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De werkzaamheden aan de N18 zijn
gestart. KWS is begonnen met het
opbreken van de puinverharding,
waarbij software wordt ingezet om al
het transport van zand en puin in
kaart wordt gebracht.

In dit nummer

Navigeren door de
big data van de N18
Je gedragen als een goede gast met
beperkte overlast voor de noabers
(buren). Een mooie ambitie van
Noaber18, maar ook een uitdaging.
Neem alleen al het transport van
twee miljoen ton zand en puin.
Gelukkig gidst slimme software
ons op de N18 door de ‘big data’.
Alle afval-, grond- en bouwstofstromen in kaart. Alle wegingen
digitaal, de koppeling met GEOinformatie en onze logistieke systemen. Projectteam Noaber18 digitaliseert de complete logistieke administratie en monitort conform EMVIcriteria alle vervoersbewegingen.
Papierloos pionieren
Papierloos en sneller. Minder
administratie en minder kans op
fouten. Eenvoudige overzichten

voor facturatie en rapportages.
De voordelen zijn duidelijk en
duurzaam. De software die Noaber18
gebruikt, borduurt voort op de
verworvenheden van de eerder dit
jaar geïntroduceerde digitale begeleidingsbrief. Alle betrokkenen hebben
bijvoorbeeld real time inzicht in de
wegingen en transporten. Zo kan
de uitvoerder dagelijks zonder tellen,
discussie en ontbrekende bonnen
direct de exacte hoeveelheden uit
het systeem generen en verwerken
in zijn administratie. Na de ‘nieuwe
Twenteroute’ zal het proces verder
geïmplementeerd worden bij andere
projecten van KWS. Bovendien
nemen we hiermee als marktleider
het initiatief om de logistieke keten
en processen branchbreed in beweging te brengen en ‘a la N18’ software
te uniformeren met externe partners.

De ultieme ambitie: een optimaal
bedrijfsproces aan de hand van een
nieuwe standaard binnen de branche.
De grote getallen
De eerste ervaringen zijn positief.
Zo monitort het dashboard ook
real time hoe de aanvoer zich tot
de planning verhoudt. De software
onderscheidt uniek genummerde
en genaamde werkvakken en terpen.
Geen overbodige luxe, want het
totale tracé tussen Enschede en
Groenlo telt 21 kilometer 2x1 rijbaan
plus zes kilometer dubbele rijbanen.
Tot de opdracht behoren ook het
verleggen van circa veertig kilometer
onderliggend wegennet, 27 kunstwerken en vijf aantakkingen. Na de
oplevering medio 2018 is Noaber18
25 jaar verantwoordelijk voor het
onderhoud.
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Voorwoord
Als we terugkijken op het afgelopen jaar,
kunnen we stellen dat we op de goede weg
zitten. De weg die we ingeslagen zijn willen
we een vervolg geven. Uiteraard blijven we
kritisch op onszelf; we hebben veel positieve
veranderingen doorgevoerd, maar er blijft
voldoende potentieel om te verbeteren. De
komende jaren willen we onze LEAN-methode Samen Slimmer Bouwen verder uitdiepen en ons ontwikkelen tot
een lerende organisatie.
Eén van onze belangrijkste pijlers is en blijft veiligheid. Ons werk is
niet zonder risico’s en we doen er alles aan om ongevallen te voorko-
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Realisatie Sportpark Willem-Alexander op tunneldak
Dieptestabilisatie: Grondverbetering met
kostenbesparing en minder CO2-uitstoot

20

KWS verwerft tweetal opdrachten middels innovatief
aanbesteden

men. Mocht er toch een ongeval plaatsvinden dan is het van het
grootste belang dat we leren van (bijna-)ongevallen.
SPECIAL: Weg van de weg
KWS is gespecialiseerd in werken aan en langs de weg, dat is algemeen bekend. Maar we zijn ook op vele andere gebieden actief. In de
Special van deze editie ‘Weg van de weg’ willen wij aan de hand van
verschillende projecten laten zien dat wij, ook op wellicht minder
voor de hand liggende disciplines, succesvol zijn.
Veel leesplezier,
Marc Euser, namens de Centrale Directie KWS

De weg naar de PlasticRoad
Vier keer lichter. Een drie keer langere levensduur. En een aanlegtijd die 70% korter is dan een traditionele weg. KWS werkt hard aan de volgende
generatie wegen: de PlasticRoad. De weg van kunststof sluit niet alleen aan bij de uitdagingen van de markt, maar biedt ook een oplossing voor een
wereldwijd milieuprobleem: de groeiende berg plastic afval.

“De PlasticRoad is potentieel
een echte game changer in de
wegenbouw. Daarnaast kan het
een mijlpaal zijn in het gebruik
van plastic afval in nieuwe
hoogwaardige toepassingen.
Het is een stap richting een
circulaire economie die
behoedzaam omgaat met
grondstoffen en materialen.”
Davy François, Market Development
Engineer - Total
Een lawine aan e-mails en telefoontjes. Van over
de hele wereld. In de zomer van 2015 deed KWS
het PlasticRoad-concept uit de doeken met een
oproep voor partners. Het team werd bedolven
onder een haast onophoudelijke stroom berichten van particulieren, overheden, media en
potentiële partners. “Dat had niemand verwacht”, vertellen Anne Koudstaal en Simon
Jorritsma, de bedenkers van de PlasticRoad.
Hoe ziet de ideale constructie van een weg
er eigenlijk uit? Twee jaar eerder had het duo
zichzelf met die vraag uitgedaagd. Ze haalden
hun inspiratie uit de problemen waar wegenbouwers en opdrachtgevers mee kampen. Denk
aan waterbeheer, kabels en leidingen en de
zetting van de ondergrond. “Daarnaast verlangen

opdrachtgevers steeds meer functionaliteiten
van wegen”, voegt Simon toe. Ook de frustraties
van weggebruikers vormden onderdeel van de
vraagstelling. Anne: “We balen allemaal als we
om moeten rijden vanwege wegwerkzaamheden.”

eerste oproep. Dat was een belangrijke reden om
de krachten te bundelen. Over een klein jaar wil
het consortium de eerste pilot realiseren: een
plastic fietspad.

De menukaart
Het onderzoek resulteerde in een prefab,
modulair design met een holle ruimte voor kabels
en leidingen. Kunststof bleek al snel het meest
geschikte materiaal voor de constructie, helemaal vanwege het mogelijk hergebruik van
plastic afval. De ambitie: een 100% gerecycled
plastic weg, die aan het einde van zijn levensduur
weer volledig te recyclen is. Volledig in lijn met
de Cradle to Cradle filosofie en de principes
van de circulaire economie. Daarnaast biedt de
PlasticRoad kansen voor extra functionaliteiten
van de weg. Van ‘FloWithDeGlow’ tot zonnepanelen en vloerdelen die energie opwekken.
Simon noemt het de ‘menukaart’ waaruit
opdrachtgevers straks kunnen kiezen: “Dat is
het mooie van het modulaire ontwerp: alles
is plug-and-play.”

“Het is een prikkelend idee:
de weg van de toekomst als
oplossing voor plastic afval.
Een uitdagend project, waarin
we nog veel vraagstukken moeten
oplossen. Maar als we slagen
in onze opzet zal de manier
waarop we wegen aanleggen
en onderhouden nooit meer
hetzelfde zijn.”

De partners
Opvallend is het enthousiasme waarop de
PlasticRoad mag rekenen. Opdrachtgevers
volgen de ontwikkeling met interesse en denken
graag mee. Anne: “Ze vullen enquêtes binnen no
time in, en bij elke vraag staat wel een tip of een
interessant idee.” Ook de partners Wavin en
Total reageerden snel en enthousiast op de

Dick de With, Business Manager
Infrastructure Wavin Nederland

Meer weten? Bezoek de website van
PlasticRoad: www.plasticroad.eu
@PlasticRoad_KWS
PlasticRoad_KWS
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KWS bestrijdt al meer dan
10 jaar winterse gladheid

KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard

openbaar vervoer op ons. Dit maakt
dat KWS tijdens dit winterseizoen
een recordaantal van maar liefst
200 voertuigen tegelijkertijd zal
gaan inzetten voor gladheidsbestrijding in de provincie Noord-Holland.
Maar ook in andere delen van het
land is KWS actief met het bestrijden van winterse gladheid.

Uw mobiliteit verbeteren en
garanderen is onze passie! Naast
het aanleggen, onderhouden en
verbeteren van de wegen bestrijdt
KWS al meer dan 10 jaar de winterse gladheid. Ook dit jaar zorgt KWS
er weer voor dat u zo min mogelijk
overlast ondervindt van gladheid op
de weg.

Samen met partnerbedrijven
bestrijden wij de winterse gladheid
van diverse provinciale en Rijkswaterstaat percelen. Dit jaar heeft
KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard ook een contract afgesloten
met de gemeente Amsterdam en
nemen wij de gladheidsbestrijding
van autowegen, fietspaden en het

Voorbereiding
Voor de start van het strooiseizoen,
houdt elke locatie (steunpunt) een
‘vlootschouw’ waarbij de chauffeurs
samen met monteurs alle materieelstukken testen en kijken of ze nog
naar behoren functioneren. Tevens
worden er trainingen gegeven aan
nieuwe chauffeurs. Deze trainingen
bestaan uit het kennis krijgen van
het materiaal en het effectief en
veilig bestrijden van gladheid.
Actie
Van de chauffeurs wordt verwacht
dat ze, vanaf het moment dat ze
gebeld worden, binnen 30 minuten
op het steunpunt zijn om de glad-

heid op wegen en fietspaden
te bestrijden. Het maakt niet uit
of dit overdag of in de nacht is.
Bij aankomst bouwen de chauffeurs
de strooier op. Bij sneeuwval ook de
ploeg. Na het laden van de strooiers
met zout en calcium start de
chauffeur met zijn route. Vanaf
bellen tot het moment dat de
chauffeur zijn hele route heeft
gereden, mag maximaal 2,5 uur in
beslag nemen. Als de gladheid op
wegen en fietspaden voldoende
verholpen is bouwen de chauffeurs
de strooier weer af.
Bij flinke sneeuwval hebben KWS en
haar partners 200 voertuigen op de
weg om de gladheid te bestrijden
en daarmee uw mobiliteit zo veel
mogelijk te garanderen tijdens
dit winterseizoen.
@KWSInfraAmsHhw
KWS Infra AmsterdamHeerhugowaard

Optimale dichtheid asfalt
dankzij Slimme Wals

KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard

De rijeigenschappen en duurzaamheid van een
wegdek worden bepaald door de wijze van productie en het type asfalt dat wordt aangebracht.
Het walsen in de laatste bewerkingsfase levert
een belangrijke bijdrage aan de rijeigenschappen, kwaliteit en duurzaamheid van het asfalt.
Het verdichten van het wegdek wordt mede
bereikt door het aantal keren dat de wals over
het asfalt gaat. De nieuwe techniek van de
‘slimme wals’ verhoogt de kwaliteit dankzij
een berekening van de optimale dichtheid door
InfraLinq. Vervolgens wordt gemeten of dit
bereikt is. Om de verdichting over het gehele
wegdek optimaal te krijgen is het van belang
dat de wals op elk stukje asfalt de ideale
hoeveelheid ‘walsgangen’ heeft gehad.
Informatievoorziening
Naast de ervaring van de walsmachinist en
de kwaliteit van het materieel voert KWS Infra
Amsterdam-Heerhugowaard een pilot uit met
de ‘slimme wals’. Twee infrarood sensoren
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meten de temperatuur van het asfalt. Vooraf
berekent InfraLinq aan de hand van eerdere
metingen en weersomstandigheden de ideale
hoeveelheid walsgangen bij de verschillende
temperaturen. Een geavanceerd GPS-systeem
houdt exact bij waar de wals heeft gereden.
Het beeldscherm (controlbox) geeft grafisch het
aantal walsgangen weer die op de verschillende
plaatsen nog nodig zijn voor de optimale
verdichting van het asfalt.

verbeterd worden. Dit past uitstekend binnen
de Samen Slimmer Bouwen filosofie van KWS,
waarin continu verbeteren centraal staat.
Het gebruik van de ‘slimme wals’ wordt later
verder landelijk uitgerold.
@KWSInfraAmsHhw
KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard

‘Slimme wals’ ingezet bij
asfalteren A1.
Continu verbeteren
Dankzij dit extra stukje informatie voor de
walsmachinist, zorgt de ‘slimme wals’ dus voor
de optimale verdichting van het asfalt. Door het
walsproces te meten en vast te leggen kan het
proces bewaakt, teruggekeken en indien nodig

‘Slimme wals’ ingezet bij asfalteren
A1 nabij de spoorbrug (SAAone).

Samen bergen bedwingen...
in de haven
Aquavia

René Korstanje, projectleider gemeente Schouwen-Duiveland (links) en Gilbert van Noorden, projectleider
Aquavia (rechts), wijzen het areaal aan van het onderhoudscontract gemeente Schouwen-Duiveland.

Gezocht: een bergbeklimmer die ons naar de top
leidt. Een opmerkelijke oproep van de doorgaans
allerminst heuvelachtige gemeente SchouwenDuiveland bij de uitvraag van een onderhoudscontract voor haar havens. Samen met ons bedrijf
Aquavia bereikt de Zeeuwse gemeente het
hoogste punt.
Van dijkverzwaring en het herstellen van sluizen
tot het inrichten van havens en het renoveren
van bruggen. Als specialist bouwt, onderhoudt
en herstelt Aquavia (kunst)werken langs en op
het water. Hoewel bergen beklimmen niet direct
tot de core business behoort, past de metafoor
onze collega’s uit Sas van Gent en Roosendaal
uitstekend. “De beklimmer staat symbool voor
een specialist die het beste werk kan leveren voor
het beschikbare budget”, licht projectleider en

senior civieltechnisch medewerker René Korstanje van de gemeente Schouwen-Duiveland toe.
“Best Value Procurement.”
Schoon, heel en veilig…
De Zeeuwse gemeente vertrouwt op experts.
Korstanje: “De ervaring leert dat het slimmer is om
een specialist te vragen wat het beste is voor ons,
dan om zelf alle kaders uit te zetten.” Een doordacht plan van aanpak en de ervaring met landelijke, provinciale en lokale projecten zijn voor
de gemeente een doorslaggevende reden om
Aquavia het vierjarig onderhoudscontract voor
negen havens in Schouwen-Duiveland te gunnen.
De havens voldoen niet allemaal meer aan het
gewenste niveau van Schoon, Heel & Veilig.
De opdracht aan Aquavia luidt om ze naar de
‘middenklasse’ 3 van deze NEN-klassering te tillen.

Open en eerlijk partneren
In het raamcontract gaat het in de eerste twee
jaar vooral om het inhalen van achterstallig
onderhoud. “Van een lik verf tot het herstellen
van steigers en het vervangen van aanmeerpalen.
Maar ook het aanleggen van elektriciteit en het
installeren van kasten voor reddingsvesten. Echt
alles op en langs het water”, vertelt projectleider
Gilbert van Noorden van Aquavia. De overige
contractperiode staat hoofdzakelijk in het teken
van wekelijkse haveninspecties en regulier klein
onderhoud. Ook de communicatie woog stevig
mee in de gunning. Die verloopt open en eerlijk
van twee kanten. “De gemeente zit bepaald niet
met de armen over elkaar te wachten tot wij het
werk uitvoeren”, verzekert Van Noorden.
“Het is echt een partnership.”
Keet in het gemeentehuis…
Zo staat ‘de keet’ maandelijks één dag in het
gemeentehuis op het Zeeuwse eiland. Het
complete projectteam van Aquavia is dan te
gast. “Misschien klinkt het cliché, maar daardoor
zijn de lijntjes echt kort”, benadrukt Korstanje.
“Met zijn allen bij elkaar betekent snel schakelen
en obstakels direct open op tafel leggen en
tackelen. Dat werkt uitstekend.”
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Aanbrengen Polyflex Advanced PU voegovergang

Polyflex Advanced PU
voegovergangen in OV
Terminal Breda

Polyflex Advanced PU voegovergang

Smits Neuchâtel Infrastructuur

Smits Neuchâtel Infrastructuur heeft in de eerste
helft van dit jaar voegovergangen gerealiseerd in
het station complex van Breda. Een groot aantal
vervoersbewegingen op het nieuwe busperron
vraagt om een betrouwbaar type voegovergang,
die bovendien geluidsarm is bij passerende
voertuigen. Smits Neuchâtel Infrastructuur heeft
om deze redenen het nieuwe type voegovergang
Polyflex Advanced PU geadviseerd en toegepast.
Bruggen en viaducten zijn de meest voorkomende
locaties waar Smits Neuchâtel Infrastructuur haar
voegovergangen installeert. Minder frequent
gebeurt dit bij de minstens zo belangrijke voegen
in de utiliteitsbouw, zoals het station complex van
Breda (OV Terminal Breda).
Verwacht wordt dat de terminal in de toekomst
57 duizend treinreizigers en 38 duizend busreizigers per dag te verwerken krijgt. Op het nieuwe
busperron is plaats voor twintig bussen en elk uur
kunnen zo’n zestig bussen vertrekken. Met dit
grote aantal vervoersbewegingen is een solide
type voegovergang noodzakelijk. De eerder door
derden aangebrachte voegovergang voldeed niet
aan de eisen, na klachten over trillingen en geluid
door omwonenden.
Een belangrijke eis aan de voegovergang
was daarom dat deze geluidsarm moest zijn.
Boven en onder de nieuwgebouwde OV terminal
zijn, naast kantoor- en winkelruimte, tevens
150 appartementen en vier horecagelegenheden
gerealiseerd. Smits Neuchâtel Infrastructuur
heeft opdrachtgever OVT Breda, de nieuwe
Polyflex Advanced PU voegovergang geadviseerd. Dit nieuwe type voegovergang is, dankzij
het goede rijcomfort, geluidsarm bij passerende
voertuigen. Naast de Polyflex Advanced PU
voegen in het weggedeelte, bracht Smits
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Neuchâtel Infrastructuur in de voegen op het
betonnen perrongedeelte Metazeal (kunststof
schuim-)profielen aan. Tevens is er een Silicone
Seal afdichting (polyurethaankit) in de bouwkundige dilataties gegoten.
Optimale planning
De werkzaamheden zijn veelal in de nacht
uitgevoerd, omdat de terminal al in gebruik
genomen was. Samen met de opdrachtgever
is hiervoor een optimale planning opgesteld.
Eén van de uitgangspunten hierbij was het
beperken van hinder voor het busverkeer, de
passagiers en de gebruikers en omwonenden
van de omliggende kantoren, winkels en
woningen. In de avonduren is gewerkt op de
perrons en in de nachtelijke uren op de busbaan.
Voorafgaand aan de werkzaamheden is met de
voorman en de onderaannemers volgens het
Samen Slimmer Bouwen principe overlegd om tot
een goede werkmethodiek te komen. Zodoende
zijn vooraf proefstukken van de voeg gemaakt op
de werf. De sloopwerkzaamheden zijn geclusterd
in één weekend om overlast zoveel mogelijk
te beperken. Daarbij is onder andere gebruikgemaakt van speciale geluidsreducerende
zaagbladen en geluidswerende schermen.
Smits Neuchatel Infrastructuur bv
@SmitsNeuchatel
Smits Neuchatel

Busperron OV Terminal Breda

Nieuw type
voegovergang:
Polyflex Advanced PU
De Polyflex Advanced PU is een
nieuw type voegovergang onder de
noemer ‘flexibele’ voegovergangen
en is opgebouwd uit elastisch
materiaal (Polyurethaan). Door de
elasticiteit van het materiaal hecht
de voegovergang zeer goed aan de
aangrenzende verhardingen.
Daarnaast heeft de Polyflex Advanced PU een heel goed rijcomfort en
is daardoor geluidsarm bij passerende voertuigen. Vanaf een
bepaalde grootte wordt de flexibele voegmassa voorzien van een
verenpakket. Dit zorgt voor een
betere stabilisatie van de voegconstructie.

Actieve participatie stakeholders bij
reconstructie Nijverheidsweg

KWS Infra Zwijndrecht

Voor de reconstructie van de Nijverheidsweg te
Hendrik-Ido-Ambacht is de gemeente middels
een EMVI-procedure op zoek gegaan naar een
partner om gezamenlijk het project voor te
bereiden en te realiseren binnen een taakstellend
budget. De Nijverheidsweg op bedrijventerrein
Antoniapolder is in de huidige situatie de hoofdroute voor doorgaand verkeer en zal na de reconstructie worden afgewaardeerd naar een
dertig kilometerzone.

KWS Infra Zwijndrecht heeft vanuit haar ervaring
met het werken in bouwteamverband een op maat
gemaakt proces omschreven in een plan van
aanpak. De kernpunten hierin zijn: participatie van
omgeving, inrichting bouwteamproces, projectvoorbereiding en kwaliteitsborging tijdens de
uitvoering. KWS won hiermee de aanbesteding en
werkt sindsdien samen met de gemeente aan de
reconstructie van de Nijverheidsweg.
Actieve participatie stakeholders
Bijzonder en essentieel tijdens dit bouwteamproces is dat alle stakeholders actief participeren
bij het project. Voordelen van dit participatieproces zijn dat wij inzicht krijgen in de behoefte
van de gebruiker, draagvlak gecreëerd wordt voor
het ontwerp en de uitvoering en dat bedrijven
worden verenigd. Hierbij nemen wij de belangen
van het bouwteam mee en blijven binnen de
gemeentelijke randvoorwaarden.

Participatieplan

inloopmarkten en presentaties. In de ontwerpfase
zijn drie voorkeursvarianten uitgewerkt en aan de
stakeholders gepresenteerd tijdens een inloopmarkt, stap vijf van het participatieproces, waarbij
zij hun voorkeur konden aangeven. De voorkeursstemmen zijn vervolgens meegenomen bij het
bepalen van de definitieve variant, die momenteel
uitgewerkt wordt naar een definitief ontwerp. De
planning is dat medio januari 2017 wordt gestart
met de uitvoering van de werkzaamheden.
 ent u benieuwd geworden naar het werken in
B
bouwteamverband, ons bedrijvenparticipatieproces of gewoon nieuwsgierig naar het
project? Kom gerust langs op onze projectlocatie of ga naar onze site
www.nijverheidsweg-hia.nl.
@KWSInfraZwijn

Voor de contactmomenten met stakeholders
hebben wij in de omgeving van de projectlocatie
een kantoorruimte gehuurd. Voor de stakeholders
en onze omgevingsmanager een ideale locatie
voor de geplande contactmomenten, zoals

Voorbereidende werkzaamheden
Renovatie Maastunnel
Gebr. van Kessel Speciale
Technieken en Producten

Collega Paul Boender bij werkzaamheden groot onderhoud betonconstructie
Maastunnel.

In de zomer van 2017 start de
grootschalige renovatie en
restauratie van de Maastunnel.
De totale werkzaamheden in de
autotunnel zijn naar verwachting
eind van de zomer van 2019
afgerond. De werkzaamheden
bestaan uit groot onderhoud aan
de betonconstructie en de tunnel

technische installaties, een
upgrade van de tunnel in het
kader van tunnelveiligheid en de
restauratie van het monument.
Voorafgaand aan de renovatie en
restauratie van de Maastunnel
vinden werkzaamheden plaats
door Gebr. van Kessel Speciale
Technieken en Producten.

De Maastunnel bestaat uit twee
gescheiden kokers met elk twee
rijbanen voor gemotoriseerd
verkeer en twee boven elkaar
gelegen kleinere kokers voor
fietsers en voetgangers. Vooraf
wordt de coating middels stralen
van het plafond verwijderd. Slecht
beton wordt in alle kokers gesaneerd en hersteld. Het vrij
gesloopte wapeningsijzer wordt
gestraald en krijgt, voordat er
nieuw spuitbeton wordt aangebracht, een speciale behandeling
tegen roest. Na de herstelwerkzaamheden aan het beton en het
injectiewerk, wordt het plafond
voorzien van een dunne laag
spuitbeton, waarna er een conserveringslaag wordt aangebracht.

afgerond. In ongeveer dertien
weken is een oppervlakte van
13.800 m2 behandeld. Om dit
te realiseren is op doordeweekse
dagen met dertig man gewerkt
in de nachten. In de weekenden
is continu met veertig man gewerkt, verdeeld over vijf diensten.
In het voorjaar van 2017 staan de
fiets- en voetgangerstunnels op
de planning. Het te behandelen
oppervlak zal hier circa 4.000 m2
bedragen.
@gebrvkessel
Gebr. Van Kessel

Het herstelwerk van het beton
in de autotunnels is inmiddels
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A1/A6 Diemen Almere Havendreef

Mooie
mijlpalen
bereikt

Bouwcombinatie SAAone, een samenwerking tussen
VolkerWessels, Boskalis, HOCHTIEF en DIF, voert in opdracht
van Rijkswaterstaat het project A1/A6 Diemen - Almere
Havendreef uit. Een weguitbreiding van het traject met extra
rijstroken moet op de drukste delen van de A1 en A6 zorgen
voor minder files.
Het jaar 2016 was een jaar waarin het project mooie mijlpalen
heeft bereikt. In maart van dit jaar kwam de spoorkruising
Diemen gereed en in juni volgde de opening van de nieuwe
op- en afrit Almere Havendreef. Een van de hoogtepunten van
het afgelopen jaar was het plaatsen van de nieuwe spoorbrug
over de A1. Het imposante bouwwerk maakte in de nacht van
6 op 7 mei de oversteek met behulp van Self Propelled
Modular Transporters (SPMT’s). “Een huzarenstuk op
wereldniveau”, zo noemde minister Schultz van Haegen het
verrijden van de Muiderbergspoorbrug. De nieuwe spoorbrug
is in augustus in gebruik gesteld. En in augustus zijn meer
mijlpalen bereikt. Onder de Vecht door is het breedste
aquaduct van Europa gerealiseerd. Daarnaast zijn de nieuwe
brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, de aansluiting Muiden/
Weesp en de nieuwe A1 richting Amersfoort deze maand in
gebruik genomen. In september volgde openstelling van de
A1 richting Amsterdam. Inmiddels is ook de verbreding van de
A6 vanaf de Hollandse Brug tot Almere Havendreef in beide
richtingen afgerond.
Het project is nog niet ten einde. Er gaan nog vele prachtige
hoogtepunten volgen.

Foto: werkzaamheden nieuwe aansluiting Muiden/Weesp
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In de Biomakerij wordt afvalwater lokaal gezuiverd voor hergebruik.

De eerste Biomakerij
van Nederland wordt gerealiseerd!
M.J. Oomen Groep heeft een
samenwerkingsverband afgesloten
met waterschap De Dommel, Abdij
Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven en BIOPOLUS. Samen
realiseren zij de eerste Biomakerij
in Nederland, die door M.J. Oomen
Groep wordt gebouwd op het
terrein van de Abdij. Het is een
botanische zuivering, wat inhoudt
dat het afvalwater lokaal wordt
gezuiverd voor hergebruik door
middel van siergewassen en
micro-organismen in een kas.
In feite is de Biomakerij een
grote kas met tropische planten,
die uiteraard wel gekweekt zijn in
Nederland. De wortels van deze
planten vormen samen met kunstmatige wortels een broedplaats
van bio-organisme en bacteriën die
het water zuiveren. Deze worden
gekweekt aan de hand van de
kenmerken van het afvalwater,
zodat de juiste bacteriën en
bio-organismen aanwezig zijn
om het afvalwater te zuiveren.
Het gezuiverde water wordt ingezet
als irrigatiewater voor de eigen
kwekerij en als ecologisch water
om verdroging tegen te gaan.
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Nieuwe benadering van
waterzuivering
De Abdij Koningshoeven is de
grootste en oudste trappistenbrouwerij in Nederland. Voor het
maken van bier wordt veel water
gebruikt, want voor een liter bier
is zeven liter water nodig voor het
brouw- en spoelproces. Naast de
bierbrouwerij hebben de monniken
ook nog een kaas-, jam-, chocolademakerij, een brood- en banketbakkerij, een imkerij, een plantenkwekerij en een gasthuis. Een grote
bedrijvigheid met een hoog waterverbruik. Voor de Abdij van de
Koningshoeven komt de Biomakerij
voort uit een innerlijke overtuiging
dat je de aarde goed moet achterlaten. En dankzij de Biomakerij
wordt het afvalwater lokaal gezuiverd en hergebruikt.
Diversiteit van de Biomakerij
Naast de circulariteit heeft de
Biomakerij nog vier grote voordelen. Deze botanische zuivering
heeft in vergelijking met een
normale waterzuivering de helft
minder energie nodig en de fysieke
footprint is vele male kleiner dan
van een traditionele waterzuivering.

De circulaire waterfabriek, want
zo zou de Biomakerij ook wel
omschreven kunnen worden, kan
voor meerdere doeleinden worden
ingezet. De kas op de Koningshoeve
wordt ook meteen geschikt
gemaakt voor educatie en is toegankelijk als ‘botanische’ tuin.
Maar ook visteelt of (stads)landbouw is mogelijk in de Biomakerij.
Tot slot past de Biomakerij in
iedere stedelijke omgeving.
People, planet, profit
Alles wat M.J. Oomen Groep
ontwikkeld wordt gedaan vanuit
de bedrijfsvisie om vanuit water bij
te dragen aan het klimaatbestendig
maken van de steden, het verbete-

M.J. Oomen Groep

ren van de levenskwaliteit en de
transitie naar de circulaire economie. De Biomakerij is natuurlijk
een fantastisch voorbeeld van de
circulaire watercyclus. De waterketen is zo ontworpen dat alle
grondstoffen voor 100% hergebruikt kunnen worden (tot het
oneindige) en een positief effect
heeft op mens, milieu en economie.
M.J. Oomen Groep

KWS Infra Zwolle vervangt uitstroomgoot van het Arnhemse riool.

Een dijk van een goot
Bouwen in een dijk aan de Rijn. Het risico op
hoog water én flinke tijdsdruk. Het vervangen
van de uitstroomgoot van het Arnhemse riool
naast de rivier vergde vernuft en kunde. Maar
door LEAN plannen en een nauwe samenwerking
met onze partners en de gemeente werd het een
dijk van een project.
Rioolspecialisten aller windstreken reizen naar
Arnhem. Iedereen wil weten hoe de gemeente
haar oudste rioolsysteem van de stad renoveert.
Het zogeheten moerriool stamt uit begin 1900 en
geldt als de afvoeraorta van Arnhem-Noord. Met
primeurs als 3D-scanning en sonartechnologie
brengt de gemeente het buizensstelsel voor het
eerst in kaart. De renovatie kost jaren. Onderdeel
van het Arnhemse masterplan voor het rioolstelsel is het vervangen van de uitstroomgoot naar
de Rijn. Deze goot loopt door een dijk en stort
Het moerriool stamt uit begin 1900 en geldt als de
afvoeraorta van Arnhem-Noord.

KWS Infra Zwolle

water bij hevige regenval gecontroleerd over in
de rivier. Om de stabiliteit van de dijk te garanderen, moest de oude goot op de schop.
Rioolexperts
“Een klus voor specialisten”, verzekert Erik
Laurentzen van de gemeente Arnhem die zelf ook
tot het gilde der rioolexperts behoort. “Door het
risico op hoog water zijn damwanden in de dijk
noodzakelijk”, weet de bevlogen senior beheerder riolering en water. “En zomaar een wand
slaan in een dijklichaam kan ook niet. Tal van
voorschriften en risico’s om rekening mee te
houden.” Dat vraagt om een uitgekiende voorbereiding. Zeker omdat het een UAV-GC-contract betreft en KWS verantwoordelijk is voor het
ontwerp, de bouw, vergunningen en omgevingsmanagement. “Dat betekent nog meer aandacht
voor de samenwerking met onze partners
vooraf”, verzekert uitvoerder Mark van Thiel
van KWS Infra Zwolle. “Door iedereen vooraf
intensief te betrekken, behaal je tijdwinst in de
uitvoering.” Onze Overijsselse collega’s werden
in Gelderland geflankeerd door ‘zusjes’ OCE
(onderzoek naar niet-gesprongen explosieven
tijdens ontgraven en slopen bestaande goot)
en Aveco de Bondt (milieukundige begeleiding)
en externe partners Wedam (aanbrengen en
verwijderen damwanden) en Platenkamp (aanleg
uitstroomgoot).
Laarzen aan en de put in…
Bouwen in een dijk mag alleen tussen maart en
medio oktober. Maar met hulp van de weergoden
verliep het project exact volgens planning. “In zes

weken tijd. Tot op het uur nauwkeurig”, vertelt
Mark trots. De opdrachtgever deelt dat enthousiasme: “Zo’n bijzonder project valt of staat met
vakmanschap. KWS heeft de kennis en past die
ook toe. Een mooie teamprestatie. De communicatie was open en eerlijk. Ontdekten we een kink
in de kabel, dan losten we dat op de werkvloer
op. Laarzen aan en de put in, in plaats van lang
overleggen op kantoor. Heerlijk werken zo!”
@KWSInfraZwolle
KWS Infra Zwolle
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Een winnend team

Antea Group en KWS realiseren
indoorskeelerpiste Heerenveen
Vlak na de zomer is de eerste indoorskeelerpiste
van Nederland opgeleverd, als onderdeel van
Sportstad Heerenveen. Antea Group is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van
Sportstad Buiten te Heerenveen. In KWS Infra
Leek vonden zij hun ambitieuze teamgenoot
bij de realisatie van de skeelerpiste… het is
een winnend team gebleken!
Begin maart zijn de werkzaamheden aan de
overdekte skeelerpiste gestart. Antea en KWS
Infra Leek hebben de skeelerpiste in Heerde, ook
gerealiseerd door KWS, als voorbeeld genomen.
Voldoen aan de hoogste eisen
Door de wereldbond FIRS (Fédération Internationale Roller Sports) en de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) worden hoge
eisen gesteld aan wedstrijdbanen. Sportstad
Heerenveen heeft de ambitie om in de toekomst
Europese- en Wereldkampioenschappen skeeleren naar Heerenveen te halen. De voorgeschreven
standaardbaan is de skeelerpiste; een baan van
tweehonderd meter lang, zes meter breed en met
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bochten die oplopend zijn. De FIRS schrijft de
Vesmaco-toplaag voor; een uniek coating uit
Italië die zich perfect leent voor skeeleren
dankzij de goede grip en de hoge snelheid
die behaald kan worden.
Onder de Vesmaco-toplaag is door KWS Infra
Leek een drie lagen asfaltsysteem aangebracht,
waarvan de toplaag een SMA. De open structuur
van het asfalt moet zorgen voor een grotere
haakweerstand in verband met de hechting
van de coating. De uitdaging zat in de vereiste
vlakheid van het asfalt. Van oneffenheden in het
asfalt mag als vanzelfsprekend geen sprake zijn,
de tolerantie was slechts twee millimeter op drie
meter. Een zeer accuraat klusje voor de asfaltploeg uit Leek, die met grote trots en als goed
functionerend team aan dit niet alledaagse
project heeft gewerkt. Kiwa ISA Sport heeft
de vlakheid gekeurd met behulp van een lange
rei. De grootste uitdaging was het aanbrengen
van het asfalt in de bochten op een helling van
15%, zeker met de vereiste tolerantie. De
skeelerpiste in Heerenveen is, na de skeelerpiste

KWS Infra Leek

in Heerde, de tweede piste met een Vesmaco-toplaag en de eerste overdekte piste van
Nederland. Trainen is voor de sporters vanaf
nu dus het hele jaar door mogelijk.
Buiten, naast de indoorskeelerpiste zijn drie
sprintbanen van elk honderd meter gerealiseerd.
KWS heeft hier een fijne deklaag (AC8-surf)
aangebracht. Een Vesmaco-toplaag was hier
niet vereist.
Onmisbaar op een wedstrijdbaan is een systeem
voor tijdwaarneming. Voor skeelerpiste Heerenveen is gekozen voor Mylaps, het meetsysteem
dat ook in Thialf gebruikt wordt. Niet alleen de
indoorpiste, ook de sprintbanen buiten zijn
voorzien van dit systeem. Het gekozen licht (LED)
en geluid (BOSE) sluiten aan bij de eisen die
televisie stelt om uitzendingen vanaf de locatie
te kunnen maken.
Antea en KWS, beiden ambitieus en vol vertrouwen
De hechte relatie tussen Antea Group en KWS
Infra Leek gaat al ver terug en is de afgelopen

Buiten, naast de indoorskeelerpiste, zijn drie
sprintbanen gerealiseerd.

V.l.n.r.: Jasper Bergsma (projectmanager, Antea Group), Derk Begeman (projectleider, KWS Infra Leek) en
Norbert Stuip (projectleider, Antea Group).

jaren verder uitgediept en uitgedragen, dankzij
een goed contact tussen Norbert Stuip van Antea
en Derk Begeman van KWS Infra Leek. De
kerntaken van beide bedrijven bijten elkaar niet,
ze zijn juist aanvullend aan elkaar. Daar waar
Antea kennis en expertise heeft op het gebied
van onder andere beschoeiingen, natte waterbouw en buitensportaccomodaties, heeft KWS

ruim ervaring op asfaltgebied. Er is veel onderling
vertrouwen. Dit vormt een gezonde basis om met
elkaar zo’n prestigieus project als deze succesvol
te kunnen realiseren. Antea en KWS zijn beiden
ambitieus en niet bang om intensief een project
in te gaan, vol vertrouwen op een goede afloop.
De samenwerking bleek tevens succesvol bij de
uitvoering van projecten als Windmolenpark

Delfzijl en de Haak om Leeuwarden, en zal in de
toekomst zeker worden voortgezet.
KWS Infra Leek

Transformator TenneT met nachtelijk
transport naar zijn bestemming

KWS Infra Utrecht

Realiseren betonconstructie
trafovloer

De nacht van zaterdag 8 op zondag
9 oktober… er rijdt een SPMT van
Mammoet over de A2 richting
380/150 kV-hoogspanningsstation
Breukelen-Kortrijk. Op de SPMT
staat een transformator van maar
liefst 12,5 meter lang, 3,5 meter
breed, zes meter hoog en met een
gewicht van 325 ton. De SPMT is
rond middennacht via de middenberm de A2 overgestoken om op de
rijbaan richting Utrecht te komen.
Na drie kilometer bereikt de
transformator zijn bestemming.
Om vijf uur vertrekt een shuttlebus
vol met nieuwsgierige mensen naar
de spotterslocatie lang de A2.
De temperatuur is inmiddels flink

gedaald - de gevoelstemperatuur
lag rond de vier graden - maar
Omgevingsmanager Tim Kok
(Aveco de Bondt) houdt de toeschouwers warm met een babbeltje. “De opkomst was goed en de
sfeer zat erin”, aldus Tim. De
toeschouwers zien hoe de transformator een hellingbaan afrijdt
om een hoogteverschil van acht
meter tussen de A2 en de bouwlocatie te overbruggen.
Missie geslaagd, 380/150 kV
hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk van landelijke netbeheerder TenneT is een transformator rijker. Op station

Breukelen-Kortrijk wordt het
regionale 150 kV-net gekoppeld
aan het landelijke 380 kV-net.
KWS Infra Utrecht was binnen dit
project verantwoordelijk voor het
bouwrijp maken van de locatie met
60.000 m3 zand. Het realiseren
van de betonconstructie voor de
mastfundatie, de poeren voor de
hellingbaan en het transformatorgebouw is uitgevoerd door Holland
Scherm.
KWS Infra Utrecht
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Aanleg handbalvelden

Realisatie Sportpark Willem-Alexander
op tunneldak A4 voltooid

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek

In Schiedam is een uniek project afgerond: bovenop het tunneldak van de rijksweg A4 is een sportpark en een parkachtig landschap van ruim twee
kilometer aangelegd. Het Sportpark Willem-Alexander is onderdeel van een grote transitie binnen de gemeente. Onder het motto ‘Schiedam in beweging’
hebben sportverenigingen een vernieuwingsslag kunnen maken en verrijzen op de vrijkomende sportvelden elders in de stad energiezuinige woonwijken. In opdracht van de gemeente Schiedam heeft Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, als onderaannemer van A4all, het integrale plan gerealiseerd.
Bij de totstandkoming is nauw samengewerkt met diverse bouwers en ontwerpers, waaronder Dura Vermeer, BGSV en MoederscheimMoonen Architects.

“Door het realiseren van een sportpark op het
tunneldak ontstaat in de gemeente Schiedam
‘schuifruimte’ om andere ontwikkelingen te
realiseren. Deze totale gebiedsontwikkeling heeft
de naam ‘Schiedam in Beweging’ gekregen;
de stad komt letterlijk in beweging.”
Lydia Buist, projectdirecteur ‘Schiedam in Beweging’
van gemeente Schiedam

Sportpark Willem-Alexander
officieel geopend

Dubbel grondgebruik
De kansen op een veelvoudige
kwaliteitsslag kregen een duidelijk
gezicht toen de gemeente Schiedam

Zaterdag 8 oktober jl. is Sportpark Willem-Alexander
officieel geopend. Dat het project gebaseerd is op een
turn key-overeenkomst bleek wel erg letterlijk uit de
openingshandeling: de opening werd verricht door het
jongste en het oudste lid van de drie belangrijkste
gebruikers van het complex, door een oude sleutel in
te leveren en een nieuwe sleutel in ontvangst te nemen.
De leden van de drie verenigingen hebben met de sleutels
drie sloten geopend, ten teken dat het sportpark in
gebruik is.
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Aanleg kunstgrasvelden

inzette op dubbel grondgebruik.
Met ‘Schiedam in beweging’ heeft
de gemeente mogelijkheden
uitgewerkt die zijn ontstaan door

“Het is een geweldige teamprestatie geweest om dit prachtige project
in een extreem korte doorlooptijd te realiseren (125 dagen in plaats van
250 dagen). Ik heb het als bijzonder ervaren dat de opdrachtgever echt
onderdeel uitmaakte van het team. Door als één team oplossingsgericht het
project aan te vliegen is het gelukt om alle uitdagingen die voorkomen in
een project waar zoveel disciplines samenkomen, op te lossen. Het project
bevat meerdere bijzondere onderdelen zoals de verwarmde sportluifel onder
het kunstgrasveld met een glasgevel van 1.000 m2, de pixelballenvanger
en kunstgrasvelden met daarin 2.500 m3 waterbuffering. De grootte en de
bijzondere locatie van het sportpark is en blijft uniek in Nederland.“
Lourens Rink, projectleider van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek

“We hebben hier met
elkaar in 15 maanden
een fantastisch
sportpark gebouwd
zonder ingewikkelde
bestekken! We hebben
gebouwd vanuit een
beeldenboek met vooral
veel vertrouwen in
elkaar!
Lydia Buist, projectdirecteur
‘Schiedam in Beweging’ van
gemeente Schiedam

de aanleg van de A4. Ter hoogte
van Schiedam is de rijksweg in een
tunnel komen te liggen. Bovenop het
tunneldak is een park gerealiseerd
dat deels is ingericht als sportcomplex. Hiermee heeft een ruimtelijke
verschuiving plaatsgevonden die
Schiedam in de gelegenheid heeft
gesteld zich de komende jaren te
ontwikkelen op het gebied van
wonen, werken, sport en recreatie.

Realisatie sportluifel

Sportluifel

“De ligging van de velden bovenop het dak van
de A4 met de ballenvangers, de parkeergarages,
de sportluifel, de hoogteverschillen en een
sportverzamelgebouw tegen de tunnel aan,
maken dit project uniek in Nederland.”
Judith de Koster,
stedenbouwkundige van BGSV

Meervoudig ruimtegebruik
Bovenop het tunnellichaam zijn
vier kunstgras voetbalvelden en
twee handbalvelden gerealiseerd.
Doordat aan weerszijden van de
tunnel betonnen luifelconstructies
zijn aangebouwd, is de ideale
breedte voor een voetbalveld
bereikt en is er ruimte ontstaan voor
meervoudig ruimtegebruik. Aan de
zuidelijke zijde van het sportpark
wordt deze langwerpige ruimte
benut als parkeergarage en in de
noordelijk gelegen luifel is een
indoor atletiek-, honkbal- en
cricketaccommodatie verwezenlijkt. Hier kunnen sporters met
name in de wintermaanden hun
trainingsuren maken. Naast de op
de tunnel gelegen buitensportvelden, is een voetbalveld van
natuurgras en een groot sportverzamelgebouw gerealiseerd voor

verschillende binnen- en buitensporten. Het gebouw voorziet in
een multifunctionele sporthal,
dans- en balletruimtes, multifunctionele ruimtes, horecavoorziening
en kleedruimtes voor de verschillende binnen- en buitensporten.
Sport en kunst
Het bewijs van de extreme multifunctionaliteit van alle onderdelen
van dit sportpark ligt in de pixelballenvanger, die naast de ballen
ook nog eens de wind tegenhoudt.
Verder dienen de bijna vier miljoen
pixels in deze ballenvanger als basis
voor een 1.250 m1 lang en vijf meter
hoog kunstwerk. Daarmee is gelijk
ook het grootste canvasdoek van
de wereld gerealiseerd.
@gebrvkessel
Gebr. Van Kessel

Pixelballenvanger
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KWS beschikt over een groot en divers
materieelpark.

Eén van de zeven gloednieuwe Hitachi graafmachines.

KWS: Groot
in grondwerk

Zeven gloednieuwe
graafmachines
KWS heeft een deel van haar

KWS Infra Zwijndrecht

materieelpark vervangen door
zeven gloednieuwe Hitachi
graafmachines, die de komende
maanden geleverd gaan worden.

Tuinbouwgebied Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk maakt plaats voor een bedrijventerrein
dat wordt ontwikkeld tot het grootste agro-,
vers- en food-cluster in Nederland. KWS Infra
Zwijndrecht realiseert hier in opdracht van
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard diverse voorbelastingen en de aanleg
van twee grondwallen.
Bij de aanleg van de grondwallen wordt door de
opdrachtgever gebruikgemaakt van de expertise
van KWS bij met name het (grote) grondwerk,
in combinatie met het versneld hoogwaardig
consolideren van de ondergrond ter plaatse
van de grondwal. Hierbij is de IFCO-methode
toegepast.
De eerste werkzaamheden ten behoeve van de
aanleg van de grondwallen bestonden uit het
ontgraven van het cunet, het verwerken van zand
in het cunet en vervolgens het aanbrengen van
de diepdrainage (-9,30m) voor de IFCO-methode.
Nadat de zakbakens, waterspanningsmeters,
zettingsslangen en hellingsbuizen waren aangebracht en het IFCO-systeem zijn werk deed, kon
de grond ontvangen worden. Het ontvangen en
verwerken van de gebiedseigen grond gebeurt in
fasen gedurende de realisatie van het bedrijventerrein.
KWS beschikt over een groot en divers materieelpark, variërend van grondverzet- tot asfaltmaterieel. KWS heeft op dit werk eigen machines
ingezet in de vorm van een Hyundai 300LC-9A
2000ltr rupskraan voor het ontgraven van het
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cunet en een Volvo L60G laadschop voor het
verwerken van het zand. In totaal wordt binnen
dit werk 25.000 m3 zand ontgraven, vervoert en
verwerkt. Op dit moment worden twee rupskranen van het type Doosan 225LC ingezet voor
het ontvangen/verwerken van 77.500 m3 grond.
Directievoerder Henk Koene van opdrachtgever
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is zeer tevreden met de gang van zaken en
ook de samenwerking met KWS en haar zusterbedrijven verloopt prima. Er is inmiddels al zo’n
negentig centimeter aan zetting gerealiseerd.
@KWSInfraZwijn

Deze graafmachines (waarvan
twee mobiele graafmachines) zijn
voorzien van GPS en kantelstuk.
De machines voldoen aan de
laatste eisen op het gebied van
duurzaamheid en veiligheid,
waarbij ze zich positief
onderscheiden ten aanzien van
vermindering van CO2-uitstoot,
brandstofbesparing en
geluiddemping. Onze ervaren
machinist Ruud van Es, werkzaam
bij KWS Infra Zwijndrecht, mocht
op dit werk de eerste nieuwe
graafmachine in gebruik nemen.

Voordelen toepassing IFCO methode:
•	Door het creëren van een tijdelijke grondwaterstandverlaging en onderdruk
wordt de invloed van de realisatie van de grondwal op de omgeving beperkt.
•	De stabiliteit van de ondergrond wordt vergroot tijdens de realisatie,
waardoor de grondwal sneller kan worden aangebracht.
•	De eindzetting kan versneld bereikt worden, waardoor de uitvoeringsperiode
wordt verkort.

Scheepsbouwer maakt stalen bovenbouw
gemaal Rotterdam.

Rotterdam is met dit unieke gemaal een kunstwerk rijker.

Uniek gemaal in
Rotterdam

M.J. Oomen Groep

Op 14 september is op de kop van de Essenburgsingel in Rotterdam het nieuwe gemaal in gebruik
genomen. Dit gemaal is van groot belang om het
watersysteem in Rotterdam-Noord en Delfshaven
klimaatbestendiger te maken, maar ook schoner
en duurzamer. Voor M.J. Oomen Groep is de
bouw van een gemaal geen bijzondere opdracht,
maar de bouw van specifiek dit gemaal was toch
een bijzondere klus vanwege de locatie, de
tijdsdruk en het ontwerp.
Rotterdam-Noord is een kunstwerk rijker
Na een traject van bijna drie jaar en vele gesprekken tussen het Hoogheemraadschap Schieland en
de Krimpenerwaard, de moskeebestuurders en
de bewoners rondom de Essenburgsingel is het
ontwerp van het gemaal klaar. Geen standaardgemaal, maar een kunstwerk dat door architect
Mari Baauw van Royal HaskoningDHV is ontworpen. Eind 2014 heeft M.J. Oomen Groep het
project, via een Best Value Procurement traject,
aangenomen en in 2015 is M.J. Oomen Groep
gestart met het definitief maken van het ontwerp
en de nodige voorbereidende werkzaamheden.
De druppelvorm van het ontwerp deed M.J.
Oomen Groep denken aan de romp van een schip,
vandaar dat een scheepsbouwer de stalen
bovenbouw heeft gemaakt. Eind april 2016 is de
uitvoering gestart.

het gemaal Vroesenpark. Het nieuwe gemaal
voert dit water nu direct naar de Delfshavense
Schie en daarmee ontstaat een verbeterde
waterkwaliteit in het Vroesenpark.
38.000 liter per minuut
Met een capaciteit van 38 m3 kan het gemaal
38 duizend liter water per minuut aan- en
afvoeren. Om al dit water te kunnen afvoeren
hebben collega’s van Visser & Smit Hanab een
persleiding van het gemaal naar de Delfshavense
Schie geboord. Deze persleiding is 150 meter
lang en heeft een diameter van 900 mm. Over het
boortraject zijn daarvoor drie boor- en bouwkuipen op ruim acht meter diep gerealiseerd.
Dit was nodig om het gemaal, de uitstroomvoorziening en de persleiding op de noodzakelijke
diepte te kunnen bouwen.

De boven- en ondergrondse infrastructuur en het
binnenstedelijk gebied waar de werkzaamheden
plaatsvonden, zorgden voor een complexe
situering. Dit vroeg om een zorgvuldige aanpak
van M.J. Oomen Groep. Uiteindelijk is dit unieke
gemaal in vijf maanden gebouwd! Rotterdam is
weer een stuk klimaatbestendiger, een kunstwerk rijker en klaar voor de toekomst.
M.J. Oomen Groep

Waterkwaliteit
In de oude situatie was bij zware regenval sprake
van een kwetsbaar watersysteem. De afvoerroutes uit twee grote stedelijke gebieden waren
elk afhankelijk van één oppervlaktewatergemaal,
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Dieptestabilisatie:

Grondverbetering met kostenbesparing en
minder CO2-uitstoot
KWS Infra Rotterdam

Grondverbetering is een tijdrovend proces,
waarbij de vele transportbewegingen
bovendien zorgen voor veel kosten en hinder.
Met KWS Dieptestabilisatie is dit verleden tijd!
KWS Dieptestabilisatie is onderdeel van
KWS Infra Rotterdam en heeft een landelijke
dekking voor haar activiteiten.
Wat doet dieptestabilisatie?
Dieptestabilisatie maakt de aanleg van wegen,
spoorlijnen en ondergrondse leidingen in slappe
bodems makkelijker. Daarnaast is het uitermate
geschikt bij het bouwrijp maken van terreinen.
Ook bij het tegengaan van bodemerosie,
stabiliseren van dijklichamen en immobiliseren
van verontreinigingen is dieptestabilisatie
een geschikt middel.
Hoe werkt dieptestabilisatie?
Dieptestabilisatie maakt gebruik van innovatieve, droge bindmiddelen. Door middel van
gedroogde perslucht uit een container verwerken
we dit product in de ondergrond. De Pressure
Feeder brengt het bindmiddel via een slang naar
de mixdrums in de Power Mixer. De machinist
kan door het gebruik van DaC (Data acquisitie
Control) realtime alle functies van de Pressure

De voordelen van
dieptestabilisatie
op een rijtje:
• Minder transportkosten
• Minder omgevingshinder
• Lagere CO2 -footprint
• Cradle to Cradle

18

Markant december 2016

Feeder controleren en nauwkeurig de juiste
hoeveelheid bindmiddel instellen. Daarmee zijn
wij in staat om dieptestabilisatie op economisch
verantwoorde wijze uit te voeren.
Als het bindmiddel eenmaal in de grond is
gebracht, zorgt een chemische reactie ervoor
dat er een stevige grondlaag ontstaat. Daarmee
verbeteren we de draagkracht en neemt restzetting af. Na 28 dagen is de gestabiliseerde
grond voldoende uitgehard om op te bouwen.
Ook in de registratie van de werkzaamheden
vervult DaC een belangrijke rol: het systeem
registreert het volume en de exacte locatie,
zodat we snel betrouwbare rapportages kunnen
overleggen na de werkzaamheden.
Welk bindmiddel passen we toe?
KWS Dieptestabilisatie levert maatwerk.
We onderzoeken per project de aanwezige
grondslag op samenstelling, grondopbouw,
PH-waarde, lutum- en humusgehalte, grondwater en flora en fauna. Aan de hand van
grondonderzoek en eindbestemming bepalen
wij het type en percentage bindmiddel dat
we gebruiken.
Wat zijn de voordelen van dieptestabilisatie?
De voordelen van dieptestabilisatie zijn legio.
Het voornaamste pluspunt is dat we de bestaande grond gebruiken. Daarmee komt een einde
aan het afgraven en aanbrengen van nieuwe
grond. Dieptestabilisatie ontziet natuurlijke
bronnen en past daarom perfect in de Cradle to
Cradle gedachte. Waar bij huidige grondverbeteringen veel transportbewegingen nodig zijn,
vermindert het toepassen van dieptestabilisatie
deze drastisch. De toe te passen grond is namelijk
aanwezig en deze hoeven we dus niet aan en af
te voeren. Dit vermindert de CO2-footprint van
een project. Daarnaast draagt de afname van de
transportbewegingen bij aan het verminderen
van de hinderbeleving, die de werkzaamheden
veroorzaken.

Ook op het gebied van kosten is dieptestabilisatie in het voordeel ten opzichte van
de huidige aanpak van grondverbetering.
Bij weg- en waterbouwprojecten is sprake van
grote hoeveelheden grond, die vrijkomen.
Deze zijn daarna vaak onbruikbaar, omdat het
draagkracht en binding mist. Aan zowel het
afvoeren en storten van deze grond, als het
aanvoeren en verwerken van nieuwe partijen zijn
grote kosten verbonden. Met dieptestabilisatie
besparen we veel geld, doordat we de grond
weer bruikbaar maken. In veel gevallen leidt
het toepassen van dieptestabilisatie tot een
kostenbesparing van zo’n dertig procent.
Wereldwijde toepassing
In Nederland is dieptestabilisatie een onbekende
wijze van grondverbetering. In landen als de
Verenigde Staten, Brazilië, Ierland, Turkije en
Rusland is het een beproefd recept. Maar ook in
Scandinavië en het voormalige Oostblok passen
bouwers de methode vaak toe. Gezien de vele
voordelen van dieptestabilisatie op gebied van
kosten, CO2-uitstoot en omgevingshinder is het
slechts een kwestie van tijd, voordat Nederland
volgt.
 iteraard is KWS Dieptestabilisatie graag
U
bereid om met u van gedachte te wisselen over
de toepassing van de techniek. Hiervoor kunt
u contact opnemen met Edward de Jong van
KWS Infra Rotterdam.
E | eddejong@kws.nl
T | 06 53 21 34 06
KWS Infra Rotterdam

Vervangen bestrating Designer Outlet
Center Roermond
KWS Infra Eindhoven

Begin van de zomer is KWS Infra
Eindhoven gestart met het vervangen van de bestrating van
Designer Outlet Center Roermond.
Met straatstenen die vanuit Italië
per trein naar Nederland komen en
enkel de mogelijkheid om in de
nacht gedurende dertien uur te
werken, maakt dat we kunnen
spreken van een bijzonder project.
Het Designer Outlet Center (DOC)
is gevestigd in een aantal gebouwen
van de voormalige Ernst Casimirkazerne. De kazerne, die in 1939 in
gebruik genomen werd, is in 1992
door het Nederlandse leger verlaten. Op het terrein verrijst eind
2001 een winkelcentrum van het
Britse bedrijf McArthur Glen. Met
150 winkels en 35.000 m2 winkeloppervlak is het Outlet Center van
Roermond inmiddels het grootste
van de Benelux en Duitsland. Voor

2017 staat verdere uitbreiding
gepland, waarna het zich zelfs het
grootste van Europa mag noemen.
Met de trein vanuit Italië
De opdrachtgever heeft vooraf de
keuze gemaakt in de toe te passen
steensoorten en overige materialen.
Alle benodigde straatstenen zijn in
Italië geproduceerd. Per trein zijn
de vrachten stenen vanuit Italië naar
Nederland vervoerd. In Nederland
aangekomen zijn de opleggers weer
aangekoppeld en per as naar ons
depot gebracht.
KWS is binnen dit werk eindverantwoordelijk voor de uitwerking van het ontwerp van de nieuwe
bestrating, het vervangen van
10.000 m2 bestrating, het aanpassen en aanleggen van de technische
installaties en het aanbrengen van
inrichtingselementen.

Werken in de nacht
Uitgangspunt is dat alle winkels
tijdens openingsuren ongehinderd
open kunnen blijven. Tijdens
openingstijden mag in de winkelstraten niet gewerkt worden. Dit
betekent dat de werkzaamheden in
de nacht moeten worden uitgevoerd.
Per nacht is dertien uur de tijd om de
bestaande verharding te verwijderen
en de nieuwe voor openingstijd
gebruiksklaar aan te brengen.
Slimme oplossingen
De lijngoten moeten in specie
gesteld worden. Met de uitvoering
van de werkzaamheden in de nacht
betekent dit dat ’s nachts specie
voor handen moet zijn. KWS maakt
hiervoor gebruik van een 22 tons
bulksilo. Deze bulksilo staat op
het depot waar te allen tijde de
gewenste hoeveelheid specie
gemaakt kan worden.

Met meer dan 5,5 miljoen bezoekers
per jaar is het Designer Outlet
Center een van Nederlands grootste
attracties. KWS vindt het belangrijk
dat er een goede overgang is tussen
nieuw en oud straatwerk. Een
oplossing die goed blijkt te werken
is het gebruik van oude transportbanden. De transportbanden zijn
flexibel, waardoor kleine hoogteverschillen opgevangen kunnen
worden. Daarnaast zijn ze stroef,
zodat uitglijden voorkomen wordt.
De werkzaamheden worden in de
laatste week van dit jaar opgeleverd.
KWS Infra Eindhoven
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Een innovatieve wijze van aanbesteden… Platform Infra Noord (PIN) is samen met een aantal opdrachtgevers op zoek gegaan naar een alternatieve manier van
aanbesteden waarin innovatie een prominente rol speelt. In plaats van selecteren op laagste prijs of EMVI, zijn een tweetal projecten op de markt gekomen waarin
de marktpartijen zijn uitgedaagd om middels innovatieve concepten totaaloplossingen aan te bieden die aansluiten bij de projectdoelstellingen. Vanuit de
opdrachtgever zijn provincie Groningen, Groningen Seaports en de gemeente Delfzijl betrokken. Vanuit de markt zijn dit de leden die aangesloten zijn bij de PIN.

KWS verwerft tweetal opdrachten
middels innovatief aanbesteden

KWS Infra Leek

Zonder in eerste instantie te denken aan de factor
geld, zijn geïnteresseerde partijen gevraagd om
voor beide projecten hun visie rondom de toe te
passen innovatieve oplossingen te omschrijven op
twee A4’tjes. Vervolgens zijn alle partijen uitgenodigd om in een pitch van tien minuten deze innovatieve ideeën te presenteren. Bij de beoordeling
kwam KWS Infra Leek voor beide projecten als
beste uit de bus. In de fase die hierop volgde is
de scope bepaald en vervolgens de prijs.
Een combinatie van innovatieve concepten
Het eerst project ‘Fietspad Delfzijl’, de fietsverbin-

ding tussen Borgsweer en Oosterhorn, kenmerkte
zich door verschillende verhardingen en verschillende breedtes. Daarnaast was de fietsverbinding
sociaal onveilig door achterstallig onderhoud,
slechte verlichting en de ligging langs een bosrand
en geen bewoning in de directe nabijheid. Project
twee, ‘Innovatieve fietsoversteken’ betreft een
drietal kruispunten die provinciale wegen kruisen.
Twee van de drie kruisingen behoorde tot de
drukste wegvakken in de provincie Groningen.
Alle drie de kruisingen stonden bekend als onveilig
en vroegen elk om een andere combinatie van
innovatieve oplossingen met als uiteindelijk doel:

het realiseren van de veiligste fietsoversteken van
Nederland.
De pitch
Om de innovatieve ideeën voor iedereen begrijpelijk te maken, heeft KWS ervoor gekozen om een
aantal innovatieve concepten in de vorm van een
animatie te pitchen en de opdrachtgever de
mogelijkheid te bieden om deze ideeën te combineren en te spelen met de hoeveelheden. Aan de hand
van deze ‘menukaart’ konden keuzes gemaakt
worden passend binnen het budget van de opdrachtgever.
Door KWS zijn een groot aantal innovaties
gepresenteerd. Voor het asfalt is gekozen voor
KonwéBright, een asfaltmengsel waarvan (een deel
van) het mineraal aggregaat wordt vervangen door
een mineraal met goede licht reflecterende
eigenschappen. Door de verbeterde reflectieeigenschappen op de wegen, is minder openbare
verlichting nodig en kan toch een goede zichtbaarheid worden gewaarborgd. Dit bespaart op energie
en armaturen, veilig en duurzaam dus. Enkele
andere concepten die zijn voorgedragen zijn
FloWithDGlow belijning, toepasbaar als wegmarkering en bebording, en ‘LED op’: LED verlichting in de grond die rood wordt op het moment dat
een voertuig op de hoofdrijbaan nadert en daarmee
fietsverkeer waarschuwt. Het toepassen van groene
verlichting langs de bosrand op zonne-energie
schept een sociaal veilige omgeving.
Er is voor gekozen om alleen concepten aan
te bieden die wij binnen VolkerWessels in huis
hebben, zodat ze gegarandeerd toepasbaar zijn.
Innovatief, maar realistisch. De aanpak van KWS
bleek overtuigend. De door ons gepresenteerde
combinatie van innovatieve concepten hebben
ertoe geleid dat beide projecten door KWS
gerealiseerd worden.

Project 1: ‘Fietspad Delfzijl’. Oude situatie versus voorgestelde situatie.

KWS Infra Leek

Project 2: ‘Innovatieve fietsoversteken’. Oude situatie versus voorgestelde situatie.
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