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Werken in de nacht voorkomt verkeershinder voor de weggebruiker. Daarom werkte KWS Infra,

PlasticRoad, nieuw concept van
KWS Infra

in opdracht van Rijkswaterstaat, begin mei twee nachten aan het herstel van de Harmsenbrug in
de N57 bij Brielle.

Nachtelijke opknapbeurt
Harmsenbrug
Na enkele voorbereidende werkzaamheden een week eerder was in
de nacht van 1 op 2 mei de oostelijke
brughelft aan de beurt. De nacht
daarop volgde het westelijke deel. In
beide nachten waren de werkzaamheden dezelfde. De collega’s van
Smits Neuchâtel Infrastructuur
gingen na het freeswerk (uitgevoerd
door Freesmij met een 2.10 m1 frees
met fijne rol) aan de slag met kleine
reparaties aan het gietasfalt op de
brug. Vervolgens is een enkelvoudig
membraam, type Multigrip, aangebracht. In de voorafgaande week is
er 125 m2 aan reparaties uitgevoerd
aan het onderliggende gietasfalt.

Hierbij is het asfalt ingezaagd en
opgebroken. Vervolgens is een
primerlaag aangebracht en daarop
een bitumineus membraam, type
Mistral C. Hierop zijn vervolgens
twee lagen gietasfalt aangebracht,
die zijn afgestrooid met omhulde
steen 4/8 mm. Na het omslaan van
het membraam kon de asfaltploeg
van KWS Infra de brug op. Met de
verbrede asfaltmachine naar 7,60 m1
voorzagen de mannen het brugdek
van een nieuwe laag asfalt. Op een
oppervlakte van ongeveer 1600 m2
werd 35 mm AC Surf 11 aangebracht.
Als afsluiting van de werkzaamheden
bracht Reflectielijnen Van Velsen de

markeringen aan. De grootste
uitdaging tijdens het project lag in
het beschikbare tijdsvenster van
21.00 tot 09.00 uur. Dit was exclusief
een half uur voor het plaatsen en
verwijderen van de verkeersmaatregelen. Dus in de elf beschikbare
werkuren moesten alle werkzaamheden worden uitgevoerd. Door een
goede samenwerking en integraal
plannen met de partners zijn de
werkzaamheden op tijd uitgevoerd.
Door de nachtelijke werkzaamheden
kan de Harmsenbrug weer jaren
dienst doen als de verbindingsroute
tussen de Zuid-Hollandse eilanden
en het Botlekgebied.
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VOORWOORD
De bouwvak staat voor de deur. KWS Infra kijkt terug op een periode
waarin mooie projecten zijn neergezet. Deze Markant staat vol met
boeiende verhalen uit de praktijk. Markant interviewde Hans Franken
van de gemeente Eindhoven over de meerwaarde van Samen Slimmer
Bouwen, de lean-variant van VolkerWessels. In deze editie ook nieuws
uit de regio’s. KWS Infra werkte mee aan het ontwikkelen van een
prestigieus project op het Fokker Logistics Park, volgens het Cradle to
Cradle principe (energiezuinig, schoon en duurzaam). Tijdens de
grond- en rioolwerkzaamheden voor de aanleg van Het Gelders Huis in
Arnhem stuitte KWS Infra op interessante archeologische vondsten.
Rol voor bewoners in aanbesteding
Ook ten aanzien van aanbestedingen is er interessant nieuws te melden.
Markant sprak met Ronnie Koster over nieuwe vormen van aanbesteden.
Hij werkt bij de gemeente Overbetuwe en is projectleider van de
opknapbeurt die de Vogelbuurt in Driel ondergaat. In dit project krijgt
een panel van bewoners een doorslaggevende stem in het selecteren
van een opdrachtnemer. Mogelijk breekt deze gemeente een lans voor
andere opdrachtgevers in het openbaar bestuur.
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De weg van de toekomst?
In deze Markant ook een nieuwtje op het terrein van innovatie: de
PlasticRoad. Dit concept houdt in dat gerecycled plastic materiaal wordt
omgevormd tot prefab wegonderdelen. Een modulair systeem, dat
tegelijk een oplossing biedt voor kabels, leidingen en waterberging.
KWS Infra is met een aantal kunststoffabrikanten in gesprek over de
haalbaarheid van het concept.
Werken in de nacht
Terwijl de dorpen en steden in diepe rust zijn, werken de mannen en
vrouwen van KWS Infra aan de Nederlandse rijkswegen. Zo worden
verkeershinder en geluidsoverlast beperkt. Het samen werken in de
nacht zorgt voor veel onderlinge betrokkenheid onder de medewerkers.
Wat houden die nachtelijke werkzaamheden in? En wat doet KWS Infra
om de veiligheid te vergroten? Welke rol speelt verlichting hierbij? U
leest over de nachtelijke werkzaamheden in de special in deze editie van
Markant.
Een mooie zomer toegewenst!

Stel je eens voor dat
de wegen in de
toekomst nog maar
een bouwtijd hebben

Anne Koudstaal en Simon Jorritsma (InfraLinq)
de bedenkers van de PlasticRoad

van dagen in plaats van
maanden, dat de weg
in plaats van 6 tot 10
jaar makkelijk 50 jaar
meegaat, dat
onderhoud en
verkeershinder tot het
verleden behoren en
dat de wegconstructie
het probleem van
kabels, leidingen en
waterberging in één
keer oplost.

KWS Infra bedenkt nieuw concept

PlasticRoad
Dit lijkt misschien een scenario voor de verre
toekomst maar niets is minder waar. KWS Infra,
de grootste wegenbouwer van Nederland,
onderzoekt de mogelijkheden voor ‘plastic’
wegen; de PlasticRoad. Bedenkers van dit
concept zijn Simon Jorritsma en Anne Koudstaal
van InfraLinq.
Ruimte voor leidingen, kabels en water
Een groot voordeel van de PlasticRoad is dat de
weg de mogelijkheid geeft om dubbel ruimtegebruik toe te passen. Zo kan de weg worden
gebruikt als een kabel- en leidinggoot en/of als
waterberging/infiltratievoorziening. Waar asfalt
een massieve constructie is, bestaat de
PlasticRoad uit een holle constructie, die gebaseerd is op een sandwich/cassetteconstructie.
De platen kunnen direct op een zandbaan worden
gelegd en aan elkaar worden gekoppeld. Simon
vertelt enthousiast over de voordelen: “De
PlasticRoad is een veel duurzamer alternatief
voor de traditionele weg. De PlasticRoad bestaat
immers voor 100% uit gerecycled plastic.
Doordat het concept modulair is opgebouwd,

InfraLinq

zijn er veel minder vervoersbewegingen nodig”.
Anne vult hem aan: “Wanneer het afgevangen
plastic van Boyan Slat (The Ocean Cleanup) kan
worden ingezet voor de productie van de
PlasticRoad, slaan we twee vliegen in één klap.”

kan de autovariant van de PlasticRoad een
volgende stap zijn. Parallel hieraan wordt binnen
KWS Infra gekeken naar partijen die bij het
ontwerp, financiering en exploitatie betrokken

Langere levensduur
Doordat de platen prefab worden geproduceerd, heeft het concept veel voordelen ten
opzichte van asfalt. Zo worden invloedsfactoren
op de kwaliteit (bijvoorbeeld het weer, inhomogeniteit en uitvoeringsfouten) tot een minimum
beperkt. Dit maakt dat de kwaliteit en de
levensduur van de wegconstructie veel beter in
de hand is te houden.

“ De PlasticRoad is een veel
duurzamer alternatief voor de
traditionele weg ”

Krachten bundelen
KWS Infra is in gesprek met diverse kunststoffabrikanten over de haalbaarheid van dit concept.
De insteek is om de PlasticRoad allereerst toe te
passen in de vorm van een fietspad. Er wordt
gekeken naar de veiligheid, de sterkte van de
constructie en de kosten die de innovatie met zich
mee zal brengen. Indien de pilot een succes wordt,

willen zijn. Dit om zoveel mogelijk kennis en
krachten te bundelen, en met als hoofddoel om
dit concept tot uitvoering te brengen. KWS Infra
staat open voor uw reacties en suggesties!
Meer informatie
Anne Koudstaal
akoudstaal@infralinq.com
tel. 06-50226418
Simon Jorritsma
sjorritsma@infralinq.com
tel. 06-52533297
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UAVgc bij herinrichting complete woonwijk in Driel

Geen enkele
concurrentie op prijs

VESTIGING Zwolle

De gemeente Overbetuwe gaat de Vogelbuurt in Driel opknappen. Voor het eerst laten zij bewoners de doorslag geven bij de keuze van een aannemer voor
een groot project. Hun naoorlogse wijk wordt in maximaal twee jaar tijd opgeknapt voor drie miljoen euro. Dat weten ze nu al. Wat ze ervoor krijgen, staat
nog niet vast. Projectleider Ronnie Koster van de gemeente legt uit waarom Overbetuwe hiervoor kiest en hoe zij dit vorm geeft.

De aannemer heeft de meeste
kennis over de aanpak van een
project. Dat is de drijfveer geweest
om de plannen voor de herinrichting
van een complete wijk door een
aannemer te laten bedenken. Het
college van B&W van de gemeente
Overbetuwe stond achter die keuze.
Kwaliteit van de inrichting en
betrokkenheid van bewoners zijn
belangrijke speerpunten op dit
moment. Met de UAVgc in de hand
en een flinke groep betrokken
bewoners zag Ronnie Koster kans
om dit vorm te geven. “Wij kiezen
ervoor om het ontwerp hierbij door
de opdrachtnemer op te laten
stellen. We hebben samen met
verschillende buurgemeenten
opgetrokken om kennis hierover op
te doen en hebben een adviseur
hiervoor in de arm genomen. Een
jaar geleden zijn we met de bewoners een traject ingegaan waarbij
we niet zeggen: dit gaan we voor
jullie maken. Maar we zeggen: we
gaan jullie wijk verbeteren, wat wil
je graag gerealiseerd zien? Met
Tauw en twintig enthousiaste bewoners is de waarde van de wijk
bekeken. Ook hebben we via de
‘plancaravan’ een idee gekregen
van wat bewoners wel of niet goed
vonden en welke ideeën zij zelf
hadden. Deze twee documenten zijn
meegegaan bij de uitvraag richting
de vooraf geselecteerde opdrachtnemers.“
Kwaliteit die ze gaan leveren
Deze partijen kregen een plafondbedrag en een tijdsduur voor de
uitvoering. Zij concentreren zich
dus op: de kwaliteit die ze daarvoor
gaan leveren en hoe ze het gaan
aanpakken. De gemeente heeft
daarom de uitvraag zo open
mogelijk gehouden. “Dat is best
lastig, want onze beheerders willen
ook enige zekerheid over de
technische kwaliteit van het
eindresultaat“, vertelt Koster.
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Ronnie Koster: “Ik zie het niet als verplaatsen van risico’s, maar als het
benutten van kennis daar waar die meer aanwezig is.”

“We hebben intern veel om de tafel
gezeten voordat we wisten hoe we
het gingen omschrijven. Het is een
pilot waarbij we in het ontwerpproces de vrijheid willen hebben om
iets innovatiefs te kunnen doen
waar bewoners gelukkig van
worden. We hoeven geen concurrentie op prijs. Ondergronds zijn er
wel eisen van kracht, maar het
ontwerp is het zwaarste gunningscriterium.“ Twintig bewoners gaan
de ontwerpen bekijken en bepalen
een rangorde op elk van de vier
thema’s: groen, verkeer, spelen en
inrichtingselementen. De gemeente
toetst de plannen van aanpak.
Koster: “Wij kennen op dezelfde
manier punten toe, maar hebben
een minder grote stem dan bewoners. We moeten wel vertrouwen
hebben in de aanpak van een
opdrachtnemer. Dat heb ik ook aan
bewoners uitgelegd. Er zijn alleen

partijen uitgenodigd, waarvan wij
denken dat ze de kwaliteit in huis
hebben om er iets van te maken.“
Alle ogen hierop gericht
Als dit project positief uitpakt, zal
de gemeente Overbetuwe deze
aanpak vaker gebruiken als het
meerwaarde heeft. “Er is veel
aandacht uit onze organisatie voor
dit project. We leggen ook de
communicatie erover voor een deel
in handen van de bewoners, eentje
in het bijzonder. Hij krijgt een
laptop en een websiteformat om
dadelijk vogelbuurtdriel.nl, die nu
nog naar de site van de gemeente
linkt, mee te vullen. Hij is nu al
enthousiast aan de slag gegaan met
foto’s en facebook“, aldus Koster.
In de week van 15 juni beoordelen
de bewoners de plannen. Op 1 juli
geeft de gemeente de opdracht aan
een van de aannemers.

“Het is een pilot waarbij
we in het ontwerpproces
de vrijheid willen hebben
om iets innovatiefs te
kunnen doen waar
bewoners gelukkig
van worden”

Een uniek project

Aanleg WILDLANDS
Adventure Zoo Emmen
KWS Infra vestiging Leek bouwt samen met Gebr.
Van Kessel mee aan de nieuwe WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. Gebr. Van Kessel verricht de
werkzaamheden aan de beplanting en rotspartijen. Ids de Boer (projectbegeleider) vertelt over de
laatste vorderingen en uitdagingen in het project.
“De eisen aan de verschillende objecten binnen
een project, zijn bij het bouwen van een belevenspark natuurlijk heel anders dan met een
doorsnee wegenbouwkundig werk”, aldus
Ids de Boer. De beleving van de bezoeker van het
nieuwe park staat centraal bij het ontwerp,
waardoor veel eisen van de opdrachtgever een
bepaald beeld vertegenwoordigen. Hier is veel
inleving voor nodig om de verschillende eisen
SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdsgebonden) te maken tot een
uitvoerbaar ontwerp dat aan de wensen voldoet.
De Boer geeft aan: “Hierbij is een ondersteuning
vanuit VISE een must, mede doordat in sommige
gevallen esthetische eisen en functionele eisen
elkaar tegenspreken. VISE helpt je hierbij om een
goed overzicht te houden tussen eisen, ontwerp
en de uiteindelijke uitvoering.”
Toegankelijk én natuurlijk
In het geval van elkaar tegensprekende eisen
wordt er in overleg met Dierenpark Emmen zo
snel mogelijk naar een oplossing gezocht, om de
planning niet negatief te beïnvloeden. Een
voorbeeld van zo’n conflict tussen esthetische en
functionele (technische) eisen is de vlakheid van
een pad, het moet aan de ene kant begaanbaar
zijn voor voetgangers en ook rolstoelgebruikers
maar aan de andere kant moet het ook de

VESTIGING Leek

natuurlijke uitstraling van een karrenspoor of
bospad hebben met hobbels en gaten.
De Boer: “Dat het project uniek en niet doorsnee
is voor ons als wegenbouwers, merk je dan ook
iedere dag. Waar de machines doorgaans rechte
of vlakke banen afwerken, maken ze hier vooral
slingers, hobbels en gaten”. Met behulp van GPS
en machinebesturing op basis van 3D-modellen
wordt het grondwerk gerealiseerd. Alle glooiingen uitzetten is een bijna onmogelijke opgave.
Omdat er geen piketten meer in het veld staan,
is het heel moeilijk een beeld te vormen van de
te realiseren objecten. Voor de uitvoerders,
grondwerkers en kraanmachinisten, die buiten
het grotere geheel nog niet kunnen zien, is het
lastig om de voortgang vanuit alle contouren te
kunnen volgen. Er moet worden vertrouwd op
wat zichtbaar is op het schermpje van de machinebesturing en dat dit overeenkomt met de eisen
en ontwerpen.

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen een tevreden eigenaar van wordt, benutten we de kennis
en expertise van de partijen om de voorkomende
uitdagingen aan te gaan. Naast de uitdagingen
op het gebied van ontwerp en eisen, wordt de
bereikbaarheid van de te realiseren objecten een
steeds grotere uitdaging. Dat komt doordat het
park straks alleen begaanbaar is voor de bezoekers en kleine dienstvoertuigen. Om het te
maken moet er groot materieel worden ingezet.
Kortom, er is op het project dagelijks ruimte en
noodzaak voor de medewerkers, om creatief te
zijn, oplossingen te zoeken om binnen de eisen
en wensen kwaliteit te leveren.”

Het eindresultaat in een maquette
De machinisten en grondwerkers zijn buiten
bezig onderdelen te maken van het grotere
geheel. Om hun een beeld te geven van hoe het
object er in zijn totaliteit uitziet, is er een
excursie georganiseerd naar de maquette van het
nieuwe park. De maquette met een doorsnede
van ongeveer 10 meter (schaal 1:87,5) is ook de
basis voor de 3D-modellen waar de machines mee
werken, de 3D-modellen zijn namelijk door de
ontwerpers bewerkte secties uit een 3D-scan van
de maquette.
De Boer: “Om tot een eindresultaat te komen,
waar KWS Infra en de andere VolkerWessels
ondernemingen trots op kunnen zijn en
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Projectleider Hans Franken van de gemeente Eindhoven

Samen Slimmer Plannen bij
HOV-baan Eindhoven

Samen het
werk wíllen
maken

VESTIGING Eindhoven

In Eindhoven wordt gewerkt aan drie verschillende HOV-banen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer),
die vanuit het centrum lopen naar het vliegveld, de high-tech campus en Nuenen. KWS Infra vestiging
Eindhoven legt daar dit jaar een deel van aan: een 1.800 meter lang traject bij de Huizingalaan richting
het vliegveld. De planning is gedaan op basis van Samen Slimmer Bouwen, de Volkerwessels-variant
van Lean. Hans Franken van de gemeente Eindhoven was verrast: “Het was voor het eerst dat ik deze
manier van plannen meemaakte. Ik vond het heel positief.”

KWS Infra nam het RAW-bestek voor dit deel van
de HOV-baan in 2014 aan. Er was ruim de tijd om
het project voor te bereiden. Eind februari
organiseerde KWS Infra voor alle betrokken
partijen een planningsdag. Hans Franken,
projectleider bij de gemeente Eindhoven,
woonde die bij. “Wij hebben als opdrachtgever
maar met één partij van doen: KWS Infra. Maar
op zo’n dag stijgt het begrip dat ik voor de
complexiteit van het werk heb. En dat niet alleen.
Tijdens zo’n bijeenkomst wordt het hele werk
doorgelopen. Onduidelijkheden hebben we
toegelicht. Ik stuur toch een beetje op afstand.
In deze sessie kom je dichter bij de materie.
Ik realiseerde me dat we sommige zaken beter
anders hadden kunnen omschrijven, dan waren ze
duidelijker geweest. Ook heb ik zaken gehoord
waar we de volgende keer meer rekening mee

6

Markant juli 2015

moeten houden of die we nu nog kunnen uitzoeken en verhelderen. Alleen maar positief. Plus je
leert de mensen kennen. Ik heb zelf alleen
contact met de projectleider en uitvoerder van
KWS Infra, maar onze uitvoeringscoördinator
loopt op het werk. Voor hem was het prettig dat
hij nu al iedereen zag. Je zag dat er onderling een
gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel ontstond,
dat gaf ons vertrouwen. Als de een stagneert,
heeft de ander daar last van. Dat realiseert
iedereen zich en ze zetten samen de schouders
eronder om het werk op tijd en op een goede
manier te realiseren.”
Hoe gaat zo’n planningssessie?
Tijdens de eerste planningsessie zijn de eerste
vijf fases gepland. Twee weken daarvoor heeft
projectleider Marijn van den Heuvel dan al met

Uitvoerder
John van
der Rijdt
over de
‘daily stand’
“Zo’n groot werk leent zich goed voor deze
manier van plannen. Een werk met relatief
weinig onderaannemers en veel derden: dan
moet je het op een andere manier doen.
Samen Slimmer Plannen is voor mij: het
samen met elkaar doen.
In principe hebben we de afspraak dat we
elke dag om 9.00 uur een daily stand hebben
in de keet. Maar ik wil niet dat overleggen
een doel op zich wordt, maar dat we het doen
omdat het nodig is. Soms zijn er dagen dat
het echt niet hoeft. Iedereen weet elkaar
buiten goed te vinden. Daar wordt ook
overlegd. Als ik weet dat we gaan achterlopen, gaan we het strakker met elkaar afspreken. Of als een paar partijen op dezelfde
locatie bezig zijn. Daarvoor heb je de daily
stand. We spreken de dag door en kijken dan
vooruit. De uitdaging is soms dat we tegen
dingen aan lopen die niet te voorzien zijn.
Lean is ontwikkeld in een fabrieksomgeving.
Wij kunnen niet in de grond kijken en hebben
ook het weer niet in de hand. Overleg is
in mijn ogen altijd het belangrijkste op
het werk. Het voordeel van deze manier
van plannen is dat je het samen doet en op
voorhand al alle partijen over het werk
laat nadenken. Mensen hebben er dan
feeling mee. Dan willen ze ook samen het
werk maken en weten ze beter wat het
werk inhoudt.”

alle partijen samen gezeten en uitgelegd hoe de
planningsmethode werkt. Iedereen moet zijn
hoeveelheden uitsplitsen. Alles is ingekocht; er
wordt niet over geld gepraat. Op de planningsdag
komt van elke partij de voorman of de uitvoerder
van de ploeg die het werk daadwerkelijk gaat
maken. Elke partij krijgt een specifieke kleur
post-its. Op een post-it staat telkens één handeling. Bijvoorbeeld bij beton storten: pinnen zetten,
bekisting aanbrengen, machine aanvoeren, draad
spannen enz. Iedereen gaat zijn eigen post-its
plakken per dag. “Je ziet dat mensen die dadelijk
dichtbij elkaar aan het werk zijn, elkaar opzoeken
en overleggen”, vertelt projectleider Marijn van
den Heuvel. “Die briefjes moeten namelijk bijna op
dezelfde plek hangen.“ Hij bewaakt dat de
planning die ontstaat, wel binnen de afgesproken
uitvoeringsperiode blijft vallen. Aan het einde van
de dag worden alle post-its vastgeplakt en in een
balkenplanning gezet. “Daar lopen de meningen
een beetje over uiteen. De echte Lean-mensen
zeggen dat dat niet kan, maar een opdrachtgever

heeft ook een overzicht nodig om te communiceren. De gezamenlijk gemaakte planning komt in de
keet te hangen in delen van vier weken. De uitvoer-

“ Je zag dat er
onderling een gedeeld
verantwoordelijkheidsgevoel
ontstond, dat gaf ons vertrouwen ”
der komt in principe dagelijks met de voormannen
bijeen in een zogenaamde ‘daily stand’ om het werk
door te speken en de planning zo nodig aan te
passen”. Van den Heuvel: “Je plant op mooi weer.
Niet op flinke regen, problemen in de grond en
veranderingen die de opdrachtgever graag wil.
Dus ook deze Lean planning blijft flexibel.“
Na de bouwvak volgen de laatste drie fasen van dit
project. Daarvoor is in juni opnieuw een planningsdag gehouden. In november 2015 wordt het werk
opgeleverd.

Projectleider
Marijn van den
Heuvel over de
planningsdag
“Traditioneel plant de hoofdaannemer op
bestekseisen. Met de methode van Samen
Slimmer Plannen laten we de mensen die het
werk gaan maken, nadat alles is ingekocht,
zelf alles plannen. De bouwtijd wordt er niet
langer door. Ze denken er nu al in een eerder
stadium over na en zijn zo meer betrokken bij
het werk. Er ontstaat een veel bewuster
gemaakte planning. Daardoor is de kwaliteit
ervan ook beter.
Op die ene gezamenlijke planningsdag ruim
twee weken voor de start van de uitvoering
hebben we alles tot aan de bouwvak gepland.
Bij dit project doet KWS Infra alleen de
riolering en het asfalt. We werken dus samen
met een grondaannemer, stratenmakersbedrijf, betonaannemer, belijningsbedrijf, een
installateur voor de verkeersregelinstallaties
en één aannemer voor de gezamenlijke
nutsbedrijven. Ik plak als projectleider zelf
geen post-its, want dan zou ik tegen mijn
collega’s van KWS Infra moeten vertellen wat
zij moeten doen. De voormannen zijn er zelf
bij en plannen hun eigen werk in. Dat gaat
heel goed. Je zag deze keer bijvoorbeeld dat
de grondaannemer op de tekening zag dat de
ruimte tussen de trottoirbanden te smal was
om de fundering te kunnen profileren met
zijn normale machine. Hij overlegt dan zelf
met de stratenmaker: kun jij op die dag wel
het bandje zetten, maar de goot nog niet,
dan kan ik die machine toch gebruiken.
De twee dagen die we moeten reserveren om

Projectleider Marijn van den Heuvel

de funderingslaag te laten controleren op
verdichting, kan de stratenmaker gebruiken om
de goot aan te brengen. Hij vond dat prima.
Ik stuur op zo’n planningsdag wel een beetje bij
op tijd en besparingen. Het kan zijn dat het
goedkoper is als een aannemer drie keer zijn
spullen oplaadt en op een ander moment weer

terugkomt. Dat bepalen we in overleg met elkaar.
De kwaliteit van het werk moet hetzelfde zijn en
alle partijen moeten door deze aanpak er beter
van worden. Als iemand er slechter van wordt,
dan worden anderen er op dat moment beter van.
Dat moeten we onderling compenseren. Zo gaan
we te werk totdat het cirkeltje rond is.”
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KWS Infra stimuleert gezonde leefstijl

Medewerkers die gezond leven,
zijn productiever en verzuimen

Geen vette hap,
maar verantwoorde
tussendoortjes

VESTIGING Rotterdam

minder vaak. Maar hoe krijg je
mensen zo ver dat ze uit eigen
beweging kiezen voor gezonde
voeding? “Je kunt zoiets niet
opleggen, je kunt mensen wel aan
het denken zetten”, aldus KWS
Infra-directeur Jan de Morée.

Het is een beeld dat je niet vaak ziet: stoere
wegwerkers en machinisten die kip in stukjes
snijden, om deze gelardeerd met houmous,
biologische pesto en geitenkaas in een tarwewrap te wikkelen.
Zo’n 75 werknemers van KWS Infra, vestiging
Rotterdam zijn neergestreken in Partycentrum
Dekker in Zoetermeer voor de jaarlijkse contacten scholingsdag, mede mogelijk gemaakt door
Arbouw. Stonden voorheen belangrijke zaken als
loopbaanontwikkeling op de agenda, nu gaat het
vooral om het belang van een verantwoorde
leefstijl.
Patat en kroketten
Bij het breed en langdurig inzetbaar houden van
bouwpersoneel is gezond leven een wezenlijk
aspect. Dit blijkt sterk voor verbetering vatbaar.
Van de totale bouwpopulatie heeft 65% overgewicht, bij 16% is sprake van obesitas. Van het
personeel in de infra heeft zelfs 70% overgewicht
en lijdt 20% aan obesitas.
KWS Infra-directeur Jan de Morée weet wel waar
het mis gaat. ,,Regelmatig bestellen ploegen die
in de nacht werken patat en kroketten, terwijl ze
ook een gewone maaltijd kunnen krijgen. Helaas
willen mensen die vette hap. Om die reden willen
we ze bewustmaken van het belang van een
verantwoorde leefstijl.”

8

Markant juli 2015

Hoger ziekteverzuim
Helemaal toevallig komt het op leefstijl gerichte
programma van KWS Infra niet. Een actief beleid
om de leefstijl van het bouwpersoneel positief te
beïnvloeden, is voor bedrijven eerder noodzaak
dan luxe. Mensen met overgewicht en obesitas
sterven eerder en hebben een groter risico op het
krijgen van chronische aandoeningen zoals
diabetes type 2, en hart- en vaatziekten. Verder
heeft overgewicht allerlei negatieve werkgerelateerde effecten, zoals een verminderde productiviteit en een hoger ziekteverzuim.
De Morée is ervan overtuigd dat bedrijven die op
dit terrein willen veranderen, de tijd mee
hebben. ,,Een jaar of vijf terug zei men nog: we
zien het allemaal wel met dat langer doorwerken.
Maar vandaag de dag hebben de mensen het
steeds vaker over hoe zij gezond hun pensioen
moeten bereiken.”
De Morée ziet de toekomst dan ook verwachtingsvol tegemoet. ,,Ondanks de crisis hebben
we de mensen de afgelopen tijd goed aan het
werk kunnen houden. Als het werk weer aantrekt, hopen we met fittere mensen te excelleren. Dat doen we overigens niet alleen.
We zijn druk in overleg met de Ondernemingsraad om het aspect leefstijl permanent op de
agenda te krijgen.”

Scan de QR code voor een
korte impressie
(bit.ly/KWS_AEB)

Hoogwaardig terrein
AEB Amsterdam

VESTIGING Amsterdam-Heerhugowaard

Frank Groot ‘overhandigde’ op 1 april 2015 een
miniatuur heftruck met een mini baal met
samengeperst huisvuil. Met deze handeling
bekrachtigde hij op feestelijke wijze de opening
van het vernieuwde terrein van AEB Amsterdam
(Afval Energie Bedrijf), een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf aan de Australiëhavenweg
21. Frank Groot is bedrijfsleider van KWS Infra
vestiging Amsterdam-Heerhugowaard. De
Manager Inzameling & Recycling van AEB (Paul
Koolbergen) heeft het AEB terrein officieel
geopend door het lossen van de eerste baal
samengeperst huisvuil. AEB Amsterdam is een
modern bedrijf dat huisvuil verwerkt tot zoveel
mogelijk waardevolle materialen en energie door
gebruik te maken van geavanceerde technologie.
Door het structurele aanbod van afval uit andere
landen vond AEB het wenselijk om een deel van
het bestaande terrein opnieuw in te richten.
Het terrein moest geschikt worden voor tijdelijke opslag van balen samengeperst huisvuil. KWS
Infra en AEB hebben de handen ineen geslagen
om een hoogwaardig en duurzaam terrein te
ontwikkelen, dat aan de huidige eisen ten
aanzien van automatisering voldoet.
AEB heeft in het bestek de specialistische kennis
van de potentiële aannemers aangesproken: “Help
mij met het maken van de beste keuze”. KWS Infra
ziet dit graag en is aan de slag gegaan om een

hoogwaardig bedrijventerrein aan te bieden.
De inschrijving van KWS Infra is door AEB bestempeld als ‘Beste Keuze’. KWS Infra is hierdoor
opdrachtnemer van het project geworden.
Werkzaamheden
Het terrein bestond uit drie delen van ongeveer
2500m²; grasveld, waterbassins en verharding.
Het verwijderen van de waterbassins en het
plaatsen van twee nieuwe bassins elders op het
terrein creëerden veel ruimte. Tijdens de graafwerkzaamheden is er onverwacht vervuiling
aangetroffen. De vervuiling is gesaneerd waarna

uit 70% gerecycled materiaal! Dit sprak AEB, als
recycle-bewust bedrijf, erg aan.
Specialistisch
Bij een specialistisch bedrijf als AEB horen
speciale wensen voor de inrichting. Alle transportbewegingen worden op afstand bewaakt en
geregistreerd. Een toegangscontrole, een
weegbrug voor vrachtauto’s en een camerasysteem zijn onderdelen hiervan. AEB is klaar
voor de toekomst!

“ Het terrein moest geschikt
worden voor tijdelijke opslag van
balen samengeperst huisvuil ”
het aanleggen van de nieuwe afwatering en
fundering verder kon gaan.
Het regenwater kan vervuild worden door de
opgeslagen balen afval. Een flink lamellenfilter
biedt hiervoor de oplossing. Het gehele afwatersysteem van goten en buizen is hierop berekend.
De toegepaste fundering bestaat uit gerecycled
materiaal (granulaat). Asfalt is een uitstekende
keuze als het gaat om een vloeistofdichte
bodemafsluiting. Het toegepaste asfalt bestaat
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KWS INFRA
Special: Nacht

Werken in de nacht:
asfaltreparatie
VESTIGING Zwolle

Harry Kamphuis (projectleider)
vertelt over zijn beleving van
werken in de nacht: “In de
nachtelijke uren zijn alle
medewerkers en toeleveranciers
op elkaar aangewezen. Dat draagt
bij aan de saamhorigheid.”
Hij vervolgt: “Het frees- en
asfaltwerk, markeringen en
verkeersmaatregelen doen de
mensen met vakmanschap en
plezier”. KWS Infra vestiging
Zwolle heeft in mei asfaltreparaties uitgevoerd op de A50
tussen Hattem en knooppunt
Beekbergen, aan beide zijden. Het
betrof reparatiewerkzaamheden
aan de ZOAB deklaag. In juli
worden de laatste reparaties
uitgevoerd.

10
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Pilot Mobilights

Op zoek naar veiligere
werkplek in de nacht

Gebr. Van Kessel &
VESTIGING Zwolle

Op verschillende projecten is het onderwerp
‘tijdelijke verlichting bij werkzaamheden’ nieuw
leven ingeblazen. Aanleiding hiervoor is de
invoering van nieuwe richtlijnen CROW 96A (eind
2013). Zo ook bij het onderhoudscontract van
VolkerInfra ‘Zwolsche Eland’. Dit onderhoudscontract omvat het onderhouden van een totaal
van 2x 250 km Rijksweg in het oosten van
Nederland. De aandeelhouders van deze combinatie zijn Gebr. Van Kessel en KWS Infra
vestiging Zwolle.
Ook binnen het onderhoudscontract van VolkerInfra ‘Zwolsche Eland’ staat de tijdelijke verlichting ter discussie. De richtlijnen schrijven voor
dat bij het toepassen van mobilights (verlichtingskarren) een onderlinge afstand van 50 meter
toegepast dient te worden. Dit geeft met name
bij lange stationaire afzetting op locaties zonder
vaste verlichting problemen.
Het doel van de pilot is een juiste balans te
vinden tussen enerzijds veiligheid van de weggebruiker, anderzijds veiligheid van de wegwerkers.
De hoeveelheid verlichting die de richtlijn
voorschrijft heeft niet per definitie een positieve

invloed op de veiligheid. Denk hierbij aan het
aantal verkeersbewegingen om de mobilights
aan- en af te voeren.

ten aanzien van de toe te passen onderlinge
afstand van mobilights bij specifieke werkzaamheden.

Op 20 mei 2015 heeft de pilot ter hoogte van
Kootwijk op de A1 plaatsgevonden. Hier zijn
4 situaties opgezet en beoordeeld. De eerste
situatie betrof de opzet van de verkeersmaatregelen met de mobilights geplaatst volgens de
richtlijnen met een onderlinge afstand van
50 meter. Vervolgens zijn de verkeersmaatregelen omgebouwd naar situaties met een onderlinge afstand van de mobilights van respectievelijk
100, 200 en 300 meter.

Rijkswaterstaat heeft onder strikte voorwaarden
akkoord gegeven om tijdelijk af te wijken van de
richtlijn CROW96a. Dat betekent dat mobilights
nu niet om de 50 meter maar om de 200 meter
opgesteld worden; in het kader van de Praktijkproef. Zo kunnen de werkzaamheden op de
wegvakken zonder verlichting op een veilige
wijze worden uitgevoerd.

De situaties zijn beoordeeld op drie punten:
n Veiligheid weggebruikers
n Veiligheid voor medewerkers tijdens
op- en afbouw verkeersmaatregelen
n Veiligheidsgevoel voor medewerkers die
in de afzetting werken
De aankomende weken wordt de pilot geëvalueerd met Rijkswaterstaat. Op basis van deze
evaluatie wordt er door het Districtshoofd van
Wegendistrict Zwolle een beslissing genomen
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KWS INFRA
Special: Nacht

Nachtwerkzaamheden N319

VESTIGING Zwolle

Aan de provinciale weg N319, van de Duitse grens
richting Winterswijk, werden in opdracht van de
Provincie Gelderland, asfalteringswerkzaamheden
uitgevoerd. Om de werkzaamheden met zo min
mogelijk hinder voor het verkeer vanuit Duitsland
richting Winterswijk uit te voeren, werd het werk
in de nacht uitgevoerd. Op het traject is roodzwart-rood asfalt aangebracht.

12
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Nieuw asfalt, moderne
verkeersregelinstallaties,
verplaatsing van bushaltes,
vervanging riool, realiseren van
een onderheide duiker. Deze
werkzaamheden maken
onderdeel uit van een grote
opknapbeurt die KWS Infra
vestiging Zwijndrecht uitvoert
voor de gemeente Papendrecht.
Het gaat om een reconstructie
van de Burgemeester Keijzerweg

Grote opknapbeurt
voor verkeersaders in
Papendrecht

VESTIGING Zwijndrecht

(tussen rotonde Veerweg en
Noordhoek/Hoogendijk) en
groot onderhoud van de gehele
Molenlaan.

De werkzaamheden moeten eind dit jaar klaar
zijn. De Burgemeester Keijzerweg is een belangrijke ontsluitingsweg vanuit Papendrecht
centrum, richting Alblasserdam en vice versa.
Een belangrijke randvoorwaarde betrof dan ook
de toegankelijkheid voor brandweer en andere
hulpdiensten.
Asfalt en bushaltes
Het asfalt tussen de rotonde Veerweg en
Molenlaan was in zeer slechte staat en wordt
inclusief fundering vervangen. Tussen de
Molenlaan en Noordhoek wordt alleen de
deklaag en tussenlaag vervangen. Op de
kruispunten Molenlaan en Jan Steenlaan komen
nieuwe verkeersregelinstallaties. Deze verkeersregelinstallaties zijn voorzien van moderne programmatuur die meer mogelijkheden
geven om het verkeer beter af te wikkelen.
Door de bushaltes een logischere plek te
geven, hoeven de bussen straks minder het
verkeer te kruisen. Dit bevordert de verkeersafwikkeling. Daarnaast worden er twee kunstwerken gerenoveerd.

Fietspaden
Tussen de Hoogendijk en de rotonde Veerweg
komt een geasfalteerd fietspad in twee richtingen. Dit fietspad vormt een doorgaande route
voor woon-werkverkeer en schoolgaande jeugd.
Het fietspad is een onderdeel van de zogenaamde Beneden Merwede fietsroute; een netwerk
van fietsroutes die de Drechtsteden onderling
verbindt.
Riolering, duiker en betonreparaties
In de Molenlaan wordt het gehele rioolstelsel
vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg opgehoogd naar de oorspronkelijke hoogte. De
ophoging varieert tussen de 50 en 70 centimeter.
Op de kruising met de Jan Steenlaan wordt een
aantal bestaande verkeersbruggen gesloopt.
Hiervoor in de plaats komt een onderheide
duiker van circa 40 meter, welke in het werk
wordt gestort. Tijdens deze werkzaamheden is
de Jan Steenlaan voor een periode van 10 weken
afgesloten. Er wordt een tijdelijke fiets- en
voetbrug geplaatst, zodat het winkelcentrum
Westpolder bereikbaar blijft.
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KWS Infra vestiging
Zwijndrecht
reconstrueert het riool
aan de Eemhavenweg
en Arie den Toomweg
in Rotterdam-Heijplaat,
midden in het
havengebied. De

Rioolvervanging in het
hart van het Rotterdamse
havengebied
VESTIGING Zwijndrecht

opdrachtgever is
gemeente Rotterdam.
Dit is niet het enige
werk dat KWS Infra
vestiging Zwijndrecht
daar verricht. Zo wordt
de asfaltdeklaag van de
Eemhavenweg en Arie
den Toomweg
vervangen. Dit werk is
onderdeel van de
herinrichting van het
RDM-terrein; het
terrein van de
voormalige
Rotterdamsche
Droogdok
Maatschappij.

Beide werken hebben invloed op
het verkeer en de omgeving. KWS
Infra vestiging Zwijndrecht zorgt
voor het slim combineren van het
werk en stemt dit af met het
Havenbedrijf en de gemeente
Rotterdam, bijvoorbeeld door het
treffen van verkeersmaatregelen.
Gezamenlijk met de afdeling
Verkeer & Mobiliteit van de
vestiging is een plan met verkeersmaatregelen opgesteld waarbij
rekening is gehouden met de
beperkte mogelijkheden tot
algehele afsluiting, de diepte van
ontgraven en het zware verkeer op
de andere weghelft. Samen met
InfraLinq is gekeken naar de meest
geschikte asfaltconstructie,
aangezien de opdrachtgevers
gemeente Rotterdam en het
Havenbedrijf in eerste instantie
verschillende wensen hadden.
Asfaltconstructie
De vervanging van het riool in deze
straten moet gebeuren zonder
algehele afsluiting, met uitzondering van de fase waarin de deklaag
aangebracht wordt. De omstandigheden en besteksvoorwaarden
maken dit werk tot een uitdaging en
geen doorsnee rioolreconstructie.
In de uitvoering mogen de fases niet
langer zijn dan maximaal 100 meter
waarbij de vele inritten van de
aangrenzende bedrijven altijd
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bereikbaar moeten blijven. Gelukkig
hebben de meeste bedrijven
meerdere in- en uitritten en kan in
goed overleg de maximale faseringslengte behaald worden.
Verder is de ontgravingdiepte op
een groot gedeelte van het werk
meer dan 3 meter. Er rijdt veel
zwaar verkeer op korte afstand van
de rioolsleuf en er wordt gewerkt
met een damwandconstructie. Daar
waar de ontgravingdiepte het
toelaat, wordt gebruik gemaakt van
een sleufkist.
Een andere uitdaging is dat de
werkzaamheden onder 3T condities
worden uitgevoerd. Er is namelijk
sprake van vervuilde grond. Om die
reden moeten de medewerkers
medisch gekeurd zijn en dienen zij
voldoende onderricht te worden in
het werken in vervuilde grond.
Daarnaast moeten machines
uitgerust worden met extra voorzieningen en worden aan de medewerkers specifieke persoonlijke
beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld.
Ook de zeer grote hoeveelheid aan
kabels en leidingen vormt een
uitdaging in het werk. Met name de
aanwezigheid van een waterleiding
van Evides en de hoogspanningskabel van Tennet, die op 3 locaties het
traject kruist, behoeven extra

aandacht. Hierover zijn afzonderlijke overleggen gepleegd en afspraken over gemaakt. De eerste 150 m1
rioolbuis is inmiddels aangebracht.
In deze eerste meters is gezocht
naar een goede afstemming tussen
de verschillende werkzaamheden.
Dit verliep niet geheel volgens de
eerste planning. Echter heeft deze
eerste fase in de uitvoering wel een
aantal optimalisaties opgeleverd.
Dit biedt voordelen in de komende
fases.

Brandbestrijding

Hartmassage, onderdeel van de reanimatie training

63% is bedrijfshulpverlener

VESTIGING Amsterdam
-Heerhugowaard

Een ongelukje zit in een klein hoekje; van een
kleine snijwond tot brand in een kantoor. “Je
kunt er dus maar beter op voorbereid zijn! Het
WAVE programma helpt onze mensen hierbij”,
aldus Dick Stoop. Hij is directeur van KWS Infra
vestiging Amsterdam-Heerhugowaard. WAVE
staat voor: Wees alert! Veiligheid eerst!
Veiligheid voorop
KWS Infra leidt medewerkers regelmatig op tot
bedrijfshulpverlener. Binnen de vestiging
Amsterdam-Heerhugowaard heeft maar liefst
63% van alle medewerkers een geldig certificaat
op zak. Het gaat dan om 182 van de 288 medewerkers. KWS Infra vestiging Amsterdam-Heerhugowaard heeft zelfs een uitvoerder in huis, die
alle noodzakelijke diploma’s heeft om de BHV
cursus te geven en het examen af te nemen.
Vaste onderdelen van de cursus zijn: brandpreventie en -bestrijding, eerste hulp, reanimatie en

evacuatie. Er vinden regelmatig oefeningen
plaats; dit houdt de BHV’ers scherp.
Herkenbaar
Het streven is dat er op elk werk en locatie
minimaal één BHV gecertificeerde collega is. Op
projectlocaties hangt een informatiebord met de
naam van de BHV’er, de veiligheidscoördinator
en het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De BHV’ers
zijn te herkennen aan een veiligheidshesje en/of
jas met de letters BHV op de rug en borst.
Leren van elkaar
Iedere medewerker - dus ook de BHV’er - is
verplicht om (bijna) ongevallen te melden. Van
deze situaties valt te leren, en kunnen toekomstige (bijna) ongevallen worden voorkomen.
Veiligheid heeft bij KWS Infra de hoogste
prioriteit!

Informatiebord op een projectlocatie
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Leuker kunnen onze mensen het
niet maken, wel informatiever!

VESTIGING Zwolle

KWS Infra vestiging Zwolle heeft in Winterswijk een creatieve manier
gevonden om mensen af te laten vallen. Hoe dan? Door de omleidingsborden te volgen.

Aannemers die de N319 tussen
Groenlo en Winterswijk wilden
aanpakken, zijn door de provincie
Gelderland gevraagd om iets
ludieks te bedenken waardoor
mensen gebruik zouden maken van
de omleidingsroute. “Vaak nemen
mensen de kortste route en niet de

aanbevolen omleidingsroute“,
zo zegt een woordvoerder van de
gemeente Winterswijk. Daarop
bedacht KWS Infra de actie om op
de borden aan te geven dat de
omleidingsroute maar 3 minuten
duurt en dat je er ook nog eens
22 kilocalorieën mee verbrandt.

Unieke skeelerpiste in Heerde

VESTIGING Zwolle

Samen werken aan een vernieuwde skeelerpiste

Begin mei vonden onder grote
belangstelling de wedstrijden
van de Holland Cup EC plaats
op de vernieuwde skeelerpiste in Heerde, de thuisbasis
van onder andere Ronald en
Michel Mulder. KWS Infra
vestiging Zwolle heeft deze
nieuwe piste van wereldformaat (mede) ontworpen en
gerealiseerd in opdracht van
Skeelerclub Oost Veluwe.
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Het ontwerp van de nieuwe piste is
uniek voor Nederlandse begrippen.
De piste en het binnenterrein zijn
gemaakt van een speciale laag asfalt
die is goedgekeurd door de firma
Vesmaco uit Italië.
De piste is veranderd van een 200
meter lange en 6 meter brede betonbaan, die in de bochten parabolisch
opliep, naar een asfaltbaan van
7 meter breed en die in de bochten

recht oploopt naar een hoogte van
1.50 m¹. Aan de binnenkant van de
200 meter baan zit een halve meter
no-skatingzone en het gehele
binnenterrein is nu van asfalt.
Skeelerclub Oost Veluwe heeft
gevraagd om de deklaag te draaien
met zo min mogelijk koude langsnaden. Daarop is besloten om dit te
gaan draaien met de 3 machines die
in de vestiging zijn. Er is gedraaid

met een Dynapac SD 2500C met 3 m
balk, hiernaast stond een Dynapac
SD 2500C met een 2,5 m balk en
daarnaast een ABG AB 62820 met
een 1,5 m balk.

Project Het Gelders Huis Arnhem

Graven in de geschiedenis

VESTIGING Zwolle

Een modern en duurzaam onderkomen. Dat was het vertrekpunt voor de provincie Gelderland. Naast het bestaande Huis der Provincie komt een nieuw
gebouw. Het consortium In Domu Nova (onder andere VolkerWessels Integraal) zorgt ervoor dat de huidige monumentale huisvesting van de provincie
Gelderland wordt aangepast aan de moderne tijd. De werkzaamheden worden in 2015 en 2016 gerealiseerd.

In opdracht van de provincie Gelderland voert
KWS Infra vestiging Zwolle diverse grond- en
rioolwerkzaamheden uit voor de aanleg van Het
Gelders Huis. Het riool ligt 5 m¹ diep ten opzichte
van het maaiveld. De zwaarste put woog maar
liefs 32 ton! De ligging van dit riool is slechts een
rijbaan verwijderd van de grootste verkeersader
van de gemeente Arnhem. Hiervoor is een
bouwkuip gemaakt van 5.00x3.00x5.50 m¹.
Samenwerking
“De complexiteit van het project en de diverse
belangen van alle partijen én de vele onzekerheden van wat je in de grond kan aantreffen, maakt
dit een bijzonder project” aldus Zeno Hartman
(hoofduitvoerder) van KWS Infra vestiging
Zwolle. Daarnaast is het een prestigieus project
waarin VolkerWessels nadrukkelijk aanwezig is
(Visser & Smit Hanab, KWS Infra, Homij, Visser &

Smit Bouw, bouwbedrijf Wessels Rijssen). Zo’n
project met veel betrokkenen kan alleen slagen
als iedereen zich proactief, flexibel en vindingrijk
opstelt. Uitloop in de planning is immers niet

“ Zo’n project met veel
betrokkenen kan alleen slagen als
iedereen zich proactief, flexibel
en vindingrijk opstelt ”
mogelijk. “Het is gelukt om met elkaar een mooi
resultaat neer te zetten. Dat is iets om trots op te
zijn”, aldus Hartman.
Bijzondere vondsten
Het gebied is zeer waardevol voor de archeologie
omdat dit het oude centrum van Arnhem is

geweest met buiten- en binnengrachten, omwalling met vestigingswerken en stadsmuren. De
afdeling Archeologie van de gemeente Arnhem
heeft de oude stadsmuren en fundamenten van
het vroegere stadsarchief opgegraven. Dit is
digitaal en op papier in kaart gebracht.
De locatie is vooraf onderzocht op archeologische vondsten. Ook is gezocht naar niet gesprongen explosieven (NGE’s). In het werkgebied
strandde in 1944 het offensief van de geallieerden (de slag om Arnhem) met als gevolg dat de
Tweede Wereldoorlog in Europa een half jaar
langer duurde. Door gebruik te maken van een
archeologische kaart was bekend waar bomkraters konden worden verwacht. In de grond zijn
diverse bommen gevonden, waaronder een
Amerikaanse 1.000-ponder.

Markant juli 2015

17

Reststoffen Centrum Zutphen

Grondbank speelt in op
wensen van de klant

VESTIGING Zwolle

De Grondbank biedt interessante mogelijkheden
voor overheid, aannemers en particulieren. “Wij
bieden opdrachtgevers een totaalpakket”, aldus
vestigingsleider Jarno Borgelink. Hij vervolgt:
“We accepteren vrijkomende materialen (bijv.
teerhoudend asfalt, hoogovenslakken en
categorie industriegrond), en vervolgens kunnen
wij menggranulaat 0-16 en teelaarde leveren.
Dit kan ook op retourbasis plaatsvinden.”
De Grondbank is begin dit jaar in samenwerking
met Grondbalans opgericht.
Daarnaast verzorgt het Reststoffen Centrum
Zutphen al ruim 20 jaar het inzamelen, verwerken
en uitleveren van (gecertificeerde) bouwstoffen,
op een terrein van 2,5 hectare aan de Marsweg
200. In het Reststoffen Centrum participeren
KWS Infra vestiging Zwolle (50%) en Dusseldorp
ISM (50%). Vanwege de gunstige positie in de
regio Stedendriehoek, en de ligging aan de IJssel,
zijn er logistiek gezien vele mogelijkheden.

18

Markant juli 2015

Groeiende vraag
Het afgelopen halve jaar is de vraag naar bomengranulaat en bomenzand gegroeid. Alleen al in de
gemeente Zutphen wordt per jaar circa 6.000 ton
aan bomengranulaat verwerkt in binnenstedelijke projecten.
De beperkte ruimte – waarbij ‘grijs’ en ‘groen’ in
deze tijd nauw met elkaar verweven zijn – zijn
ideale omstandigheden om bomengranulaat toe
te passen. Er is het voornemen om samen met de
gemeente Zutphen een bomengranulaat te
ontwikkelen, op basis van hun specifieke wensen
en eisen.
Duurzaam
Een deel van het betonpuin wordt in Zutphen
gebroken en gezeefd naar de fractie 4-22. Dit
pure materiaal wordt vervolgens bij de buren
Bruil beton & mix als grindvervanger toegepast in
hun mortelproducten. Dus een duurzaam alternatief op een primaire delfstof!

De periode tussen het aanbesteden en de
aanvang van werken is tegenwoordig zeer kort.
Het gebeurt regelmatig dat aannemers kort voor
aanvang van het werk hun wensen kenbaar
maken. Het Reststoffen Centrum speelt hier snel
op in, door een zo goed mogelijk pakket aan te
bieden, tegen een aantrekkelijke prijs.
Meer informatie
Jarno Borgelink (Vestigingsleider Reststoffen
Centrum Zutphen), jborgelink@rc-zutphen.nl
tel. 06-50226303

KWS Infra werkt samen met
verschillende ondernemingen
van VolkerWessels. Deze keer

Samen werken aan de
renovatie van de
Galecopperbrug

PARTNER VolkerRail

lichten we de samenwerking met
VolkerRail uit. KWS Infra
vestiging Utrecht is momenteel
bezig met de renovatie van de
Galecopperbrug. VolkerRail
Kunstwerken verricht daarbij de
reparatiewerkzaamheden aan
het stalen brugdek. Henrie van
Buuren van VolkerRail vertelt
enthousiast over de grote en
kleine projecten van VolkerRail
Kunstwerken, waaronder sluizen
en bruggen in het provinciale en
gemeentelijke wegennet.

Voor inspectie, onderhoud en renovatie van
kunstwerken slaan ondernemingen van VolkerWessels regelmatig de handen ineen: KWS Infra,
Van Hattum en Blankevoort VolkerRail en Vialis.
VolkerRail verricht de inspectie en renovatie van
het stalen brugdek op de Galecopperbrug.
Van Buuren (VolkerRail): “Grote projecten
maken het mogelijk om innovaties door te
voeren waar later ook de kleinere projecten
profijt van hebben. Het ontwikkelen van een
las/snij robot ten behoeve van de dekplaatreparaties is een mooi voorbeeld hiervan. Deze robot
zorgt ervoor dat de fysieke belasting tijdens
dekplaatreparaties drastisch is verminderd.
De foutkans is verkleind, de productiesnelheid
is verhoogd en de kwaliteit is reproduceerbaar.
Dit maakt het mogelijk om – in minder tijd – in
één keer een goed product te leveren. Daarnaast
heeft het direct invloed op het welzijn van de
medewerkers.”
Werken in de nacht
Renovaties aan het stalen brugdek worden
meestal tussen 6.00 en 22.00 uur uitgevoerd,
oftewel overdag. Omdat een renovatie vaak een
ingrijpende upgrade van het kunstwerk is, wordt
een dergelijk kunstwerk vaak (deels) buiten
gebruik genomen om de renovatiewerkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren. ‘s Nachts
worden reparatiewerkzaamheden op lasfouten
gecontroleerd. Dit gebeurt door middel van een
röntgenonderzoek.

Werkplekbeveiliging
De impact op de omgeving is een belangrijk
aandachtspunt. Het moet bijvoorbeeld voor een
schipper veilig zijn om met kerosine of andere
gevaarlijke stoffen onder een brug door te varen.
Een ander aandachtspunt is het effect op
weggebruikers. “We voorkomen dat wegverkeer
schrikt of zo is gefascineerd door het schouwspel
van bijvoorbeeld lasspetters dat er ongelukken
van komen. Zeker tijdens nachtelijke werkzaamheden is dergelijk vuur van verre te zien”, aldus
Van Buuren. “Daarom besteden wij veel aandacht
aan het moment waarop wij werken en het
afschermen van de plaats waar wij werken. Zo
hebben wij de beschikking over speciale lascontainers. Waar nodig maken wij een vonk- en
stofdichte hulpconstructie of stemmen wij onze
productie-uren af met andere gebruikers zoals de
scheepvaart.”
Meer informatie
Henrie van Buuren (VolkerRail)
henrie.van.buuren@volkerrail.nl
tel. 06-50224326
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Cradle to Cradle: ‘afval is voedsel’

Fokker
Logistics Park
KWS Infra gelooft in een duurzame toekomst en investeert daarom veel tijd en middelen in onderzoek
en ontwikkeling. Jaren aan ervaring en ‘in-house’
faciliteiten om duurzaam te produceren maken
KWS Infra de juiste partner voor het prestigieuze
project ‘Fokker Logistics Park’, direct naast Luchthaven Schiphol.
Bij het ontwikkelen van het Fokker Logistics Park
wordt (sloop)materiaal hergebruikt. Het park
voorziet in schone grond en grondwater. Het
Fokker Logistics Center 7I8 is het eerste Cradle to
Cradle geïnspireerde logistieke gebouw ter wereld.
Verantwoordelijk voor de (her)ontwikkeling van het
Fokker Logistics Park is het consortium AFBP C.V.
een samenwerkingsverband tussen Delta Development Group, VolkerWessels en Reggeborgh Groep.
Kringloop
Wat houdt de Cradle to Cradle filosofie in?
Het hergebruik van bouwstoffen zonder bewerking
speelt een grote rol, maar ook het herontwikkelen
van bestaande systemen en infrastructuur naar
ecosystemen waarbij afval de voeding wordt voor
iets anders in het systeem. Hiermee speelt Cradle
to Cradle in op stijgende energieprijzen en het
toenemend gebrek aan grondstoffen. Bouwen
volgens Cradle to Cradle principe zal op de lange
termijn kosten besparen voor de gebruiker.

Uitgave van
KWS Infra bv, afdeling Communicatie,
Postbus 217, 4130 EE Vianen. Markant vindt
u ook op onze website: www.kws.nl. U kunt
daar alle uitgaven inzien vanaf februari 2010.
Oplage
7.000 exemplaren
Redactie
Laurens Bogerd, Anita de Bont, Simon
Jorritsma, Monique Geerlings, Monique van
Kilsdonk, Frank Morel, Chantal Richter, Henk
Schoenmaker, Miranda Valk-Roukens, Isra
van Velzen en Jack Wever

VESTIGING Amsterdam-Heerhugowaard

Dat maakt het extra aantrekkelijk.De Cradle to
Cradle filosofie is bedacht door de Amerikaanse
architect William McDonough en scheikundige
Michael Braungart.
Zij publiceerden in 2002 hierover in het boek
‘Cradle to Cradle – afval is voedsel’.
Duurzame infrastructuur
Voor de ontwikkeling van het Fokker Logistics Park
is KWS Infra vestiging Amsterdam-Heerhugowaard
verantwoordelijk voor de aanleg van duurzame
(ondergrondse) infrastructuur voor het truckcourt
en de inrichting van de buitenruimte.
CO² zuiverende truckcourt en hekwerk
Voor de realisatie van het truckcourt worden oude
materialen (betonplaten en vrijkomend zand) uit
oude wegfundaties hergebruikt op de locatie.
Hiernaast worden Cradle to Cradle gecertificeerde
producten gebruikt, zoals betonplaten en gresbuizen. Het truckcourt is CO² zuiverend. Het hekwerk
rondom het truckcourt wordt uitgerust met
speciale (klim)beplanting welke de biodiversiteit
bevordert en CO² opneemt.
Cradle to Cradle gecertificeerde betonplaten
en gresbuizen
De betonplaten zijn voorzien van een Olivijn toplaag
en licht reflecterend witte Anorthosiet.

Tekstbijdragen
Ids de Boer, Jarno Borgelink, Henrie van
Buuren, Dennis Derksen (Arbouw), Gert
Eising, Pieter Faber, Michelle Jansen, Zeno
Hartman, Marijn van den Heuvel, Harry
Kamphuis, Hans Muller, John van de Rijdt en
Maarten van der Veen. Met medewerking
van gemeente Overbetuwe en Eindhoven
Fotografie
Pieter van den Berg Fotografie, Zeno
Hartman, Gerrit Hop, Isra van Velzen en Leo
ten Wolde
Vormgeving en productie
Fecit Vormgevers BV, Vianen, www.fecit.nl

De toepassing van Anorthosiet verbetert de lichtopbrengst. De toepassing van Olivijn als toplaag van de
bestrating zorgt ervoor dat CO² uit de lucht wordt
opgenomen. Voor de belijning in de bestrating
wordt gebruik gemaakt van kleurverschil in plaats
van (milieuvervuilende) verf. Voor de aanleg van
riolering is door KWS Infra gekozen voor het gebruik
van gresbuizen in plaats van PVC-buizen. PVC is
immers schadelijk voor planten en bomen. De
gresbuizen kunnen volledig gerecycled worden,
waarmee de grondstoffenketen gesloten is.
Schone en energiezuinige productie
Er wordt ook een nieuwe toegangsweg gerealiseerd
voor het Fokker Logistics Park. Deze toegangsweg
bestaat uit onderlagen van 100% herbruikbaar
asfalt en een toplaag van duurzaam asfalt. Voor het
100% gerecycled asfalt zal het HERA-System
toegepast worden en is voor het duurzame asfaltmengsel KonwéBio als toplaag gekozen. Het
HERA-System (Highly Ecologic Recycling Asphalt
System) is een asfaltproductie-installatie waarmee asfalt schoner, energiezuiniger en met meer
recycling geproduceerd kan worden.
Het asfaltmengsel KonwéBio is CO² neutraal
asfalt en dus milieuvriendelijk asfalt. Het gebruik
van biobitumen maakt een CO² neutraal asfaltproductie mogelijk.
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