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‘Samen met de klant tot
de beste oplossing komen’
“Bij Aquavia vindt u dé beton- en waterbouwspecialisten van KWS Infra. We werken aan
toonaangevende bouw- en onderhoudsprojecten voor onder meer Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeentes, havens en de industrie. Onze kracht is dat wij vanaf het allereerste
begin betrokken zijn en meedenken met onze klanten om samen tot de beste oplossing te
komen. Daarbij combineren we de flexibiliteit en persoonlijke aanpak van een klein bedrijf
met de vele mogelijkheden en faciliteiten van onze moederorganisatie. Aquavia is een
belangrijke waterbouwkundige speler in Zuidwest-Nederland, een gebied met veel potentie,
waar we onze activiteiten de komende jaren verder uitbreiden. Bijvoorbeeld op het gebied
van staalconstructies en de petrochemische industrie, waarvoor we nu al regelmatig werken
aan de infrastructuur. We investeren daarvoor flink in nieuw materieel en nieuwe medewerkers, zodat we nog breder inzetbaar zijn en al onze klanten van a tot z kunnen ontzorgen.”

René van Pelt

bedrijfsleider Aquavia

Rob van Koeveringe
bedrijfsleider KWS

‘De kracht van onze organisatie zit in onze 120 mensen’

Rob van Koeveringe werkt al meer dan 25 jaar bij KWS, waarvan de laatste jaren als bedrijfsleider; een multidisciplinaire functie
met veel verantwoordelijkheid. “De kracht van de organisatie zit in de lokale bekendheid en betrokkenheid van onze 120 mensen.
Zij wonen allen binnen ons werkgebied Zeeland/West-Brabant. We willen bekend zijn met onze omgeving en met de vraag van onze
klanten. Hierdoor is het makkelijker om die vraag te begrijpen en deze te kunnen vertalen in de kwaliteit die hoort bij ons bedrijf.”
“Deze kwaliteit begint op de ‘calculatie’ en gaat via de juiste werkvoorbereiding richting uitvoering. Binnen alle facetten wordt er
steeds meer verwacht; voor onze klant moet het duidelijk zijn dat KWS Infra hierin meerwaarde biedt. Het aansturen van zo’n breed
scala van mensen blijft een uitdaging, ook elk werk heeft zijn uitdaging. Het mooiste is om daar het beste naar boven te halen.
Uiteindelijk moet aan het einde van het werk trots de boventoon voeren, voor zowel klant als werknemer!”

KWS DNA bepaalt
het succes!
“Al meer dan 30 jaar werk ik bij KWS, waar ik ooit begon
als stagiair en opklom tot directeur KWS Infra Roosendaal/
Sas van Gent. De kans krijgen om je verder te ontwikkelen;
ook dat is KWS! Dat maakt KWS extra aantrekkelijk
voor jonge medewerkers. Want de wereld om ons heen
verandert snel en dat geldt ook voor ons werkgebied.
Een goede infrastructuur speelt daarin letterlijk en
figuurlijk een grote rol. De Nederlandse economie
is afhankelijk van deze infrastructuur. Innovatie
in techniek vormt een belangrijk aspect in de
verwerving en uitvoering van onze werken. De
kracht van KWS komt volledig tot haar recht in
de manier waarop wij het uitvoeren. Binnen
onze organisatie sturen we dagelijks op een
verdere optimalisatie van onze werkprocessen.
Dat doen wij meer en meer volgens de richtlijnen
van Lean Management, door ons vertaald in het
werkproces Samen Slimmer Bouwen!
Het fundament onder ons werk zijn onze kernwaarden
veilig, duurzaam en integer. Of we nu werken aan de
Zeeuwse kust of in het centrum van Den Bosch, KWS Infra
Roosendaal/Sas van Gent is een herkenbare betrouwbare
partner voor private en openbare opdrachtgevers in de
regio met korte lijnen naar u als klant!”

Martin Dees

directeur KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent, Aquavia en
M.J. Oomen riool- en betontechniek

Jan Hesselberth
bedrijfsleider KWS

‘Nieuw asfalt bestaat voor bijna 75% uit gerecycled materiaal’

“Asfalt Centrale Roosendaal is in de loop der jaren steeds ‘groener’ geworden. Nieuw asfalt bestaat tot wel 75% uit gerecycled
materiaal. De werkvoorbereiding kan tot op de kilogram nauwkeurig een hoeveelheid inmeten dankzij GPS. Dit voorkomt
overschot. Asfalt Centrale Roosendaal is centraal gelegen in het marktgebied van KWS Roosendaal/Sas van Gent.”
“Door gebruik te maken van ons speciale Asfalt Logistiek Informatie Systeem is er direct contact tussen de asfaltcentrale en de
uitvoerders. Dit verhoogt de efficiëntie door timing van de aanvoer op locatie. De verwerking van het asfalt gaat steeds sneller
en we draaien bij grote projecten tot 24/7. We halen dan ca. 180 ton per uur. Er is een toename in de speciale asfaltsoorten. De
KWS R&D afdeling in Vianen blijft vernieuwen en innoveren. Nieuw in asfaltland is ook de reflecterende en geluidsdempende
asfaltlaag met een lichteffect. Daardoor veiliger en duurzaam.”

Peter van den Adel
projectleider KWS Infra

Roosendaal/Sas van Gent, Zeeland

‘KWS beheerst alle disciplines’

“Wat mij als projectleider bij KWS aanspreekt, is dat wij alle disciplines zelf
beheersen. We werken regelmatig op basis van een UAV-GC aanbesteding. Dit
betekent voor de projectleider dat hij inzicht heeft in het hele ontwerp én de
contacten met de opdrachtgever onderhoudt. Deze combinatie, naast de grote
diversiteit van werk, maakt mijn werk ontzettend leuk.”

Sprundel, M.J. Oomen
riool- en betontechniek
Vestigingskantoor Roosendaal /
Roosendaalse Asfalt Centrale (RAC)

Kantoor ‘s Heer Arendskerke

Kantoor Sas van Gent
Actief in heel Nederland

‘Sneller schakelen maakt het werk boeiend’

“Directe betrokkenheid vanaf aanbesteding van de opdracht, het nauwe contact met de

Johan Karelse
projectleider KWS Infra

Roosendaal/Sas van Gent, Zeeland

opdrachtgever, het tijdspad, de kosten en de omgang met de omgeving: alles is strak
geregisseerd. Na 20 jaar werken in deze sector vind ik dit eerlijk gezegd nog steeds een
cadeautje! Sneller schakelen op nieuwe aspecten binnen ons werk maakt het boeiender
maar ook lastiger, maar ik ga die uitdaging graag aan!”

Patrick Snijders
projectleider KWS Infra

Roosendaal/Sas van Gent, West-Brabant

‘Een project moet goed onderbouwd zijn’

“Er zijn veel zaken veranderd in mijn functie onder andere door de gewijzigde vraag uit
de markt. De projecten dienen vanaf de start goed gepland te zijn, zodat het project van
aanvraag tot oplevering goed onderbouwd is. Dat betekent ook het correct registreren
van alle uitgevoerde fasen en bewaking van het budget. Als een project dan uiteindelijk
binnen die gestelde normen wordt opgeleverd, dan kan ik daar echt van genieten!”

‘Kwaliteit lever je door betrokkenheid
en passie in je werk te steken’
“Als Bedrijfsbureau zijn wij eigenlijk het begin én einde van een project. Het begin, omdat
wij op basis van de vraag van de klant in een offerte of bijvoorbeeld EMVI-plan voorstellen
hoe het werk kan worden uitgevoerd. Materialen en constructies, maar ook bijvoorbeeld
omleidingsroutes: voor de eerste schep in de grond gaat hebben wij het op de ontwerptafel
al een keer gebouwd. Als Bedrijfsbureau staan we ook vaak aan de basis van het implementeren van nieuwe ontwikkelingen en systemen, omdat hiervoor projecten nodig zijn waarin
we als KWS kunnen ontwikkelen en innoveren. Onze grote kracht is daarbij dat we allemaal uit de regio komen en het gebied door en door kennen. En de medewerkers van ons
Bedrijfsbureau komen allemaal uit de praktijk, de uitvoering. Daardoor kunnen we zowel
grote als kleine klanten uit alle mogelijke branches vanuit de inhoud adviseren. Het eind
van een project zijn we omdat wij graag terughoren of de klant na afloop tevreden is met
het resultaat. Daar kunnen we voor de toekomst van leren om nóg beter aan te sluiten bij
de wensen van de klant.”

René Reijngoudt

hoofd bedrijfsbureau KWS Roosendaal/Sas van Gent

Ik ben nog niet zo lang in dienst maar Aquavia is voor mij geen onbekende. Ik heb hier
stage gelopen en ben nu eigenlijk terug op de oude nest. Ik vind het fijn om een diversiteit
aan projecten hier te kunnen uitvoeren. We hebben veel verschillenden soorten opdrachten, spoor, kleine beton werken en het ambachtsschap dat wij kunnen oppakken in onze eigen werkplaats. Aquavia is uniek doordat we direct kunnen schakelen voor onze opdrachtgevers. Dit kan doordat we eigen varend materieel en een eigen werkplaats hebben. Wij
plannen alles zelf in en kunnen van begin tot het einde onze werkzaamheden zelf plannen.
Onze eigen collega’s zijn zeer flexibel en bereid om snel te schakelen zodat het werk voor
de klant altijd doorgang kan krijgen.

Manno Buijsrogge projectleider Aquavia

‘Bij KWS kennen we het gebied door en door’

“Als projectleider sta ik voor de integraliteit in de samenwerking met andere partijen. Zo
bereiken we een optimaal resultaat voor onze klanten. Door vooraf de klantvraag goed

Jack Backx

projectleider KWS Infra
Roosendaal/Sas van Gent, West-Brabant

helder te krijgen, worden de wederzijdse verwachtingen en belangen snel duidelijk. De
kracht van KWS vind ik dat onze mensen zelf in de regio wonen. We hebben daardoor
lokale gebiedskennis, weten wat er speelt en zijn extra gemotiveerd om er iets moois van
te maken. Ik krijg altijd een kick als ik over een van onze eigen projecten rijd!”

‘Het water, dat is
onze grootste
uitdaging!’
Jacco van de Velde

“KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent is mede
door de kennis en ervaring van dochterbedrijf

Bedrijfsleider integrale onderhoudscontracten

Aquavia één van de toonaangevende
infrabedrijven voor Rijkswaterstaat,
gemeentes, de havens en industrie. Dankzij
de integrale onderhoudscontacten voor de
Westelijke vaarwegen van Schelde-Rijn Noord,
waaronder de Kreekrak- en de Krammersluizen, tot en met
de totale Oosterscheldekeringsroute, maar ook de tunnel
en het aquaduct in de A58, zijn wij uitgegroeid tot een
professionele onderhoudsorganisatie met een eigen kantoor
in ‘s Heer Arendskerke. We lopen in vakmanschap
voorop als het gaat om de totale implementatie
van UAV-GC contracten en de ontwikkelingen die
hierin plaatsvinden. De combinatie waterbouw,
civiele techniek en wegenbouw maakt ons

Marleen Huijsmans

bedrijf een zeer belangrijke regionale speler
in Zuidwest-Nederland. Naast waterwerken

Contractmanager

in het Delta-gebied onderhouden wij ook
een deel van de Maas in Noord-Limburg en de
Hollansche IJsselkering in Capelle aan den IJssel.
De integrale aansturing en risicobeheersing vragen
veel verantwoordelijkheid van de eigen organisatie.
Door onze platte organisatie en korte lijnen hebben wij een
voorsprong.”

Aquavia: sterk in waterwerk

MVO, kwaliteit en veiligheid

Aquavia BV, gevestigd in Sas van Gent, is een slagvaardige,

De kernwaarden binnen ons bedrijf zijn veiligheid, betrouw-

overzichtelijke onderneming en onderdeel van KWS

baarheid, kwaliteit, verantwoordelijk gedrag en vakmanschap.

Infra Roosendaal/Sas van Gent. Aquavia is specialist in

Vanuit deze waarden werken onze medewerkers aan uw project.

waterwerken en sterk in het uitvoeren van onderhoud aan

KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent wil bij de realisatie van

grootschalige en kleinschalige waterwerken. Onderhoud- en

haar projecten op maatschappelijk verantwoorde wijze onder-

calamiteitenopvolging van diverse belangrijke vaarwegen

nemen. Integriteit en duurzaamheid staan hoog op de agenda.

en kunstwerken behoren al jaren tot ons dagelijks werk. Wij

Het gebruik van gerecycled asfalt is inmiddels zo’n 75%. Met een

hebben een goede naam opgebouwd in het onderhouden

goed omgevingsplan wordt de omgeving zo min mogelijk belast.

van belangrijke kanalen, vaarwegen en (zee)havens.

Oosterscheldekering Zeeland

Innovatie

Tot 2019 is KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent betrokken

KWS steekt regelmatig haar nek uit met het aanbieden

bij het in stand houden en monitoren van en informeren

van innovatieve oplossingen. Daar ligt de basis voor maat-

over de status van de Oosterscheldekering. Daarnaast

schappelijke betrokkenheid en oog voor de toekomstige

zorgen we voor zogenaamd upgrade werkzaamheden in

ontwikkelingen in weg- en waterbouw. Een van de laatste

het beheergebied van Rijks-waterstaat Dienst Zeeland,

innovaties is het Plastic Road concept, een holle weg van

waterdistrict Zeeuwse Delta.

gerecycled plastic! Ook in de verwerking van asfalt zijn nog
steeds ontwikkelingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van
lichtweerkaatsend asfalt en geluiddempende samenstellingen.

Een selectie van onze gerealiseerde projecten
Aanleg

Veiligheid staat altijd voorop. KWS Infra volgt het

bedrijfsterrein

Dinteloord + Straatwerkzaamheden

asfalt Suiker Unie Dinteloord + Asfalt Piet Klerkx Waalwijk + Wielerexperience

programma WAVE (Wees Alert! Veiligheid Eerst!)

Roosendaal + Asfalt

Alle medewerkers zijn getraind om volgens het

kassencomplex

Vught + Groot

Dinteloord + Infrastructuur

‘s-Hertogenbosch + Groot

appartementencomplex

WAVE principe te werken en te handelen.
Niet voor niets is het aantal ongevallen

rotonde

haven Moerdijk + Reconstructie De la Reijweg Breda + Zuurbestendig

onderhoud

A58,

N57,

asfaltonderhoud

bouw
gemeente

N59 + Asfaltonderhoud + Schouwen-

Duiveland + Asfalt zuurbestendige kuilplaat veehouder Schore + Asfalt onderhoud wegen

binnen onze organisatie tot een

Zeeland + Seaports + Reconstructie N665 en fietspaden Arnemuiden-Lewedorp + Herinrichting

minimum gedaald!

buitenterrein ADR-ziekenhuis Goes + Herinrichting P+R station Kruiningen + Verhardingen + sportpark
Het

Schenge

Goes + Asfalt

wijnboerderij

Dreischor + Bestrating

Gamma

Goes + Drainage

Duinhof

Cadzand + Le Rivage vakantiepark Nieuwvliet + Herstel houten brug Sas van Gent + Schoonmaken haalkommen
sluis

Vlissingen + Wisseling

sluisdeur

Krammer

jachtsluis + Betonnen

voorzetwand

brug

Sluiskil + Aanleg

spoorontsluiting Axelse Vlakte II Terneuzen + Herstel houten ophaalbrug Oostkade Terneuzen + Renovatie wachtsteiger
Goesse Sas + Vernieuwing Veerhaven Terneuzen Fase 3 + Herstel tankterpen Neste Sluiskil + herstellen stortebed
Krammersluizen + Aanbrengen geleidepalen Damen Shiprepair Vlissingen + Herstel schade Calandbrug + asfalt speeltuin Bergen
op Zoom + Herinrichting Rondweg Oost Steenbergen + Herstel asfalt bedrijfsterrein Krabbendijke + bouwrijp maken Spoorzone
Goes + Herinrichting terrein Brede school Hulst + Strandbalkons Cadzand-Bad, fase 2 + Onderhoud bruggen Steenbergen + Renovatie
Kade te Veere + Afwatering bedrijfsterrein De Hoop Terneuzen + Remming kade Heros + Onderhoud Vaarwegen Zeeuwse Delta

KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent is
een breed georiënteerde aanbieder in de
wegenbouw en in waterwerken. Met de aanleg
van grote, gecompliceerde en multidisciplinaire
(infrastructurele) projecten evenals kleinschalige projecten voor lokale overheden en
private partijen zijn wij een regionaal bedrijf
met een landelijke basis. Op landelijk niveau is
KWS marktleider in de wegenbouw.
KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent kan
specialistische werkzaamheden uitvoeren en
voor elk project een totaaloplossing bieden.
Meer dan honderd jaar ervaring maakt ons
de juiste partij voor infrastructurele projecten
met een breed scala aan werkzaamheden en
contractvormen.
KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent
Roosendaal
Ziel 12, 4704 RS Roosendaal
Postbus 1352, 4700 BJ Roosendaal
T 0165 58 40 00 | F 0165 58 00 01
E roosendaal@kws.nl
Sas van Gent
Wervenweg 3, 4551 MC Sas van Gent
T 0115 47 16 53 | F 0115 47 23 57
E sluiskil@kws.nl
‘s Heer-Arendskerke
Nijverheidsstraat 18,
4458 AV ‘s-Heer Arendskerke
T 0165 58 40 00 | E info@kws.nl
Aquavia
Wervenweg 3, 4551 MC Sas van Gent

volg ons!

facebook

T 0115 47 16 53 | F 0115 47 23 57
E sluiskil@kws.nl
www.aquavia-kws.nl

LinkedIn

Roosendaalse Asfalt Centrale (RAC)
Ziel 14, 4704 RS Roosendaal
T 0165 39 39 97

www.kws.nl
www.asfaltofferte.nl

twitter

KWS-BouwApp

