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De Galecopperbrug in de A12 is met ruim 200.000 voertuigen per dag de op één na drukste

Vier bommen onschadelijk
gemaakt

5

brug van Nederland.De afgelopen jaren is het verkeer over de brug toegenomen en zwaarder
geworden. KWS Infra participeerde in de Combinatie Galecom, waaraan in 2013 de opdracht
voor de renovatie van deze brug werd gegund.

Renovatie
Galecopperbrug
Met de onthulling van een nieuw
naambord heeft minister Schultz van
Haegen op maandag 5 oktober de
afronding van dit belangrijke
infrastructuurproject in de regio
Utrecht gemarkeerd.
De eerste renovatiewerkzaamheden
zijn uitgevoerd aan de onderzijde van
de brug. Hierbij zijn funderingen
versterkt en is de brug 90 centimeter
opgevijzeld, zodat in de toekomst

ook schepen met een hogere lading
probleemloos onder de Galecopperburg kunnen doorvaren. Vervolgens
is het rijdek aan de bovenzijde van de
brug in vier fasen volledig gerenoveerd en voorzien van een laag
hogesterktebeton. Hiervoor is
allereerst het stalen brugdek
vrijgemaakt van de aanwezige
verharding. VolkerRail heeft de
scheuren in het staal gerepareerd.

Het oppervlak is opnieuw gestraald,
gereinigd, geprimerd en tot slot door
Smits Neuchâtel voorzien van een
epoxy hechtlaag welke is afgestrooid
met bauxiet. Tot slot heeft BKB Infra
de hogesterktebeton aangebracht
inclusief de hiervoor benodigde
stalen hoeklijnen en wapening,
waardoor de Galecopperbrug weer
gesteld staat voor de toekomst.
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we allemaal: losse,
scheefliggende tegels en
hobbelig asfalt, met het
risico dat voetgangers
struikelen of fietsers
vallen. Het herstellen van
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geld. De ‘wortelbrug’ is
een manier om deze
schade aan de weg te
voorkomen.
Het eindresultaat
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VOORWOORD
Vanuit binnen- en buitenland zijn
vele enthousiaste reacties binnenkomen over het concept PlasticRoad; een weg van gerecycled
plastic. Ons eerste doel is om
geschikte partners te vinden voor
de ontwikkeling van een prototype
in 2016. Na het testen hiervan kan in
2017 aan een proefvak gewerkt
worden. We houden u op de hoogte!
Er is meer goed nieuws over duurzaamheid. In oktober heeft
KWS goedkeuring gekregen van Rijkswaterstaat om tweelaags ZOAB
van gerecycled materiaal toe te passen op hun werken. De toepassing
van dit asfaltmengsel met ‘partial recycling’ draagt eraan bij dat de
CO² uitstoot met maar liefst 50% wordt verminderd ten opzichte van
een geproduceerde ton tweelaags ZOAB zonder ‘partial recycling’.
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Ruben Swier, uitvoerder

zuurstof te vinden is. De
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Wat heeft een wegenbouwer met water? De special van deze Markant
laat het zien. Daar kunt u bijvoorbeeld lezen dat KWS Infra
Roosendaal samen met Aquavia het dijktraject in Sint-Annaland heeft
versterkt. Ook werkte KWS in 2015 mee aan de renovatie en versterking van verschillende bruggen. Geniet in deze Markant van de
prachtige beelden die dit heeft opgeleverd.
Veel leesplezier,
Jan de Boer, voorzitter Centrale Directie KWS.

Door toepassing van een ‘wortelbrug’ wordt een
extra luchtlaag ingebouwd in de verhardingsconstructie. Hierdoor hebben wortels van bomen
ruimte om te groeien, zonder de weg te vernielen.
De wortelbrug is een product van Waterblock BV.
KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard heeft
deze oplossing toegepast in het project ‘Reconstructie Rijnstraat’ in Amsterdam.
Hoe werkt de wortelbrug?
Door het toepassen van een wortelbrug onder het
fietspad ontstaat er een natuurlijke barrière van
lucht. Deze luchtlaag geeft boomwortels ruimte
om te groeien naar zuurstof. Dit voorkomt dat ze
direct onder en zelfs door de verhardingsconstructie groeien. De wortelbrug is snel en makkelijk aan
te leggen; zelfs de zwaarste verkeersklasse kan er
probleemloos overheen rijden.
Hoe zit de wortelbrug in elkaar?
De wortelbrug wordt laag voor laag opgebouwd.
De eerste laag van de wegconstructie bestaat uit
geotextiel, waarop de tegels worden geplaatst.
Daarop komen kunststof cassettes, die samen
kleine bruggen vormen. De volgende stap is het
aanleggen van de randbekisting. Daarna wordt
de wapening op hoogte gebracht en het beton

gestort. Langs de band wordt een goottegel
gesteld. Vervolgens wordt er een uitvullaag van
asfalt gedraaid om het gewenste afschot te
creëren; dit zorgt voor een goede afvoer van
water. De laatste stap is het aanbrengen van een
laag rood asfalt (25 mm).

KWS ORGANISEERT REGELMATIG
TECHNISCHE BIJEENKOMSTEN.

Resultaat
Een extra investering in de wegconstructie levert
op de langere termijn een besparing op. De
boomwortels hebben de vrijheid om te groeien
zonder de verhardingsconstructie schade toe te
brengen. De stabiele betonconstructie zorgt ook
voor een lange levensduur van het asfalt.
Meer informatie
Ruben Swier (Uitvoerder), rswier@kws.nl
tel. 06-5022 6332
KWS Amsterdam-Heerhugowaard
@KWSInfraAmsHhw
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Verbetering busverbinding
Stad Groningen
KWS Infra Leek

De aannemerscombinatie KWS Infra
Leek en Hegeman Beton en Industriebouw (HBI) is onlangs gestart
met de realisatie van het project
“HOV-as West fase 3” in Groningen.
Het project omvat de laatste fase
van de HOV-as (Hoogwaardig Openbaar Vervoer), een busverbinding
vanaf transferium Hoogkerk naar
het Hoofdstation Groningen.
De busverbinding heeft tot doel de
stad Groningen en zijn omgeving
goed bereikbaar te houden.
Bovendien wordt de positie van het
openbaar vervoer op deze manier
versterkt en wordt automobilisten
een aantrekkelijk alternatief
aangeboden om vanuit de regionale
woonkernen en woonwijken aan de
rand van de stad, het centrum te
bereiken en vice versa.
De Combinatie voert de werkzaamheden uit voor de Gemeente
Groningen op basis van een Engi-

neering en Construct contract.
KWS Infra Leek is verantwoordelijk
voor de werkzaamheden aan grond
en wegen. Hegeman voor de bouw
van de bouwkuipen, bruggen en
het betonwerk.
Het aanbrengen van een tijdelijk
viaduct vindt in een weekend
plaats, waarbij zowel de bestaande
busbaan als de Paterswoldseweg
wordt afgesloten voor het verkeer.
Geprefabriceerde stalen brugelementen worden in dit weekend op
stalen funderingen gehesen. Met
een grondlichaam van lichte
ophoogmaterialen wordt de
aansluiting gemaakt tussen de
bestaande busbaan en het tijdelijke viaduct.
Het tracé over het voormalige
Nelf-terrein (oude verffabriek)
betreft een nieuw gedeelte weg,
die verhoogd wordt aangelegd om
de verbinding te maken tussen het

tijdelijke viaduct en de tafelbrug.
Voor de start van de werkzaamheden heeft KWS/OCE in een deel van
dit tracé onderzoek verricht naar
niet gesprongen explosieven en is er
een bodemsanering uitgevoerd
voordat de voorbelasting kon
worden aangebracht.
Ondertussen is de bouw van de
brugkelders in volle gang, zijn de
bouwkuipen geplaatst (inclusief de
tijdelijke remmingswerken) en
worden de schroefpalen voor de
kelders aangebracht. Daarnaast zijn
er twee stalen buispalen per
kelder, hoogfrequent in de grond
getrild. Deze buispalen hebben een
diameter van 2,2 meter, waarin
cilinders van de tafelbrug geplaatst
gaan worden.
Het tracé langs het Emmaviaduct en
de Zaanstraat wordt gereconstrueerd en over de volledige lengte
verbreed. Om de ruimte voor deze
verbreding te creëren, wordt een
damwand aangebracht zodat het
talud van het Emmaviaduct aangepast kan worden. Het waarborgen
van de bereikbaarheid van de
Verkeersleiding Post van ProRail
was een van de eisen in het contract. De werkzaamheden in dit
gedeelte stemde de Combinatie dan
ook af met stakeholders die dit
tracé gebruiken als toegangsweg.
KWS Leek

Bouwkuipen en remmingswerk
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Werkzaamheden
n	aanbrengen

tijdelijk stalen
viaduct over de
Paterswoldseweg
n	aanleg nieuw

wegtracé over het
voormalige terrein
van de ‘Nelf
Lakfabrieken’
n	plaatsen tafelbrug

over het Noord

Vier bommen onschadelijk
gemaakt op bouwlocatie
BadhoeverBogen

KWS Infra/Opsporen Conventionele
Explosieven (OCE)

Willemskanaal,
inclusief bouw
betonnen
brugkelders
n	reconstructie

tracé langs
Emmaviaduct
en Zaanstraat

Badhoevedorp ligt pal naast het knooppunt
Raadsdorp en Badhoevedorp, waar de A4 en de
A9 elkaar kruisen. Sinds een kleine twee jaar
wordt gewerkt aan de realisatie van de omlegging van de A9 waar maar liefst 11 kunstwerken
verrijzen; tien viaducten en een onderdoorgang.
Het doel is de luchtkwaliteit te verbeteren en de
geluidshinder te verminderen.
Het gebied rondom Schiphol, waar de nieuwe
verbindingsbogen moeten komen, is in de
Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd.
Zomaar een schop in de grond zetten is geen
optie. Op een aantal locaties bevindt zich
mogelijk oude munitie (‘conventionele explosieven’) in de grond. Op het nieuwe tracé van de A9
zijn er inmiddels drie Amerikaanse 1000 lbs
brisantbommen en een Engelse brisantbom 500
lbs onschadelijk gemaakt.

Hoe werkt het?
Elke klus begint met het opstellen van een kaart
van de bodembelasting. Als uit het vooronderzoek blijkt dat er verdachte locaties zijn, detecteert OCE deze door middel van een oppervlakte- of dieptedetectie. Oppervlaktedetectie kan
tot maximaal 4 meter diep in de grond. Middels
een dieptedetectie kunnen niet gesprongen
explosieven tot een diepte van twintig meter
exact worden gedetecteerd. Dit gebeurt door
middel van een sondeertang. Indien er een
explosief aanwezig is, verwijdert de OCE-deskundige laagje voor laagje de bodem, totdat het
object zichtbaar is. Is het geen conventioneel
explosief, dan verwijdert OCE het object direct
en wordt de omgeving gecontroleerd op aanwezigheid van conventionele explosieven. Wanneer
het wel munitie is, gaat de OCE-deskundige na of
het verplaatst kan worden. Als het explosief

veilig verplaatst kan worden, wordt deze
opgeslagen in een zogenaamde munitiecontainer. Wanneer er explosiegevaar dreigt, wordt de
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD)
ingeschakeld om het explosief op locatie
onschadelijk te maken. Na het opstellen van een
procesverbaal van oplevering kan het infrastructurele werk veilig voortgang vinden.
Meer informatie
Harry Peters (senior projectleider), oce@kws.nl
tel. 06-50226309, www.oc-explosieven.nl
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Zes kilometer
fietspad van 100%
gerecycled beton

Een watergang tussen twee
woonstraten was de reden dat
buren aan weerszijden van het
water elkaar niet kenden,
groetten en spraken. In opdracht

KWS Infra Eindhoven

Cradle to cradle
Dankzij voorgaande succesvolle projecten met
recycling beton heeft de opdrachtgever voor dit
project gekozen voor de aanleg van een nieuw
fietspad met 100% gerecycled beton. Een
duurzame en verantwoorde aanpak die perfect
aansluit bij de visie van de opdrachtgever. Het
bestaande enkelzijdige fietspad, die bestond uit

asfalt en oude betonplaten, is opgebroken en
afgevoerd naar een erkende verwerker. De
betonmortel die in het nieuwe fietspad is verwerkt, is zodanig gemodificeerd dat 100% van het
primaire toeslagmateriaal grind is vervangen door
betongranulaat dat is verkregen bij de sloopwerkzaamheden uit het gehele werk. De betonverharding is met behulp van een slipformpaver
gerealiseerd door BKB Infra.
Silent road
Naast een nieuw fietspad is de deklaag van de
N271 vervangen. Voor een gedeelte van de N271
is door de opdrachtgever gekozen voor het
aanbrengen van een stille deklaag. KWS Infra
Eindhoven heeft de stille deklaag (SMA-NL 8G+)
aangebracht over een lengte van twee kilometer.
Met deze nieuwe deklaag wordt op een C-weg
(80 km/uur) een geluidsreductie behaald van
3,0 tot 4,0 dB(A). In oktober is een proefvak van
KonweCity aangebracht.
Safety first
Nabij het werkgebied stroomt de rivier de Maas.
Het dijklichaam waar de N271 overheen loopt, is
de primaire waterkering voor het dorp Afferden.
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KWS Infra Zwolle op de
vinexlocatie Schuytgraaf te

KWS Infra Eindhoven is begin maart 2015 begonnen met het opbreken van het fietspad aan de oostzijde van de N271 tussen Bergen en Heijen, waarna
een nieuw dubbelzijdig fietspad aan de oostzijde van de N-weg is aangelegd. Het nieuwe fietspad is tegelijk ook het oude fietspad, want het nieuw
aangelegde fietspad is van 100% gerecycled beton.

Als onderdeel van het project ‘Fietspaden N271
Bergen – Afferden – Heijen’ wordt tevens de
asfaltdeklaag van de gehele hoofdrijbaan van de
N271 vervangen inclusief diverse kruisingen, en
wordt een dijkverzwaring uitgevoerd nabij
Afferden. Opdrachtgever is provincie Limburg.

van de Gemeente Arnhem heeft

Een gedeelte van het dijkvak voldeed niet aan de
wettelijke eisen voor een waterkering. Als
onderdeel van de opdracht wordt, onder toezicht
van waterschap Peel en Maasvallei, de Veerweg en
het aangrenzende gebied voorzien van een 1,2 m
dikke kleilaag (erosieklasse 2). De klei is geleverd
vanuit het project ‘Ruimte voor de Waal’.
Het traject kent een groot aantal fietsbewegingen
richting diverse middelbare scholen en bedrijven
in de omgeving. KWS Infra Eindhoven heeft ten
behoeve van de veiligheid van deze fietsers,
gekozen voor het plaatsen van tijdelijke oversteekvoorzieningen. Deze zijn voorzien van een
intelligent warmtevideo detectiesysteem met knipperende LED
verlichting. Gemotoriseerd verkeer is zodoende
geattendeerd op naderende fietsers. Deze
systemen zijn ingezet op de plaatsen waar het
meeste fietsverkeer de N271 oversteekt.

KWS Eindhoven

Arnhem een verkeersbrug
gerealiseerd. Deze brug
fungeert als verbindende factor
tussen de Thaliastraat en de
Daphnestraat en omgeving.

De verbindende factor
in Arnhem
KWS Infra Zwolle

Het project ‘Verkeersbrug 55’ is door de Gemeente Arnhem aanbesteed in een meervoudig
onderhandse aanbesteding, met als contractvorm
Engineering & Construct (UAV-gc 2005).
Tijdens de calculatie bleek sprake van een scherp
plafondbedrag. KWS Infra Zwolle zag dit als een
mooie uitdaging om te laten zien wat voor
kwaliteiten het bedrijf in huis heeft. Voor dit
project is samengewerkt met fa. Platenkamp uit
Borne, waar in het verleden vaker dergelijke
werken mee zijn gemaakt.
Perfect passend in de omliggende bebouwing
KWS Infra Zwolle is gestart met het ontgraven
van het talud en de bermen van de bestaande
watergang voor het aanbrengen van de heipalen.
Vervolgens is de werkvloer aangebracht, met
daarop de bekisting voor de wapening en het
beton van de landhoofden. Tegen de landhoofden is vervolgens het metselwerk aangebracht
die de ‘schil’ vormt van de brug. De geprefabri-

ceerde geleidemuren en de liggers zijn gelijktijdig aangebracht met een 100 tons telekraan. Als
laatste is het straatwerk aangebracht op de brug
en in de twee aansluitingen van de wegen.
Door in overleg met de opdrachtgever een juiste
materiaalkeuze te maken, is een brug gerealiseerd die perfect opgaat in de omliggende
bebouwing. De brug wordt inmiddels gebruikt
alsof hij er altijd al geweest is. KWS Infra Zwolle,
ook in de wijk Schuytgraaf de verbindende
factor!
Meer informatie
Gert Eising (Projectleider), tel. 038- 4696123,
GEising@kws.nl
@KWSInfraZwolle
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De Galecopperbrug in de A12 is versterkt en opgeknapt. Circa 6 miljoen
kilo staal en 8 centimeter gewapend hogesterktebeton vormen de basis
voor de komende dertig jaar.
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Special: Water

Dijkversterking
Sint-Annaland

KWS Infra Roosendaal

Het werk in cijfers:

Milieubewust en duurzaam
Al het aanwezige asfalt in het

Verbetering
langzaam verkeersroute
Breukelerbrug

KWS Infra Zwijndrecht

project was teervrij waardoor
hergebruik van het asfalt en de
bestaande constructie mogelijk
was. Uiteindelijk heeft dit in
totaal 350 vrachten bespaard
voor het af- en aanvoeren van
vrijkomende en benodigde
materialen. Dit komt neer op
een reductie van 7.000
transportkilometers.

De Breukelerbrug is een stalen boogbrug over
het Amsterdam-Rijnkanaal in de gemeente
Stichtse Vecht en is van groot belang voor de
kern Breukelen. Het vormt de verbinding voor
het dagelijks woon-werkverkeer tussen de kern
en de hoofdverbindingswegen, Rijksweg A2,
het station Breukelen en diverse industrie- en
bedrijventerreinen. KWS Infra Zwijndrecht
heeft vier weken gewerkt aan de reconstructie
van de brugopritten rondom de vervanging van
de Breukelerbrug.

Vecht was opdrachtgever voor de reconstructie
van de brugopritten aan de Breukelerbrug.

De Breukelerbrug wordt veelvuldig gebruikt
door studenten en scholieren van de middelbare
scholen en de Universiteit Nijenrode en door
bewoners van het Rode Dorp en omliggende
kernen, vanwege de voorzieningen in de kern
Breukelen. Ook hulpdiensten en het openbaar
vervoer maken gebruik van de brug.

Belangen van weggebruikers en omwonenden
KWS Infra Zwijndrecht heeft de brugopritten
(tussen de rotonde Straatweg en de rotonde
Stationsweg) aangepast aan het nieuwe dwarsprofiel van de Breukelerbrug. Een voorwaarde in
het project was maximaal rekening te houden
met de belangen van de gebruikers, omgeving en
stakeholders. Senior projectbegeleider Patrick
Blokland citeert een reactie die hij ontving van
een inwoner van de gemeente Stichtse Vecht:
“Mijn complimenten voor de aannemer(s) en de
strakke planning. Als direct aanwonende kan ik
zeggen dat we nul overlast hebben gehad. Het
was zelfs heerlijk stil al die weken……volgens mij
kun je terug kijken op een droomproject.” Patrick
kijkt zelf ook tevreden terug op het werk. “Al

De Breukelerbrug uit 1957 is een van de acht
bruggen uit het project KARGO. KARGO staat
voor ‘Kunstwerken Amsterdam Rijnkanaal
Groot Onderhoud’ en verwijst naar de uitvoering en herstel van de functionaliteit van acht
bruggen, zodat zij voor een periode van
minimaal 30 jaar voldoen aan de huidige
normen en richtlijnen. De gemeente Stichtse
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De vervanging van de Breukelerbrug is door deze
gemeente aangegrepen om de langzaam verkeersroute over de brug veiliger te maken.
Omwonenden en belanghebbenden zijn nauw bij
het project betrokken en hebben in klankbordsessies inbreng gegeven. Dit heeft geleid
tot de uiteindelijke ‘praatprent variant 6’, die
diende als voorlopig schetsontwerp.

Dijken beschermen Zeeland tegen
overstromingen. Projectbureau
Zeeweringen zorgt ervoor dat dit
in de toekomst zo blijft. Daarom
gaf Projectbureau Zeeland KWS
Infra Roosendaal/Sas van Gent de
opdracht om het dijktraject in SintAnnaland te versterken.
De jachthaven is ook opnieuw ingericht. Om aan alle eisen te kunnen
voldoen, heeft KWS Infra Roosendaal samengewerkt met Aquavia;
beton- en waterbouwer van KWS.
Aquavia heeft de realisatie van de
landhoofden, houten steigers,
duiktrappen en visplateaus voor
haar rekening genomen.
Wat houdt het werk in?
De dijk in Sint-Annaland voldeed
niet meer aan de huidige veiligheidsnorm. Daarom is de oude
steenbekleding verwijderd en
vervangen door nieuwe, sterke
betonzuilen. De oude stenen zijn
overlaagd met een laag grote
stenen. Deze zijn ingegoten
met asfalt, zodat ze stevig
blijven liggen. Ook is de
haven gebaggerd.

Werken in het stormseizoen
Doorgaans wordt alleen buiten het
stormseizoen gewerkt aan de
primaire waterkering. Maar omdat er
veel werk verzet moest worden in
een korte tijd om de overlast voor
recreanten in het hoogseizoen
zoveel mogelijk te beperken, zijn de
werkzaamheden aan de binnenzijde
van de haven al in het stormseizoen
uitgevoerd. Deze planning is
gehaald, en het vaarseizoen kon
onbelemmerd aanvangen na 15 april.
Rekening houden met de omgeving
Een dijkversterking gaat helaas niet
ongemerkt voorbij. Er ontstaat
simpelweg overlast voor de omgeving. Maar door regelmatig overleg
met leveranciers, onderaannemers,
beheerders van de haven, bewoners
van het appartementencomplex en
het restaurant wist iedereen wat er
ging gebeuren. Tijdens de werkzaamheden was de haven gewoon
bereikbaar. Dit gold ook voor de
rondvaartboot en andere bedrijven
in de haven. Daarom was, om de
haven bereikbaar te houden, een
looproute gecreëerd door middel
van pontons. Het was een extra

uitdaging om te zorgen dat er door
extra werkverkeer en tijdelijk
afgesloten wegen toch veilig
gewerkt kon worden. Bij hinderbeperking en oog voor de omgeving
hoorde ook het herplaatsen van 700
basaltzuilen met zeldzaam groefwier in de nieuwe glooiing.
Opnames voor Klokhuis
Op 1 juni was het werk gereed en
kon het strand weer open voor
wandelaars, duikers, vissers,
pierenstekers en strandbezoekers.“Het was een machtig mooie
uitdaging” zegt John Gommeren die
verantwoordelijk was voor de
uitvoering van dit project. “Vooral
de interesse van de jeugd die vanuit
school een projectbezoek brachten
was een leuke ervaring. De opnames
door het kinderprogramma Klokhuis
maakten het helemaal af.”

n 10.000 ton klei, 		

erosieklasse 2
n 9.000 ton steenslag
n 13.000 ton breuksteen
n 35.000 ton 			

hoogovenslakken		
n 35.000 m² betonzuilen
n 80.000 m² geotextiel
n 4.000 ton asfalt		
n 2.000 ton gietasfalt
n 3.000 m³ zand		
n 5.000 m1 kabels en

leidingen

KWS Roosendaal/Sas van Gent
@KWSRoosendaal

met al een goed en leuk project, waarbij de
samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht
en alle belanghebbenden perfect is verlopen.”
Feestelijke heropening
Eind augustus is een ‘slowbike’ wedstrijd
gehouden op de brugopritten, om zo alle
omwonenden en belanghebbenden te bedanken
voor hun inzet en geduld. De volgende dag heeft
KWS de Breukelerbrug en de brugopritten weer
opengesteld.
Meer informatie
Patrick Blokland (Sr. Projectbegeleider),
pblokland@kws.nl, tel. 06-50225888
@KWSInfraZwijn

Aquavia is gespecialiseerd in waterbouw-

van aanvaringen, brand of waterschade) is één van de

en betonactiviteiten. Het bedrijf is een

sterke punten. Dit doet ze al jaren voor diverse belangrijke

zelfstandige onderneming van KWS Infra.

(zee)havens, vaarwegen, kunstwerken en industrieën.
Aquavia levert de klant maatoplossingen die passen

Maatwerk binnen budget en tijd

binnen haar tijdsplanning en budget, ongeacht of het

Aquavia houdt zich bezig met ontwerp, realisatie en

werk in beton, staal, hout of andere materialen

onderhoud van kades, loswallen, remmings- en

gerealiseerd moet worden.

geleidewerken. Ook voert het bedrijf kleinschalige
betonwerken uit, richt het jachthavens in en is actief in de

Meer informatie

industriële civiele sector. Onderhoud- en

Aquavia-kws.nl, tel. 0115-47 25 20

calamiteitenopvolging (bijvoorbeeld schade als gevolg

@Aquavia_kws
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Wandelen
langs de Vecht
Bij Dalfsen is de waterkering over een lengte van
520 meter vervangen. De waterkering en het
bijbehorende betonwerk zijn aangenomen en
uitgevoerd door Elja Beton en Waterbouw.
KWS Infra Zwolle heeft het grond- en straatwerk
uitgevoerd. Deze werkzaamheden maken
onderdeel uit van het landelijk Hoog-

waterbeschermingsprogramma.
Naast bescherming tegen hoog water, levert dit
werk ook mooie recreatieve mogelijkheden op.
Onderdeel van het Waterfront Dalfsen is namelijk
een wandelpromenade van 140 meter, waar op
twee niveaus langs de Vecht kan worden gewandeld. Op de lage promenade is een ‘groene

Groot onderhoud Nelson
Mandelabrug in Arnhem
De Nelson Mandelabrug is onderdeel van de
doorgaande route van Arnhem-Zuid naar Arnhem-Noord en de Arnhemse binnenstad. Om de
verkeershinder te beperken, heeft KWS Infra
Zwolle de onderhoudswerkzaamheden daarom in
een zo kort mogelijke tijd uitgevoerd. Met de
opdrachtgever, gemeente Arnhem, was afge-

Het werk in cijfers:
n	+/- 3.000 m² leuningwerk

conserveren
n	ruim 6.000 m² asfalt frezen
n	600 ton asfalt aanbrengen
n	290 m¹ rubbers
n	210 geleiderail ankers
n	210 geleiderail ankers

vervangen
n	20 m² betonschade herstellen
n	100 m1 betonscheuren

injecteren
n	brugdek opvijzelen en

oplegger herstellen
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Reparatiewerkzaamheden aan het beton

grastribune’ gerealiseerd en is rekening gehouden met een terrasfunctie.
@KWSInfraZwolle

Water in het nieuwe
Wildlands Adventure
Zoo Emmen
KWS Infra Leek

KWS INFRA Zwolle

sproken om de busbaan in maximaal 7 nachten
van een nieuwe deklaag te voorzien. Ook
moesten er bakken worden gefreesd. Medewerkers van Smits Neuchatel hebben de rubbers van
de voegovergangen vervangen en opleggingen
voorzien van een nieuwe conserveerlaag. De
asfaltwerkzaamheden konden tussen 01:00 en
5:00 uur plaatsvinden, om zo het busverkeer niet
te stremmen. In de praktijk betekent dit 3 a
3,5 uur werktijd per nacht. Vanaf het water zijn
met een ponton op de Neder-Rijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het beton door Gebr.
Van Kessel Speciale Technieken en Produkten
(STEP). Dit is in 8 dagen gebeurd, zonder het
scheepvaartverkeer over de Rijn te stremmen.
Uitvoerder Jerry van Egmond blikt terug:
“Dankzij de goede inzet van onze twee asfaltploegen en goede samenwerking binnen het

voegovergangen vervangen

n	34 opleggers conserveren

KWS Infra Zwolle

projectteam, is dit werk voortreffelijk gelopen
en hebben wij hier een zeer tevreden opdrachtgever.” Met groot materieel, frezen, veegwagens, verbrede asfaltset, grote asfaltset,
shuttlebuggy en bandlossers heeft KWS Infra
Zwolle de werkzaamheden precies volgens
planning kunnen afronden.
Meer informatie
Jerry van Egmond (Uitvoerder),
jvanegmond@kws.nl, tel. 038-4696123
@KWSInfraZwolle

KWS Infra Leek bouwt mee aan het nieuwe Wildlands Adventure Zoo Emmen. Dit doet KWS Infra Leek
in een combinatie met andere VolkerWessels ondernemingen. Over een periode van ongeveer drie
maanden zal het park in fases worden opgeleverd; om vervolgens in maart 2016 te openen.

Water versterkt de beleving van een bezoek aan
het nieuwe park. In het verblijf van de olifanten
en de savannedieren komt een grote waterpartijen. Bij de olifanten is de oever van de waterpartij
vormgegeven als trap. Na de onderste trede
komt een diepe gracht, zodat de olifanten op
veilige afstand van het publiek blijven. Nieuw is
ook een ‘boatride’ die meandert door een
tropische kas, en die wandelpaden kruist. De
bijbehorende bruggen worden in een stijl
gebouwd die goed aansluit bij de sfeer in de
tropische kas. Alle verbindingen zijn voor de
beleving voorzien van touwen; de daadwerkelijke
bevestigingsmiddelen zijn weggewerkt.
Dit geldt ook voor de steiger bij de leeuwen en
savannedieren. Die is functioneel én sluit qua
uitstraling aan op de rest van de omgeving. De
steiger vormt de grens tussen de leeuwen en de
andere savannedieren met als fysieke afscheiding
een gaashekwerk onder de steiger, zodat het
voor de bezoekers wel één grote waterpartij lijkt.
Biocomposiet brug
Op het gebied van bruggen heeft Emmen een
wereldprimeur. De klepbrug om de giraffes op de
savanne te kunnen laten, is gemaakt van biocomposiet-materialen. Het dek van de biocomposiet
brug bestaat uit vezels van de vlasplant en
natuurlijke harsen met in de kern gerecycled
PET-schuim. De kern zit opgesloten in een stalen
frame. Dit dient voornamelijk voor de bevestiging van de leuningen, de draaipunten en de

cilinder voor het openen. Het dek is afgewerkt
met planken van geperst bamboe.
Duurzame waterzuivering
Het Wildlands Adventure Zoo krijgt een duurzaam watersysteem. Uitsluitend drinkwater voor
mensen komt uit het leidingwaternet. De rest van
het water komt uit het waterzuiveringsgebouw
van de Waterleidingmaatschappij Drenthe
(WMD) midden op het park, waar alle watersystemen samenkomen. In het ontwerptraject is een
grondwater beschermingsplan opgesteld, om
vervuiling tijdens de realisatiefase en gebruikersfase te voorkomen. KWS Infra Leek voorziet
bijvoorbeeld alle waterpartijen van een complete
folieconstructie tot enkele decimeters boven de
waterspiegel. De afvoer van het vuile water, het
DWA-systeem, is aangelegd als buis-in-buis-systeem, waarbij de buitenste buis in combinatie
met speciale putten als lekdetectiesysteem
fungeert. Het water wordt gezuiverd in de
living-machine, een groot bassin met planten,
vissen en micro-organismen die het water
zuiveren. Na de zuiveringsprocessen komt het
water terug in het dierenpark als bedrijfswater.
Er wordt ook regenwater hergebruikt. Dit wordt
opgevangen in twee buffervijvers; één voor het
regenwater van de wegen en paden, en één voor
het regenwater van de daken.
KWS Leek
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Vervanging
Oosterleesebrug
De Lier

KWS Infra Rotterdam & Holland Scherm &
Smits Neuchâtel Infrastructuur

Het project Ruimte voor de
Rivier IJsseldelta bestaat uit
twee maatregelen om de
waterveiligheid in de regio
Kampen-Zwolle voor de
middellange termijn te borgen:
een zomerbedverlaging (2,3 m)
van de IJssel en het aanleggen
van een nieuwe hoogwatergeul

Samenwerken
aan een veilige
en mooie
IJsseldelta
GAIM

tussen de IJssel en het
Drontermeer.
GAIM
Opdrachtgevers voor dit project zijn Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel. Met dit project
kunnen de medewerkers van GAIM weer eens
laten zien dat zij méér doen dan asfaltprojecten.
Andere voorbeelden daarvan: Het Gelders Huis
en Realisatie Geluidschermen A13|A27.
Gebiedsontwikkeling
Naast het waarborgen van de waterveiligheid
worden in vijf uiterwaarden de natuurwaarden
versterkt, komt er een nieuwe verkeersbrug,
nieuwe waterkeringen, 350 hectare nieuwe
deltanatuur, recreatievaart en vele nieuwe
wandel- en fietspaden. Het project zorgt
hierdoor op verschillende gebieden voor een
stimulans en kenmerkt zich dan ook als een
duurzaam gebiedsontwikkelingsproject.
Creatieve oplossingen
Het project wordt uitgevoerd door Isala Delta;
een aannemerscombinatie van Van Hattum &
Blankevoort en Boskalis. Op de projectlocatie in
Kampen heeft Leon Lankhorst ondersteuning
gegeven op het gebied van Systems Engineering
(SE). Hij is projectvoorbereider bij Gelders
Adviesbureau voor Infrastructuur & Milieu
(GAIM). Leon heeft systeemanalyses uitgevoerd
en het vergunningenproces opgezet voor het
project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. “Veel
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complexe projectcontracten hebben te maken
met abstracte eisen die aanzetten tot creatieve
oplossingen. De oplossingsrichtingen komen
daardoor meer bij de aannemers terecht. Met
behulp van Systems Engineering bieden wij een
heldere structuur en is inzichtelijk hoe de
ontwerpkeuzes gemaakt worden”, licht Leon toe.
“Je krijgt ook veel mee van overige disciplines
zoals project- en omgevingsmanagement, het
ontwerp, maar ook risico- en contractmanagement. Kennis opdoen van verschillende disciplines doe je dan al snel en het helpt je in je
persoonlijke ontwikkeling. “
GAIM is een slagvaardig adviesbureau op het
gebied van infrastructuur. GAIM werkt samen
met de klant op een no-nonsense manier en
met kennis van zaken aan een project: duidelijk
en dichtbij.
Meer informatie
Leon Lankhorst (Projectvoorbereider GAIM),
l.lankhorst@gaim.nl, tel. 06-21 23 09 95

Logistieke uitdagingen, een speciale voorziening voor fietsers en een extraatje voor de winterperiode onder de brug: zomaar enkele aspecten van het vervangen van de Oosterleesebrug in De Lier. KWS Infra Rotterdam voerde dit project in het eerste half jaar van 2015 uit, samen met de collega’s van Holland
Scherm en Smits Neuchâtel Infrastructuur. Opdrachtgever was de gemeente Westland.

De brug in de Oostbuurtseweg was voor menig
watersporter in het Westland een lastige hindernis. De doorvaarhoogte van 1,30 meter maakte
dat velen een andere route moesten kiezen, die
vaak wel drie kwartier extra kostte. Met het
verhogen van de nieuwe brug naar een hoogte van
1,80 meter is voor deze doelgroep een grote
hindernis in de Westlandse wateren opgelost.
Oversteek voor fietsers
Het project werd op basis van een goede
EMVI-score aan KWS Infra Rotterdam gegund.
Om de hinder voor fietsers te beperken, is een
speciale oversteek van pontons gemaakt. Dit
scheelde zeker zo’n 15 minuten extra reistijd
voor de passerende fietser. De omgeving van de
brug zorgde ook voor de nodige uitdagingen. In
de voorbereidingsfase was al onderkend dat de
weggetjes smal zijn en dat er beperkte ruimte
was voor het opstellen van een kraan om de
damwandconstructie aan te brengen. Daardoor
leidde dit tijdens de uitvoering niet tot problemen. Door een deel van de bestaande wegconstructie af te graven en daar de schotten op te
zetten, was er toch voldoende ruimte.
Klunen
Ook een niet alledaagse toepassing onder de
brug is het vermelden waard. Met het oog op
wintermaanden met strenge vorst is de brug
voorzien van een kluunvoorziening. In een kist bij
de brug zitten een aantal houten planken, die aan
een stalen frame onder de brug kunnen worden
bevestigd. Zo ontstaat een veilige doorgang voor
schaatsliefhebbers, die tijdens hun tochten de
Oosterleesebrug moeten passeren.
KWS Rotterdam
Smits Neuchâtel Infrastructuur
@SmitsNeuchatel

Tijdens het vervangen van de
Oosterleesebrug werkten KWS Infra
Rotterdam en Holland Scherm ieder
vanuit hun specialisme aan het
project. KWS Infra Rotterdam
verzorgde het grondwerk en voerde
het werk aan de verhardingen (asfalt
en straatwerk) uit. Holland Scherm
nam de sloop van de oude brug, het
bouwen van het nieuwe exemplaar en
het aanbrengen van damwanden voor
haar rekening. En uiteraard was voor
het realiseren van de voegen in de
nieuwe brug Smits Neuchâtel
Infrastructuur beschikbaar.
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De laatste asfalteringswerkzaamheden
voor de openstelling

Het Combiplan:
n	
gecombineerde spoor- en

wegtunnel en verdiepte aanleg
met een totale lengte van 1.600
meter (dubbel spoor)
n	
6 kilometer nieuw rijkswegtracé

inclusief diverse aansluitingen
n	
2 spoorwegbruggen en

Unieke combitunnel
in Nijverdal
KWS Infra Zwolle

2 rijkswegbruggen
n	
2 viaducten en 2 fiets- en

voetgangerstunnels voor
lokaal verkeer
n	
tunneltechnische installaties

conform de nieuwe Landelijke
Standaard Tunnels (LST)

Uitgave van
KWS, 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
6.500 exemplaren
Redactie
Laurens Bogerd, Anita de Bont, Monique
Geerlings, Simon Jorritsma, Monique van
Kilsdonk, Frank Morel, Chantal Richter
(hoofdredactie), Henk Schoenmaker,
Miranda Valk-Roukens, Isra van Velzen en
Jack Wever

Aan het eind van de zomer is de nieuwe gecombineerde auto- en spoortunnel in Nijverdal feestelijk
geopend. De tunnel is onderdeel van het plan om
snelweg en het spoor voor 6 kilometer in noordelijke richting te verleggen (Combiplan Nijverdal). Met
de oplevering van de tunnel is de basis neergezet
voor de toekomstige uitbreiding van de N35 tussen
Wierden en Zwolle. De tunnel voor autoverkeer en
treinen is ruim 1,5 kilometer lang, en daarmee de
eerste in zijn soort in Nederland.
Aan het Combiplan is ruim 6 jaar ontworpen en
gebouwd door de Combinatie Leo ten Brinke; een
samenwerking tussen Van Hattum en Blankevoort,

Hegeman, Vialis en KWS Infra Zwolle. Ook het
onderhoud wordt door de Combinatie Leo ten
Brinke verzorgd. Nu het nieuwe wegtracé in gebruik
is genomen, start het onderhoudscontract voor in
ieder geval een periode van 7 jaar.
Meer informatie
Harco Bouwman (projectleider), tel. 038-4696123,
hbouwman@kws.nl
@KWSInfraZwolle
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Casper Bebelaar, Patrick Blokland, Ids de
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