnen de contracten. De overgang
begon in januari met het melden en documenteren
van storingen in Infor. Hiervoor zijn meldcentrum
VolkerSafeguard en de uitvoerder omgeschoold.
De proefperiode was succesvol.
De volgende stap is het verifiëren van werkorders
uit het periodiek onderhoudsschema in Infor.
Hiervoor krijgt de rest van het productieteam
instructie. Halverwege dit jaar is de overgang
compleet gerealiseerd.

bij. Beide contracten

Debietbegrenzers
De debietbegrenzers in de nieuwe stuwputten
moeten de dagelijkse droogweerafvoer via een
vaste opening doorlaten. Bij regenval houden ze
de vergrootte hoeveelheid gemengde afvoer in het
stelsel vast tot een bepaald overstortpeil.
Per stuwgebied wordt het regenwater op deze
manier in het stelsel geborgen en vertraagd naar
de zuiveringsinstallatie afgevoerd.
In de stuwputten in de Weideweg komt een
andere oplossing. Hier is gekozen voor een vaste
doorlaat in combinatie met een handbediende
schuifafsluiter. Op deze manier kan de gemeente
snel reageren op wisselende aanvoeren en

In het waterrijke

Zeeuwse areaal nu
onderhouden via 3.0-contract

hebben een looptijd
van vijf jaar.

Installatie van een glasvezelversterkte stuwput kost
maar enkele uren.
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De kous wordt via een
transportband in het riool geleid.

Doordat het verhardingsproces verbeterd is, kunnen DN
1.500 mm buizen van glasvezel nu gerenoveerd worden
door relining.

Primeur:

Geslaagde relining glasvezelversterkt riool 1.500 mm
Bij de herinrichting van de IJmuiderstraatweg in IJmuiden was het niet mogelijk om een deel van het
riool te vervangen. Het risico op schade voor de bebouwing was te groot. Daarom is dit deel van het riool
gerenoveerd. Een primeur in Nederland, want voor het eerst is dit bij een glasvezelversterkt riool met
een afmeting van DN 1.500 mm gedaan.
KWS Infra vestiging Amsterdam-Heerhugowaard voert
de herinrichting uit. De capaciteit van de hoofdriolering wordt flink vergroot van eivormig 600/900 mm
naar DN 1.500 mm over een lengte van ruim een halve
kilometer. En van eivormig 500/750 mm naar DN
1.000 mm over driehonderd meter.
De nieuwe riolering wordt aangelegd in duinzand,
gebruikmakend van sleufbekisting. Bij de Spilbergenstraat ligt echter een oude duintop. Het riool ligt hier
zes meter diep, terwijl de aangrenzende bebouwing
op staal staat. Het is dan niet mogelijk om sleufbekisting te gebruiken. Alternatief is een damwandkuip,
maar dat levert een te groot risico op zettingen onder
de fundering van de woningen op. Ze staan eenvoudigweg te dichtbij. De gemeente Velzen en KWS Infra
kozen ervoor om drie rioolstrengen en een inspectie-

put niet op te graven, maar van binnenuit te vernieuwen via relining. Naast de DN 1.500 mm buis ging het
om de eerder genoemde twee typen eivormige
buizen.
Rioolrelining
Omni Relining heeft de glasvezelversterkte rioolrelining uitgevoerd. Het maaiveld is tijdelijk verlaagd
omdat de pompinstallatie anders buitenproportioneel
groot zo moeten zijn vanwege het hoogteverschil
tussen de buis en het maaiveld. Als extra zekerheid
stond er een derde pomp klaar, mocht het aanbod van
afvalwater te groot worden. Omdat de grondwaterstand lager is dan de onderkant van de buis, was er
geen bronbemaling nodig.
Bij de relining was het uithardingsproces het span-

De uv-lichttrein heeft een Jumbo-kern die bestaat uit
twaalf lampen van elk 1.000 watt

nendste onderdeel. Verder week de renovatie met
de kousmethode niet wezenlijk af van andere buizen.
Voor deze 1.500 mm grote buis zijn de putkoppen
en het opgemetselde deel van de begin- en eindput
verwijderd om voldoende ruimte te hebben om veilig
te kunnen werken en kwaliteit te kunnen leveren.
Het riool en de putten zijn eerst gereinigd en
geïnspecteerd. De aansluitingen zijn afgesloten.
Nadat de glij-folie was aangebracht, werd de kous via
een transportband in het riool geleid en met een lier
verder getrokken. De kous is met packers luchtdicht
afgesloten. Daarna is de rioolrenovatie op druk
gebracht met een luchtdruk van ca. 240 millibar,
vergelijkbaar met renovaties in buizen met een
kleinere diameter.
UV-lichttrein
De 8,3 mm dikke glasvezelkous is opgeblazen totdat
deze goed tegen de binnenwand drukte. Daarna is de
uv-lichttrein in het riool geplaatst en klaargemaakt
voor het uithardingsproces. De Jumbo-kern heeft
twaalf lampen van elk 1.000 watt. Ondanks de
beperkte wanddikte is er toch peroxide toegevoegd
aan de polyesterhars waarmee de relining is geïmpregneerd. Peroxide werkt namelijk als katalysator en zorgt
voor een complete uitharding.
Tijdens het uithardingsproces zijn de temperatuur,
de luchtdruk en de treksnelheid van de UV-trein
gemeten. Bij het uitharden van de hars liep de trein
65 tot 75 cm per minuut. Binnen een uur was de
rioolrenovatie uitgehard en het riool in nieuwstaat
teruggebracht.

MVO: KWS Infra

Denk mee bij de Otter Challenge
De otter hoort thuis in het Nederlandse landschap.
Jaarlijks sterven er veel bij het oversteken van wegen
of raken ze verstrikt in de fuiken
van de visserij.
KWS Infra en VolkerWessels denken met
zo’n dertien organisaties voor natuurbehoud mee om
slimme en innovatieve oplossingen te
bedenken voor het
behoud van de
otter. Dat
gebeurt via het
initiatief Otter
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Challenge. Op 13 januari 2015 maakte de jury uit 57
inzendingen een selectie van de vijftien meest
veelbelovende ideeën. Hierbij werd vooral gelet op
positieve impact, algemene haalbaarheid, financiële
onderbouwing, schaalbaarheid en de innovativiteit
van de ideeën. De eigenaren van de geselecteerde
ideeën worden ondersteund bij de verdere ontwikkeling van hun plan door middel via verschillende
workshops. Op 25 maart is in Diergaarde Blijdorp de
finale. Daar wordt duidelijk welke ideeën gerealiseerd gaan worden. Iedereen mag meehelpen bij het
verbeteren van de ideeën.
Deel je vragen, aanvullingen en opmerkingen op
www.otterchallenge.nl. Zo hopen de initiatiefnemers
ervoor te kunnen zorgen dat Nederland in 2020
duizend otters telt.
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