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In dit nummer

SAAone op volle snelheid

Spoorzone 013
wegenbouwer KWS op het spoor
We zijn vooral bekend als wegenbouwer, maar in Tilburg laat KWS zien
dat het nog veel meer doet. In deze
bruisende Brabantse stad wordt hard
gewerkt aan de ontwikkeling van de
Spoorzone. Het gebied van drie
kilometer lang en een oppervlakte
van 75 hectare ligt in het centrum
van de stad. Binnen dit gebied
bevinden zich onder meer het
Centraal Station en een groot aantal
oude industriële gebouwen die
gezamenlijk de voormalige NS-werkplaats vormen. Het decor voor
diverse nieuwe concepten op het
gebied van wonen, werken, cultuur,
onderwijs en horeca.
KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent

werkt hier in opdracht van WSP
InfraOntwikkeling aan de binnenstedelijke herontwikkeling van het
voormalige rangeergebied. Een
project met een grote diversiteit aan
werkzaamheden. Bij de herinrichting
van het noordelijke stationsplein
legde KWS bijvoorbeeld een
ondergrondse fontein aan.
Ook werkten de collega’s aan een
betonnen voet- en fietspad door
een bestaand gebouw én onder
de Willem II-passage door. In dit
project wordt onder meer met
Portugees graniet en antracieten-betonnen sierelementen
gewerkt. Ook komen oude spoorrails terug in het nieuwe straatbeeld.

En misschien wel het meest opvallende stukje werk: de restauratie van
een oude draaischijf waarop vroeger
treinstellen werden gesorteerd om
het juiste vak van de reparatieloods
in te rijden.
Van ontwerp tot realisatie: KWS
steekt samen met de gemeente
de handen uit de mouwen om de
stadskern te versterken en klaar
te maken voor de toekomst.
Meer weten?
www.spoorzone013.nl
@KWSRoosendaal
KWS Infra Roosendaal

Herstelwerkzaamheden
Merwedebrug, Gorinchem
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Voorwoord
Naast de landelijke, grote projecten zoals
een SAAone waar we als KWS vaak aandacht
voor krijgen, is het belangrijk niet te vergeten wat we bij u om de hoek allemaal doen.
In en om de gemeente realiseren onze
collega’s de mooiste werken.
KWS zet in op zowel grote als kleine projecten, dat is onze strategie. Wij voelen ons niet gauw te groot. Van
turbokluifrotonde tot slim riool, vaak midden in de stad of een
woonwijk. Ik ben ervan overtuigd dat wij juist door deze strategie
beter dan gemiddeld presteren in onze branche.

Onze mensen zijn onze ambassadeurs, ik ben dan ook trots op iedere
medewerker die zijn steentje bijdraagt. Voor vertrouwde kwaliteit,
veilig werken en oog voor de omgeving is het belangrijk dat we met
eigen mensen, mensen op wie we kunnen bouwen, de werken
uitvoeren. Omgevingsmanagement is hiermee tot in de haarvaten van
ons bedrijf geborgd, dit levert KWS veel tevreden klanten op. Die
tevreden klant is het allerbelangrijkste, of dat nu een omwonende,
lokale ondernemer of overheid is.
Ik hoop dat deze editie van Markant dit beeld versterkt en wens u
veel leesplezier!
Jan de Boer, namens de Centrale Directie KWS
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Werkzaamheden knooppunt Muiderberg

SAAone
op volle snelheid…

Lex Dekker,
projectmanager Rijkswaterstaat

Het geldt als het grootste wegenbouwproject van Nederland op dit moment: het verbreden en stroomlijnen van het traject Schiphol – Amsterdam – Almere
(SAA). De twintig kilometer aan weguitbreiding A1/A6 tussen Diemen en Almere Havendreef is een belangrijk onderdeel van het programma SAA. Voor de
bouwcombinatie SAAone, waar KWS onderdeel van is, maar ook voor de mensen van Rijkswaterstaat. Hoe ervaren zij de samenwerking en wat is de status
van het project? Een interview met Lex Dekker, projectmanager Rijkswaterstaat.

De langste spoorbrug zonder steunpunten van
Nederland, het breedste aquaduct van Europa,
de strakke tweede Hollandse Brug, het immense, nieuwe wegennetwerk, drie gestroomlijnde
bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal en nog
zeker dertig viaducten… Aan grote getallen,
eyecatchers en superlatieven geen gebrek.
Geen wonder dat projectmanager Lex Dekker
van Rijkswaterstaat geen persoonlijke favoriet
heeft. Hij focust zich vooral op de voortgang van
het totale project en daarmee op het uiteindelijke doel: het verbeteren van de doorstroming en
bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.
‘En daar kan ik alleen maar tevreden over zijn.
De samenwerking tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer is goed en we leveren sneller
op dan gepland!’
Laatste loodjes
Nu veel kunstwerken zijn opgeleverd en delen
van het tracé al in gebruik zijn genomen, is de

bouw in de laatste fase beland. Een nog te nemen
horde: knooppunt Muiderberg. ‘De A1 en A6 zijn
al klaar. De verbinding tussen beide wegen is de
laatste schakel. De ambitie is om deze mijlpaal
voor de zomer op te leveren’, benadrukt Dekker.
Een missie die goed op koers ligt. Want net als bij
alle andere ijkpunten, verloopt ook dit werk op
‘maximum snelheid’. Een prestatie die voor een
groot deel aan de bouwcombinatie SAAone is toe

“Ik kan alleen maar
tevreden zijn”
te schrijven, vindt Dekker: ‘Door slimme interventies, weten de bouwers, waaronder VolkerWessels en dus ook KWS, keer op keer tijd te
winnen. De grote eyecatchers werden telkens
binnen planning in gebruik genomen. En in het
kielzog van die grote werken, profiteerden ze
extra van de wegomleidingen en – afsluitingen

door direct allerlei andere werkzaamheden mee
te pakken. Heel slim en effectief. Dat zagen we
vooraf wel op papier maar het is mooi om te zien

“Heel slim en effectief”
dat het in praktijk dus ook echt werkt.’ Mede
door de voortvarende aanpak en slimme planning, heeft het er alle schijn van dat de aanlegfase van dit immense DBFM-project (Design, Build,
Finance and Maintain) binnen vijf jaar na het
tekenen van het contract in 2012 wordt afgerond. ‘En dan hebben we het over de hoofdinfrastructuur. De natuurcompensatie en het inpassen
van het traject in de omgeving loopt daarna nog
door.’
Positieve cultuur
Wanneer SAAone het werk aan de infrastructuur
in juli officieel afrondt en het traject beschikbaar
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stelt voor het verkeer, komt er een einde aan de
realisatiefase van het project A1/A6 Diemen –
Almere Havendreef. Het afronden van die fase
wordt bekrachtigd met een voltooiingscertificaat. Een omslagpunt omdat vanaf dat moment
het maintenance-deel van het DBFM-contract
ingaat met een looptijd van 30 jaar Deze geïntegreerde contractvorm geeft de opdrachtnemer
de verantwoordelijkheid over ontwerp, bouw,
financiering en het totale onderhoud van het
project. De start van het onderhoudsdeel is
tevens het begin van een transitie. De organisaties die verantwoordelijk waren voor de realisatie, worden ‘ontmanteld’ en het maintenance-team neemt het stokje over. Zowel aan de
kant van Rijkswaterstaat als van SAAone. ‘Dat zal
best weer even aftasten zijn’, verwacht Dekker.
‘Maar ik vertrouw erop dat we de positieve
projectcultuur die er nu heerst, kunnen voortzetten. SAAone heeft gedurende het gehele project
bewezen de belangen goed in beeld te hebben.’

De nieuwe Marktvisie
Ook hebben zowel Rijkswaterstaat als SAAone
veel energie gestoken in het leren kennen van
elkaar. In het leren begrijpen hoe de verschillende organisaties in elkaar steken. Daarom was er
zelden sprake van een ‘contracthouding’, volgens
Dekker: ‘Het is geven en nemen. Niet alleen naar

‘Het is geven en nemen’
elkaar luisteren, maar ook het gevoel hebben dat
je gehoord wordt door de ander. Veel punten die
vorig jaar in de gezamenlijke Marktvisie vanuit
Bouwend Nederland zijn opgenomen, zijn in dit
project al toegepast. Niemand roept gelijk: ‘Maar
dat staat zo niet in het contract!’ We zoeken
elkaar op, praten eerst, gaan dan toetsen en
daarna pas interveniëren. En daarom loopt dit
project zo voorspoedig!’

KWS werkt als onderdeel van
VolkerWessels in de bouwcombinatie SAAone aan het project A1 / A6
Diemen – Almere Havendreef.
Naast KWS zijn VolkerInfra, Van
Hattum en Blankevoort, Vialis,
VolkerRail, VolkerWessels Telecom,
Holland Scherm en Volker Staal en
Funderingen namens VolkerWessels
betrokken. Boskalis, Hochtief en
DIF maken de bouwcombinatie
compleet.
GWW-statistieken traject A1/A6
• 23 kilometer weguitbreiding
• 2 x 5 rijstroken Diemen Hollandse Brug
• 2 x 4 rijstroken Hollandse
Brug - Hoge Ring Almere
• Wisselbaan van 2 rijstroken
• 138 kilometer nieuw asfalt
is 1 miljoen ton
• 9 miljoen m3 zand is
108 miljoen kruiwagens
• 60 nieuwe kunstwerken
• 8,5 kilometer geluidsschermen
• 1.700 lampen
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Kapstok voor deelopdrachten in
gemeente Lingewaal
Gebr. van Kessel Wegenbouw is gestart met
diverse asfaltonderhoudscontracten in de vorm
van een raamovereenkomst bij gemeenten in de
regio. Deze raamovereenkomst, voormalig
Overeenkomst Met Open Posten (OMOP),
betreft een RAW-bestek met fictieve hoeveelheden. Een soort tarievenlijst waaruit meerdere
deelopdrachten door opdrachtgever en opdrachtnemer samen worden opgesteld. De
overeenkomsten kunnen voor meerdere jaren
binnen een gemeente dienstdoen.
Aad Rodenburg, medewerker beheer en onderhoud, afdeling ruimtelijke zaken van de gemeente
Lingewaal werkt samen met Gebr. van Kessel met
deze nieuwe contractvorm. “De raamovereenkomst dient als kapstok waaraan diverse werkzaamheden worden opgehangen. Veelal onderhoud maar ook kleine verbeteringswerken.”
Flexibiliteit en korte lijnen
Het voornaamste voordeel van een raamovereenkomst voor de opdrachtgever is volgens Rodenburg de relatief korte voorbereidingstijd van een
deelopdracht, wat flexibiliteit en kostenbespa-

ring met zich meebrengt. Daarnaast zijn de lijnen
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kort.
De deelopdrachten worden door de gemeente
minder ver uitgewerkt dan bij een conventioneel
bestek. Vervolgens wordt deze verder gezamenlijk met Gebr. van Kessel opgesteld. En bij
aanpassingen kan van andere posten uit de
overeenkomst gebruik worden gemaakt. “Door
wederzijdse kennis en vertrouwen wordt zo het
werk gerealiseerd en daar zijn wij als gemeente
Lingewaal zeer tevreden over”, aldus Rodenburg.
@gebrvkessel
Gebr. van Kessel
Gebr. van Kessel Bedrijven

Aad Rodenburg (gemeente Lingewaal) en
Gerard Voskuilen (Gebr. van Kessel)
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12.000 ton schelpen voor
Waterdunen in Zeeland

Romers Grondverzet

In Zeeuws-Vlaanderen, ten westen van Breskens,
werkt Romers Grondverzet aan het project
Waterdunen. Het project betreft een ruim 300
hectare groot uniek natuur- en recreatiegebied
dat door de aanleg van een getijdenduiker direct
in verbinding komt te staan met de Westerschelde. Waterdunen is gericht op verbetering van de
kustveiligheid, toerisme en de aanpassing van
natuur en landschap. Aan dit samenwerkingsproject werken Provincie Zeeland, Waterschap
Scheldestromen, gemeente Sluis, het Zeeuwse
Landschap en recreatieondernemer Molecaten
samen.
Innovatieve kustversterking
Natuur, recreatie en binnendijkse getijden worden
gecombineerd in een innovatieve kustversterking.
Behalve een mooi en bijzonder natuur- en recreatiegebied is Waterdunen ook een deltawerk. Maar
wel anders dan de deltawerken die we kennen als
de grote werken die Zeeland beschermen tegen
het water. Een getijdenduiker vormt een verbinding tussen de Westerschelde en Waterdunen,
zodat water tweemaal per dag het gebied in- en
uitstroomt. Een boeiend schouwspel voor toekomstige bezoekers van het gebied.
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Zilte natuur en bijzondere vogels
Ook de natuur profiteert van de getijdenduiker.
Het getij bepaalt de natuur in Waterdunen. Door
de constante wisseling van hoog en laag water,
ziet het landschap van schorren, kreken, zand- en
slikplaten er straks ieder uur anders uit. Dat is
aantrekkelijk voor kustvogels die hier een rustige
plek vinden om te foerageren en broeden.
Vanwege de ligging aan de monding van de
Westerschelde is het gebied vooral in het voorjaar
een Europese luchthaven voor trekvogels die hun
lange reis langs de Noordzeekust maken.
Vogeleilanden en een duinvallei
In opdracht van de provincie Zeeland is Romers
Grondverzet in november 2016 gestart met de
aanleg van een duinvallei en diverse vogeleilanden. In totaal wordt er voor dit werk circa 12.000
ton schelpen en 36.000m³ zand aangevoerd via de
haven in Breskens. Tevens wordt 30.000m³ klei
ontgraven, vervoerd en verwerkt. Op diverse
locaties worden ook wilgenschermen aangebracht
om verstuiving van het aangebrachte zand te
voorkomen. Uiteindelijk zal er ongeveer
140.000m² aan duinvallei en vogeleilanden
worden aangelegd.

Natuurtechnisch grondverzet
Natuurtechnisch grondverzet is één van de specialismen van Romers Grondverzet. In opdracht van
gemeenten, waterschappen en provincies wordt
door Romers Grondverzet regelmatig landelijk
gebied (her)ingericht, waaronder de aanleg van
natuurgebieden en van natuurvriendelijke oevers.
Daarnaast komen vaak andere disciplines aan bod
zoals de aanleg van wandel- fiets- en onderhoudspaden, de realisatie van waterbouwkundige
werken zoals stuwen, duikers, taludbescherming en
de aanplant van bosplantsoen. Romers Grondverzet
biedt een compleet pakket aan diensten in de
grond-, weg- en waterbouw.
Meer weten?
www.waterdunen.com
Ronald de Groote, projectleider
E| rdegroote@romersgrondverzet.nl
T| 0611007252

Bouwen met bagger
voor een circulaire economie

KWS Infra Zwolle werkt samen met
Netics aan een pilot van het
Waterschap Vechtstromen om
oeverbeschoeiing van bagger te
maken. Onder de naam GEOWALL®
wordt het Oranjekanaal versterkt
met blokken geperst bagger uit het
kanaal. GEOWALL® elementen zijn,
door NETICS gepatenteerde,
bouwelementen van samengeperste, lokaal beschikbare grond en/of
baggerspecie. NETICS heeft in
Nederland een samenwerking met
KWS voor het produceren en het
plaatsen van de GEOWALL®
bouwelementen.
Begin maart startte de productie
van de eerste 100 m1 GEOWALL in
de gemeente Borger-Odoorn langs
het Oranjekanaal.

KWS Infra Zwolle

Low-tech en gratis grondstoffen
De GEOWALL® als oeverbeschoeiing
is een eenvoudig, goedkoop,
milieuvriendelijk en robuust alternatief voor houten beschoeiing die
ervoor zorgt dat de oevers Iangs
watergangen niet instorten en stabiel
op hun plaats blijven bij stroming.
Bijzonder aan de GEOWALL® is het
low-tech karakter van de techniek en
het bouwen met (gratis) uitkomende
grond en baggerspecie uit de directe
nabijheid van de te maken beschoeiing. Het maken van een grondkering
van uitkomende grond genereert
minimale transportbewegingen en
een minimaal beslag op grondstoffen.
Naast de toepassing als oeverbeschoeiing zijn er ook andere
bouwelementen te persen uit
vrijkomende grond en/of baggerspecie.
Een mooie stap richting een
circulaire economie.
Meer weten?
Casper Bebelaar, bedrijfsleider
E| zwolle@kws.nl
@KWSInfraZwolle
KWS Infra Zwolle
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Herstelwerkzaamheden
Merwedebrug, Gorinchem

Vanaf oktober 2016 werkte onder andere Wilchem mee aan de reparatie van de Merwedebrug. Een VolkerInfra-project voor
Rijkswaterstaat dat landelijk grote aandacht kreeg. Eind december 2016 ging de Merwedebrug weer open voor al het verkeer.

Wilchem staat 24/7 klaar voor Milieu- en Incident Management in heel Nederland.
Meer weten over Wilchem?
Bekijk de nieuwe website www.wilchem.nl of de bedrijfsvideo. De video vind je op
bit.ly/wilchem of door de QR-code te scannen met je telefoon.
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De lelijkste plek van
Nederland
GAIM

In 2012 werd Winkelcentrum
Stokhorst in Enschede door het
VPRO-programma ‘De Slag om
Nederland’ verkozen tot de lelijkste
plek van Nederland. Het winkelcentrum wachtte al jaren op nieuwbouw en begon langzaamaan te
verpauperen, met leegstaande
gebouwen als gevolg. Omwonenden, met name de ouderen in de
nabijgelegen verzorgingsflat

uitkijkend over het winkelgebied,
spraken over ‘een spookstad’. Zeker
’s avonds voelden bewoners zich
niet veilig in the Bronx van Enschede, zoals bewoner Vincent Liet het
destijds noemde in het VPRO-programma. Maar liefst 3.539 stemmen
kreeg het Winkelcentrum Stokhorst, waarmee het uitgeroepen
werd tot de lelijkste plek van
Nederland.

De schouders eronder
De wethouder en Gemeente Enschede hielden de moed erin. “Wij zijn
gewend om lelijke plekken weer
mooi te maken” klonk het bij de
uitreiking van de twijfelachtige prijs.
Sinds 2010 is KWS Infra Utrecht
betrokken bij het “weer mooi
maken” van het winkelcentrum: WSP
Infraontwikkeling, Verhoeve Infra,
GAIM, Visser Smit Hanab en Vialis
zetten hun schouders onder dit
project. Het project omvat circa
6.000 m2 commerciële ruimte en drie
bouwblokken, waarin honderden
appartementen komen. WSP Infra
schakelde onder andere Verhoeve
Infra in om de openbare ruimte
woonrijp te maken. GAIM is verantwoordelijk voor het ontwerp van de
openbare ruimte. Visser Smit Hanab
en Vialis dragen zorg voor de kabels
en leidingen en de openbare
verlichting. De bouw van de commerciële panden en appartementen
wordt uitgevoerd door VolkerWessels-bouwbedrijf Goossen Te Pas.
Veel bedrijven binnen een klein
werkgebied is een uitdaging, zeker
als het geheel in korte tijd gerealiseerd moet worden.
Pieken en dalen
We kennen allemaal de crisis. Ook
dit project kreeg hiervan zwaar te
lijden: er werden geen huurders
gevonden voor de commerciële
ruimtes en de bouwplannen werden
uitgesteld. Zo kwam het project
lang stil te liggen. Voortschrijdend
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inzicht, wensen van kopers en
aanscherping van normen (van
bijvoorbeeld verlichting, afval
inzamelen en parkeren) zorgden
ervoor dat GAIM voor hoofdbrekende ontwerpuitdagingen kwam te
staan. In samenspraak met alle
partijen, waaronder gemeente
Enschede die uiteindelijk de
openbare ruimte in beheer neemt,
zijn hiervoor passende oplossingen
gevonden. Vanaf 2015 is het project
weer opgepakt en in uitvoering. In
2016 heeft de eerste supermarkt
(Lidl) zich gevestigd in het winkelcentrum. Verhoeve Infra is bezig
met de afronding van de infra rond
de nieuwe supermarkt EMTÉ.
Bijna af
Inmiddels heeft het winkelcentrum
de twijfelachtige titel achter zich
gelaten. Het vernieuwde winkelcentrum van inmiddels 5.000 m2
(voorheen 1.500m2) wordt zelfs het
“hart van Stokhorst” genoemd. De
eerste appartementen en winkelruimtes zijn al verkocht.
GAIM
GAIM

Balanceren tussen
binnen en buiten

KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent

Omgevingsmanagement is niet meer weg
te denken bij de uitvoering van ruimtelijke
projecten. Contact, draagvlak en begrip in
de omgeving zijn van het grootste belang
voor het welslagen van een project. Vanuit
de klant wordt, logischerwijs, veel belang
gehecht aan een goede communicatie en
wisselwerking met die omgeving.
De rol van de omgevingsmanager wordt
binnen KWS strategisch aangepakt, met
omgevingsmodellen en kansen/ en
risicoanalyses. Stakeholders hebben
namelijk steeds vaker direct invloed op
projecten. Het vroegtijdig betrekken van
de omgeving kan een extra impuls geven
aan de kwaliteit van het project. Vergunningen, tracébesluiten en grondverwerving vragen veel aandacht. Voordat de
eerste schop de grond in kan, is er al een

heel traject doorlopen. Een goede voorbereiding is dan ook het halve werk. Quickscans voor
vergunningen, milieu, archeologie, niet gesprongen explosieven en flora en fauna zijn een
essentieel onderdeel van omgevingsmanagement.
Tijdens de contractfase komt de kennis over
contractvormen en omgevingsmanagement
samen. Met stakeholders worden de gemaakte
afspraken geborgd en procedurele voorwaarden
worden vastgelegd. Tijdens de uitvoering wordt
ingezet op het minimaliseren van hinder voor
gebruikers en omwonenden. Verkeersmanagement, afstemming met hulpdiensten, informatievoorziening naar de omgeving toe en het
nakomen van gemaakte afspraken met stakeholders zijn taken van de omgevingsmanager.

Van omgevingsmanagement tot ambassadeurschap
Het werk kent een aantal uitdagingen waarvoor
goede afspraken met stakeholders gemaakt
moesten worden. Zo dient de afrit A58 te allen
tijde in stand gehouden te worden voor ambulances, de stad goed bereikbaar te blijven en de
spoorlijn Goes-Borsele vanaf 1 april 2017 weer
in bedrijf te zijn voor de stoomtrein. Allemaal
uitdagingen waarin de omgevingsmanager van
groot belang is voor de afstemming met bijvoorbeeld het ziekenhuis, de stoomtreineigenaar,
ondernemers en omwonenden. Door de inzet
van diverse communicatiemiddelen krijgt de
opdrachtnemer een gezicht. KWS maakt de weg
vrij voor minder fileleed als ambassadeur van
een beter bereikbaar Goes.
@KWSRoosendaal
KWS Infra Roosendaal

Soepele uitvoering in Goes
Een mooi voorbeeld van omgevingsmanagement
voert KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent momenteel uit op het project A58 aansluiting Goes.
De gemeente Goes wil de verkeersstructuur in
en rond de stad verbeteren. De nieuwe aansluiting A58 Goes moet de twee huidige ontsluitingswegen in Goes ontlasten en de filevorming
op deze wegen wegnemen. Het doel is verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid
en economische afwikkeling van de stad Goes.
Het betreft een UAV GC contract waarbij de
werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van
de toe- en afritten naar de A58, de aanleg van
een turbokluifrotonde, een grondkerende
constructie onder het bestaande spoorwegviaduct en de verdieping van de Goessestraatweg
onder viaduct de Groe.
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Mark van Thiel (KWS Infra Zwolle) en
Sandra Tap (gemeente Arnhem)

Partneren aan de Rijn
Het heeft wel iets van een bouwteam of PPS. De
constructieve manier waarop KWS Infra Zwolle
en de gemeente Arnhem samenwerken. Sandra
Tap begrijpt de vergelijking. “Vooral bij specials en incidenten onder hoge tijdsdruk die om
echt teamwork vragen”, herkent de gemeentelijk projectleider. “Snel, efficiënt en flexibel:
KWS bewijst zich ook op die momenten als een
betrouwbare en deskundige partner die ons
bovendien goed snapt.”
Arnhem groeit. Met Schuytgraaf is de Rijnstad in
2028 zo’n 6.250 woningen en 15.000 inwoners
rijker. Van de grootschalige projecten aan het
begin van deze eeuw verschuift het accent nu
naar minder omvangrijke ontwikkelingen.
“Gedurende de crisis is de ontwikkeling van
Schuytgraaf getemporiseerd”, verduidelijkt Tap.
“Tegenwoordig kennen we ook veel kleinere
bouwvelden van 35 à 50 woningen. Om te
voorkomen dat we versnipperd en tijdrovend
moeten aanbesteden, hebben we twee mantelcontracten op de markt gebracht: het bouwrijp
maken en het woonrijp maken.”
12
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Brandje blussen in het riool
Met het mantelcontract voor het bouwrijp
maken, is KWS Infra Zwolle één van de aannemers en houdt fulltime ‘kantoor’ op Schuytgraaf. De primaire taak: alle benodigde grondwerk en infrastructuur om ‘verse’ velden
bouwklaar te maken. De werkzaamheden die
onze collega’s in Arnhem uitvoeren, variëren van
rioleringen en een damwand tot fietspaden en
bruggen. Een blikvanger was een calamiteit op
het Monchyplein waar eind vorig jaar het riool
het begaf. Een locatie die al gepland stond voor
het grootschalige gemeentelijke programma voor
rioolrenovatie. “Maar begin 2017 werd dus
opeens een spoedproject eind 2016”, constateert Tap. “Er waren verschillende uitdagingen.
Zoals een druk kruispunt waar we het verkeer
moesten omleiden. Bovendien moesten we
oppassen met het onttrekken van grondwater
door verontreinigde grond in de buurt.”
In de juiste conditie
Dat betekende ook kritieke condities als saneren
en het opsporen van mogelijke historische

KWS Infra Zwolle

explosieven. Tap: “KWS beschikt over alle
benodigde kennis en certificeringen om onder
die condities te kunnen werken. Maar ook goede
ervaringen uit het verleden zoals bij de Nelson
Mandelabrug speelden mee hen te benaderen.”
En ook nu stelden onze collega’s niet teleur.
“Gezamenlijk zijn we erin geslaagd om het riool
in enkele weken te reconstrueren”, concludeert
Tap tevreden. “KWS heeft het probleem opnieuw
efficiënt en naar tevredenheid opgelost.” Lonken
er nog nieuwe mijlpalen of is de laatste contractfase business as usual? “Dat laatste”, antwoordt
Tap. “Al bewijst een incident als op het Monchyplein natuurlijk maar weer eens dat je lang niet
alles kunt voorzien.”
@KWSInfraZwolle
KWS Infra Zwolle

Rioolvervanging in beeld
Projecten als Revitalisering Rietvink
voert KWS regelmatig uit. In 2016
was bijvoorbeeld de Zuid-Amerikaanse en Europese Landenwijk aan

Woonwijk Rietvink
in nieuw jasje

KWS Infra Rotterdam
Gebr. van Kessel

Ruim twee kilometer riolering, 25.000 m2
straatwerk en negen kilometer trottoirbanden:
zo maar wat getallen van het project ‘Revitalisering Rietvink’. In eendrachtige samenwerking
werkt de combinatie KWS Infra Rotterdam Gebr. van Kessel in opdracht van de gemeente
Leidschendam-Voorburg aan het nieuwe jasje
van de woonwijk Rietvink in Leidschendam.
Het project is eind november 2016 begonnen
met het vervangen van straatwerk in de Westboschlaan. Het begin van 2017 stond vooral in
het teken van de rioolvervanging in de Landlustlaan. Vanwege de diepe ligging (4 m1 onder
maaiveld) van de afvoerbuizen is dit een uitdagende klus. Naast de combinatie KWS - Gebr.
van Kessel werken ook de VolkerWessels-collega’s van Visser & Smit Hanab mee: zij zorgen voor
de aansluitingen van gas en water bij de voordeur
en verleggen en vervangen telecom en elektrakabels. Onderaannemer Schreuders is bij het
project betrokken voor het straatwerk.
Ophoging van de voortuin
Het bewonerspubliek in de Rietvink is erg divers.
Behalve verschillende straten met huur- en
koopwoningen zijn diverse seniorenflats in de
wijk te vinden. Vanwege de smalle straatjes en

de beurt. De collega’s van KWS Infra
Rotterdam maakten een projectfilm
over hoe de rioolvervanging daar in
zijn werk ging.
Scan de QR-code om de film te
bekijken!

ernstige verzakkingen, hebben de werkzaamheden grote impact op de buurt. Het werk vindt,
in sommige gevallen, letterlijk bij mensen in de
voortuin plaats. Zeker in bepaalde delen van de
wijk, waar de verzakkingen het hevigst zijn en
zo’n 80 centimeter moet worden opgehoogd.
Samen met de opdrachtgever adviseert de
combinatie de bewoners over het leveren van
zand en eventuele keerwanden.
De omgeving als belangrijkste stakeholder
Als aannemer pakt de combinatie het omgevingsmanagement op onder regie van de gemeente.
Hiervoor zijn een omgevingsmanager en gebiedsconciërge aangesteld, die de directe contactpersonen zijn in de wijk. Ook kunnen de bewoners
hun vragen en klachten via social media kwijt,
een laagdrempelige manier om contact op te
nemen.
Betrokkenheid van de buurt is voor zowel
opdrachtnemer als opdrachtgever erg belangrijk.
Dit bleek ook bij de officiële starthandeling van
het project op 18 januari met een kunststof
ijsbaan en originele koek-en-zopie-tent. Voor de
leerlingen van basisschool De Zonnewijzer was
een speciale rol tijdens de starthandeling. Naar
aanleiding van een presentatie over veiligheid

rond bouwprojecten maakten zij tekeningen
die op bouwhekdoeken zijn gedrukt. Tijdens de
feestelijke start bevestigden de kinderen samen
met vertegenwoordigers van de gemeente en
aannemer, deze doeken aan de bouwhekken.
De eerste twee fases zijn inmiddels afgerond.
Tot april 2018 volgen er nog 32. Een mooie en
uitdagende klus voor de combinatie KWS Infra
Rotterdam - Gebr. van Kessel, de gemeente
Leidschendam-Voorburg en de bewoners van
de Rietvink!
Gebr. van Kessel
KWS Infra Rotterdam
Gebr. van Kessel Bedrijven
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Pascal Extra (gemeente Heerlen), Paul Brouns ( Adviesbureau Kragten), Erik Colleije (Adviesbureau Kragten) en Ruud Moeskops (KWS Infra Eindhoven)
bespreken de voortgang van het project.

Meten van klanttevredenheid:

achteraf of continu?
Op het project ‘onderhoud open verhardingen
Heerlen’ maakt de gemeente gebruik van Past
Performance meting van het CROW-concept. In
plaats van alleen een meting aan het einde van
het project, kiest de gemeente samen met KWS
Infra Eindhoven om dit ook tussentijds te doen.
Het resultaat? Tevreden gezichten aan beide
kanten van de tafel.
In juni 2016 kwam er budget vrij voor het
onderhoud van de bestrating in Heerlen. “De
uitdaging in dit project zat met name in het
tijdsbestek, aangezien het werk binnen datzelfde
jaar nog gerealiseerd moest worden”, aldus
Pascal Extra, projectleider stadsinfra bij gemeente Heerlen.
KWS scoorde het hoogst met het EMVI-plan en
mocht het werk gaan maken. Ontzorging was
vanaf het begin al een belangrijk item vanwege
het gebrek aan tijd. Volgens Extra was dit nog
wel even zoeken, omdat hij niet gewend was
zoveel verantwoordelijkheid bij de aannemer
neer te leggen.
14
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“In het begin vond ik dit nog wel even spannend.
Maar al snel bleek dit voor iedereen een mooie en
prettige manier van samenwerken.”
CROW Past Performance-meting
Naast ontzorging speelde ook de Past Performance-meting van het CROW een grote rol in dit
werk. Op deze manier ontstaat er ruimte om de
verwachtingen richting elkaar uit te spreken,
hierop te anticiperen én een project tussentijds
eventueel bij te sturen. “Voorheen was die
ruimte er niet. Was je als gemeente niet tevreden
over de manier van werken, dan kreeg die
aannemer de volgende keer gewoon geen
uitnodiging”, aldus Extra.
“Vertrouwen is essentieel”, vertelt Erik Colleije,
directievoerder bij Adviesbureau Kragten. “Het is
belangrijk om continu met elkaar in gesprek te
blijven, wat zoveel mogelijk face-to-face gebeurt.” Dat blijkt al meteen in de eerste vijf minuten van het gesprek, waarin wordt gespard over
een obstakel in de uitvoering. Men luistert naar
elkaars ideeën en al snel volgt een passende

KWS Infra Eindhoven

oplossing. Uitvoerder John van Gils van KWS
koppelt dit meteen terug aan de mannen buiten,
zodat ze verder kunnen met hun werk. Ook voor
hem is dit een prettige manier van samenwerken.
“Ik krijg veel vrijheid om mijn werk naar eigen
inzicht op te pakken, een mooi voorbeeld is de
klachtenafhandeling. Door middel van een
calamiteitennummer voor de omwonenden
kunnen we direct schakelen op het moment
dat er een klacht binnen komt.”
Eén van de belangrijkste ingrediënten voor deze
succesformule is communicatie. Dit geldt niet
alleen voor de projectleiders onderling. “Juíst
ook met de mannen die het werk buiten maken”,
aldus Ruud Moeskops, projectleider bij KWS.
”En dát is uiteindelijk de sleutel tot succes, daar
mogen we met z’n allen hartstikke trots op zijn!”
KWS Infra Eindhoven
@KWSEindhoven

Historie op het plein
Prachtig centerstuk in het
Europaplein was en blijft de
fontein. Deze fontein is een
ontwerp van de Leeuwarder
Chris Fokma en was een geschenk
van de Coöperatieve Zuivelbank
(Later Friesland Bank) in 1963.
Deze bijzondere fontein zal straks
wederom de turbominirotonde
gaan sieren.

Turbominirotonde op historisch
plein in Leeuwarden
KWS Infra Leek

Het Europaplein in Leeuwarden vormt de
kruising van de Noordwestelijke invalsweg
met de stadsring, een druk gebruikt plein.
De vier aanliggende wijken ontsluiten op
het plein. KWS Infra Leek reconstrueert
dit knooppunt tot turbominirotonde met
drie fietstunnels.
Een nieuwe fase voor dit beeldbepalende
stukje Leeuwarden. In 1937 werd daar het
eerste verkeersplein aangelegd. Destijds
genaamd Harlingerplein, in 1958 omgedoopt
tot Europaplein. De zichtbare ovale vorm van
het oude plein komt terug in de parallelwegen,
geaccentueerd door rijen met nieuwe bomen
en daaronder betonnen zitelementen.
Het nieuwe Europaplein is zo ontworpen dat het
verkeer op de stadsring beter kan doorstromen.
De turbominirotonde draagt hieraan bij doordat
auto’s voordat ze de rotonde opgaan één van de
rijstroken en daarmee hun richting kiezen.

Naast het plein wordt ook de Harlingerstraatweg
aangepakt, om de verbinding tussen het plein en
de Noordwestelijke invalsweg te verbeteren.
De aangrenzende fietspaden worden verbreed
en deels gecombineerd met parallelwegen,
deze oplossing zie je ook op de stadsring terug.
De Schrijversbuurt krijgt een extra toegang
vanaf de stadsring.
Uitvoering met oog voor de omgeving
Maar voor het zover is, moet met zo weinig
mogelijk overlast voor de omgeving een complete
metamorfose plaatsvinden. Dat is een flinke uitdaging als je het over binnenstedelijk bouwen hebt.
Om de doorstroming van het verkeer tijdens
de uitvoering te waarborgen, heeft KWS de
bestaande rotonde tijdelijk omgevormd naar
een stervormige rotonde. Zo is er ruimte voor de
bouwkuipen van de fietstunnels. De sterrotonde
is erg overzichtelijk en daarmee ook veiliger,
een belangrijk aspect voor KWS in dit project.

Daarnaast is de uitvoering van de oplossing
relatief eenvoudig, de aanleg is niet erg ingrijpend en de vorm van de sterrotonde is gemakkelijk aan te passen op de beschikbare ruimte.
Tijdens de aanleg van het nieuwe verkeersplein
worden de fietsers buiten het projectgebied
omgeleid, om voor hen een veilige situatie te
creëren gedurende het project.
Veilig voor alle weggebruikers
Als de turbominirotonde klaar is, kunnen fietsers
en voetgangers aan drie zijden gebruikmaken van
de tunnels om het autoverkeer ongelijkvloers te
kruisen. Dit maakt het voor deze kwetsbare
weggebruikers een stuk veiliger. Alleen aan de
kant van het centrum komt geen tunnel, deze
weg is relatief rustig en dus veilig over te steken.
KWS Infra Leek
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Primeur: burgers
beïnvloeden betaling

Gebr. van Kessel
M.J. Oomen

Gebr. van Kessel Onderhoud en M.J. Oomen Groep zijn, onder de naam Incudem, een innovatieve samenwerking aangegaan met gemeente Loon op Zand.
Sinds 1 januari voeren zij voor minimaal twee jaar het beheer en onderhoud van groen, wegen en riolering uit. Het bijzondere aan dit project: de betaling
geschiedt op basis van de waardering van inwoners en ondernemers voor de openbare ruimte.

Deze manier van burgergericht beheer is een
primeur in Nederland. Gemeenten moeten steeds
meer taken uitvoeren, maar met minder budget
en mensen. Hierdoor komt de kwaliteit van de
openbare ruimte in gevaar. Samenwerken in
netwerken van bedrijven, overheden en burgers
wordt dan ook steeds belangrijker.
Samen met de gemeente Loon op Zand onderzoekt Incudem in deze pilot hoe tevreden burgers
zijn over het onderhoud in hun buurt. Dit is
vervolgens van invloed op de betaling van de
leveranciers. Het doel is uiteindelijk een toenemende burgertevredenheid en optimale betrokkenheid van de inwoners en ondernemers.
In 2017 ligt de focus op het onderzoeken van
wat inwoners en ondernemers belangrijk en
minder belangrijk vinden in de openbare ruimte.
Vanuit deze beginsituatie wordt beoordeeld
hoe het onderhoud aangepast kan worden naar
de wensen van de inwoners en ondernemers.
In 2018 zal de waardering van de inwoners van
Loon op Zand daadwerkelijk invloed hebben op
de betaling van de leveranciers, waaronder
Incudem.
16
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Via de app je waardering doorgeven
Door middel van een speciaal ontwikkelde app
kunnen inwoners en ondernemers hun waardering geven over de openbare ruimte. Dit is een
onderdeel van de communicatie dat een belangrijke rol gaat spelen bij het ophalen van informatie van inwoners en ondernemers.
“Wij geloven zo sterk in deze manier van samenwerken en in onze expertise, dat wij onze
betaling als leveranciers afhankelijk stellen van
de waardering van de gebruiker”, aldus Peter van
der Wee, directeur van de M.J. Oomen Groep.
“Dat vraagt om écht samenwerken vanuit een
gezamenlijk geloof en belang. Met deze pilot
willen we burgers en bedrijven meer invloed
geven op het beheer en onderhoud van hun
woon- en werkomgeving. Daarbij monitoren we
continu wat het effect is van onze activiteiten,
zodat we hiervan kunnen leren en hierop onze
dienstverlening kunnen aanpassen.”
Met dit contract wordt tevens bijgedragen aan
werkgelegenheid voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen de kans om in te

stromen in het reguliere arbeidsproces. Hiervoor
werkt Incudem samen met Baanbrekers. Deze
regionale, publieke onderneming voor werk en
inkomen voert een groot deel van het groenonderhoud in Loon op Zand uit.

@MJOomenGroep
M.J. Oomen Groep

@gebrvkessel
Gebr. van Kessel
Gebr. van Kessel Bedrijven

Statistieken
• 660 meter kademuur
• 9.000 ton asfalt
• 13.000 m² straatwerk
• 8.500 m1 natuursteen banden
• 119 bomen

Een herinrichting midden in de stad inclusief een
nieuwe gracht én het verleggen van glasvezelkabels: een multidisciplinair project van KWS Infra
Amsterdam-Heerhugowaard voor Gemeente
Amsterdam.
De De Boelelaan is de ontsluitingsweg van
zakendistrict Zuidas en loopt parallel aan de
ringweg A10 Zuid. Het VU Medisch Centrum en
de Vrije Universiteit Amsterdam liggen aan deze
weg. Naast de herinrichting van de weg realiseert
KWS een nieuwe brede gracht. Beide onderdeel
van het project ‘De Boelelaan Oost’, de tweede
fase in de complete herinrichting van de belangrijkste toegangsweg van Zuidas.
Een nieuw stukje gracht
Onderdeel van het werk is een nieuw stuk gracht
bij de Boelegracht. De plaatsing van 660 meter
aan damwanden is trillingvrij gedaan vanwege de
vele kantoren in de omgeving.. Na het aanbrengen van beton voor de kade is de damwand
bekleed met schoon metselwerk en afgewerkt
met een rollaag. Na de afwerking startte het

Uitdagende
herinrichting midden in
Amsterdam
KWS Infra AmsterdamHeerhugowaard

graafwerk tot de definitieve diepte. Eind april is
de nieuwe gracht aangesloten op de bestaande
gracht en in werking getreden
Glasvezelkabels verleggen zonder fouten
Organisaties zijn sterk afhankelijk van het
internet. “De glasvezelkabels binnen dit project
voorzien bedrijven en instellingen zoals het
VUmc, Vrije Universiteit Amsterdam, ABN-AMRO
en Google Nederland van supersnel internet.
Het verleggen van deze kabels is dan ook een
precisie-operatie waar geen fouten zijn veroorloofd,” aldus projectcoördinator Bart Luyten
van KWS. De gehele coördinatie met de diverse
kabelbedrijven is verzorgd door KWS. Door de
goede samenwerking tussen de Gemeente
Amsterdam en KWS is het verplaatsen van de
kabels goed verlopen.
Inrichting rijbanen
De De Boelelaan Oost wordt over de gehele
lengte twee keer een tweebaansweg met extra
rijstroken voor afslaand verkeer. Dit moet goede
doorstroming garanderen. De kruising met de

Europaboulevard is voorbereid op een toekomstige verbreding van de A10 Zuidasdok. Door het
gebruik van natuursteen in het straatwerk en een
bomenrij aan beide zijden krijgt de weg de
uitstraling van een laan. Dit maakt het plaatje
compleet en zorgt voor een upgrade van deze
belangrijke verkeersader van Zuidas.
Met uitzondering van een aantal weekendafsluitingen blijven de verkeerstromen doorlopen
tijdens het werk. Doordat KWS een extra
rijstrook beschikbaar stelde was de verkeershinder minimaal. Begin mei is het noordelijke deel
van het project De Boelelaan Oost ingericht,
zodat het eind mei kan worden vrijgegeven voor
het verkeer. Het zuidelijke deel van het project
levert KWS op voor het einde van het jaar.
@KWSInfraAmsHhw
KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard
@kws_ams_hhw
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BIM-aanbesteding in
Rotterdamse pilot

KWS Infra Zwijndrecht

In de Rotterdamse wijk Nesselande
worden aan het Louis Aragonplein
een aantal nieuwe woningen
gebouwd. Dit gebeurt in 4 fasen
waarbij het ontwerp en het woonrijp maken van dit plein door KWS
worden verzorgd. Het woonrijp
maken bestaat hoofdzakelijk uit het
aanleggen van elementenverhardingen en asfaltverhardingen, het
plaatsen van straatmeubilair en
het realiseren van een fietsbrug.
BIM
Het werk, dat door KWS Infra
Zwijndrecht is aangenomen middels
een EMVI-aanbesteding, is een
pilot-project voor de gemeente
Rotterdam. Naast een geïntegreerde contractvorm (UAVGC) wordt
gebruik gemaakt van een Bouw
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Informatie Model (BIM). Het doel
van deze aanbestedingsvorm is om
de kennis en kunde van zowel de
opdrachtgever als de aannemer te
bundelen gedurende het ontwerp-,
voorbereidings- en uitvoeringsproces van civiele projecten. Het BIM is
samen met de vraagspecificatie de
vervanger van het gebruikelijke
bestek en tekeningen.
Dit model bestaat uit een 2D-model, met daaraan de eigenschappen,
informatie en objecteisen van het
project gekoppeld. Alle bijbehorende gegevens kunnen eenvoudig
opgeroepen worden door op de
tekening op de rijbaan te klikken of
door in de legenda de kleur aan te
klikken. Naast de gegevens van het
object zijn ook de van toepassing
zijnde eisen direct af te lezen.

Een BIM-voorbeeld van de straatstenen op de rijbaan uit deze pilot

Van ontwerp tot oplevering
Het gebruik van het BIM stopt niet
nadat de aanbesteding is geweest.
Onderdeel van het contract is ook
het uitwerken en ontwikkelen van
het technische uitvoeringsontwerp.
Het concept-ontwerp dat in het
model is verwerkt, is door KWS
geoptimaliseerd met de vrijheid om
eigen keuzes te maken binnen de
gestelde eisen. Hierdoor kan een
ontwerp op het uitvoeringsplan
aangepast worden en kunnen
faalkosten gereduceerd worden.
Bij de oplevering van elke fase zal
het BIM wederom worden gebruikt.

De revisiegegevens vanuit de
uitvoering kunnen terug in het
model geplaatst worden.
Van ontwerp tot aan oplevering
alle informatie gevangen in één
Bouw Informatie Model!
Meer weten? Neemt contact op
met KWS Infra Zwijndrecht
E| zwijndrecht@kws.nl
@KWSInfraZwijn

Slim beheer en onderhoud van het
Tilburgse riool
M.J. Oomen

Een kostenbesparend en functioneel riool
Het Tilburgse rioleringsstelsel omvat 1000
kilometer aan riool. M.J. Oomen vbeheert en
onderhoudt dit stelsel op basis van een risicoprofiel. Hiervoor is inzicht nodig in de relatie
tussen de werkzaamheden in het rioolbeheer en
de gevolgen daarvan voor de burgers en bedrijven. Doordat alleen wordt geïnvesteerd in het
riool waar dat daadwerkelijk nodig is, ontstaan
in de verschillende gebieden binnen de gemeente verschillen in de wijze van rioolbeheer. De
grote voordelen van deze vernieuwende manier
van rioolbeheer is kostenbesparing in combinatie met een waarborg voor een functionerend
rioolstelsel.
In het rioolbeheer vindt een duidelijke
verschuiving plaats aan de hand van het
vraagstuk: moet het beheer ingericht
worden op basis van prestatie en effect in
plaats van op inspanning? Ook gemeente
Tilburg ziet het succes van het nieuwe
beheer en onderhoud en bracht deze vraag

op de markt. Door middel van Best Value Procurement is M.J. Oomen Groep, samen met SUEZ en
RIONS, de partner geworden voor gemeente
Tilburg in dit vraagstuk. Voor minimaal vier jaar
neemt de civieltechnische onderneming het
rioolbeheer in de gemeente voor zijn rekening
op basis van prestatie en effect.

De eerste stappen naar slim rioolbeheer zijn
gezet in de gemeente Tilburg!
@MJOomenGroep
M.J. Oomen Groep

KWS.nl is vernieuwd!
Volg ons ook op social media
@KWS_Infra
@kwsinfra
KWS Infra
KWS_infra
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Uitvoerder Bas Davidson van KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard inspecteert de projectlocatie

Strijd tegen het water

KWS Infra AmsterdamHeerhugowaard

‘Combinatie Tessel’ bestaande uit Boskalis en KWS is juni 2016 gestart met het project ‘versterking Waddenzeedijk Tessel’. Het project omvat het ontwerp en de
realisatie van de versterking van 14 kilometer Waddenzeedijk. Het projectgebied strekt zich uit tussen de polder Wassenaar in het noorden en het Horntje in het
zuiden en is opgedeeld in 9 secties. Naast het versterken van de Waddenzeedijk worden drie verouderde gemalen vervangen. Dit zijn de gemalen bij de Schans,
Eijerland en Dijkmanshuizen.

Een eigen veerdienst
Combinatie Tessel zal tijdens dit project gebruik
maken van een eigen veerdienst naar Texel. Op de
Waddenzeedijk wordt op drie locaties aangeland,
waardoor materiaal dicht bij de sectie waar het
verwerkt wordt, aan land komt. Deze eigen veerdienst zorgt ervoor dat de TESO niet extra belast
wordt in het hoogseizoen. Door de kortere rijroutes
die met de veerdienst gecreëerd zijn, zorgt de
combinatie bovendien voor minder transportbewegingen en dus minder CO2 uitstoot.
Ecologie
Het project ‘Waddenzeedijk Tessel’ ligt aan een
door Natura 2000 beschermd gebied. Dit zorgt
soms voor interessante uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan zeehonden, vissen en vogels waar

Uitgave van
KWS, afdeling Communicatie, Postbus 217,
4130 EE Vianen. Markant vindt u ook op onze
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