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Een aantal wegen met waterpasserende
bestrating binnen de gemeente Korendijk was
toe aan een onderhoudsbeurt. De voegen
waren vervuild met grond en mos, waardoor
sprake was van een verminderde waterdoorlatendheid. Via KWS Infra Zwijndrecht kreeg
Wilchem de opdracht om het wegdek te
reinigen met de ZOAB-reiniger. Met de
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ZOAB-reiniger is een aantal tests uitgevoerd
op de bestrating voor het beste resultaat.
Nadat de voegen van het straatwerk zijn
leeggezogen, zijn ze met Moraine
split 2-6 opnieuw ingeveegd. Tot tevredenheid van de gemeente zijn de straten weer
schoon opgeleverd.
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VOORWOORD
De infrasector digitaliseert in
hoog tempo. Digitalisering heeft
voor ons veel voordelen, waaronder productiviteitswinst en
reductie van faalkosten. Een
andere belangrijke meerwaarde
van deze ontwikkeling is de
hoeveelheid informatie die het
oplevert. Met dit inzicht kunnen
wij onze werkprocessen verder
verbeteren. En ook onze klant
heeft de behoefte om (real time)
inzicht te hebben in kennis en
informatie tijdens de uitvoering van projecten.
Aan de hand van diverse software en tools is het mogelijk om data
inzichtelijk en gevisualiseerd te krijgen, data te delen en van data te
leren. Door alle informatie te koppelen aan geografische informatie,

2

Markant juli 2016

bouwen wij aan onze eigen GIS-database vol met waardevolle kennis:
KWS GEO-portaal. Hoe beter wij inzicht hebben in onze data, hoe
groter de mogelijkheden tot verbeteren.
ICT en de beschikbaarheid van geografische informatie, dragen eraan
bij dat onze werkprocessen veranderen. Digitalisering is de toekomst.
Hoog tijd dus om een SPECIAL te wijden aan de Digitalisering in de
wegenbouw.

Veel leesplezier,
Rolf Mars,
namens de Centrale Directie KWS

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft samen met een zichtbaar blije directeur van WILDLANDS,
Frankwin van Beers, het park op vrijdag 18 maart officieel geopend.

Een terugblik

WILDLANDS Adventure
Zoo geopend voor
publiek
KWS Infra Leek
Gebr. van Kessel

WILDLANDS Adventure Zoo in Emmen is op
18 maart jl. door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander geopend. Een week later is het
park opengesteld voor publiek. In tweeënhalf
jaar tijd heeft een groot aantal VolkerWessels
bedrijven, waaronder KWS, het complete park
met een totale grootte van 22 hectare opgebouwd. We kijken terug op een bijzonder en
creatief project.
Tweeënhalf jaar werken aan een project als
WILDLANDS Adventure Zoo, is moeilijk samen
te vatten in een aantal zinnen. Van ontwerp tot
oplevering is op bijzondere wijze samengewerkt door een groot aantal bedrijven van het
VolkerWessels concern. Een integraal project
om trots op te zijn! KWS is medio oktober 2013
begonnen met de werkzaamheden. KWS Infra
Leek was binnen dit project verantwoordelijk
voor het grondwerk, de riolering en verharding
en Gebr. van Kessel Speciale Technieken en
Producten heeft alle rotspartijen gerealiseerd.
Verantwoordelijk voor de engineering en
realisatie van de groenvoorzieningen was
Van Kessel Sport en Cultuurtechniek.

Integraal ontwerpen
Voorafgaand aan de realisatie is gestart met het
ontwerp van het nieuwe themapark. Van een
maquette is een 3D scan gemaakt. Alle VolkerWessels bedrijven hebben deze scan als basis
gebruikt voor hun ontwerp. Elk van de ontwerpen is vervolgens integraal getoetst met de
overige disciplines. Daarbij is gekeken of het
gezamenlijke ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd kon worden. Dit is een continuerend proces
geweest, ook tijdens de realisatie. Als antwoord
op de veelgestelde vraag ‘Wat moet eerst in
uitvoering?’, zijn ontwerpprioriteiten gekoppeld.
Er is zodoende gewerkt met een ontwerp- en een
uitvoeringsplanning. De beleving van de bezoeker van het nieuwe park stond centraal. Esthetische en functionele eisen spraken elkaar daarom
wel eens tegen. Deze uitdagingen zijn op
creatieve wijze het hoofd geboden.

van LEAN-management. Deze manier van
efficiënt (samen)werken is doorgevoerd binnen
alle VolkerWessels bedrijven. De centrale vraag
tijdens de LEAN-sessies was: ‘Welke disciplines,
moeten op welk moment, op welke locatie hun
werkzaamheden uitvoeren en in welke volgorde
moet dat gebeuren?’. In een aantal situaties was
dit een hele puzzel.
Door de werkzaamheden gezamenlijk te plannen,
is het gelukt om het parkgedeelte voor
20 februari 2016 gereed te hebben. Een resultaat
waar we apetrots op zijn. De activiteiten achter
de schermen (het facilitair gebied) zijn medio
april 2016 afgerond. Vanaf dit voorjaar kunnen
we genieten van een prachtig nieuw themapark!
@ gebrvkessel
KWS Infra Leek

Samen Slimmer Bouwen
Om het ontwerp- en het uitvoeringsproces
gelijktijdig succesvol te laten verlopen, is in het
project het principe van Samen Slimmer Bouwen
(SSB) toegepast. SSB is de VolkerWessels variant
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Onderhoud Openbare Ruimte
provincie Limburg
KWS Infra Eindhoven
Gebr. van Kessel

Op 8 maart 2016 is de combinatie CFOOR,
bestaande uit KWS Infra Eindhoven en Gebr. van
Kessel Onderhoud, in opdracht van de provincie
Limburg gestart met het werk CFOOR (Contract
Functioneel Onderhoud Openbare Ruimte). Deze
overeenkomst is aangegaan voor een periode van
twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging
met tweemaal een jaar.
Het te onderhouden areaal beslaat ruim 443
kilometer hoofdrijbaan en circa 700 kilometer
fietspaden. Binnen de scope van dit contract valt
het verzorgend onderhoud aan de ZOAB-verhardingen en kunstwerken van de provinciale
wegen. Tevens zijn het onderhoud aan wegmarkeringen, wegbermen, wegmeubilair, afschermvoorzieningen, groen- en faunavoorzieningen,

bebording, watergangen en afwatering onderdeel van de overeenkomst.
Een mix van ervaring
Combinatie CFOOR beschikt over een mooie mix
aan ervaring om dit onderhoud uit te voeren.
KWS Infra Eindhoven bezit de benodigde gebiedskennis in de regio Limburg, heeft ervaring met
onderhoudswerk en binding met opdrachtgever
provincie Limburg. Gebr. van Kessel heeft ruime
ervaring met prestatiegerichte onderhoudscontracten en de nodige expertise op het gebied van
groenonderhoud. De combinatie wordt ondersteund door VIAM (Volker Infra Asset Management) als het gaat om de digitale inrichting van het
onderhoudssysteem, object- en trendanalyses en
de doorontwikkeling van het onderhoudsconcept.

Navolgbaar en transparant
De combinatie CFOOR maakt gebruik van de
nieuwste softwarepakketten om het schouwen
van de provinciale wegen en het vastleggen van
afwijkingen zo efficiënt mogelijk te laten
verlopen. Van melding tot afhandeling en
controle hebben zowel de combinatie, als
provincie Limburg real time inzicht. Lees hier
meer over in het artikel over GEO-portaal in de
SPECIAL van deze uitgave: Digitalisering in de
wegenbouw (pagina 12 red.).
KWS Infra Eindhoven
@gebrvkessel
Gebr. Van Kessel

SN Prismo Joint, de duurzame
flexibele voegovergang

Smits Neuchâtel Infrastructuur

De SN Prismo Joint is een van de winnaars
van de door Rijkswaterstaat uitgeschreven
prijsvraag ‘Stille Duurzame Voegovergang’.
Smits Neuchâtel Infrastructuur heeft bij twee
bruggen in de gemeente Rijnsburg de
SN Prismo Joint toegepast.
De ontwikkeling van voegovergangen heeft
niet stil gestaan. Niet vreemd, voegovergangen vormen een steeds belangrijkere
schakel tussen wegen, viaducten en bruggen. Met de ontwikkeling van verschillende
voegen, nemen ook de eisen van de beheerder van het object en/of de wegbeheerder
toe. Een voorbeeld hiervan is duurzaamheid
in combinatie met weinig of geen geluidshinder voor omwonenden. Hier wordt door

overheden toenemend aandacht aan gegeven.
Smits Neuchâtel Infrastructuur heeft een
uitgebreid pakket voegovergangen. Naast
diverse stalen voegen (met of zonder geluidsreducerende maatregelen), levert Smits Neuchâtel
Infrastructuur ook de traditionele stille bitumineuze voegovergang Multi-Joint. Sinds enkele
jaren is daar de duurzame flexibele voegovergang
SN Prismo Joint aan toegevoegd.
Gemeente Rijnsburg was voor de voegovergangen van twee bruggen in De Roysloot en De
Hooge Krocht op een bedrijventerrein in Katwijk,
op zoek naar een duurzame en geluidsarme
voegovergang met een lange levensduurverwachting. Na advies van Smits Neuchâtel

Infrastructuur werd hier gekozen voor de
SN Prismo Joint, met een levensduurverwachting
van 10 jaar.
De duurzaamheid van de voegovergang staat of
valt met de duurzaamheid van de ondergrond
waar de voegovergang op aangebracht wordt.
Daartoe is in Katwijk eerst een betononderzoek
uitgevoerd. De ondergrond voldeed, waarna in
twee weken tijd bij beide bruggen de complete
voegovergangen vervangen zijn.
De SN Prismo Joint bestaat uit een mengsel van
steen en bitumen, voorzien van een geogrid
(inlage). De speciaal ontwikkelde bitumen zorgen
dat de SN Prismo Joint, gedurende de levensduur, de bewegingen van het kunstwerk kan
opnemen. Randbalken van gietasfalt beschermen
het geheel tegen spoorvorming en indringen van
water.
smitsneuchatel.nl
@SmitsNeuchatel
Smits Neuchatel Infrastructuur bv
Smits Neuchatel (company)

Gesloopte voeg
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Gietasfaltbalken en
onderlaag voeg

SN Prismo Joint

Voorbereidingen bouw
Nieuwe Twenteroute (N18)
tussen Groenlo en
Enschede van start
KWS Infra Utrecht
KWS Infra Zwolle

Ondertekening van het DBFM-contract door Robert Bos (directeur VolkerInfra) en Jan Hendrik Dronkers (directeur-generaal Rijkswaterstaat).

Op vrijdag 15 april ondertekenden Rijkswaterstaat en Noaber18
het contract voor de bouw en het
onderhoud van de 27 kilometer
lange nieuwe N18 tussen Groenlo
en Enschede. Na jaren van plannen
maken, komt de start van de bouw in
zicht. Noaber18 gaat vanaf september beginnen met buitenwerkzaamheden in het gebied. Tot die tijd
vinden voorbereidende werkzaamheden plaats.
Hinderbeperking van de omgeving
was één van de EMVI-criteria.
Noaber18 heeft gekozen voor het
gebruik van een slimme bouwweg
om dit probleem aan te pakken.
Deze tijdelijke weg is een light-versie van de nieuwe N18. De bouwweg wordt gebruikt voor de
aanvoer van bouwmaterialen om de
N18 aan te leggen en zorgt voor
minder hinder bij weggebruikers en
de omgeving. Waar de bouwweg de
provinciale wegen kruist wordt hij
voorzien van tijdelijke bruggen.

Daarnaast komen er bypasses en
verkeersregelinstallaties voor het
kruisende verkeer en tijdelijke
fietstunnels. Het verkeer kan op
deze manier de bouwweg snel en
veilig passeren.

opgericht door vier VolkerWessels
ondernemingen: KWS, Van Hattum
en Blankevoort, Vialis en VolkerRail.
DIF is een onafhankelijke Nederlandse investeerder in infrastructuurprojecten in binnen- en buitenland.

“De oplevering van de N18 staat gepland voor de
tweede helft van 2018.”
Noaber18
Bouw en onderhoud van de nieuwe
Twenteroute worden uitgevoerd
onder de naam Noaber18. Noaber18 is een samentrekking van
‘noaber’ en N18. Noaberschap
(Achterhoeks) is het geheel van de
gezamenlijke noabers (buren) in een
kleine sociale gemeenschap.
Noaberschap gaat over samenleven,
samenwerken en voor elkaar klaarstaan vanuit vertrouwen.
Noaber18 is een combinatie van
VolkerInfra PPP en DIF. VolkerInfra is

Voor VolkerWessels wordt dit een
uniek project. De bouw en het
onderhoud van de N18 is namelijk
het eerste DBFM-contract waarbij
enkel VolkerWessels bedrijven en
deelnemingen betrokken zijn. Naast
genoemde partijen hebben ook
Holland Scherm, Smits Neuchâtel
Infrastructuur en Visser & Smit
Hanab hun aandeel in de realisatie.
De Nieuw Twenteroute
De Nieuwe weg tussen Groenlo en
Enschede is een van de onderdelen
van de Nieuwe Twenteroute: de

vernieuwing van de N18 tussen
Varsseveld en Enschede. De Nieuwe
Twenteroute wordt een weg
waarop het veiliger is om over te
rijden of over te steken. De nieuwe
weg gaat de leefbaarheid in
Eibergen, Haaksbergen en Usselo
vergroten, en past in het mooie
landelijke gebied van de Achterhoek en Twente. De Nieuwe
Twenteroute zorgt dat Achterhoekers en Twentenaren sneller van
A naar B komen. Dit maakt dat de
regio interessant is om in te wonen,
te werken en te ondernemen.
Rijkswaterstaat werkt nauw samen
met de provincies Gelderland en
Overijssel, de gemeenten in de
regio en de waterschappen om de
Nieuwe Twenteroute te realiseren.
KWS Infra Utrecht
@KWSInfraZwolle
KWS Infra Zwolle
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Aanzicht tunnelbak

Verdiepte ligging N237
Soesterberg
KWS Infra Utrecht

Van Hattum en Blankevoort en KWS Infra Utrecht
realiseren in combinatie de ‘Verdiepte ligging’
van de N237 Soesterberg in opdracht van de provincie Utrecht. De werkzaamheden naderen hun
einde. Tijd om de balans op te maken.
Doel van het project is het versterken van de
verbinding tussen het dorp en de voormalige
vliegbasis. Om dit te bereiken doorkruist de
provinciale weg N237 niet langer het dorp
Soesterberg, maar is het verdiept aangelegd.
Over een lengte van 200 meter is een dakconstructie (overkluizing) gerealiseerd. Via de
Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg,
die over de dakconstructie gaan lopen, zijn beide
delen van het dorp met elkaar verbonden.
Met de volledige afsluiting van de N237 voor een
periode van zestien weken wordt het project in

een vlot tempo uitgevoerd. Er is gebruikgemaakt
van LEAN plannen, waarbij de planning dagelijks
besproken is. Het succes van de naderende
voltooiing is voor een groot deel toe te wijzen
aan deze manier van werken.
Best Value Procurement
Het project is volgens de methode van Best Value
Procurement (of BVP, in het Nederlands vrij
vertaald met ‘prestatie-inkoop’) aanbesteed en
uitgevoerd. De combinatie heeft het voortouw
genomen op basis van haar expertise. De provincie Utrecht heeft de combinatie enkel gefaciliteerd. Dit betekent ook dat de combinatie, naast
het ontwerp en de uitvoering, alle overige

“Hoewel de bouw van de
‘Verdiepte ligging’ een behoorlijk
impact heeft op Soesterberg, is
de hinder meegevallen.”
aspecten meegenomen heeft. Denk hierbij aan de
coördinatie van kabels en leidingen, vergunningen en omgevingsmanagement.

Grondwerk ten behoeve van toerit
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Van Hattum en Blankevoort en KWS Infra Utrecht
hebben het werk uitgevoerd aan de hand van
dominante informatie, ofwel informatie die geen
ruimte laat voor twijfel. Op basis van de vooraf en
tijdens de bouw aangereikte input, heeft de
provincie Utrecht het vertrouwen dat het werk
tot een goed einde gebracht wordt.

Bovenaanzicht overkluizing

Aandacht voor de omgeving
Er is hoog ingezet op omgevingsmanagement.
Met positief resultaat. Hoewel de bouw van de
‘Verdiepte ligging’ een behoorlijk impact heeft
op Soesterberg, is de hinder meegevallen. Het
verkeer door het dorp heeft zijn weg goed
gevonden.
Er is veel waardering voor de wijze waarop de
bewoners en omliggende bedrijven door de
combinatie zijn geïnformeerd. In het voortraject
is een aantal informatieavonden georganiseerd.
Er was veel belangstelling voor deze avonden.
Ook gedurende de bouwwerkzaamheden hebben
diverse informatieavonden plaatsgevonden. Voor
omwonenden die tussendoor nog vragen hadden
stond de deur van het projectkantoor altijd op.
Deze laagdrempeligheid is erg op prijs gesteld.
Eindresultaat in beeld
Op YouTube is een prachtige animatiefilm te zien
van het eindresultaat. Bekijk het filmpje via de
link: youtu.be/VCdc_j9TZCg
KWS Infra Utrecht

Alliantie in de praktijk: Dijkversterking
Markermeerdijken
KWS Infra AmsterdamHeerhugowaard

gerealiseerd worden in samenwerking met de
markt. Om aan de opgave te voldoen zal de
traditionele rolverdeling in de bouwsector
moeten revolutioneren. De markt zal moeten
innoveren, in uitvraag, risicoverdeling en in lef.

KWS, Van Hattum en Blankevoort en Boskalis
hebben het werk ‘Dijkversterking Markermeerdijken’ aangenomen. Dit project is een voorbeeld van hoe een opdrachtgever, in dit geval
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK), een gelijkwaardige samenwerking aangaat met private partijen.
Door het werk in alliantie uit te voeren, worden
kennis en expertise gebundeld. Aan de ene kant
wordt kennis op het gebied van lokale waterhuishouding door HHNK ingebracht en anderzijds

brengen de private partijen kennis in op het gebied
van ontwerp, bouw, innovatieve technieken en het
slim organiseren van uitvoeringswerkzaamheden.
Samenwerking met de markt
Bij complexe integrale projecten van 100 tot 300
miljoen euro kon het in het verleden wel langer
dan twaalf jaar duren voordat er een concreet
plan lag. Nu worden waterveiligheidsprojecten
in de helft van de tijd voorbereid. Een versnelling
in planvorming, engineering, procesverbetering
en een beperking in faalkosten kan alleen

Dijkversterking Markermeerdijken
De voordelen van de organisatievorm alliantie,
hebben ook voor dit project zijn vruchten
afgeworpen, doordat in de planvormingsfase
veel tijd bespaard kon worden. In december
2015 is de alliantie gestart met het dijkversterkingsplan dat voldoet aan de gestelde budgeten veiligheidseisen. Zodra de plannen akkoord
bevonden zijn, worden deze ter inzage gelegd
voor inspraak. Naar verwachting starten de
werkzaamheden in 2017 en zal in 2021 een
veilige Markermeerdijk opgeleverd worden.
@KWSInfraAmsHhw
KWS Infra Amsterdam Heerhugowaard

Samen met de gemeente zijn de aanpassingen
doorgevoerd zonder het uiterlijk te beïnvloeden.
De 80 meter lange kademuur is in aanbouw en
wordt geschikt gemaakt voor de toekomstige
plaatsing van zwevende steigers. Door middel van
een heischroeftechniek is de kademuur met een
hoek van 15 graden naar beneden gebracht. Om
droog te kunnen werken is gebruikgemaakt van
een bouwkuip.

Ontwerp-optimalisatie zorgt voor
voordelen in uitvoering

Natuursteen rondom
ADAMtoren

KWS Infra AmsterdamHeerhugowaard

De omgeving van het nieuwe stadsicoon
de ADAMtoren krijgt een bijpassende inrichting. De elementenverharding van het
Overhoeksplein bestaat uit diverse soorten natuursteen, van marmer tot graniet.
Ook wordt een deel van de kademuur
vervangen. Dit is een complexe constructie, waarvoor een goede voorbereiding en
samenwerking essentieel zijn.

Kademuur
Een bodemonderzoek zonder te graven was de
eerste uitdaging waar we voor stonden.
M.J. Oomen heeft een radiografische scan
gemaakt van de bodem. De resultaten van deze
scan, in combinatie met de oude revisies en
bouwtekeningen van de gemeente Amsterdam,
geven ons inzicht in de ondergrond zodat we
geen verrassingen tegenkomen tijdens de bouw.

Overhoeksplein
Het bijzondere aan de aanleg van het Overhoeksplein is het gebruik van natuursteen. In de
nabije toekomst worden op dit plein bomen
geplant. KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard
heeft gezorgd voor een ondergronds krattensysteem om water in op te slaan voor deze bomen.
Het krattensysteem is een belangrijk onderdeel
van het watermanagement. De kratten fungeren
als regenwaterbuffer voor het plein.
In samenwerking met de gemeente Amsterdam
zijn de knelpunten vooraf inzichtelijk gemaakt.
Het voordeel van deze optimalisatie is dat tijdens
het project niet tot nauwelijks sprake kan zijn van
vertragingen.
@KWSInfraAmsHhw
KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard
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SPECIAL:
Digitalisering

Digitalisering van
asfaltcentrale tot
onderhoud
Digitalisering speelt in de infrasector
een steeds grotere rol en daarmee ook in
de bedrijfsprocessen van KWS. ICT en de
beschikbaarheid van geografische
informatie leveren ons veel inzichten op.
Wij verzamelen data tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden, want:
meten is weten. Deze dataverzameling
vindt steeds vaker digitaal plaats.

1

De klant vraagt om inzicht in deze data.
Wij moeten aan kunnen tonen dat wij
leveren wat we beloven. Maar wij doen
dit niet alleen voor onze opdrachtgever.
De verzamelde data is voor ons de basis
om van te leren en onze processen
verder te verbeteren. Met alle informatie die wij tot onze beschikking hebben,
zijn wij nog beter in staat om intern en
extern adviserend te zijn.
Met de Special ‘Digitalisering in de
wegenbouw’ brengen wij aan de hand
van onze asfaltketen - van asfaltcentrale
tot onderhoud - in beeld waar wij onze
bedrijfsactiviteiten en -processen
gedigitaliseerd hebben.

2
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SPECIAL:
Digitalisering

Asfaltcentrale Harderwijk

Molensoftware

1

De ‘digitale wieken’ van de asfaltmolen
Hoeveel weegt een bepaalde lading? Wat zijn de
specificaties van dat ene mengsel? Sublieme
software kan deze vragen automatisch beantwoorden en de processen en planning van onze
asfaltcentrales optimaliseren. Voorheen was het
probleem dat de afzonderlijke asfaltcentrales
verschillende (versies van) softwarepakketten,
databases en weegbrugsoftware gebruikten.
Maar KWS heeft zich ingespannen om deze
‘digitale wieken’ van de asfaltmolens dit jaar te
uniformeren. Het uiteindelijke doel: uitsluitend
digitale weegbonnen en een database die
automatisch wijzigingen doorvoert. Eenduidige

data vergemakkelijken bedrijfsbrede vergelijkingen en aanpassingen. Bovendien speelt KWS in
op de nieuwe wetgeving. De nieuwe spelregels
verplichten om de certificaten van asfalt(mengels) met extra productinformatie uit te breiden.
Onze collega’s bij de Asfaltproductie Doetinchem en Asfaltcentrale Harderwijk zijn al een
stapje verder. Zij koppelen de molensoftware
direct aan de eigen administratieve systemen,
waardoor de digitale infrastructuur van de
asfaltmolen nog effectiever en efficiënter draait.
Het fysieke invoeren van data wordt vervangen
door het automatisch genereren, inlezen en

opslaan van weegbonnen in PDF-jes. De onmiskenbare voordelen: minder fouten, lagere
administratieve lasten en een aanzienlijke
besparing van tijd en kosten. Chef Asfaltinstallatie Wim van Beek: “Doordat de wegingen elke
zondag om 24.00 uur automatisch verstuurd
worden, kan de administratie er op maandagochtend gelijk mee aan het werk. Hierdoor zitten we
niet op elkaar te wachten.”

Inzet detectiesoftware bij opsporing
conventionele explosieven

2

OCE

In opdracht van bouwcombinatie OpenIJ is
OCE, aan het werk op locatie Zeetoegang
IJmond. Hier wordt de grootste zeesluis
van de wereld gebouwd. Alvorens de bouw
daadwerkelijk van start gaat, onderzoekt
OCE de landbodem van de projectlocatie op
de aanwezigheid van explosieven en andere
verstoringen in de ondergrond.
Een projectlocatie wordt door OCE computerondersteunend gedetecteerd. Afhankelijk van

Vanuit de meetdata worden geselecteerde
objecten benaderd.
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de grootte van het oppervlak wordt een detectiewagen ingezet met 4 of 16 sondes. Tijdens het
detecteren wordt via GPS continu de exacte
locatie van de sondes bepaald en registreert men
de afwijkingen in het aardmagnetisch veld. De
gemeten waarden worden opgeslagen in een
datalogger en op een later moment ingelezen in
de computer. Als er feiten zijn om aan te nemen
dat er dieper dan vier meter onder maaiveld
objecten liggen, kan het magnetisch veld tot
twintig meter diepte worden gemeten met
behulp van een boor-/drukinstallatie met een
speciale sonde.
OCE beschikt over twee typen softwareprogramma’s om de verkregen meetdata te interpreteren:
EVA2000® en MAGNETO®. De OCE-deskundige
brengt alle gemeten afwijkingen over naar een
objectenbibliotheek. Aan de hand van deze gegevens worden in het veld de posities van de
gemeten objecten gemarkeerd. Een senior

OCE-deskundige benaderd vervolgens de
significante objecten, eventueel met behulp van
een beveiligde hydraulische graafmachine, en
stelt de situatie veilig.
Op de locatie Zeetoegang IJmond is een ondergrondse bunker gedetecteerd, die een verstoring
van 10 bij 10 meter laat zien. Deze bunker stond
niet op tekeningen en/of luchtfoto’s aangegeven. De bunker is onderzocht op explosieven en
daarna vrijgegeven. Archeologen hebben de
bunker in kaart gebracht. Op een later tijdstip
wordt de bunker gesloopt om plaats te maken
voor de nieuwe vaargeul.
oc-explosieven.nl

Met asfalt en ALIS naar
Ameland

3

KWS Infra Leek

Screenshot ALIS: twee vrachten asfalt op de veerboot naar Ameland.

Over de woelige baren van de
Waddenzee. De vernieuwing van de
verbindingsweg op Ameland stelde
KWS voor niet alledaagse uitdagingen. Van sterke oostenwinden en
laagwater tot de beschikbare ruimte
op de veerboten. Het dagelijkse
transport van driehonderd ton asfalt
vraagt om bijna militaire precisie.
Het antwoord heet ALIS: het Asfalt
Logistiek Informatie Systeem.
“Tot op de minuut precies.” Zo duidt
asfaltuitvoerder Jan Visser de
uitgekiende planning. De gevolgen
van een kleine vertraging kunnen

asfaltcentrales en de asfaltplanning
aan elkaar via de cloud. Zo biedt het
real time inzicht in de status van het
project. Van de laadtijd en de
precieze locaties van de auto’s tot
de hoeveelheid asfalt die ze bij zich
hebben en de temperatuur van het
asfalt bij het lossen.
Even ALIS aantikken…
Door ‘even ALIS aan te tikken’, zoals
Jan het noemt, kunnen de uitvoerders checken of alles volgens plan
verloopt. “Anders moet je direct
ingrijpen. We hadden één ochtend
vertraging bij de molen, waardoor

asfalt. Het systeem registreert
namelijk nauwkeurig waar elke
vracht precies is gelegd. Kent het
gebruik van ALIS ook uitdagingen?
Voor Jan schuilen die vooral in de
discipline. “Ik ben van de oude
garde”, bekent de uitvoerder. “Ik
heb de neiging om toch nog even te
bellen. Een gewoonte van vroeger.
Maar ALIS is veel sneller!”
KWS Infra Leek

Dagelijks transport van asfalt
per veerboot.

“Door ‘even ALIS aan te tikken’, zoals Jan het
noemt, kunnen de uitvoerders checken of alles
volgens plan verloopt.”
namelijk groot zijn. “Op de wal sta je
misschien even tien minuten te
niksen als de vrachtwagen iets te laat
is. Maar als de auto de boot mist,
zorgt dat voor uren vertraging.”
In de cockpit
De afgehuurde ruimte aan boord van
de veerboten is tot op de vierkante
meter nauwkeurig bepaald. Daarvan
afwijken is niet eenvoudig. Of zoals
bedrijfsleider Roel van den Berg van
KWS Infra Leek het verwoordt:
“Even vier ton asfalt bijbestellen,
gaat lastig worden.”
ALIS vormt de ‘cockpit’ van het
project. Het systeem koppelt
voertuigen, spreidmachines,

een vrachtwagen de boot dreigde te
missen. We belden met de schipper:
‘Hij is er binnen twee minuten!’ Dat
konden we in ALIS precies zien
natuurlijk.” Het bleek één van de
weinige, echt spannende momenten.
Het project verliep dankzij ALIS
bijzonder soepel. “Maar ook door de
fantastische voorbereiding van
projectleider Reinder Storm en de
uitvoerders Jan van der Wiel en Jan
Visser,” complimenteert Roel zijn
collega’s.
Veel sneller
Voor opdrachtgevers biedt ALIS een
mooie aanvulling op de reguliere
kwaliteitscontroles en de exacte
bepaling van de hoeveelheden

Asfalteren van de verbindingsweg op Ameland.
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Screenshot KWS GEO-portaal: locaties van verwerkte vrachten asfalt bij project ‘Harderbosweg’.

Digitaal inzicht in een project is goud waard. Het Asfalt Logistiek Informatie Systeem (ALIS) helpt om
projecten te stroomlijnen en biedt bovendien waardevolle geografische informatie met betrekking tot
de verwerkte locatie van de vrachten asfalt. Zo speelde ALIS een sleutelrol bij de renovatie van de vier
kilometer lange Harderbosweg. De werkzaamheden aan de N306 bij Biddinghuizen gingen gepaard
met talrijke verkeersbewegingen. Achthonderd vrachten in een kleine vier weken om 5.000 ton grond,
6.000 ton freesasfalt en 9.000 ton asfalt te ‘verslepen’.

4

Van papier naar
portaal
KWS Infra Zwolle

De voordelen van ALIS zijn talrijk. Het systeem
registreert real time de locaties van alle asfaltvrachten. Op het werk zien de uitvoerders tot op
de minuut nauwkeurig hoe lang het nog duurt tot
de volgende vracht arriveert. “Vroeger moesten
we bellen met de chauffeur”, vertelt hoofduitvoerder Arnold Visch van KWS Infra Zwolle. ALIS
is niet alleen sneller en makkelijker dan een
telefoontje, maar ook accurater. Arnold: “Zo
kunnen we onze draaisnelheid aanpassen op de
volgende vracht. Daardoor hoeven we niet te
stoppen en voorkomen we dat we een las moeten

maken in de weg. Met als resultaat een betere
kwaliteit van het asfalt en minder onderhoud.
Voor de gebruiker betekent dat uiteindelijk
prettiger rijden.”
Op de (digitale) bon…
Ook na de afronding van het project biedt ALIS
voordelen. Opdrachtgevers krijgen nu nog een
papieren versie van de weegbonnen. Dat zijn er
zo’n 350 op een project van 9.000 ton asfalt.
Bovendien is op die bonnen niet te zien waar elke
vracht precies verwerkt is. Via ALIS worden alle

gegevens van de vrachten wekelijks geüpload
naar het geografische informatiesysteem van
KWS en onze concernpartners van VolkerInfra:
het GEO-portaal. Denk aan de datum, de asfaltmolen, het mengsel en waar de vracht precies
gelegd is. Ook wordt de informatie over boorkernen en eventuele geluidsmetingen van InfraLinq
toegevoegd. In deze online versie kan het
projectteam van KWS, en op korte termijn ook de
opdrachtgever, alle gegevens van de weegbon
bekijken door een vracht aan te klikken op de
kaart.
Nog meer inzicht...
Inmiddels werkt KWS al enkele jaren met ALIS.
Het systeem kent voor de toekomst nog meer
ontwikkelingen. Denk aan het meten van de
temperatuur van het asfalt bij het verwerken,
waardoor de wals tijdens ideale temperatuur zijn
werk kan doen. Opdrachtgevers zien dan niet
alleen de exacte bestemming van de vrachten,
maar ook hoe ze verwerkt zijn. “Voorlopig is dat
nog een extraatje”, licht Arnold toe. “Maar de
contractvormen worden steeds omvangrijker en
complexer. Vaak inclusief onderhoud en garantie.
Binnen een paar jaar wordt dit een eis.”
@KWSInfraZwolle
KWS Infra Zwolle

GEO-portaal: een schatkamer
vol data

6

Wat is de exacte ligging van een weg? Waar
staat die boom precies? Welke geografische punten, lijnen en vlakken kent een
specifieke locatie? Geografische informatiesystemen (GIS) bevatten een schat aan
informatie. VolkerInfra en KWS introduceren het GEO-portaal. Een database die het
schouwen, meten, signaleren en aanpassen
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van afwijkingen vergemakkelijkt en bovendien
feilloos past binnen de ambities van Samen Slimmer Bouwen (SSB).
Minder faalkosten en de optimale combinatie
van prestaties, kosten en risico’s. Het zijn
uitgangspunten die vanzelfsprekend hoog op
het verlanglijstje van zowel opdrachtgevers als

KWS staan. Secure, exacte en zorgvuldige data
spelen hierin een sleutelrol. Overheden zijn
sinds 2016 wettelijk verplicht om geografisch
gekoppelde data openbaar te delen. Dit
betekent dat de hoeveelheid en kwaliteit van
de beschikbare informatie door de opdrachtgever aanzienlijk verbetert. Waar we in het
verleden soms alleen een plattegrond van het

KWS Infra Zwijndrecht werkt met
FlexInspect in GEO-portaal

5

KWS Infra Zwijndrecht

Onderhoud wegen Hoeksche
Waard en IJsselmonde
Het bestek, op basis van open
posten, omvat het groot en klein
onderhoud aan de wegen in het
gebied Hoeksche Waard en
IJsselmonde. Ook het aanbrengen
van belijning en het onderhoud
aan bermen valt binnen de scope
van de werkzaamheden. KWS
Infra Zwijndrecht is tevens
verantwoordelijk voor het
opnemen en afhandelen van
meldingen die binnenkomen
Screenshot FlexInspect: project ‘Onderhoud wegen Hoeksche Waard en IJsselmonde’.

Medio 2015 heeft KWS Infra Zwijndrecht
het werk ‘Onderhoud wegen Hoeksche
Waard en IJsselmonde’ aangenomen voor
de duur van minimaal twee jaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht
van Waterschap Hollandse Delta. Binnen dit
onderhoudscontract maakt KWS gebruik
van FlexInspect bij inspecties.
Meldingen, klachten en opmerkingen
vanuit de omgeving van het werk komen
binnen bij het Klant Contact Centrum (KCC)
van Waterschap Hollandse Delta. De
meldingen worden doorgezet naar onze
speciaal daarvoor aangestelde KCC-manager. Na contact met de melder wordt de

werk ontvingen, wordt deze informatie nu
aangeboden in meerdere digitale kaartlagen.
GEO-bibliotheek
Door deze waardevolle informatie aan te vullen
met onze eigen data bouwen we met onze
zusterbedrijven het GEO-portaal. Dé centrale
locatie waar de werkmaatschappijen van
VolkerWessels geografische informatie delen.
Deze eigen GEO-bibliotheek is ideaal voor Asset
Management. Zo benut VolkerInfra het platform
onder andere voor het onderhoudscontract van
Waterschap Hollandse Delta. KWS heeft een
eigen domein binnen het GEO-portaal. Data
waarmee wij de bibliotheek kunnen verrijken,

huidige situatie opgenomen. Hiervoor wordt
gebruikgemaakt van FlexInspect.
Digitaal inspecteren
Met behulp van GPS wordt de locatie van de
opname vastgelegd. Tevens wordt het soort
melding, de lengte en breedte van het reparatievak, de onderhoudsmaatregel en de prioriteit van
de betreffende melding opgetekend. De
KCC-manager heeft de mogelijkheid om een foto
te uploaden bij de melding, ter verduidelijking
van de huidige situatie en de te nemen maatregel. Op het moment dat onze KCC-manager de
opname afgerond heeft, is deze voor het gehele
projectteam zichtbaar in het KWS GEO-portaal.
Onze uitvoerder en KCC-manager maken samen,

zijn bijvoorbeeld de kenmerken van een weg.
Denk aan het soort asfalt(mengsel), het contractjaar en de wegbeheerder. Hoewel we nog
de nodige vlieguren met deze veelbelovende
geografische data moeten maken, heeft ons
bedrijf inmiddels de eerste ervaringen opgedaan, zoals op het project Harderbosweg in
Biddinghuizen en in het Limburgse onderhoudsproject CFOOR (pagina 4, red.).

bij het KCC.

op basis van de opname, een deelofferte die zij
plaatsen in ons gezamenlijk projectportaal. Na
goedkeuring door de opdrachtgever worden de
werkzaamheden ingepland en uitgevoerd.
KWS GEO-portaal biedt een overzichtelijk
platform om de opnames met FlexInspect vast te
leggen en met elkaar te delen. Dit naar grote
tevredenheid van zowel Waterschap Hollandse
Delta als KWS Infra Zwijndrecht.
@KWSInfraZwijn

van GPS, exact aan waar en welke afwijkingen
op de contracteisen ze constateren. Werkvoorbereiders vertalen de meldingen naar
werkorders om de gebreken te verhelpen.
Ook opdrachtgevers hebben vanaf de
melding tot de afhandeling en controle real
time inzicht. Ideaal voor klanten die een
transparante en duidelijk navolgbare werkwijze wensen.

Transparant voor de klant…
Door gebruik te maken van de nieuwste software
kunnen we wegen zo efficiënt mogelijk schouwen
en afwijkingen registreren. Met een tablet geven
weginspecteurs en servicemedewerkers op basis
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Meten is weten: GPS meetstok
Voor het inmeten van bestaande en nieuwe situaties op projecten gebruikt KWS Infra Rotterdam een
GPS meetstok. Hiermee kan centimeter nauwkeurig worden gemeten en de gegevens komen via de
cloud op kantoor terecht voor verwerking in AutoCAD tekeningen.
Momenteel gebruikt KWS Infra Rotterdam de
GPS meetstok voor het verzamelen van gegevens
voor revisietekeningen richting opdrachtgevers.
De meetstok bestaat uit een GPS ontvanger en
een computer met Windows CE. De grondwerker
voorziet ingemeten onderdelen van een project,
zoals putten, kolken en mantelbuizen, via Trimble
Acces van een productspecifieke code en de
precieze coördinaten in het werk. Eventueel kan
de data voorzien worden van foto’s door gebruik

te maken van de camera op de meetstok. Vervolgens gaan deze gegevens de cloud in.
De tekenaar downloadt de gegevens in de
landmeetapplicatie InfraCAD CE. Het programma
zet de ingemeten data automatisch om in een
AutoCAD tekening. Hiermee versnellen we het
proces van opstellen van revisietekeningen
aanzienlijk, doordat de meetgegevens direct
beschikbaar zijn in de tekening.

KWS Infra Rotterdam

Voor de toekomst ziet KWS Infra Rotterdam
diverse mogelijkheden om de GPS meetstok ook
op andere gebieden in te zetten. Het uitzetten
van banden, putten en kolken in een nieuwe
situatie, het meten van oppervlaktes en het
vastleggen van sonderingen zijn hier enkele
voorbeelden van.
KWS Infra Rotterdam

De actuele situatie
digitaal in beeld

8

KWS Infra Zwijndrecht

Digitaal beeldmateriaal van projectlocaties
en omgeving ondersteunt ons bij het in
beeld brengen van de actuele situatie
buiten. Concreet betekent dit: minder
schouwen op locatie.
Rijbaanbreedtes, verkeerssituaties en
mogelijke omleidingsroutes zijn een aantal
zaken die bekeken kunnen worden met
behulp van de beelden van CycloMedia.
Theo van Veldhuizen is tekenaar tijdelijke
verkeersmaatregelen bij KWS Infra Zwijndrecht en momenteel bezig met een project
in Hendrik-Ido-Ambacht waarbij hij gebruikmaakt van CycloMedia. Theo: “CycloMedia
geeft mij de mogelijkheid om het ontwerp
vanuit AutoCAD te projecteren in luchtfoto’s
en Cylorama’s (360° panoramabeelden,
red.). Hierdoor kan ik direct een vergelijking
maken tussen het ontwerp en de actuele
situatie. Op te breken materialen, mogelijke
knelpunten, alles is in één oogopslag in
beeld te brengen. In de luchtfoto kunnen
lengtes en oppervlaktes nauwkeurig
gemeten worden. In Cyclorama’s zijn tevens
hoogtes te bepalen.” De beelden zijn
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actueel, maximaal een jaar oud. Bijkomend
voordeel is dat de beelden zijn gemaakt van
plekken waar Google Street View niet komt, zoals
fietspaden en voetgangersgebieden.
Theo wordt regelmatig gevraagd om ontwerptekeningen in te laden in CycloMedia. “Projectleiders willen bijvoorbeeld zien hoe het ontwerp
zich verhoudt tot de actuele situatie. Ook komt
het voor dat men een oud ontwerp wil vergelijken
met de nieuwe situatie of met een situatie uit het

verleden. Met CycloMedia kan teruggekeken
worden in de tijd. Op luchtfoto’s, maar ook in de
Cyclorama’s. Als het gaat om schades en aansprakelijkheid is het een handige tool om te kunnen
bewijzen dat een bepaalde schade al eerder
ontstaan is.”
@KWSInfraZwijn

Screenshot CycloMedia: ontwerp project ‘Hendrik-Ido-Ambacht’ vanuit AutoCAD geprojecteerd in de
luchtfoto en Cyclorama.

KWS Infra Eindhoven freest teervrij asfalt op een werk in Eindhoven. Met behulp van digitale begeleidingsformulieren wordt het
freesasfalt afgevoerd naar de Asfaltcentrale Eindhoven.

Digitale begeleidingsbrieven

Van krabbelen naar
klikken

9

KWS Infra Eindhoven

Zand, grondstoffen, (frees)asfalt en puin. Depots, stortplaatsen, asfaltcentrales en projectlocaties.
Het transport en de verwerking van afval- en grondstofstromen vereisen vanzelfsprekend een feilloze
documentatie. De applicatie Afvalmelding digitaliseert de wettelijk verplichte begeleidingsbrieven en
handtekeningen van opdrachtgever, opdrachtnemer, ontvanger en transporteur.

Vergeet die weigerende pennen. Het ‘handtekeningen jagen’ op locatie, is straks definitief
verleden tijd. Hoe werkt het? Op basis van een
sjabloon worden de begeleidingsbrieven in een
webomgeving vooraf aangemaakt, ondertekend
en verstuurd. Alle betrokken partijen ontvangen
deze digitale documentatie op hun smartphone,
desktop, laptop, tablet en/of boordcomputer.
Ook de verdere afhandeling tijdens het transport
verloopt automatisch. Zelfs het wegen van de
lading bij de afvalinzamelaar.
Minder kosten, meer inzicht
De voordelen zijn evident. De bespaarde papierstroom sluit naadloos aan bij de duurzame
ambitie van het papierloze kantoor. De applicatie
bespaart daarnaast tijd en kosten in de uitvoering en administratie. Met een paar keer klikken
is de chauffeur van een transport klaar. Bovendien wordt het rapporteren vergemakkelijkt
doordat alle betrokken partijen snel en eenvou-

dig een real time inzicht hebben in de vervoersstromen en daardoor altijd allemaal over dezelfde informatie beschikken. Dat vergemakkelijkt
de rapportage en het borgen van de regelgeving
van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
dat de applicatie eerder goedkeurde.
Primeur
De primeur was voor KWS Infra Eindhoven, dat
de administratie van grond- en afvalstromen
inmiddels op verschillende projecten digitaliseerde. “Onze eerste ervaringen zijn heel
positief”, benadrukt projectleider Marijn van den
Heuvel. “Of het nu om één vracht of honderd
vrachten gaat; alle afvalstromen zijn vooraf
inzichtelijk en de handtekeningen zijn geregeld.
Ook na het lossen heeft iedereen direct inzicht in
de data. Dat voorkomt discussies. Als je digitaliseert, hoef je bovendien niet te wachten op die
laatste (weeg)bon of handtekening voor je de
administratie bij de opdrachtgever kunt aanleve-

ren. Maar denk ook aan de enorme tijdbesparing
die je bereikt als je niet alle stortbonnen hoeft in
te scannen, zoals tegenwoordig steeds meer
opdrachtgevers verlangen van de aannemer.”
De toekomst
Waar KWS de applicatie landelijk uitrolt, zijn nog
niet alle opdrachtgevers en externe weegbruggen toegerust. Marijn: “Opdrachtgevers ontvangen dan een PDF of geëxporteerd Excel-bestand,
zodat ook zij alle data in één oogopslag inzichtelijk hebben. Bij de externe weegbruggen is het
grootste euvel nu nog de investering. Maar
waarschijnlijk is het allemaal slechts een kwestie
van tijd. Dit is de toekomst. Daar ben ik van
overtuigd.”
Meer informatie
www.afvalmelding.nl
KWS Infra Eindhoven
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Een gelukkige winnares te midden van Ab de Jong, directeur KWS Infra Zwolle en Conny Bieze, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Gelderland.

10

Ludieke
omleidingsborden fietsers
in Winterswijk
KWS Infra Zwolle

om deel te nemen aan de winactie. Hoe vaker de
deelnemer meedeed, hoe groter de kans op het
winnen van een prijs. Elke week zijn twee bioscoopbonnen verloot en onder de top-10 van deelnemers
een iPad. De winnares van de iPad ontving haar prijs
uit handen van Conny Bieze, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Gelderland.
@KWSInfraZwolle
KWS Infra Zwolle

Volgens de prognose van de provincie Gelderland fietsen dagelijks 1.500 fietsers langs de N319 tussen
Groenlo en Winterswijk. De fietsers die gebruikmaken van de aanwezige parallelbaan waren dan ook een
aandachtspunt bij de EMVI-uitvraag ten behoeve van de reconstructie van deze provinciale weg. KWS Infra
Zwolle bedacht ludieke omleidingsborden die de pijn van het omrijden moesten verzachten.

De provincie Gelderland had zelf een omleidingsroute bepaald voor het fietsverkeer tussen Groenlo
en Winterswijk. Echter, dit betekende dat fietsers
een behoorlijk eind om zouden moeten fietsen.
Scan en win…
In plaats van fietsers verbieden en hinderen om de
standaardroute te fietsen, was het doel om de fietser
ertoe te verleiden juist wél gebruik te maken van de
omleidingsroute. Om fietsers hiertoe te stimuleren
zijn diverse verkeersborden met ludieke teksten
ingezet en is daar een winactie aan gekoppeld.
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