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Vorig jaar namen wij ingenieursbureau CAE over

Hoe leuk is het dat, nu CAE onderdeel is geworden van

van oprichter en (mede-)eigenaar Hans Ketel. Ik ken

Iv-Groep, wij betrokken zijn bij de projecten van Blijdorp.

Hans al lang. Samen zaten we een aantal jaar in de

Hoe mooi moet het zijn voor onze constructeurs om aan

Toetsingscommissie (TC) van het Constructeursregister.

zulke projecten te mogen werken. In deze Ivormatie kunt

De TC nam assessments af van kandidaten voor het

u daar meer over lezen. Net als over andere bijzondere

Constructeurs- en Ontwerpersregister. Hans was zelf

projecten waarin alles mogelijk is.

een bevlogen constructeur. Hij kon prachtig vertellen
over wat goed ging en wat fout bij constructies. In de

Zorgwekkend is het bericht van eind oktober 2020 dat

examens die we afnamen wist hij ook altijd snel de

ook Blijdorp hard geraakt wordt door de coronacrisis

juiste vragen te stellen, die duidelijk maakten of de

en dat zij gedwongen zijn van een aantal medewerkers

kandidaat geschikt of ongeschikt was voor het register.

afscheid te nemen. Blijdorp is meer dan een dierentuin.

Zo enthousiast Hans was voor het constructeursvak, zo

Blijdorp hoort bij de stad Rotterdam. Zij verdienen

mogelijk nog enthousiaster was hij voor alles wat zich

speciale steun van ons allemaal.

afspeelde bij dierentuin Blijdorp. Voor CAE was Blijdorp
een vaste relatie. Al lange tijd ondersteunde CAE de

Ik wens je veel leesplezier!

dierentuin bij nieuw- en verbouwprojecten. Maar wat
Hans vooral enthousiast maakte, waren de dieren. Ook

Rob van de Waal

daar kon hij mooi over vertellen en ik vond het leuk

Algemeen directeur Iv-Groep

naar hem te luisteren.

Zijn verhalen waren voor mij als een
soort van déjà vu.

“BLIJDORP IS MEER 				

DAN EEN DIERENTUIN”

Zijn verhalen waren voor mij als een soort van déjà
vu. Mijn vader was een echte Rotterdammer. In zijn
jeugd kwam hij veel in Blijdorp en mocht dan helpen
bij het voederen van de dieren, het schoonmaken
van de verblijven en het uitvoeren van allerlei
onderhoudsklussen. Ook mijn vader vertelde graag
over die tijd. Blijdorp had een speciaal plekje in zijn hart.
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Sofia HVDC-platform vereist
innovatie in technologie en
engineering

“TECHNISCH EEN 								

VAN DE GROOTSTE 						
OFFSHORE UITDAGINGEN”

Op 195 kilometer voor de kust van Noord-Oost

Borwin Alpha (400 MW), Dolwin Alpha (800 MW)

Engeland, in het gebied dat bekend staat als

en Helwin Béta (690 MW) platforms en diverse

de Doggersbank, wordt een van de grootste

engineering- en ontwerpstudies zoals de 2 GW

windparken van Europa gerealiseerd: Sofia

offshore netaansluiting FEED voor TenneT.

Offshore Wind Farm. Dit windpark is het grootste
project in de huidige ontwikkelingsportefeuille
van RWE Renewables. Met 100 windturbines, met
een totaal vermogen van 1,4 gigawatt, en een

Volledige verantwoordelijkheid
over de engineering en platformsysteemintegratie.

innovatief high voltage direct current (HVDC)

SOFIA

Sunderland

REDCAR

Sofia cable corridor

Middlesbrough
Lackenby Substation

platform kan dit windpark in de toekomst circa 1,2

In juli 2020 tekende Iv-Offshore & Energy het

miljoen Britse woningen voorzien van duurzame

early works contract om voor het Singaporese

energie. Het Sofia HVDC-platform, dat in het hart

Sembcorp Marine Offshore Platforms Pte Ltd het

van het windpark zal worden geïnstalleerd, wordt

detailontwerp van de topside en het jacket te maken

een van de grootste en meest krachtige offshore

van het Sofia HVDC-platform. Iv-Offshore & Energy

HVDC-platforms die er op dit moment bestaan of

ondersteunt Sembcorp Marine bij de inkoop van

in aanbouw zijn. Het platform komt ver uit de kust

alle auxiliary equipment en GE Renewable Energy’s

te staan en wordt op afstand bedienbaar, en dat

Grid Solutions business (GE) levert het HVDC-

brengt nog een interessante transportuitdaging

equipment. Als engineering partner van Sembcorp

met zich mee ten aanzien van de telecommast van

Marine heeft Iv-Offshore & Energy de volledige

25 meter hoog.

verantwoordelijkheid over de engineering en de
platform-systeemintegratie en ondersteunen wij

REDCAR

York

Hull
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Groots in afmetingen en projectomvang

Sembcorp Marine bij engineeringvraagstukken in

Het Sofia HVDC-platform is een van de grootste

gesprekken met onder andere RWE Renewables

offshore wind platforms waaraan

als eindklant en GE als partner. Het platform wordt

Iv-Offshore & Energy tot nu toe heeft gewerkt.

uiteindelijk door Sembcorp Marine gebouwd op een

Hiervoor was Iv-Offshore & Energy betrokken bij de

van hun werven op Batam in Indonesië.
7

Van wind naar groene energie

wanneer deze gereed is, op een schip door het

Het Sofia windpark heeft een totaal oppervlakte van

Suezkanaal wordt getransporteerd, maar de topside

593 km . Een netwerk van ongeveer 370 kilometer inter-

met de telecommast past niet onder de brug over het

array-kabels zal de door de windturbines opgewekte

Suezkanaal door. Aan Iv-Offshore & Energy de taak om

elektriciteit naar het Sofia HVDC-platform transporteren.

daar iets op te bedenken.

2

Het platform zet deze elektriciteit vervolgens om van
66 kilovolt (kV) wisselstroom (AC) tot 320kV gelijkstroom

Equipment inpassen blijft een puzzel

(DC). Twee circa 220 kilometer lange exportkabels, die

De afmetingen van het platform zijn enorm en

samen één hoogspanningsgelijkstroomcircuit vormen,

toch blijft het een puzzel om al het equipment in te

transporteren de stroom van het windpark naar het

passen. Het grote vermogen van het windpark vraagt

Lackenby substation aan de kust.

vanzelfsprekend ook om meer of grotere equipment
op het platform. De indeling van het platform moet

Zo’n groot vermogen vraagt
vanzelfsprekend ook groter of meer
equipment.

“DUURZAME ENERGIE 			

VOOR 1,2 MILJOEN 				
										
BRITSE WONINGEN”

zodanig zijn dat alles veilig, goed bereikbaar en
onderhoudbaar blijft, en dat in combinatie met een
hoge beschikbaarheid van het platform. Het integreren
van al het equipment dwingt ons dan ook om buiten

De topside van het Sofia HVDC-platform (met een

de bestaande paden te denken en zo slim mogelijk om

gewicht van 10.000 T) wordt zo’n 80 meter lang,

te gaan met de beschikbare ruimte.

40 meter breed en 40 meter hoog. De topside komt op
een jacket met acht poten te staan, die tot iets minder

Bij het omzetten van de wisselstroom naar gelijkstroom

dan 30 meter onder zeeniveau (L.A.T.) op de bodem

komt heel veel warmte vrij en die warmte moet worden

komt te staan. Het jacket wordt vervolgens gefixeerd

afgevoerd. Maar voor het HVAC-equipment (het

met palen die de bodem in gehamerd worden. In de

luchtbehandelingssysteem) dat nodig is om te kunnen

jacket worden de 18 strengen inter-array-kabels, de

koelen is veel ruimte nodig. Voor het Sofia

twee export- kabels en de glasvezelkabel via de J-tubes

HVDC-platform heeft Iv-Offshore & Energy daarom een

het platform in geleid en vervolgens in de topside

nieuw concept toegepast ten aanzien van koeling.

afgemonteerd.

Normaliter wordt het koelsysteem uitbesteed aan een
HVAC-contractor die het ontwerp van het systeem

8

Op het topdek van de topside komt een telecommast

maakt en de componenten levert. Maar voor dit project

van 25 meter hoog te staan. Deze telecommast

doet Iv-Offshore & Energy alles zelf. We maken zelf het

zorgt voor de communicatiedekking van het gehele

ontwerp, kopen alle benodigde componenten zelf in,

windmolenpark. De uitdaging is echter dat het platform

en verzorgen ook de integratie met de processystemen.

9

Voor het Sofia HVDC-platform is gekozen om
gebruik te maken van een HVAC-systeem waarbij de
condensor wordt gekoeld met koelwater in plaats
van met lucht. Het koelen met koelwater heeft als
voordeel dat de hoogste ontwerptemperatuur van
het gebruikte zeewater lager is dan de temperatuur
van de buitenlucht. Daarnaast heeft water een
betere warmteoverdracht dan lucht, waardoor het
systeem vrij compact ontworpen kan worden. Met
de waterkoeling kunnen lagere temperaturen in
het luchtbehandelingssysteem worden gehaald, en
als consequentie kunnen kleinere kanalen worden
toegepast die weer minder ruimte nodig hebben.

Het uiterste bereiken met techniek.
Verdere ontwikkeling van duurzame energie
Iv-Offshore & Energy is sinds juli 2020 vol aan de gang
met het ontwerp van het platform. In elk project streven
we ernaar om met onze technische kennis het uiterste
te bereiken, om zo een waardevolle bijdrage te kunnen
leveren aan de verdere ontwikkeling van duurzame
energie.
Het snijden van het eerste staal voor de
platformfabricatie staat gepland voor augustus 2021.

•

De offshore-installatie gaat naar verwachting in 2024
van start.
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Aapjes kijken door een
markante boog-net-constructie
In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is

Een complex ontwerpproces

het voormalige roofdierengebouw (een

Het oorspronkelijke roofdierenverblijf dateerde

rijksmonument van de hand van architect

uit 1939 en was gebouwd in functionele stijl,

Sybold van Ravesteyn) compleet gerestaureerd

gecombineerd met neobarokke elementen. Omdat

en omgevormd tot Geladaverblijf. Gelada’s zijn

het gebouw is benoemd tot rijksmonument, is het

bijzondere apen uit Ethiopië. Ze hebben qua

met de restauratie zoveel mogelijk teruggebracht

uiterlijk wat weg van bavianen. Diergaarde

in de oorspronkelijke staat. Een belangrijk vereiste

Blijdorp is de enige dierentuin in Nederland waar

was dat het monument werd aangepast aan

deze apen te bewonderen zijn. Reden temeer om

nieuwe inzichten op het gebied van dierenwelzijn

het nieuwe buitenverblijf zodanig in te richten dat

en arbo-eisen. Door wijzigingen in het verleden

de apen maximaal zichtbaar zijn, in een setting

en overwoekering van beplanting was er veel

die lijkt op hun natuurlijke habitat. De oplossing

onderhoudsachterstand en schade aan het gebouw

is gevonden in een opvallende constructie

ontstaan. Die achterstand moest worden opgeheven

met markante stalen bogen met daaroverheen

om het monument te bewaren. Ook was er een

gigantische, transparante netten gespannen. Zo

grote wens om de attractiewaarde van het gebouw

zijn zowel de apen als het monumentale gebouw

te vergroten en een doorgaande route voor het

maximaal zichtbaar, en kunnen de apen doen

publiek te realiseren. De ontwerpuitdaging zat dus

en laten wat ze willen zonder dat zij kunnen

in het verenigen van deze veranderde eisen en

ontsnappen. Het ontwerp van het buitenverblijf

wensen enerzijds, met maximaal behoud van het

is tot stand gekomen samen met Diergaarde

rijksmonument anderzijds.

Blijdorp, fmarchitecten, CAE (onderdeel van
Iv-Bouw) en Walraad Architecten.
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Een belangrijk vereiste was dat het
monument werd aangepast aan
nieuwe inzichten.
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De hoofddraagconstructie

Verankering en opdeling van de boogspanten

De twaalf gegoten voetstukken zijn uitgevoerd in zes

De hoofddraagconstructie van het nieuwe

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan de

verschillende variaties, waarbij ieder voetstuk een eigen

buitenverblijf bestaat uit twee grote stalen bogen die

verankering en opdeling van de stalen boogspanten.

positie en hoekverdraaiing heeft. Het storten van de

tot 12,5 meter hoog zijn, met daarnaast in totaal vijf

De boogspanten dragen de krachten naar de fundering

gegoten voetstukken was uiterst nauwkeurig werk dat

kleinere bogen. De bogen worden door staalkabels met

af middels gedraaide trompstukken in een gegoten

zeer bepalend is geweest voor de passing van de stalen

een diameter van 12 millimeter en 16 millimeter op

stalen voetstuk. De krachten en benodigde stijfheid,

boogspanten.

hun plaats gehouden. De trekkrachten in de staalkabels

samen met het kleine beschikbare oppervlak in de

worden afgedragen aan het nieuwe dak van het

schaal van het voetstuk voor de krachtsinleiding,

monumentale gebouw. Het dak houdt beide kanten

waren dermate kritisch dat een massief gedraaid stalen

van de boogconstructie in evenwicht.

trompstuk de beste oplossing bood.

Een massief gedraaid stalen trompstuk
bood de beste oplossing.

Zo is het strakke uiterlijk van één
complete boog toch behouden
gebleven.
Omdat de afmeting van de boog op locatie te groot
was om hem in zijn geheel over de weg te kunnen
transporteren, zijn er delingen aangebracht. Vanuit

Over de bogen heen is een zo transparant mogelijk

constructief oogpunt was dit natuurlijk niet wenselijk.

net aangebracht. De stalen boogspanten bestaan

De deling is binnen het profiel gerealiseerd, waarna de

uit buisprofielen variërend van 355/20 voor de

deling is afgewerkt met dun gewalste staalplaat. Zo is het

grootste overspanning tot 244,5/10 voor de kleinste

strakke uiterlijk van één complete boog toch behouden

overspanningen. De grote bogen overspannen maar

gebleven. Door de complexe vorm en samenhang tussen

liefst 61 meter en 40 meter en zorgen voor een open

de bogen onderling was het nodig om de bogen tijdelijk

buitenruimte, zonder beperkingen van kolommen.

te ondersteunen met hulpstaal, spanbanden en maar

Zo biedt de constructie perfect de ruimte om de

liefst drie telekranen

natuurlijke habitat van de Gelada’s na te bootsen met

14

namaakrotsen, winterharde struiken en bomen die

Sneeuwbelasting bepalend voor haalbaarheid

lijken op de natuurlijke beplanting uit het Ethiopisch

In het ontwerp is op een uitzonderlijke manier rekening

laagland. De vijf kleinere bogen, met een overspanning

gehouden met sneeuwbelasting. In de Nederlandse

van circa 22 meter aan de rand van het buitenverblijf,

belastingnorm is geen specifieke rekenwijze voor

zorgen samen met de rvs-staalkabels en netten voor de

sneeuwbelasting op netconstructies opgenomen.

omsluiting van het buitenverblijf. Met deze constructie

Dit belastinggeval is voor de haalbaarheid van het

is het mogelijk om de Gelada’s in het buitenverblijf

ontwerp wel doorslaggevend geweest, gezien de grote

vanuit elke hoek op korte afstand te bekijken en kun je

oppervlakken van de overnetting. Binnen het bouwteam

zo goed als oog in oog staan met de apen.

is hier de nodige discussie over geweest.
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De net- en kabelleverancier had vanuit een Duitse en
Oostenrijkse achtergrond een andere beleving van

Duurzaamheid was een belangrijk
uitgangspunt in het ontwerp.

de sneeuwbelasting dan in Nederland gebruikelijk is.
Netten worden daar vaak gebruikt om lawines tegen te

Maar niet alleen de constructie is duurzaam gemaakt.

houden, waarbij met zoveel mogelijk sneeuwbelasting

Ook voor het monumentale gebouw zelf zijn de

op het net moet worden gerekend. Met de Oostenrijkse

nieuwste duurzame technieken toegepast op het

benadering zou de belasting drie tot vier keer hoger

gebied van energiehuishouding. Zo is er een groen

worden dan in het oorspronkelijke ontwerp het geval

dak aangelegd, is een warmtepomp geïnstalleerd in

was. Op papier zou het bestaande gebouw hiermee uit

plaats van een cv en zijn zonnecollectoren geplaatst

elkaar worden getrokken.

die stroom en warmte opwekken. Al met al is het

Als extra veiligheid is gerekend met een
belaste situatie van slechts één deel van
het verblijf.

“COMPLEXE VORM
EN SAMENHANG”

een complex ontwerpproces geweest, waarbij de
schoonheid van de constructie duidelijk in beeld is

•

gebleven en het open en monumentale karakter niet
verloren is gegaan.

Gecombineerd met een deels gesloten oppervlakte
van het net, is volgens de lijn van de Nederlandse
belastingnorm de gemiddelde sneeuwbelasting
bepaald. Als extra veiligheid is gerekend met een
belaste situatie van slechts één deel van het verblijf.
Hierdoor ontstaat een bovengrens van de belasting op
de stabiliteitsconstructie in het bestaande gebouw.
Duurzame aanpassingen aan het rijksmonument
Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt
in het ontwerp. De bestaande constructie van het
monumentale gebouw is zoveel mogelijk behouden
gebleven. Er zijn aanpassingen aan de bestaande
constructie gedaan voor het opvangen van de
boogspanten die door de rvs-staalkabels aan de
bestaande constructie van het gebouw trekken. Naast
het verlengen van de bestaande liggers zijn er ook
stalen windverbanden toegevoegd in het dakvlak.
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WAT MAAKT
IV EIGENLIJK
ZO BIJZONDER?
Laagdrempelige, open cultuur

Nuchter

Iv voelt als een echt familiebedrijf: je kunt
altijd even bij collega’s langslopen om te
sparren. Je krijgt veel vrijheid en ruimte voor
ondernemerschap.

We gaan niet zomaar mee in trends, maar
kijken altijd kritisch naar de inhoud. We
innoveren omdat we écht iets willen
bijdragen aan de wereld van morgen.

Een greep uit onze vacatures:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

BIM-modelleur
Senior engineer EIA (water)
Adviseur duurzaamheid
Constructeur bouw & constructie
Project engineer
Senior mechanical & marine engineer
Projectmanager staalconstructies

Bekijk alle vacatures op

werkenbijiv.nl
Unieke vraagstukken

Work hard, play hard

Bij Iv werken we aan projecten die ons
uitdagen de grenzen op te zoeken van
wat technisch mogelijk is.

Bij Iv houden we wel van een feestje. Zo
is het bijvoorbeeld een traditie dat we
naar het EK- en WK-voetbal gaan. Altijd
een groot feest!

Diversiteit
Van infra tot onderzeeboot: wij zijn het
meest diverse ingenieursbureau van
Nederland.
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Van slib naar biogas in de
energiefabriek
Afvalwater wordt tegenwoordig steeds meer

bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

gezien als een belangrijke bron van energie en

Het ambitieuze doel was om de energiefabriek

grondstoffen. Waterschap Rivierenland heeft als

voor het einde van 2020 operationeel te

doelstelling om in 2030 volledig energieneutraal

hebben. “De hoeveelheid slib die moet worden

te zijn. Om dit te bereiken komt er onder andere

verwerkt is erg groot”, legt Ronny uit. “Op rwzi

op het terrein van rioolwaterzuiveringsinstallatie

Sleeuwijk wordt het slib van negen omliggende

(rwzi) Sleeuwijk een energiefabriek te staan. “Dat

waterzuiveringen verwerkt, net als dat van rwzi

moet je niet te letterlijk nemen”, vertellen Onno

Sleeuwijk zelf. De installatie is groot, zeker een van

de Ruiter en Ronny Faasen, van Iv-Water. “We

de grotere van Nederland. Het bewust toepassen

noemen het een energiefabriek, maar eigenlijk

van schaalvergroting en het bundelen van de

is het een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met

slibverwerking gebeurt in verband met efficiency.”

als enige verschil dat de installatie zo wordt
ingericht dat het slib dat normaal zou worden
afgevoerd nu wordt gebruikt voor het produceren
van biogas. Een grote stap in het duurzamer

Deze oplossing hebben wij als kans
aangegeven bij de aanbieding voor
het project.

maken van deze rwzi, want je wint energie en er
is minder afvalproduct en dus zijn er ook minder

“Anders zouden er meerdere kleine installaties

transportbewegingen. Het is een mooi, uitdagend

gebouwd moeten worden. Het centraliseren van

project, waarin meedenken met de klant centraal

de slibverwerking en biogasproductie betekent ook

staat.”

dat er vanuit verschillende locaties naar Sleeuwijk
moet worden gereden met het slib. Je kan al het

20

Een efficiënte bundeling van biogasproductie

water daar naartoe rijden, maar je kan natuurlijk ook

In oktober 2018 startte Iv-Water met het ontwerp

op locatie het water en slib al scheiden. Dat scheelt

van de energiefabriek voor aannemer Pannekoek

een heleboel transportbewegingen. Deze oplossing

GWW, die de installatie vervolgens bouwt voor

hebben wij als kans aangegeven bij de aanbieding

waterschap Rivierenland. Iv-Water ontwierp de

voor het project, en dit heeft ook zeker bijgedragen

energiefabriek en ondersteunde het waterschap

aan het ‘winnen’ van de opdracht.”
21

Successen moet je vieren

vinden. Het is voor ons alleen belangrijk dat het werkt

“Nog een mooi voorbeeld van het meedenken met de

en doet wat het moet doen. Het moet robuust zijn.

klant is de aanvraag van de omgevingsvergunning”,

We doen geen gekke dingen, geen goochelhoed met

vertelt Onno. “Tijdens het ontwerpproces kwamen we

trucjes, gewoon een degelijk ontwerp”, lacht Ronny. Bij

gaandeweg tot inzicht dat - als we deze energiefabriek

het ontwerp wordt nadrukkelijk rekening gehouden

toevoegen op de rwzi - de randvoorwaarden voor

met de wensen vanuit de omgeving. De gehele

de uitstoot van stikstof beperkend kunnen zijn. Toen

installatie blijft binnen een hoogte van 7,5 meter en

hebben we voor onze opdrachtgever met grote spoed,

binnen een bebouwingsoppervlak van 1.500 m2. Er

in een maand tijd, het ontwerp aangepast. Uiteindelijk

wordt een bewezen technologie toegepast, waarbij de

was dit op tijd voor de vergunningsaanvraag. Het was

temperatuur van de slibvergisting rond de 37 graden

echt een enorme uitdaging! Waren we om tien, elf uur

Celsius blijft. Hierdoor is de veiligheid gewaarborgd.

’s avonds nog bezig met ontwerpen en druk met elkaar

De energiefabriek zal jaarlijks circa 150.000 m3 slib

in overleg. Op het moment dat de vergunning werd

verwerken en zo’n 2.700.000 m3 biogas produceren.

verleend heb ik direct taarten gehaald voor het team.

Dit resulteert in 2.000.000 Nm3 aardgas, dat wordt

Successen moet je vieren. Dat is sowieso iets wat in dit

ingebracht in het Nederlandse gasnet. De installatie

project heel goed wordt gedaan. De sfeer is uitstekend

bestaat onder andere uit twee externe slibbuffers, een

en dat komt de samenwerking tussen alle betrokken

ontwateringsgebouw, twee vergistingstanks en een

partijen zeker ten goede! Het zijn ook aardig wat

gebouw met apparatuur voor het vergistingsproces.

partijen die betrokken zijn bij het project: het team van

Hiernaast komen er ook een buffer voor uitgegist slib,

Iv, het waterschap, de hoofdaannemer en verschillende

een gasopwaarderingsinstallatie, een gashouder, een

onderaannemers. Soms zit je in een bouwteamoverleg

fakkelinstallatie en twee slibsilo’s voor ontwaterd slib.

“WE GEBRUIKEN 					
BEWEZEN TECHNIEK”

met wel twintig vertegenwoordigers. Heel interessant
om met zoveel verschillende disciplines aan tafel te
zitten.”
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Door dit te doen hebben we het
proces versneld.

Ontwerp energiefabriek

Stikstofbesluit zorgt voor duurzamere oplossing

Bij het ontwerp van de energiefabriek maakte Iv

Kort na de aanvraag van de omgevingsvergunning

gebruik van innovaties uit de markt, zoals de Ephyra®-

volgde de uitspraak van de Hoge Raad waardoor de

technologie van RHDHV en de anammox-technologie

toepassing van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

(NAS-ONE®) van Colsen. Dit project is onderscheidend

niet meer was toegestaan. Iv-Water heeft vervolgens

door het gebruik van bewezen techniek, waarbij eerdere

in hoog tempo het ontwerp aangepast door een

concepten en energiefabrieken een leerschool zijn

gasgestookte ketel binnen het al ingediende ontwerp te

geweest. “We hoeven niet telkens het wiel zelf uit te

vervangen.
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Uiteindelijk zijn we uitgekomen op de terugwinning

genomen. De productie van afvalwater is en blijft nu

Op het moment dat deze gereed is, zal de tijdelijke

van warmte uit het gezuiverde afvalwater, voorafgaand

eenmaal een continu proces. Vervolgens is gestart met

installatie verhuizen naar de volgende locatie. Dit proces

aan lozing. Hierdoor gaat het netto energieverbruik nog

de demontage van de huidige installatie.

vindt elke vijf weken plaats en eindigt uiteindelijk bij

verder omlaag en zorgt dit voor een nog duurzamere

Daarna gaan de werkzaamheden door met de

rwzi Sliedrecht. Inmiddels is het dan maart 2021.

oplossing.

montage, het testen en het in bedrijf nemen van de
nieuwe slibverwerkingsinstallatie.

De productie van afvalwater is en blijft
nu eenmaal een continu proces.

Als je samen de uitdagingen aanpakt
kan je het onmogelijke toch doen!
Opstart energiefabriek

Constructief samenwerken

De opstart van de energiefabriek vindt plaats onder

“In juli 2019 hebben we ons deel van het ontwerp

de overall verantwoordelijkheid van Iv-Water. Met

afgerond. Daarna hebben we wekelijks de

Iv in de rol van ‘slibcoach’ vond in oktober 2020 de

3D-presentatie van het ontwerp met het hele

opstart van de energiefabriek stapsgewijs plaats. “We

projectteam doorgenomen, zodat alle partijen het

willen zo snel mogelijk een goede kwaliteit biogas

ontwerp konden zien en vragen konden stellen.

verkrijgen waarbij we blijven voldoen aan de primaire

Deze manier van samenwerken en zo het ontwerp

taak van het waterschap: het voldoen aan de gestelde

doornemen is heel bijzonder. Door dit te doen hebben

lozingseisen voor gezuiverd afvalwater.” Naast de

we het proces versneld en kon de aannemer sneller aan

opstart van de installaties is de opleiding van de

de slag. Op 15 juli 2019 was de feestelijke start van de

operators een belangrijk onderdeel van deze periode.

bouw. De sfeer binnen het projectteam is heel goed

De verwachting is dat de energiefabriek eind januari

en constructief, je hebt het gevoel dat ondanks dat

2021 geheel operationeel is. Aansluitend volgt een

het verschillende partijen zijn, er echt door één team

periode van ‘storingsvrij draaien’ en het aantonen van de

aan gewerkt wordt. Ook de bijzondere last minute

procesprestaties. “De uitdagingen zijn soms lastig, maar

verzoeken doe je dan met plezier”, aldus Ronny.

als je ze samen aanpakt en samen ook de successen

•

viert, dan kan je het (haast) onmogelijke toch doen!”,
Aanpassing slibverwerking op zeven rwzi’s
Om het slib gereed te maken voor vergisting wordt

besluiten Onno en Ronny.

op zeven rwzi’s de slibverwerking aangepast. Een
omvangrijke klus binnen het gehele project. Op
maandag 17 augustus is gestart met de eerste
installatie, rwzi Zaltbommel. Hier is eerst een
tijdelijke verwerkingsinstallatie opgesteld, omdat
een rioolwaterzuivering niet uit bedrijf kan worden
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Grote capaciteit op een klein
oppervlak
“De meeste kranen die er zijn met deze

van een kraan boven een in gebruik zijnde installatie.

afmetingen en capaciteit kunnen niet worden

De kracht en de unieke technische eigenschappen

ingezet in dichtbebouwde gebieden, bijvoorbeeld

maken een grotere efficiëntie mogelijk bij upgrade- en

op een petrochemische plant. Er is immers niet

turnaroundprojecten en bij binnenstedelijke civiele

voldoende ruimte om de kraan op eenvoudige

werken.

wijze op te bouwen. Je bouwt een kraan
liggend op en dat is moeilijk als daar allemaal
pijpleidingen liggen. Mammoet zag de behoefte
naar kranen die op een klein oppervlak kunnen

De kraan heeft een gewicht van
1500 mT en wordt supersnel
opgebouwd.

werken en dus is er een heel nieuw type kraan
nodig.” Jaco van der Schans, sector manager en

Samenwerkingsteam

Xander Verseveldt, teamleider/project manager

“Iv was met name betrokken bij de voorziening om

Mechanical Department, vertellen over de nieuwe

de kraan op te bouwen”, vertelt Xander. “We zaten op

Focus kraan waarbij Iv-Consult Mammoet heeft

de piek van het project met vijf Iv’ers bij Mammoet op

geassisteerd met het ontwerp.

kantoor in Schiedam om ze te ondersteunen bij de
engineering. De collega’s uit Maleisië hielpen daarnaast
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Supersnel verticaal opbouwen

ook mee. Mammoet ontwierp het kraanconcept en

De Mammoet Focus is een hoge-capaciteit-

Iv assisteerde in de uitwerking tot een ontwerp op

fundament-kraan die kan werken in krappe ruimtes

een dusdanig niveau dat dit een werkbaar document

met een beperkte gronddruk. De footprint van

was voor de fabrikant. De voorbereiding deden we

de kraan is 30 bij 40 meter en de kraan wordt

in Nederland en onze Maleisische collega’s werkten

verticaal opgebouwd tot een hoogte van 120

tekeningen uit. Onze bijdrage in het project zat met

meter. De kraan heeft een gewicht van 1500 mT.

name in de mechanische delen van de kraan en de

En wordt supersnel opgebouwd. Doordat de kraan

vakwerk-staalconstructies. Daarnaast werkten we aan

verticaal kan worden gemonteerd, zijn er geen

de verbindingen en beschreven we het monteren van

veiligheidsrisico’s verbonden aan het monteren

de kraan.”

27

Complex systeem

Work hard, play hard!

“Deze kraan is uniek”, legt Jaco uit. “Er zijn nog geen

“Het was nieuw voor ons om met het hele Iv-team

kranen van dit kaliber die zichzelf op zo’n klein gebied

bij de klant te zitten”, vertelt Xander. “Dat komt niet

kunnen opbouwen. Het systeem van opbouwen is

vaak voor. Meestal gaat het om een of twee mensen,

bovendien heel complex. Het rode mastdeel en het

maar nu afwisselend zo’n vijf tot acht. Iv en Mammoet

grijze opbouwdeel moeten in een beperkte omgeving

kennen elkaar goed, dat kwam de samenwerking

opgebouwd worden en goed functioneren. Dat was

zeker ten goede! We hebben goed geluisterd naar de

onze grote uitdaging in dit project. Doorlooptijd was

behoeften van de klant en wat zij voor ogen hebben

ook een flinke uitdaging voor het team. We zijn gestart

met het project. Er zijn dan ook heel wat gesprekken

in maart 2019 en in het voorjaar 2020 is de opbouw

gevoerd over hoe we dit gingen aanpakken. Het gaat

gestart. Daarna was het tijd voor testen en voor het

ook om een grote investering, dus er moest goed op

einde 2020 moet het klaar zijn. Er worden waarschijnlijk

de kosten worden gelet. Iv heeft aan de start ook input

twee kranen gebouwd, één voor in Noord-Amerika

gegeven voor de kostenramingen en dit kwam overeen

en één voor in Europa. De kranen blijven op hun

met wat Mammoet voor ogen had. Het was heel erg

eigen continenten en zijn daar in losse delen te

leuk om zo intensief samen met de klant aan zo’n

vervoeren. Het was geen eis om ze per container te

uitdagend project te werken. De unieke locatie van het

kunnen vervoeren, maar deze vraag kwam in het

kantoor hielp ook mee, een mooie, inspirerende locatie.

proces wel naar boven. Kortom het was een complex

En, een gezellig team waarmee we ook samen naar de

vraagstuk waar wij graag mee aan de slag gingen en

kroeg gingen na het werk!”, lacht Xander. Jaco vult aan:

waar wij als Iv-ers erg blij van worden. Wij hebben de

“Doordat we elkaar zo goed kennen, vertrouwen zij ook

structural engineering expertise en veel kennis van de

op onze kennis en een prettige samenwerking.”

mechanische componenten.”

“DEZE KRAAN IS UNIEK”

•

90% van de staalconstructie komt uit
Nederland, een klein deel uit Duitsland
“We dachten bovendien mee over de opbouw en
productie. Dit project was echt een samenwerking met
Mammoet, iets wat zij ook zeer belangrijk vinden.
De kraan wordt opgebouwd in Westerdorpe, Zeeland.
90% van de staalconstructie komt uit Nederland, een
klein deel uit Duitsland. Mammoet stelt hele hoge
eisen aan de kwaliteit en wil graag in de omgeving
produceren”, legt Xander uit.
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“DIT IS WAT ONS WERK 		
HET LEUKST MAAKT!”

EMMA BLEUMINK (22)
Stagiaire bij Iv-Industrie
Opleiding: bouwkunde, afstudeerrichting architectuur
Hoe komt het dat industriële gebouwen er vaak standaard, saai en weinig inspirerend uitzien?
Stagiaire Emma Bleumink onderzocht bij Iv-Industrie de toegevoegde waarde van architectuur

JACO VAN DER SCHANS (36)

in de industrie. Een stage-opdracht op maat, passend bij haar opleiding bouwkunde en

Sector manager en lid van het managementteam bij Iv-Consult

afstudeerrichting architectuur aan de HAN. Emma’s onderzoek kon rekenen op enthousiaste

Opleiding: werktuigbouwkunde en bedrijfskunde

reacties, zowel bij collega’s als klanten. “Mijn collega’s vonden het heel leuk om nu meer
met de vormgeving bezig te gaan. Twee zaken bleken zeer behulpzaam in het proces: een

“Het leukst aan werken bij Iv-Consult is echt de diversiteit aan projecten waar we aan werken.

kostenneutraal ontwerp met verschillende opties en het visualiseren van het ontwerp om het

Als ik kijk naar de projecten waar ik aan heb gewerkt hier, gaat het echt alle kanten op. Ik ben

resultaat en de toegevoegde waarde te laten zien. Dit hebben we ook toegepast in projecten.

begonnen met een schepenlift en was vervolgens betrokken bij de rotating towers. Daarna heb

Een opdrachtgever was zo enthousiast dat hij het ontwerp zelfs op zijn website plaatste. Het is

ik offshore engineering projecten gedaan, meegewerkt aan de nieuwe sluisdeuren voor het

heel leuk dat ze hier bij Iv nu echt mee aan de slag gaan en de kennis overdragen op de andere

Panamakanaal en heel veel verschillende zware werktuigbouw projecten. Dit is echt wat het

modelleurs naar aanleiding van mijn onderzoek!”

werk hier het mooist maakt! Bij andere bureaus kan je wel werken in één van die segmenten,
maar niet in allemaal. Als specialist in staal en werktuigbouw kunnen we alle kanten op. Mijn
mooiste project? Dat is er niet maar één. Mijn detachering bij Mammoet voor een bijzonder
project was echt heel erg leuk. Het werken aan de sluisdeuren voor het Panamakanaal was ook
heel bijzonder. De laatste jaren doen we weer veel kraanprojecten en dat blijft uitdagend en
specialistisch werk. We zijn wederom een gerenommeerde naam in de kranenwereld.”
CHRISTIAAN HILGERS (36)

Teamleider electrical, instrumentation en automation (EIA) bij Iv-Water
KARS VAN HECK (24)

Opleiding: hbo elektrotechniek

Junior werkvoorbereider bij Iv-Infra
Opleiding: mbo4 civiele techniek, volgt momenteel een deeltijd hbo-opleiding civiele techniek.

Christiaan Hilgers, teamleider EIA bij Iv-Water, werkt sinds 2007 bij Iv en heeft hier al
verschillende functies gehad. Hij volgde ook het Developing Human Talent programma en werd
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“Bij Iv gaan we altijd op EK/WK-reizen, of Nederland nu meevoetbalt of niet! Het is niet alleen

door Iv begeleid in zijn ontwikkeling naar teamleider. “Ik begon als junior en groeide door in

even voetbal kijken, maar echt heel de reis wordt tot in de puntjes geregeld. Je ziet de hele

stappen: engineer, senior engineer, specialist en sinds afgelopen jaar teamleider. Het was nooit

stad en er is voor ieder wat wils in het programma. Dat maakt het ook zo leuk, je leert je

mijn doel om een leidinggevende functie te bereiken. Ik wilde gewoon mijn werk goed doen en

collega’s dan echt kennen en dit helpt ook in je dagelijkse werkzaamheden! Sowieso wordt er

dit met plezier doen. Samen met mijn collega teamleider en afdelingshoofd geef ik leiding aan

bij Iv veel georganiseerd, zoals een groot nieuwjaarsfeest, kerstborrels, vrijdagmiddagborrels

een pool van vijftien mensen, waarvan er zo’n zes tot acht werkzaam zijn voor mijn marktgebied

(op eigen initiatief van collega’s) en teamuitjes. Nu, tijdens de coronacrisis, mis ik dit wel

natte infra. Het leukst vind ik het bekijken van de ontwikkeling die mensen in mijn team door

enorm. Het is moeilijker om teambuildinguitjes te organiseren, maar toch zie je dat er wel

kunnen maken. We hebben een beleidsplan gemaakt, waarbij we goed hebben gekeken naar

wat wordt georganiseerd. Op kleine schaal en veel minder uitgebreid, maar het is goed om

de markt en onze groeimogelijkheden. Daar zetten we op in met opleidingen en ontwikkeling.

collega’s weer te zien en in contact te blijven!”

Dat is precies het stukje waardoor ik de functie zo leuk vind en die uitdaging ben aangegaan.”
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“HET VERDUURZAMEN 			
VAN EEN DROOGPROCES”

Elektrificatie in de
voedingsmiddelenindustrie
Een luchtontvochtiger die aan het einde van zijn

hygroscopisch zijn (ze nemen veel vocht op uit hun

technische levensduur is, moet worden vervangen.

omgeving). Zijn de poeders niet droog genoeg, dan

Ga je dan weer voor een ontvochtigingsprincipe

kunnen niet alleen verstoppingen in de leidingen

door middel van stoom of kan dit ook duurzamer?

ontstaan, maar verslechtert ook de houdbaarheid.

Bij project RTAD (Renovation Transport Air

Daarom zijn er speciale ontvochtigers nodig voor

Dairy) koos FrieslandCampina in Veghel voor het

de transportlucht. De bestaande ontvochtiger was

laatste. In dit pilotproject werd gekozen voor een

aan het einde van de levensduur en moest worden

geheel elektrische ontvochtigingsinstallatie. Bas

vervangen. Deze installatie werd gebruikt voor twee

Derissen, projectmanager bij FrieslandCampina,

productieomgevingen, voor food en feed. De wens

en Ben Nissen, lead engineer EI&A bij Iv-Industrie,

was om dit te splitsen en twee nieuwe ontvochtigers

vertellen over het project.

te installeren. Bij de selectie van de nieuwe
installaties stonden we voor een keuze: moeten we

Gebruiken we weer stoom of kan dit
ook anders?

weer stoom gebruiken, zoals eigenlijk standaard is,
of kan het ook anders?” Ben vult aan: “Bij de keuze
voor de nieuwe droger is rekening gehouden met

Transporteren met lucht

de doelstelling van FrieslandCampina om voor 2030

Bas vertelt: “In Veghel produceert FrieslandCampina

de CO2-emissie sterk te reduceren. Er is uiteindelijk

ingrediënten voor de levensmiddelen- en

besloten om van dit project een pilotproject te

farmaceutische industrie. Hiervoor worden de

maken en te kiezen voor elektrisch ontvochtigen.”

verschillende componenten uit melk, zoals eiwitten
en lactose (melksuiker), van elkaar gescheiden
en vervolgens gedroogd tot poeders. Dit is van
belang voor de houdbaarheid. Om de poeders
van de ene naar de andere locatie in de fabriek te
transporteren, wordt lucht gebruikt. Dit kan alleen
met zeer droge lucht, omdat de producten zeer
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We staan aan het begin van de energietransitie

In de toekomst wordt het een combinatie van

Ook zijn de condities waar de transportlucht aan moet

Productieprocessen zijn vaak heel complex. Daarom

energieterugwinning, warmtepompen, elektriciteit en

voldoen voor de feed en de food processen verschillend,

vindt verduurzaming stap voor stap plaats. Bas geeft

waarschijnlijk ook nog gas. Er is een combinatie van

doordat ze verschillende soorten poedertransport

aan: “We hebben voor deze ontvochtigingsinstallaties

slimmere energie en technologie nodig. De laatste stap

toepassen. Slechts 20% van de totale hoeveelheid

gekozen voor elektrificatie. Doordat FrieslandCampina

in je keuzeproces is dan die van de soort energie die je

transportlucht hoeft nu nog maar aan de hoogste

gebruik maakt van groene stroom draagt dit bij aan een

uiteindelijk gaat toepassen.”

ontvochtiging te voldoen en dit scheelt enorm in het

lagere CO2-uitstoot. Voor een verdere verduurzaming
is energiebesparing natuurlijk ook van belang.” Ben
vult aan: ”Naast elektrificatie hebben we in dit project

energieverbruik.”

Alles wat naar binnen ging moest
gedesinfecteerd worden.

daarom ook gekeken naar het gebruik van een
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warmtepomp voor de terugwinning van warmte.

Hygiëne tijdens een verbouwing

Dit is nu nog lastig op deze schaal, maar wel een

Het verbouwen van een productieproces is altijd

stap die uiteindelijk genomen moet worden, want

een uitdaging, zeker ook tijdens dit project. Bas legt

het energieverbruik voor de productieprocessen is

uit hoe dat in z’n werk ging: “Buiten hebben we een

behoorlijk. De infrastructuur was een van de redenen

tijdelijke installatie gezet, terwijl we binnen op de

waarom er nu geen warmtepomp is gebruikt. In het

plek van de oude installatie aan het werk waren. Het

gebouw was de benodigde ruimte niet beschikbaar

bouwgebied was volledig afgeschermd van de rest

en het dak was niet geschikt om de pomp daarop te

van de productie en had een aparte toegang via een

plaatsen.”

nieuwe buitendeur. Gezondheid, veiligheid en hygiëne

Bas: “Er liggen nog volop uitdagingen voor ons.

zijn voor FrieslandCampina essentieel, ook tijdens een

Melk bestaat voor ongeveer 87% uit water. Voor de

verbouwing. Dus alles wat naar binnen ging, moest

productie van de droge ingrediënten moeten we dit

gedesinfecteerd worden. Ook de mensen die daar aan

water verwijderen. Dit gaat zo efficiënt mogelijk: met

het werk waren moesten zich volledig omkleden in

centrifugeren en membraanprocessen, maar de laatste

de toegangssluis. De tijdelijke installatie had minder

stappen zijn altijd indampen en drogen en die vereisen

capaciteit dan de definitieve. Daarom was het extra van

veel energie. Op kleine schaal is dit technisch haalbaar

belang dat het werk in de winter en het voorjaar moest

om elektrisch te doen, op industriële schaal nog niet.”

gebeuren, want in de zomer bevat de lucht veel meer

Ben legt uit: “Een droogtoren werkt zo: de melk wordt

vocht en is de volledige installatie nodig.” Ben vult aan:

onder druk verneveld in een grote droogkamer, waarin

“We vervangen één installatie door twee nieuwe, dat

ook hete lucht geblazen wordt. Terwijl de druppels

heeft een aantal voordelen. Als er voorheen onderhoud

naar beneden vallen, verdampt het water. Bij de bodem

nodig was aan de installatie, moesten er in totaal zes

van de droogkamer is het product gedroogd. Het

verschillende droogtorens worden stilgezet, dat is nu

verdampen van water kost veel energie.

gesplitst.
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Net op tijd

Ben: “Naast dat de installatie elektrisch is, wordt

“Er was nog een grote uitdaging”, vertelt Bas, “We zaten

nu veel minder energie gebruikt. Dit komt door

in de voorbereidende fase van dit project, hadden alles

de doorontwikkeling van de procestechniek.

op papier staan, toen ineens de bestaande installatie

Regeltechnisch zijn er in de huidige situatie veel

ermee stopte! Dat maakt dat alles echt een stuk sneller

meer mogelijkheden. In de oude situatie stond de

moest. De tijdelijke installatie hebben we dus op hele

drooginstallatie altijd volledig aan, maar nu is dit veel

korte termijn moeten regelen. Om 12 uur ‘s middags

beter geregeld. Hierdoor is de luchtkwaliteit veel

belden we de leverancier en de volgende dag stonden

constanter en daarmee is de productiekwaliteit ook

containers met spullen en equipment al klaar op de

beter te beheersen.”

locatie. We waren gelukkig al bezig met de vervanging
en het projectteam was al compleet, daardoor konden

Daarnaast is het hele proces nu duurzamer. Dit

we snel aan de slag. Het was wel een bijzonder

draait nu alleen op groene stroom, opgewekt bij

hectische start van het project!”

leden-melkveehouders van FrieslandCampina zelf
en ingekocht bij energieleveranciers. Dit project was

Het hele proces is nu duurzamer, dit
draait nu alleen op groene stroom.

“HET VERDUURZAMEN 					

VAN PROCESSEN IS 						
VOOR ONS EEN 									
LOGISCHE STAP”

een pilotproject, maar inmiddels lopen er nog andere
vervangingsprojecten voor procesluchtinstallaties
die elektrisch uitgevoerd gaan worden. Daarbij zal

Minder CO2-uitstoot, hoge prioriteit

uiteraard ook verder gekeken worden naar verdere

Voor Iv-Industrie en FrieslandCampina is het

stappen om te verduurzamen, zoals de inzet van

verduurzamen van processen een logische stap die

warmtepompen en andere technologieën. Iv-Industrie

past bij beide bedrijven. Minder CO2-uitstoot staat

is trots op de belangrijke bijdrage die wij leveren aan de

hoog in hetvaandel. Beide bedrijven doen hier ook veel

verduurzaming van de productieprocessen.

aan. Zo zijn er projecten waarbij stallen van leden-

•

melkveehouders worden voorzien van zonnepanelen.
De energie die wordt opgewekt, wordt ook weer
gebruikt door FrieslandCampina.
Dit vervangingsproject past helemaal in de wens om
uiteindelijk van aardgas af te gaan en dus niet meer
met stoom te werken. De leverancierskeuze werd
hierdoor beperkt; niet alle leveranciers kunnen een
elektrische ontvochtigingsinstallatie op deze schaal
leveren. De installatie is nu ongeveer een jaar in gebruik
en de resultaten zijn positief.
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Nieuwe Prins Clausbrug wordt
architectonische eyecatcher
De nieuwe Prins Clausbrug die momenteel in

functionerend technisch ontwerp, moesten alle

Dordrecht wordt gebouwd wordt allesbehalve

onderdelen intensief op elkaar worden afgestemd

standaard. De beweegbare fiets-voetgangersbrug

om aan de hoge vormgevingseisen te kunnen

wordt 140 meter lang en bestaat uit twee

voldoen.

stalen aanbruggen en een beweegbaar deel
(val) van bijna 50 meter lang vanaf de draaias gemeten. Het architectonische ontwerp is
van een hoge ambitie. Zo heeft de brug een

Een bijzonder architectonisch
ontwerp dat nog nooit eerder is
toegepast.

bijzondere vormgeving en wordt een uniek
bewegingsconcept toegepast. Gemeente

Bijzondere vormgeving

Dordrecht gunde het constructieve ontwerp

Het bewegingsmechanisme van de brug bestaat uit

en de uitvoering van de Prins Clausbrug

een rechtopstaande scharnierende ballastmast die

aan bouwcombinatie Dura Vermeer en

met een pendelstaaf overeind wordt gehouden. Bij

Hillebrand. Iv-Infra werkte in opdracht van

het openen en sluiten maakt de brug een bijzondere

deze bouwcombinatie het referentieontwerp

beweging, waarbij de imposante ballastmast eerst

uit tot een integraal definitief ontwerp en

vooroverbuigt en daarna weer terugkomt. De staal-

uitvoeringsontwerp.

en betonconstructies van de brug zijn uitgevoerd
in vloeiende vormen. De hoofdliggers zijn ter

Architectonische eyecatcher

plaatse van de achterzijde van het val gescheiden

De Prins Clausbrug gaat het centrum van Dordrecht

om ruimte te bieden voor de ballastmast. Aan de

verbinden met de nieuwe wijk Stadswerven en

voorzijden vloeien ze samen tot één hoofdligger.

wordt een architectonische eyecatcher voor

Ter plaatse van de scheiding zijn de hoofdliggers

Dordrecht. Het unieke bewegingsconcept en de

onderling gekoppeld door vakwerkstaven. De twee

ambitieuze vormgeving van het referentieontwerp,

hoofdliggers van het val verjongen in hoogterichting

opgesteld door architect Rene van Zuuk, vormden

bovendeks vanaf het draaipunt in een geleidelijke

de belangrijkste uitdaging in de uitwerking van het

beweging en gaan vloeiend over in de middenberm

architectonische ontwerp. Bij de uitwerking naar

op de westelijke aanbrug.

een realiseerbaar, onderhoudbaar en betrouwbaar
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Ook de stalen aanbruggen zijn vloeiend en slank

Verloop onbalans bij brugbeweging

weer afhankelijk is van de stand van het aan-pendelende

vormgegeven. Aanbrug oost krult met twee brugdelen

De balans van het val toont een sterke gelijkenis

systeem. De balans van de Prins Clausbrug is daarom

rondom de kelderpijler samen tot één dek aan het

met een val met scharnierende ballastkist. Er is één

minder eenvoudig te bepalen dan bij ‘traditionele’

uiteinde van de brug. Fietsers en voetgangers die

belangrijk punt waarop dit systeem afwijkt van een val

basculebruggen en ophaalbruggen.

de brug passeren worden aan weerszijden om de

met scharnierende ballastkist: de ballastmast steunt

ballastmast en pendelstaaf heen geleid en hebben

ook in horizontale richting op het draaipunt.

Bij het openen van de brug neemt het sluitend moment

zicht op het indrukwekkende mechanisme van de

om de draai-as vrijwel niet af tot circa 45 graden

brug. Omdat de kelder geen ballastkist hoeft te

De balans van het val wordt dus sterk beïnvloed

openingshoek, maar neemt deze iets toe. Vanaf

bergen, is deze als een uitwaaierende ronde sokkel

door de verticale en horizontale steunpuntreactie

45 graden gaat het sluitend moment in een vloeiende

uitgevoerd; slank oprijzend uit het water. Vanwege de

ter plaatse van het draaipunt van de ballastmast, die

beweging omlaag. Dit verloop is karakteristiek voor

hoge vormgevingseisen zijn alle draaipunten van de

het mechanisme van de brug en in belangrijke mate

bewegende onderdelen (zes stuks in totaal) volledig
weggewerkt onder kappen die samenvloeien met de

bepalende voor de krachten op de aandrijfcilinders van
Aanbrug west

de brug. Ook voor het bepalen van windbelastingen op

aansluitende constructiedelen. Het inpassen en voor

de brug is de beweging van ballastmast gecompliceerd.
Ballastmast

onderhoud bereikbaar houden van de draaipunten in
het technisch ontwerp bleek in de praktijk een hele
uitdaging te zijn, met name vanwege de beperkte

Deze invloeden zijn daarom in een ANSYS workbenchmodel bepaald en verwerkt in de berekeningen van de

Val

hydraulische aandrijving.

ruimte die er voor deze onderdelen beschikbaar was.
Inventieve oplossingen voor het val
Bewegingsmechanisme met scharnierende

Het val bestaat uit twee orthotrope rijdekken die aan

Pendel

ballastmast

weerszijden uitkragen vanuit een centrale, stijve kern.

Het val, de ballastmast en de pendelstaaf bewegen als

Anders dan bij aanbrug west bestaat de kern hier uit

één mechanisme. De ballastmast is met draaipunten

een set van twee kokervormige hoofdliggers, die door

gekoppeld aan de hoofdliggers van het val. Om de

Aanbrug oost

middel van een vakwerk onderling gekoppeld zijn en

ballastmast in alle standen te stabiliseren, is deze aan de

een vormvast geheel vormen. Voor de staalconstructie

bovenzijde scharnierend gekoppeld met de pendelstaaf.

zijn vermoeiing van de hoofddraagconstructie vanuit het

De pendelstaaf is met een draaipunt gekoppeld aan

openen en sluiten van de brug, en de onder- en overdruk

de aanbrug. Omdat de pendel de ballastmast overeind

in de luchtdicht afgesloten hoofdliggers, in belangrijke

houdt, oefent de pendelstaaf naast een verticaal

mate bepalend geweest voor het vaststellen van de

component ook een horizontale belasting uit op het

profilering en afmetingen van de constructiedelen.

onderdraaipunt. Deze horizontale component wordt
via de hoofdliggers van aanbrug oost door middel van
doken teruggeleid naar de sokkel, zodat de positie van
het onderdraaipunt van de pendel ten opzichte van het
hoofddraaipunt gefixeerd is.
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Daarbij vormde het beheersen van de verticale en

Consequenties schuin kruisende brug

Brugaandrijving

horizontale vervormingen van het val ter plaatse

Omdat de brug de vaarweg schuin kruist en zich

De brug wordt aangedreven door een elektro-hydraulische

van de schuine voegovergangen in interactie met

daarnaast dicht bij een driesprong van rivieren bevindt,

aandrijving die bestaat uit twee hydraulische cilinders en een

de aanbruggen een belangrijke uitdaging, die tot

is sprake van een bijzondere nautische situatie,

elektro-hydraulische pompaggregaat. De cilinders zijn aan het val

inventieve oplossingen heeft geleid.

waarbij rekening dient te worden gehouden met

en de kelderbodem gekoppeld met twee scharnierpunten die zijn

aanvaarbelastingen. De pijlers aangrenzend aan de

uitgevoerd met vezelversterkte kunststof bolscharnierlagers. De

vaarweg worden beschermd middels geleidewerken.

cilinders zijn daartoe uitgevoerd met een bodemoog en stangoog,

Daarnaast zijn alle pijlers op een aanvaarbelasting

waarin de lagers zijn opgenomen. Glijgeleidingen op zowel het

berekend omdat niet uitgesloten kan worden dat

bodem- als het stangoog beperken de rotatievrijheid van de cilinder

De vaste ligging van het beweegbare deel wordt

schepen ook achter de geleidewerken de pijlers kunnen

en stangkop om de cilinderas. Het stangoog is door middel van een

volledig door de onbalans gerealiseerd. Het

raken. Om de pijlers zo slank mogelijk uit te kunnen

scharnierpen gekoppeld aan twee wangplaten, verbonden met

toepassen van een grendel was namelijk onwenselijk.

voeren, wordt de aanvaarbelasting van de aangevaren

de koppelbuis tussen de hoofdliggers van het val. Het bodemoog

Naast de verticale windbelasting en het variabele

pijler gedeeltelijk afgedragen naar de aangrenzende

is scharnierend verbonden met de twee wangplaten van de

dekgewicht is ook de horizontale windbelasting op de

pijler. Dit gebeurt via dookconstructies door de

gelaste cilinderonderstoel die aan de keldervloer is verbonden met

ballastmast en pendel in rekening gebracht voor de

bovenliggende aanbrugdekken.

voorgespannen ankers.

onbalans (circa 5100kNm) beïnvloedt niet alleen de

De schuine voeg van de achterhar van het val zit

Om de krachten in normaal brugbedrijf zo goed mogelijk te

cilinderafmetingen, maar leidt onder andere ook tot

zo ver voor het hoofddraaipunt, dat de verticale

verdelen over beide cilinders, zijn deze zowel aan bodem- als aan

hogere vermoeiingsbelasting op de staalconstructies.

verschilvervormingen bij een open voeg te groot

stangzijde hydraulisch gekoppeld. Hierdoor bewegen ze als het

De twee vooropleggingen van het val rusten op de

werden. Om de vervormingen binnen de toelaatbare

ware als één cilinder. Dit maakt een gelijkloopregeling voor de

staalconstructie van aanbrug west, die uitkraagt voorbij

waarden te houden, is gekozen voor een extra

aandrijving overbodig en zelfs ongewenst. Het in- en uitsturen van

de pijler. In plaats van een starre ondergrond, wordt

steunpunt onder de dekplaat ter hoogte van de schuine

de cilinders is gebaseerd op een halfgesloten hydraulisch systeem

de brug ter plaatse van de voorhar dus opgelegd op

voeg. Door de dekplaat van het val los te laten van de

zonder toepassing van een remventiel. De brugbeweging wordt

een flexibele uitkraging. Bovendien hebben beide

hoofdligger ontstaat een flexibele opgespannen voeg.

voor openen en sluiten van de brug via een vloeiend verlopend

steunpunten vanwege de schuine voeg verschillende

Bij een uitzonderlijke combinatie van temperatuur en

snelheidsdiagram geregeld, waarbij de bewegingssnelheid van

-maar gekoppelde- verticale veerstijfheden. Om

veranderlijke belastingen gaf ook de voeg ter plaatse

de cilinders volledig wordt bepaald door de traploos regelbare

ondanks de verschillende stijfheden toch een gelijke

van de voorhar grotere voegbreedtes dan veilig geacht

pompopbrengst van het aggregaat. Op deze wijze wordt de

verdeling van oplegkrachten vanuit de onbalans van

werd. Door het toepassen van een zogenaamde voeglip,

brugbeweging op een beheerste en stabiele wijze bestuurd.

het val te verkrijgen, is één van de twee steunpunten

met onder het midden van de voorhar een extra

in onbelaste stand door middel van een bouwzeeg

steunpunt met speling, kon de voeg ondiep gehouden

Bouw in volle gang

iets hoger geplaatst dan de andere, zodat hier relatief

worden en werd een grotere voegbreedte toelaatbaar

Na een intensief ontwerpproces is de bouw van de Prins Clausbrug

meer permanente belasting naar wordt afgedragen dan

geacht.

inmiddels in volle gang. Het ontwerp van de brug maakt het een

Het brugontwerp maakt het een
complex en uitdagend project.

toetsing van de vaste ligging van de brug. De grote

42

•

wanneer beide steunpunten op gelijke hoogte worden

complex en uitdagend project, maar de bouwcombinatie gaat

geplaatst.

ervoor om de brug halverwege 2021 op te leveren.

43

“GEDETAILLEERDE 						

INSPECTIE VAN ALLE 				
MINUSCULE DETAILS, 				
										
OOK IN DE FLARE”

Flares grondig en veilig
inspecteren terwijl ze in bedrijf
zijn
Wanneer flares langer dan gepland buiten

andere gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken,

gebruik zijn door onvoorziene bevindingen

veilig afvoeren. Om uitval en gevaarlijke situaties

tijdens regulier onderhoud, of wanneer een

te voorkomen worden flares om de paar jaar

flare onverwachts moet worden stilgelegd, zijn

geïnspecteerd tijdens een turnaround.

hier hoge kosten aan verbonden. Om dergelijke
situaties zoveel mogelijk te voorkomen is het
essentieel om flares regelmatig en grondig te
inspecteren. Maar traditionele inspecties, waarbij

Met een drone-inspectie kunnen
onderhoudswerkzaamheden beter
worden gepland en gebudgetteerd.

mensen de flare op moeten, kunnen alleen
plaatsvinden als de flare volledig buiten bedrijf is.

Een drone-inspectie leent zich goed om

Wanneer dit buiten de zogenoemde ‘turnaround’

voorafgaand aan de turnaround de algehele

periode gebeurt duurt dit vaak minstens twee

staat van apparatuur te beoordelen, zodat het

dagen. Met een drone kunnen flares echter op elk

onderhoudsbudget nauwkeuriger kan worden

moment worden geïnspecteerd (ook als de flare in

bepaald en de onderhoudswerkzaamheden die

bedrijf is), zonder dat men risicovolle zones hoeft

tijdens een turnaround moeten plaatsvinden beter

te betreden en zonder productieverlies. Maar

kunnen worden gepland. Zo kunnen tijd en geld

hoe werkt zo’n drone-inspectie in de praktijk? En

zo efficiënt mogelijk worden besteed en kunnen

wat zijn de belangrijkste voordelen voor flare-

verrassingen worden voorkomen.

operators?

Een van de grootste voordelen van een drone is
dat het een flare gedetailleerd en van heel dichtbij

Voorkomen van verrassingen tijdens turnaround

kan inspecteren terwijl de flare in bedrijf is, en dat

Flares zijn vaak het laatste veiligheidssysteem

de risico’s worden geminimaliseerd, kosten worden

van een petrochemische fabriek. Als alle andere

bespaard en de betrouwbaarheid van de flare wordt

veiligheidssystemen falen, moet een flare de gassen

verbeterd.

en vloeistoffen, die anders een explosie of
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Zo kan een drone bijvoorbeeld inspecties verrichten

Dutch Drone Company is een volledig gecertificeerde

Aan de hand van de gegevens die met 3D-laserscanning

vanaf hoogtes die voor mensen niet toegankelijk

drone-operator met ruime ervaring in zowel onshore

worden verkregen kan een 3D-model van het bestaande

zijn, en kunnen ze de dynamische werking van het

als offshore installaties. Door gebruik te maken van

equipment worden gemaakt, zodat eventueel te

verbrandingssysteem inspecteren en gedetailleerde foto’s

geavanceerde drones die kunnen worden uitgerust

vervangen onderdelen zo kunnen worden gefabriceerd

maken van alle minuscule details, zelfs binnenin de flare.

met high definition camera’s, 3D-laserscanequipment

dat ze met zekerheid in de bestaande flare kunnen

en thermografische camera’s, kunnen alle gegevens

worden ingepast. Hiermee kan worden bespaard op

Drone-inspecties in de praktijk

die nodig zijn om de staat van de installaties goed te

installatie-tijd, en dus ook op uitvaltijd.

Escher Process Modules voert drone-inspecties uit samen

beoordelen worden verkregen terwijl de flare in bedrijf

Met thermografische camera’s is het mogelijk om

met zijn partner/dronespecialist, Dutch Drone Company.

blijft. Met 3D-laserscanning is het bijvoorbeeld mogelijk

problemen te detecteren die met het blote oog niet

Samen hebben we alle kennis, ervaring en middelen

om snel en nauwkeurig de bestaande situatie van de

of nauwelijks kunnen worden waargenomen. Kapotte

in huis om enerzijds gedetailleerde inspecties te

flare in kaart te brengen. Deze gegevens zijn essentieel

interne isolatie of ongewenste interne verbranding

verrichten met hoogwaardige apparatuur, en anderzijds

wanneer equipment moet worden vervangen. In de

binnenin de flare zijn daar voorbeelden van.

de inspectieresultaten nauwkeurig te interpreteren en

praktijk blijkt vaak dat de as-built tekeningen van een

onderhoudsadviezen te geven.

flare niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Beoordelen van data
Nadat een drone-inspectie is verricht, wordt alle data die is

Problemen opsporen die mogelijk niet
met het blote oog konden worden
gedetecteerd.

verkregen (zoals hoge resolutie foto’s, een 3D-puntenwolk
en thermografische beelden) kritisch beoordeeld
en onderzocht door een van onze gespecialiseerde
combustion engineers. Aan de hand van de bevindingen

Met meer dan zes decennia ervaring in het ontwerpen,

wordt dan bepaald of een meer grondige inspectie nodig

leveren en onderhouden van verbrandingssystemen

is, of dat de flare probleemloos in bedrijf kan blijven. De

zoals flares, begrijpt Escher de uitdagingen en zorgen van

inspectieresultaten worden uiteindelijk overzichtelijk

flare-operators volledig en weten wij precies waar we

verwerkt in een inspectierapport, waarin ook de HD-

tijdens een inspectie op moeten letten. Zo kijken we op

foto’s van alle relevante details, een indicatie van de

basis van de foto’s en overige data die met een drone-

huidige staat van apparatuur, mogelijke risico’s voor de

inspectie wordt verkregen onder andere naar corrosie,

prestaties van apparatuur, aanbevelingen ten aanzien van

scheuren, verbrande onderdelen, kapotte interne isolatie

onderhoud en een kostenindicatie zijn opgenomen. Ook

en mogelijke gaslekken. Ook kunnen we beoordelen of

zou Escher alle benodigde onderdelen kunnen leveren.

bevindingen een bedreiging vormen voor de prestaties

Door eens in de één of twee jaar een drone-inspectie te

en betrouwbaarheid van een flare en of/hoe issues

verrichten, kan een goede indicatie worden gegeven van

kunnen worden opgelost. We signaleren dus niet alleen

wanneer het volgende onderhoud moet worden gepland.

iets, maar voorzien flare-operators van alle benodigde

Zo dragen drone-inspecties bij aan het verlengen van de

informatie om een flare veilig in bedrijf te houden.

levensduur van apparatuur en het minimaliseren van de
uitvaltijd als gevolg van ongepland onderhoud.
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Ingenieurs met passie 		
voor techniek
Iv-Groep is een wereldwijd opererend multidisciplinair
ingenieursbureau. Al sinds 1949 bedenkt Iv technische
oplossingen voor vraagstukken van iedere omvang en
complexiteit. Dit doen wij binnen de sectoren Bouw &
Installaties, Industrie, Infra & Verkeer, Handling, Maritiem,
Offshore & Energie en Water. Geen uitdaging is ons te
moeilijk. We hebben échte passie voor het vak. Met onze
kennis van techniek bereiken we het uiterste voor onze
klant.

Ingenieurs
met passie
voor techniek

