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De Grieken deden het. De Romeinen deden het. Zelfs

Hoe komt het toch dat al die grote culturen zich niet

de Inca’s deden het. Innoveren. Zo wisten de Grieken

alleen in kunst of militair wisten te onderscheiden, maar

bijvoorbeeld al rond 200 jaar voor Christus de omtrek

tegelijkertijd ook zo innovatief bezig waren? Of is het

van de aarde te bepalen. Het was de wetenschapper

juist omgekeerd? Ik denk het eigenlijk. Ik zou zelfs wel

Eratosthenes, die had bedacht dat als je de hoek,

durven te stellen dat juist innovatie deze culturen groot

die de schaduw van een toren maakt met de toren

heeft gemaakt. Innovatie en cultuur gaan hand in hand;

zelf, vergelijkt met die van een andere toren op een

ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

bepaalde, bekende afstand, je via de formule van
Pythagoras (een andere Griek) de omtrek van de aarde

En dat geldt mijns inziens nog steeds. In de moderne

kunt berekenen. Eratosthenes kwam zo, met behulp van

wereld onderscheiden bedrijven zich van andere door

een simpel geodriehoekje, op een omtrek van 39.500

meer of minder open te staan voor innovatie. Innovatie

km. Nu weten wij met onze sophisticated instrumenten

trekt jongeren, waardoor processen veranderen en

dat de omtrek 40.075 km is, een verschil van slechts 575

medewerkers vernieuwing omarmen en niet bestrijden.

km. Niet slecht voor zo’n oude Griek.

Binnen zo’n proces krijgen vrije-denkers de ruimte, zijn
de medewerkers constant op zoek naar alternatieven.

“Ik moet zien dat onze huidige
bouwwerken over 2000 jaar nog steeds
daar staan én nog worden gebruikt ook.”

“INNOVATIE EN 				

CULTUUR GAAN 			
HAND IN HAND”

Het zou dus voor ieder bedrijf dat vooruit wil noodzaak
moeten zijn om innovatie hoog op de agenda te zetten.
Zo kun je innovatie een vast onderdeel maken van je
bedrijfsproces.

Ook de Romeinen zat het innoveren in het bloed.
Wat te denken van de aquaducten, die de Romeinen

Voor Iv-Groep vervult innovatie die functie. Deze

2000 jaar geleden aanlegden, met name omwille van

Ivormatie – in een nieuw jasje – geeft een overzicht van

hygiëne. Die aquaducten zijn er nog steeds en sommige

de belangrijkste innovaties van dit moment. Ik wens u

zijn zelfs nog in gebruik. Ik moet zien dat onze huidige

veel inspiratie.

bouwwerken over 2000 jaar nog steeds daar staan én
nog worden gebruikt ook.
Rob van de Waal
En als laatste voorbeeld de Inca’s aan de andere

Algemeen directeur Iv-Groep

kant van de wereld. Hun bouwstijl is nog steeds
wereldberoemd. Grote meerkantige stenen, die feilloos
in elkaar passen en zo zonder cement of lijm enorme
bouwwerken vormen, die honderden jaren later nog
steeds volledig intact hun functie uitoefenen.
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Proefbelasting bespaart
tijd en kosten
Een betonnen brug van tachtig of honderd jaar oud,

dat er ofwel veel (destructief ) onderzoek nodig is om

waarvan er zoveel zijn in Nederland: op papier heeft

de ontbrekende informatie te achterhalen, ofwel de

deze nog maar een beperkte draagkracht (van veel

herberekening valt onnodig ongunstig uit vanwege

bruggen ontbreken zelfs de papieren). De gemeente

de grote resterende onzekerheden. Het is niet moeilijk

maakt daarom plannen om de brug aan te pakken en

om een brug ‘kapot’ te rekenen”, aldus Wouter van

staat voor een grote investering. Na het toepassen

der Wiel, van het managementteam van Iv-Infra, die

van proefbelasting op deze brug blijkt dat deze

voor het concept de tweede prijs kreeg uitgereikt van

investering helemaal nog niet nodig is en dat de

De Vernufteling, ‘dé prijs voor het meest innovatieve

brug nog jaren meekan. Het lijkt een eenvoudige

project’, van NLingenieurs. Eerder won het ontwerpteam

oplossing, maar het heeft een groot effect. Met de

de Innovation Award Zuid-Holland Zuid. Dit nadat

innovatieve proefbelastingsmethode van Iv-Infra

de methode zijn succes al had bewezen bij diverse

is snel vast te stellen in welke constructieve staat

proefbelastingen.

een brug verkeert, ook zonder de oorspronkelijke
tekeningen en berekeningen. Op basis van de

In tien minuten resultaat

bekende gegevens een brug herberekenen met NEN

De opgave voor onderzoek naar de constructieve

8700 vraagt om veilige aannames waardoor een oude

veiligheid van bestaande kleinere en voornamelijk

brug rekenkundig aan het einde van zijn levensduur

betonnen bruggen van gemeenten en provincies is

is, terwijl dit misschien nog helemaal niet het geval

groot. Schattingen spreken van tienduizenden bruggen.

hoeft te zijn.

Omdat tekeningen en berekeningen vaak ontbreken, is
een slimme methode erg welkom omdat het enorme
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“Het idee voor een eenvoudige, snelle, maar

areaal gediend is met procesversnelling. Er zijn vaak

accurate proefbelasting ontstond nadat wij van

veel vragen. Wouter: “Hoeveel wapening zit erin, is er

regionale brugbeheerders steeds vaker vragen over

voorspanning en werkt het allemaal nog? Wij hebben

de constructieve staat van hun bruggen kregen.

onszelf de vraag gesteld: kunnen we opdrachtgevers

Zij hebben immers de plicht om de constructieve

niet beter van dienst zijn? Op een andere manier

veiligheid aan te tonen. Actuele, betrouwbare en

dan met reguliere herberekeningen, waar ook vaak

complete ontwerpberekeningen en –tekeningen

destructief onderzoek wordt toegepast dat veel hinder

van de bruggen ontbreken echter vaak. Dit betekent

veroorzaakt.
7

Kunnen we dat gewoon overslaan en een

Wouter legt uit: “Een brug heeft grofweg drie

Kortom: er kan alleen op momentcapaciteit

proefbelasting erop los laten?” Die gedachte was de

hoofdbezwijkmechanismen: zakking van de

worden geselecteerd. Bij slanke bruggen met grote

start van de innovatie-ontwikkeling. “Met proefbelasting

landhoofden, overschrijding van de momentcapaciteit

overspanning is dwarskracht vaak maatgevend. Bij de

willen we in tien minuten op een nauwkeurige en

en van de dwarskrachtcapaciteit. Zakking van de

relatief kortere varianten (tot circa 15 meter) doorgaans

gecontroleerde wijze de belastbaarheid van een brug

landhoofden is vervelend, maar treedt geleidelijk op

het moment. Daar voegt proefbelasten echt wat toe.”

aantonen. Die ’tien minuten’ is natuurlijk utopisch,

zonder grote directe gevolgen voor de veiligheid,

maar het geeft wel richting aan de brainstorms. Er zijn

en hoeft volgens de richtlijnen niet per definitie

De brug moet echt laten zien wat hij waard is

eerder al pilot-proefbelastingen uitgevoerd op grote

geverifieerd te worden als daar geen aanleiding

De proefbelasting is een iteratief proces. Wouter: “De

bruggen. Dat ging gepaard met groot materieel, veel

voor is. Dwarskracht kan op dit moment nog niet

kunst is om een zo groot mogelijk veldmoment via

gewicht en veel meetinstrumenten, zoals akoestische

gecontroleerd niet-destructief worden beproefd: het is

een puntlast te maken, op een gecontroleerde manier.

meetapparatuur, rekstroken enzovoort. Een brug is

een bros bezwijken, daarna ben je het kwijt.

Een te lage belasting heeft geen toegevoegde waarde:

daardoor lang gestremd. Met een kleine brug moest

de brug moet echt even laten zien wat hij waard is.

dat sneller en eenvoudiger kunnen.” Al met al neemt

Niet alleen bij de hoogste belasting, maar vooral ook

de proefbelasting met één vrachtwagen inclusief

wanneer je die er weer afhaalt; hij moet helemaal

ballast, een stalen hulpconstructie en de nodige

‘terugveren’ naar zijn oude situatie. Is dat het geval,

meetapparatuur nu een dagdeel in beslag en is

dan is de brug nog op sterkte. Hoogstens ontstaan

daarmee de eerste in zijn soort.

tijdelijk wat kleine scheurtjes, maar de technische
duurzaamheid blijft intact. Dat is het afbreekcriterium.”

“Een brug heeft grofweg drie
hoofdbezwijkmechanismen: zakking
van de landhoofden, overschrijding
van de momentcapaciteit en van de
dwarskrachtcapaciteit.”

Met een stalen hulpconstructie op een draglineschot
wordt een wip in de rijrichting geconstrueerd.
Meetapparatuur kan onder of boven de brug worden
aangebracht. Met hoge nauwkeurigheid kan zo het
gedrag van de brug worden bepaald en dat kan weer

Hulp bij beoordeling bruggen

worden teruggerekend naar welke belasting(klasse)

Brugbeheerders willen zekerheid. Iv-Infra komt hen

de onderzochte brug volgens de norm kan hebben,

tegemoet met prioriteringen en getrapte overzichten

inclusief veiligheidsfactoren.

om al een selectie te kunnen maken. Daarmee wordt
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het areaal weliswaar al teruggebracht, maar er blijven

Het maximale uit de brug

altijd bepaalde bruggen over waarbij twijfels heersen.

De eerste proefbelasting is uitgevoerd bij een brug in

Iv-Infra heeft daarom een ‘A-team’ samengesteld dat een

Schipluiden en bewees meteen zijn waarde. De brug

logistieke systematiek heeft ontwikkeld om met een

was honderd jaar oud en kwam met rekenwerk niet

proefbelasting het beoordelingstraject te versnellen.

meer boven de 20 ton aan draagkracht. De gemeente

9

had plannen met bouwverkeer en dacht maatregelen

zijn. Om de transportbewegingen te beperken, wordt

te moeten nemen. De proefbelasting wees uit dat

de massa lokaal besteld. Volgende proefbelastingen

de brug nog ruim voldoende restcapaciteit bezit, in

worden binnenkort uitgevoerd. Wouter geeft aan:

casu 60 ton volgens NEN 8700, waarmee de geplande

“Het is en blijft maatwerk. Er zijn altijd externe factoren

vervangende nieuwbouw is komen te vervallen. Enkele

of invloeden: een maximale stremmingsperiode, de

kleine maatregelen volstonden. Wouter: “Onder normale

omgeving zelf, landschapsbeperkingen en het type en

omstandigheden kan de brug nog 30 jaar mee, wat

de staat van de constructie.”

voor de gemeentebegroting een enorme meevaller
betekent. Ook latere proefbelastingen toonden
eenzelfde beeld: bruggen blijken in de praktijk (veel)
sterker te zijn dan op grond van modellen verwacht kan
worden.”
Verkleining vervangingsopgave
Een proefbelasting kost op dit moment nog ongeveer

“BRUGGEN BLIJKEN 			

STERKER DAN						
VERWACHT”

evenveel als een gedetailleerde constructieve som.
Met een proefbelasting wordt echter wel altijd het
maximale uit de brug gehaald: na de proefbelasting
weet de opdrachtgever exact waar hij aan toe is. En
omdat de brug vaak veel sterker is dan gedacht, heeft
dit een significante verkleining van de verwachte
vervangingsopgave in Nederland tot gevolg. Natuurlijk
heeft het voorkomen van vervangingen ook een
positieve invloed op duurzaamheidsaspecten.
Ontwikkelingen om de proefbelasting nog sneller en
goedkoper te maken zijn in volle gang.
Iv-Infra levert de dienst en de meetapparatuur.
De huidige hulpconstructie bestaat uit standaard
onderdelen die lokaal overal in het land te verkrijgen
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“ER LIGT HIER

EEN ENORM
POTENTIEEL”

Duurzame tuinbouw
in de zilte woestijn
Het verbouwen van gewassen zoals aardappels en

in hun innovatieve haalbaarheidsplan zouttolerante

tomaten middenin de woestijn, is dat mogelijk?

gewassen, geschikte irrigatie- en bemestingsmethoden,

Zeker als het beschikbare water brak is? En hoe kan

het watermanagement en de oogsttechnieken, die per

je dit water hergebruiken, zonder dat het steeds

locatie kunnen verschillen.

zouter wordt? De haalbaarheid van deze innovatieve
en vooral ook duurzame tuinbouw in Egypte is

Lokale omstandigheden

onderzocht door vier Nederlandse bedrijven. Iv-Water

Onderzoek met verschillende rassen, bemestings- en

is hier een van.

irrigatiemethoden toont aan dat zilte teelt economisch
aantrekkelijk is, wanneer de technieken worden

Naast Iv-Water gaat het om Zilt Proefbedrijf Texel,

aangepast aan de lokale omstandigheden. In de

dat voor het project een aardappel en tomaat met

aangewezen gebieden wordt onderzocht hoeveel

zouttolerantie selecteerde, en de bedrijven Delphy en

water beschikbaar is in de ondergrond, waar dat water

Nectaerra, die ook hun expertise meebrengen. Het

zich bevindt, wat de kwaliteit is en hoe het optimaal kan

wederzijdse belang is de mondiale vermarkting van

worden beheerd en geproduceerd.

Nederlandse kennis en innovatie op het gebied van
water en tuinbouw. De opdracht komt van enkele
overheidsinstituten in Egypte en is mede gefinancierd
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO).
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“We willen toewerken naar een
compleet pakket aan maatregelen en
voorzieningen dat duurzame zilte teelt
realiseert.”

Egypte wil ongeveer 630.000 hectare woestijngebied

Bart van der Veer, procestechnoloog bij Iv-Water, legt

geschikt maken voor agrarische productie van

uit: “Je hebt een gewas dat tegen de zilte grond bestand

hoofdzakelijk aardappels, wortelen, uien en

is, maar daarmee los je nog niet het probleem op. Bij

tomaten. Daarnaast blijkt ook op de bestaande

intensieve landbouw neemt het gewas steeds zoet

landbouwgronden het grondwater te brak voor gewone

water op, maar laat het via de wortels almaar het zout

gewassen. De Nederlandse bedrijven introduceren

achter. De grote agrarische bedrijven voorzien in hun
13

waterbehoefte door van grote diepte grondwater op

kan ook, door omgekeerde osmose toe te passen

Bart: “Waar we nu naar kijken is de opbrengst per

te pompen. Doordat dit water heel langzaam wordt

via zonnepanelen op kassen. Bart vertelt: “We willen

hectare. Dus de kosten en de terugverdientijd, zodat we

aangevuld is dit geen vorm van duurzame landbouw.

toewerken naar een compleet pakket aan maatregelen

weten bij welke schaal we op de voordelen uitkomen

Ons eerste aandeel in het project was een model

en voorzieningen dat duurzame zilte teelt realiseert.”

en we het concept zo concreet mogelijk kunnen

maken waarmee we alle stromen in kaart brachten, om

Erik Vegt, directeur Iv-Water vult aan: “Dat is nog

presenteren. Bij serieuze interesse zullen we dat direct

uit te rekenen wat de water- en zoutbalans is. Stap twee

niet eerder vertoond en zeker in combinatie met

uitwerken en ondersteunen.”

is het doorrekenen van opties voor een bedrijfsconcept

kassenbouw totaal nieuw. De duurzaamheid zit

waarbij je zo’n gewas gebruikt en aanvullende

hem erin dat je zorgt dat de situatie niet verder

Erik: “Het zijn allemaal bewezen technieken. Dat gewas

maatregelen treft om de natuur te beschermen. Op een

verslechtert en dus langer in hetzelfde gebied kunt

kan ertegen, de waterbehandeling is een bewezen

dusdanige wijze dat de verzilting niet verder toeneemt,

blijven telen. De maatschappelijke relevantie is groot

techniek, kassenbouw is bekend. De combinatie hiervan

zodat je die landbouwgrond duurzaam kunt blijven

en raakt componenten als werkgelegenheid en

is nieuw. Daarnaast ligt hier een enorm potentieel,

gebruiken.”

voedselvoorziening.” De Egyptische telers kampen in

Egypte staat symbool voor een heleboel landen waar

een steeds groter gebied met verzilting, met steeds

deze problematiek speelt.”

Wanneer er tolerante gewassen worden gebruikt kan

lagere opbrengsten als gevolg. De traditionele teelt is

met het model de hoeveelheid sproeiwater en de

dus op roofbouw gestoeld. Een bijkomend probleem is

verwachte opbrengst per locatie worden ingeschat.

de aanleg van een dam in de Nijl in Ethiopië.

Moeten er maatregelen worden genomen, zoals
waterbehandeling, dan is Iv-Water de aangewezen
partij voor de techniek. Dat kan waterbehandeling zijn
voordat het als gietwater wordt gebruikt. Maar omdat

“Egypte staat symbool voor
een heleboel landen waar deze
problematiek speelt.”

het gewas tegen zout kan, kan het ook nabehandeling
van het drainage-water zijn. Dat zijn kleinere stromen

Enorm potentieel

en kost veel minder energie.

In de haalbaarheidsstudie worden zeven opties van
landbouwsystemen bekeken, zoals teelt op volle

Duurzame zilte teelt

grond en teelt in kassenbouw, maar niet zoals wij die

Er wordt in de Egyptische landbouw al veel water

in Nederland hebben; de ‘gesloten’ kas is daarvoor te

hergebruikt, maar zonder dit te behandelen. Door

kostbaar. Voor elk systeem kan een andere vorm van

verschillende stromen te mengen wordt toch een

waterbehandeling het meest geschikt zijn, afhankelijk

acceptabele zoutconcentratie bereikt. Het toepassen

van het soort behandelde water (hemelwater, ‘hangend’

van ontziltingstechnieken om het aandeel hergebruikt

water, drainage-water), van de gewenste verhouding

water te verhogen is een belangrijk onderdeel van dit

van de behandeling (concentraties) en de omvang van

project. Met de energie van de zon kan water worden

reststromen (debieten). Dat wordt weer afgewogen

verdampt; door die waterdamp te laten condenseren

tegen de investering en operationele kosten.

ontstaat vervolgens direct schoon water. Maar indirect
14
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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:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Ontwerper waterveiligheid Iv-Infra
Structural engineer Iv-Consult
Engineer klimaat- & energietechniek Iv-Industrie
Senior structural designer Nevesbu
Teamleider technologie Iv-Water

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.
16
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In november 2017 ben ik gestart als adviseur
contract- en risicomanagement bij Iv-Infra, op de

1

3

Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid
Al vanaf de eerste werkdag word je bij Iv actief

afdeling Risicoanalyse en Contractmanagement. De

betrokken bij het bedrijf. Er is veel ruimte voor het

indruk die ik al snel kreeg van Iv is dat er met passie

aandragen van eigen verfrissende ideeën. Zo werd ik de

aan veel verschillende toonaangevende projecten

eerste week al betrokken bij Iv-Young, waar meerdere

wordt gewerkt, die je overal (zowel in Nederland als

jonge medewerkers van Iv periodiek bij elkaar komen.

over de hele wereld) tegenkomt. Graag vertel ik je in

Binnen Iv-Young wordt ruimte gecreëerd voor inbreng

dt artikel meer over wat mij het meest opviel in mijn

van ideeën en wordt aandacht besteed aan verandering

eerste maanden bij Iv.

en innovatie. Ook binnen de projecten krijg je al snel
meer eigen verantwoordelijkheid. Als starter word je

Je werkt aan toonaangevende projecten

uiteraard begeleid door een ervaren collega. Door het

Bij Iv wordt er, met multidisciplinaire projectteams,

opdoen van kennis en ervaring van de meer ervaren

aan veel verschillende toonaangevende projecten

collega kun je vervolgens meer en meer zelf aan de slag

gewerkt. Het kenmerk van deze projecten is dat ze
allemaal heel erg tastbaar zijn. In het dagelijks leven
is de kans groot dat je een project tegenkomt waar je
zelf (of een van je collega’s) aan hebt gewerkt. Zo was

“VIER DINGEN DIE MIJ HET

MEEST OPVIELEN TOEN IK
BIJ IV GING WERKEN”

2

4

Er heerst een informele werksfeer
Binnen Iv heb je gemakkelijk informeel contact met

er tijdens de afgelopen winterstorm veel aandacht

je directe en indirecte collega’s van alle verschillende

voor het sluiten van de stuwen in Nederland. Veel van

afdelingen. Op deze manier kom je veel te weten over

mijn collega’s hebben aan deze stuwen (bijvoorbeeld

welke kennis Iv allemaal in huis heeft en aan welke

stormvloedkering Ramspol) gewerkt. De betrokkenheid

projecten wordt gewerkt. Vanaf dag één word je

bij de actualiteit is daarmee erg groot.

volledig opgenomen in het team waar je onder valt.

De projecten zijn divers en
multidisciplinair

Dit zorgt ervoor dat je veel leert van je directe collega’s
en dat je op de hoogte blijft van de projecten waar je
mogelijk ook bij betrokken kunt raken. Naast initiatieven

In mijn eerste maanden ben ik betrokken geweest

als Iv-Young worden er ook allerlei (werkgerelateerde)

bij het opstellen van een contract voor de renovatie

activiteiten georganiseerd binnen je team of door

van een aantal poldergemalen, het opstellen van

andere collega’s. Hierdoor wordt het werken bij Iv

een programma van eisen voor vaste bruggen

gewoon leuker!

en het verzorgen van systems engineering en
risicomanagement voor het ontwerp van een
onderhoudshal. De projecten waar je aan werkt

Mark Havelaar

zijn dus erg divers en worden vaak uitgevoerd in

Adviseur contract- en risicomanagement Iv-Infra Infra

multidisciplinaire projectteams. Dit maakt dat geen dag
hetzelfde is en je continu wordt uitgedaagd.
18
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Marijn Hage (op de foto; 3de van links), naval architect bij
Nevesbu, ontving 6 november 2017 de Maritime Designer

MARITIME
DESIGNER
AWARD 2017

Award 2017.

Wat drijft een
onderzeeboot?
Bij het ontwerp van een onderzeeboot is het neutraal

met dit ‘missieprofiel’ een inschatting worden gemaakt

drijfvermogen een belangrijke ontwerpeis, waarbij

van de gewenste maatvoering. Door de modulaire

de relatie tussen gewicht en volume cruciaal is.

opzet kan de VET worden uitgebreid.

Marijn Hage, Naval Architect bij Nevesbu, heeft

Marijn vertelt: “Een onderzeeboot ontwerp je van

de Volume Estimation Tool (VET) ontwikkeld om

binnen naar buiten. Het gaat om het aantal mensen dat

in vroege ontwerpfases snel een startpunt voor

met een bepaalde diepte en snelheid een missie moet

de hoofdafmetingen en (deel)volumes van een

uitvoeren. De aandrijving, actieradius en leefruimte zijn

dieselelektrische onderzeeboot vast te leggen.

van belang en wat daarvoor nodig is. Alle ‘segmenten’

De methode is modulair en flexibel opgebouwd,

of beter gezegd alle modules zitten op een logische

waardoor het ook toepasbaar is om de impact van

plek, de posities zijn genoegzaam bekend. De motor

nieuwe vraagstukken op het ontwerp inzichtelijk te

zit achterin, de wapens voorin en de mensen in het

maken. Hij ontving voor deze vernieuwende aanpak

midden. Weliswaar met enige bewegingsvrijheid, maar

op 6 november 2017 de Maritime Designer Award

alles heeft een duidelijke positie. Je kan dus de drivers

2017.

eenvoudig identificeren en vervolgens ook de grootte
en lengte van de secties.”

Wat in 2014 begon als afstudeerwerk is nu een
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instrument voor de aanpak van de vervanging van

Snelle secties

dertig jaar oude onderzeeboten voor DMO (Defensie

Bij uitbreiding van de tool kan gedacht worden aan

Materiaal Organisatie). De tool, een Excelbestand met

een sectie met een multi-missieportaal, een portaal

Visual Basics voor eenvoudige interfaces, vraagt de

om mariniers ongezien ‘af te meren’, of een sectie met

gebruiker om enkele beperkte gegevens in te voeren,

Atmosphere-Independent Propulsion (AIP). Marijn: “Een

zoals vaarafstand, -diepte, -snelheid en het aantal

dieselmotor heeft lucht nodig, en de lucht is beperkt. Er

personen aan boord, waarmee de motorcapaciteit en

zijn nu systemen om zonder lucht van buitenaf energie

daarmee de hoeveelheid energie wordt bepaald. Al na

op te wekken, zoals met een stirlingmotor. Energie kan

enkele minuten kan, met een grote nauwkeurigheid,

ook worden opgeslagen in cellen, denk aan lithium21

ionbatterijen, maar die hebben hun eigen uitdagingen.

engineersfases zijn lang en complex. Plus: de functie

Daarvoor is onder andere koeling nodig, dus ruimte

van een nieuwe boot en daarmee het programma

en daarmee meer drijfvermogen, kortom: meer massa.

van eisen is veranderd. De nadruk ligt minder op

Alle secties hebben eigen specificaties, maar vooral

afschrikbeleid, maar meer op special forces en

onderlinge verbanden en die zijn in een mum van tijd

intelligence.”

met de tool geduid, te berekenen of te herberekenen.”
Unieke modulariteit
Marijn verklaart dat het verband tussen de
ontwerpvariabelen nu veel duidelijker is geworden.

“In de toekomst zal het steeds
belangrijker worden om de
flora en fauna te ontzien van de
geluidsvervuiling.”

“Een ontwerpconcept voor een onderzeeboot
werd voorheen in lange trajecten opgezet. Met een

Geluid geld(t)

samengesteld team waarin meerdere disciplines met

Met het prijzengeld van de Maritime Designer

veel ervaring op gevoel en kennis te werk ging. Dat

Award doet Marijn samen met TNO onderzoek naar

waren vaak aannames, waarbij vooral onduidelijk was

concepten voor een beter en stiller ontwerp. Marijn

– zeker achteraf – welke invloed ze op elkaar hadden.

denkt aan het volgende: “Wat is precies het effect van

De informatie is nu specifiek gemaakt en gebundeld

een geluidreducerende maatregel op het ontwerp?

in kruisverbanden.” Hij geeft een voorbeeld: “Sneller

Is isolatie een sterk medium of reduceren veren beter

varen houdt in: een grotere motor, dus ook een groter

geluid? Ik vermoed dat de efficiëntste methode een

koelsysteem. Door alle variabelen te vatten, is alles

binnenconstructie is met een kooi-in-kooi en grote

te zien en te beoordelen. Er zijn meerdere tools en

veren. Echter heeft dit wel een grote impact op je

meerdere methodieken mogelijk, zoals met ‘functional

ontwerp. Die afweging zal je moeten maken. En

building blocks’, maar deze tool met deze modulariteit

daarvoor is de kennis in Nederland, voor scheepsbouw,

is uniek.”

beperkt beschikbaar.

Het VET-instrument wordt gedeeld met DMO voor

Die behoefte naar geluidsbeperking is zeer sterk.

een startontwerp, waarna het ontwerp met andere

Niet alleen bij onderzeeboten, maar ook bij de

programmatuur wordt herverdeeld tussen de speciale

algemene scheepvaart. In de toekomst zal het steeds

teams voor detailengineering. De tool is juist nu nuttig,

belangrijker worden om de flora en fauna te ontzien

omdat de vervangingsfase van de onderzeeboten,

van de geluidsvervuiling die de moderne scheepvaart

die via speciaal levensverlengend onderhoud worden

produceert.”

behouden, zich aandient. Marijn: “We praten niet over
veel nieuwbouw van onderzeeboten op jaarbasis: er is
een vervangingsmarkt, tot eind jaren ‘20. Maar de
22
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Opschalen in een
biobased industrie
Biobased business development staat in de

elektrotechniek, instrumentatie, piping, mechanical,

industrie hoog op de agenda. Biobased economie

bouwkunde, constructietechniek en gebouwgebonden

belooft nieuwe waardenketens, voorsprong op de

installaties.

concurrent, maar ook een nieuw speelveld. Ruud
Verheul, senior projectmanager bij Iv-Industrie,

Biobased economie

coacht innovatieprocessen die tot een business case

Wereldwijd wordt gezocht naar groene alternatieven

moeten leiden. Door een heldere werkwijze worden

die het gebruik van fossiele grondstoffen kunnen

innovaties vanuit R&D naar engineeringsniveau

terugdringen. Een belangrijk element in de biobased

doorontwikkeld, om zo tot de juiste schaalgrootte te

economie is cascadering. Dat houdt in dat alle

komen.

componenten uit biomassa zo goed mogelijk worden
benut en dat eerst de componenten gebruikt worden

Maximale synergie

met de hoogste toegevoegde waarde. In een biobased

Een goede samenwerking tussen opdrachtgever

economie gaat het dus om het integraal gebruik van

en Iv-Industrie is voorwaardelijk. Per project wordt

biologische grondstoffen en deze zo hoogwaardig

een projectteam samengesteld met daarin experts

mogelijk in te zetten. Hierdoor ontstaan nieuwe

van de opdrachtgever en die van Iv-Industrie. Voor

biobased processen, producten en waardenketens.

opdrachtgevers is de kennis en ervaring van Iv-Industrie
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van toegevoegde waarde, maar ook een extra motivatie.

Biobased economie leeft sterk binnen sectoren waar

Dit omdat Iv-Industrie meedenkt en er zodoende

Iv-Industrie relevante kennis en ervaring bezit: de

projectkeuzes tot stand komen. De wisselwerking zorgt

farmaceutische, voedingsmiddelen en chemische

voor maximale synergie tussen gebruiker en engineer.

industrie, en ook het gebied van energietechniek. De

Iv-Industrie ondersteunt op deze wijze meerdere

kennis sluit goed aan bij de huidige ontwikkelingen

opdrachtgevers op projectbasis bij engineering en

binnen de biobased industrie en wordt ten dienste

realisatie van nieuwe installaties en procesoptimalisaties.

gesteld aan processen waarbinnen nieuwe biobased

Iv-Industrie levert het projectmanagement en

technologie multidisciplinair ontwikkeld wordt tot,

de engineering vanuit de disciplines process,

uiteindelijk, een functionele procesinstallatie.
25

Ruud Verheul: “Waar het vooral om gaat bij biobased

van opschaling naar de gewenste productiecapaciteit.

Concrete aanpak

is dat je nieuwe processen en toepassingen moet

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de

Concreet is de aanpak als volgt. Iv-Industrie start

engineeren, waarbij het erg lastig is om vanuit een

proceseigenaar (licensor). Wegens de snelle

door kennis te nemen van de technologie uit pre-

proeffabriek door te schalen naar een fullscale-

ontwikkeling van technologieën, producten en

engineeringsdocumentatie en door vragen te stellen

fabriek. Bij opschalen ontstaan andere, vaak

markten, het hogere risicoprofiel en een voorkeur om

aan het projectteam van de klant. Iv-Industrie start dan

fysische, vraagstukken waarbij biobased weer zijn

lokaal (weinig transportbewegingen) te produceren,

met het vastleggen van het concept procesontwerp. Dit

specifieke problemen kent, omdat gewerkt wordt

zullen de investeringen laag gehouden moeten

wordt gedaan met een Basis of Process Design (BoPD),

met biomassa waarvan de samenstelling varieert. In

worden en de flexibiliteit maximaal. Dit leidt tot nieuwe

massa en energiebalans, Process Flow Diagram (PFD) en

het innovatieproces zelf speelt weer een rol dat de

samenwerkingsverbanden, een creatieve, pragmatische

Piping & Instrument Diagrams (P&ID’s). Een beknopte

wetenschappers in het laboratorium andere karakters

benadering en ver doorgevoerde multidisciplinaire

procesomschrijving is onderdeel van het BoPD. Deze

hebben dan de engineers. Wij hebben procesengineers

projectteams. Iv-Industrie levert gespecialiseerde

documenten worden gemaakt door Iv-Industrie

die verwantschap met deze procestechnologen

engineers in alle disciplines om ook de engineering van

in nauwe samenwerking met de proceseigenaar.

hebben, en zorgen voor een juiste match om samen

dit type biobased projecten succesvol vorm te geven.

De fase wordt afgesloten met een review van

in een team en stapje voor stapje het einddoel te

het procesontwerp, waarna het concept van het

bereiken. We zoeken bewust naar een goede match

procesontwerp wordt bevroren. De werkzaamheden

tussen de mensen in het team.”

voor het concept procesontwerp vinden gedeeltelijk
op locatie bij de opdrachtgever plaats. Hierdoor

“Bij opschalen ontstaan andere
vraagstukken waarbij biobased zijn
specifieke problemen kent.”

ontstaan korte communicatielijnen en hoeven bij de
opdrachtgever niet (te) veel mensen worden vrijgesteld.
Door samen kennis te nemen van de activiteiten en
bevindingen wordt de samenwerking vruchtbaar.

Innovatie
Door zijn achtergrond is Ruud bekend met de valkuilen

Ruud: “De grootste uitdaging ervaar ik in het vertalen

in het proces van engineeren, en voert hij vooral de

van de procestechnologie die op laboratorium-

regie. “Ik stuur het proces, houd de focus en zorg dat

of pilotschaal is ontwikkeld, naar concrete

men niet van het pad afwijkt, want je wilt toch binnen

engineeringsdocumenten. Het kan gebeuren dat het

een bepaalde tijdspanne maximaal resultaat.”

team een goede stap heeft gezet, maar dan niet meer
verder komt. Dan zetten we er over het algemeen een

Tijdens de conceptuele engineeringactiviteiten wordt

andere pragmatische procesingenieur bij, die de focus

de proceseigenaar door Iv-Industrie uitgedaagd om

verlegt van technologie naar realisatie.

de wetenschappelijke benadering door te ontwikkelen
naar pragmatische engineering. Iv-Industrie legt in deze
fase de technologie, die op laboratoriumschaal of in
een pilot plant is ontwikkeld, vast in processchema’s en
een basis of design en optimaliseert deze ten aanzien
26
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Omdat de ervaring leert dat het conceptuele

ook geschikt gemaakt is om bestaande producten te

procesontwerp na de eerste designfreeze

produceren. Dus uitbreiding van bestaande capaciteit

nog optimalisatie behoeft, wordt tijdens het

en tevens de mogelijkheden creëren voor nieuwe

conceptontwerp van de overige disciplines het

productie.”

procesontwerp doorontwikkeld.” Aan het eind van
het conceptontwerp door alle technische disciplines,

Het blijkt een prettige en vruchtbare werkmethode,

vinden een design review, veiligheidsstudie en een

omdat niet alleen de engineers van Iv-Industrie maar

value engineering plaats. Tijdens deze sessies wordt

ook de klant de goede feedback krijgt en merkt dat ze

het doorontwikkelde procesontwerp gecombineerd

ideeën verder kunnen brengen van laboratoriumschaal

met het conceptontwerp van de overige disciplines

naar pilot plant en fullscale factory.

en wordt het complete ontwerp geoptimaliseerd voor
de business case. Het resultaat van deze sessies wordt
verwerkt, waarna het definitieve conceptontwerp
wordt bevroren. Het conceptontwerp dat op deze

“INNOVATIE

IS EEN 						
SPEELVELD”

manier is ontwikkeld, is een volwassen basis voor het
basisontwerp.
Van lab-schaal tot full scale factory
Een project bestaat uit relatief kleine, stapsgewijze
opdrachten met tussenpozen. Ruud: “Innovatie is een
speelveld waar techniek slechts een van de aspecten
is. Naast marktontwikkeling, certificering, regelgeving,
operationeel, en ga zo maar door. Al die aspecten
moeten tegelijk ontwikkeld worden. Belangrijk is om
de focus te houden op wat echt noodzakelijk is om
de volgende stap te zetten. Wat hebben de beslissers,
stakeholders en/of betrokkenen aan informatie nodig?
Omdat geld schaars is, wordt er van ons verwacht de
uren optimaal te besteden. Belangrijk is het om ook
de investeringen laag te houden. Bijvoorbeeld door
gebruik te maken van co-siting of door deels gebruik
te maken van bestaande productie-installaties. Soms is
het ook mogelijk om een installatie te bouwen waar de
nieuwe producten gemaakt kunnen worden, maar die
28

29

“DENK NIET 			

TE SNEL AAN 		
NIEUW”

Duurzame cyclus
van stalen bruggen
Nederland staat de komende jaren voor een

een kringloop van hergebruikte stalen bruggen.

grootschalige opgave: de aanpak van vele

Bedenker van het concept Hans van Pelt, directeur

(naoorlogse) stalen bruggen die, nu of straks, niet

van Expericon b.v. en voorzitter van Bouwen met Staal,

meer voldoen aan de hedendaagse of toekomstige

liep al langer rond met een idee voor een concept dat

functionele eisen van verkeer en beheer. Welke

de bouw-publieke aandacht voor de voordelen van

aanpakmogelijkheden zijn er? Vervanging door

renovatie, en daarmee het behoud van stalen bruggen,

compleet nieuwe bruggen, renoveren óf renoveren

zou activeren en versterken. De achterliggende

en herplaatsen volgens het nieuwe concept van de

filosofie: denk niet te snel aan nieuwbouw en overweeg

‘Doorschuifbrug’? Iv-Consult participeert in een team

op zijn minst het vaak gelijkwaardige, soms zelfs betere,

van bedrijven dat handen en voeten geeft aan dit

alternatief van hergebruik en renovatie.

innovatieve en duurzame concept volgens de ‘people,
planet, profit’-gedachte.

Brief van minister als katalysator
Begin 2017 stuurde toenmalig minister Schultz van

Het concept van de ‘Doorschuifbrug’ voorziet in de

Haegen van Infrastructuur & Milieu een brief aan

vervanging van een oude, te renoveren stalen brug,

de Tweede Kamer. Deze werkte als een katalysator

door een stalen brug die in een eerder stadium is

voor het ontwikkelen van een concept. Mede door

gerenoveerd of nieuw is gebouwd. De bestaande brug

problemen met de Merwedebrug bij Gorinchem

wordt verwijderd en elders, buiten het verkeersnet,

maakte de minister in deze brief bekend extra budget

gerenoveerd. Na renovatie en desgewenste

vrij te maken voor het vervangen van naoorlogse

toevoegingen van nieuwe technische voorzieningen,

stalen bruggen door nieuwe betonnen exemplaren.

zoals een intelligent monitorsysteem om de conditie

Naderhand nuanceerde de minister haar voornemen,

van de brug te bewaken, gaat de brug over het water

maar staal-minnend Nederland had haar weerwoord al

naar zijn nieuwe locatie om daar wederom een andere

paraat.

bestaande brug te vervangen. De bestaande brug
wordt tevens verwijderd en gerenoveerd. Op deze
manier ontstaat er een duurzaam doorschuifsysteem:
30
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Zo deed Rob van de Waal, algemeen directeur Iv-Groep,
in het voorjaar van 2017 via diverse bouwmedia de
oproep om bestaande stalen bruggen niet in de ban
te doen. Neem bijvoorbeeld de Erasmusbrug of de

“Stalen brugconstructies lenen zich
bij uitstek voor hergebruik vanwege
hun relatief lage gewicht en de
eigenschappen van het materiaal.”

dieprode spoorbrug van de Hanzelijn. Ze zijn mooi,

Circulair renoveren

Het team van de ‘Doorschuifbrug’ bestaat uit de

Het team van de ‘Doorschuifbrug’ is overtuigd van

bedrijven Expericon, Hollandia Infra, Iv-Consult en

de mogelijkheden en pluspunten van het concept

Mammoet.

voor het systematisch en ‘circulair’ renoveren van
stalen bruggen. Volgende stap van het team is ook

vaak iconen in het landschap en moeten juist daarom

Alternatieven en haalbaarheid

de opdrachtgevers – eigenaren en beheerders – van

worden gekoesterd.

Zou het concept van de ‘Doorschuifbrug’ ook geschikt

bruggen te overtuigen. Dit laatste niet zozeer voor de

zijn voor bruggen in beton of hout? Wie weet, maar de

‘Doorschuifbrug’ in het bijzonder, als wel de aanzet tot

Lagere milieubelasting

‘Doorschuifbrug’ komt tot volle wasdom bij toepassing

een dialoog en het creëren van draagvlak voor het idee

Grondgedachte van het concept is dat bestaande

op bruggen van staal. Een stalen brugconstructie laat

dat oude stalen bruggen een tweede leven verdienen.

stalen brugconstructies zich bij uitstek lenen voor

zich immers snel en efficiënt demonteren en mede

hergebruik vanwege hun relatief lage gewicht en de

dankzij het geringe eigen gewicht relatief eenvoudig

eigenschappen van het materiaal staal. Dit betekent

vervoeren naar de renovatielocatie en ten slotte naar

a priori vermindering van milieubelasting als gevolg

de nieuwe eindbestemming.

van bouwactiviteiten en transport. Immers, complete
constructies na renovatie hergebruiken, bespaart

Om de haalbaarheid van het concept in de praktijk te

de inzet van grondstoffen en energie en vermindert

illustreren, neemt het team van de ‘Doorschuifbrug’

emissies die de productie van materialen en het

de oudste Van Brienenoordbrug ter hand. Zoals

bouwen van nieuwe bruggen met zich meebrengt.

bekend, is deze icoon dringend aan renovatie toe.
Bij een Doorschuifbrug-renovatie wordt deze brug

Minder hinder

gedemonteerd, uitgevaren en direct vervangen

De gebruikelijke wijze van renovatie van bruggen

door een ‘nieuwe’ brug. Na renovatie neemt de Van

gebeurt veelal in situ, wat gepaard gaat met de

Brienenoord de functie over van de verouderde

afsluiting van rijstroken. Echter, door de bestaande

Keizersveerbruggen in de A27.

brug uit te nemen en elders op een werf van een

Hiermee wordt direct voorzien in zes rijstroken in

staalconstructiebedrijf op te knappen wordt deze

combinatie met een grotere doorvaartbreedte voor de

verkeershinder drastisch beperkt. In plaats van een

scheepvaart passend binnen de uitbreiding van de A27.

stremming van maanden, in de een of andere richting,

Op hun beurt nemen de gerenoveerde

volstaat nu een stremming van ongeveer een week

Keizersveerbruggen het stokje over van de verouderde

voor de gehele brug. Binnen dit tijdsbestek wordt

verbinding in de N233 over de Lek bij Rhenen.

de oude brug gedemonteerd, uitgevaren en zijn
plaatsvervanger ingevaren en gemonteerd. Dat kan
direct op de bestaande fundering óf – voordat de
vervanger geplaatst wordt – op aangepaste of nieuwe
pijlers en landhoofden.
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MEER WETEN
OVER DE
DOORSCHUIFBRUG?
Bekijk een film over de werking van de doorschuifbrug door
de QR-code te scannen met je smartphone.

Ingenieurs
met passie
voor techniek

“DIT IS NOG

NOOIT EERDER
GEDAAN”

Onderzoek naar de invloed
van zwaartekracht
Onderzoek naar de invloed van zwaartekracht is

toe op de effecten van continu ronddraaien, versnellen,

al jaren het domein van Jack van Loon werkzaam

op diverse systemen. Jack gebruikt hiervoor in het lab

bij het VUmc, afdeling mondziekten, kaak- en

op ESA in Noordwijk de Large Diameter Centrifuge

aangezichtschirurgie en ESA/ESTEC in Noordwijk

(LDC) en een Random Positioning Machine (RPM).

en verbonden aan de European Low Gravity

Met de RPM wordt gewichtloosheid gesimuleerd

Research Association (ELGRA). Met het Human

om de invloed van verminderde gravitatie(krachten)

Hypergravity Habitat (H3) project ambieert hij

te onderzoeken, en de LDC, een centrifuge met een

een onderzoeksfaciliteit die een doorbraak op

diameter van acht meter, om juist een verhoogde

kennisgebied van het menselijk lichaam kan

zwaartekracht in te zetten. Maar de schaal van deze

betekenen.

instrumenten om de gevolgen voor mensen
te onderzoeken is daarvoor te klein. Met de Human

Het effect is niet gering. De gevolgen van

Hypergravity Habitat wordt dit wél mogelijk en zou zich

gewichtloosheid of verminderde zwaartekracht lopen

een wereld voor ons kunnen openen.

bij ruimtevaarders (al naar gelang de duur van hun
ruimtereis) uiteen van verminderde immuniteit, bot- en
spierverlies en cardiologische afzwakking tot cognitieve
bijstelling. Maar wat als we de situatie omkeren en we

“De processen die ruimtevaarders
ondergaan zie je feitelijk terug bij
ouderen.”

bewust de zwaartekracht verhogen; worden we daar
dan juist beter van? Die gedachte zou in 2021 kunnen

Jack: “De processen die ruimtevaarders ondergaan

leiden tot de bouw van een megacentrifuge voor

zie je feitelijk terug bij ouderen. Daarom is een

een keur aan wetenschappelijk onderzoek. H3 betreft

tegenovergesteld proces zo boeiend. Het heeft zeker zin

fundamenteel onderzoek, maar de onderzoeksopzet

om te doen. Dat het nog niet is gebeurd, is een kwestie

is zeer toegepast: meer gravitatiekracht op iemands

van geld.”

lichaam aanbrengen, via centrifuges. Met die aanpak is
Jack niet onbekend. Al jaren spitst zijn onderzoek zich
36
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Draagvlak

Experimenteren met G-krachten

Jack: “Al jaren praten we erover bij wetenschappelijke

Jack legt uit: ”Het menselijk lichaam wil je juist

bijeenkomsten, aan de bar. Zo van, laten we het

blootstellen in een grote radius-centrifuge waar de

doen.” Waarop hij al in 2009 een zogeheten Topical

zwaartekrachtvector constant is. Dan zijn er minder

Team entameerde. Deze ESA-denktank van zo’n vijftig

fluctuaties in je lichaam.” Een andere fysische reden voor

wetenschappers en engineers formuleerde een reeks

een grote(re) radius is de zijwaartse beweging die het

reële onderzoeksvoorstellen teneinde Europees geld

lichaam ondergaat als je beweegt in zo’n ronddraaiend

beschikbaar gesteld te krijgen.

systeem, ook wel Corioliskracht genoemd. Dan gaat het
hoofd, en dus het vestibulair systeem, ook bewegen.

Argument voor de H3 is ook dat experimenten met

Dit kan misselijkheid veroorzaken, te vergelijken met

kleine zoogdieren en met hetzelfde onderzoeksdoel

wagenziekte. Om dat effect te voorkomen, is een

voor ogen tot opvallende resultaten leidden. Naast de

grotere radius gewenst. Bij voorkeur in kilometers

eerder genoemde effecten op onder andere botten

bedacht, maar dan worden de snelheden (500-600

en spieren zien we bij al deze experimenten ook een

km/u) te groot. Vandaar dat nu een systeem met relatief

afname van de vetmassa. Obesitas (vetzucht) is een van

kleine radius (150-200 meter) aan de orde is, met lagere

de grootste medische en maatschappelijke problemen

snelheden, waarvan een persoon dan even iets merkt.

in onze huidige westerse samenleving. Naast het

“Maar je went eraan. Dat heet een adaptief systeem;

persoonlijk leed en ongerief is obesitas, in Europa

men heeft er geen last van”, aldus Jack.

“AL JAREN PRATEN

WE EROVER AAN
DE BAR”

alleen al, een kostenpost van meer dan 32 miljard
euro op jaarbasis. Onderzoek hiernaar bij mensen in
een verhoogde zwaartekrachtsomgeving kan hier

“Een mens kan veel meer G-kracht
hebben, maar alleen voor kortere tijd.”

een significante bijdrage aan leveren. Een andere
(belangrijke) reden voor de H3 is dat het kan dienen als

“We overwegen een verhoogde zwaartekracht van

voorstudie voor een groot ronddraaiend ruimtestation.

1.1 g tot maximaal 2.0 g als ingangsgravitatie. Een mens

Dat is bedoeld om astronauten weer in een homogeen

kan veel meer hebben, maar alleen voor kortere tijd.

zwaartekrachtveld te brengen om negatieve effecten

Straaljagerpiloten kunnen 8 tot 9 g verdragen, maar

van (langdurige) gewichtloosheid op te heffen.

dan wel voor perioden van maximaal twintig tot dertig
seconden.”

Op een enkel experiment na is de mens tot nu toe
niet op juiste schaal en langdurig onderzocht. Ook de
NASA beschikt eigenlijk niet over de juiste faciliteit voor
grootschalig en bruikbaar fundamenteel onderzoek.
Hier kunnen we als Nederland en Europa een leidende
rol in nemen.
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Gefaseerd onderzoek

geschikt? Hoe geschiedt de aandrijving, gelagerd of

Zo kan ook trainen onder andere gravitatiekrachten,

Gezien het onontgonnen terrein, zijn de uitkomsten

magnetisch? Hoe verloopt de inrichting, zoals waar

vergelijkbaar met de resultaten die sporters behalen

ongewis. “Voor de H3 weten we niet precies wat eruit

laat je leidingen in een draaiend systeem? Hoe wordt

met hoogtestages en zuurstoftenten, leiden tot hogere

komt, daarvoor is eerst een onderzoeksplan gemaakt.

in onderhoud en reparatie voorzien? Het instrument

prestaties. “Misschien levert een oefening onder 1.5 g

Het worden lange studies”, weet Van Loon wel.

moet voor een periode van ten minste 15 tot 20 jaar

ook een snellere rondetijd”, zegt Jack.

Het project H3 valt uiteen in drie onderdelen.

operationeel zijn.

“Superman was per slot van rekening
ook sterker omdat hij was opgegroeid
op Krypton, een planeet met een
hogere zwaartekracht dan die op aarde.”

Lees meer over dit onderwerp in het volgende artikel.

Allereerst is dat het wetenschappelijke deel waarin
de onderzoeksopzet wordt vastgesteld en de eisen

Als het apparaat er eenmaal is en naar behoren werkt,

Daarin wordt Peter van Kerchove, technisch directeur

waaraan het apparaat daartoe moet voldoen. Dat kan

volgt deel drie. Dat bestaat uit het gebruik ervan

Iv-Consult, geïnterviewd.

gaan om de omstandigheden zoals grootte van het

aantoonbaar relevant te maken. Jack: “Dat zal ook

systeem, het aantal mensen dat in een ruimte verblijft,

een uitdaging worden.” De H3 zal, naar verwachting,

duur van een experiment (weken-maanden), de

met publiek geld worden gefinancierd, waarmee de

inrichting van de ruimte, luchtgesteldheid enzovoort.

uitkomsten dus ook publiek moeten worden gemaakt.

Dit alles komt in een programma van eisen. “Dan

Dat zal met open source worden verspreid richting de

hebben we een stapel papier en moet er nog worden

wetenschap, waar de kennisbehoefte sterk is.

gebouwd”, aldus Jack.
Jack: “Nogmaals, dit is nooit eerder gedaan. Dus
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In het tweede deel van het project volgt de

alle informatie is nieuw. We weten waarom we de

engineering door de industriële partners, zoals

dingen doen, maar alle uitkomsten kunnen reden

Iv-Consult. De engineering lijkt nog het gemakkelijkst.

zijn voor verdere interpretatie.” Uit eerder onderzoek

Cruciaal zijn wel de keuzes die volgen uit het

bij astronauten lijkt het lichaam bijvoorbeeld minder

programma van eisen, en waaruit vervolgens het

gevoelig te zijn voor insuline onder verlaagde gravitatie,

ontwerp voortvloeit. Bij de engineering spelen vooral

terwijl uit dieronderzoek blijkt dat deze hiervoor juist

praktische vragen. Welke technologie is het meest

gevoeliger is bij een verhoogde g.
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Innovatieve spin-off
Verhoogde zwaartekracht heeft gunstige effecten

de mens bij een reis van tien jaar dus ‘op’ zijn, en is dus

op het menselijk lichaam. Het lijkt bijna te mooi

meer wetenschappelijk onderzoek naar de belasting op

om waar te zijn. Europese onderzoekers willen

de humane fysiologie nodig.

een buitenmodel centrifuge bouwen om de
vermoedelijke werkingen te onderzoeken. Iv-Consult

Draaien we de situatie om, en verhogen we middels

is betrokken bij deze speciale onderzoeksfaciliteit

een artificieel opgewekte kracht (middelpuntvliedende

voor innovatief wetenschappelijk onderzoek.

kracht) de zwaartekracht van 1 g naar bijvoorbeeld
1.2 g, dan is men mogelijkerwijs in staat processen

Verwachtingen

in het lichaam te vertragen of zelfs ten gunste om te

Door de zwaartekracht kunstmatig op te voeren

buigen. Met die kennis kan de wetenschap vervolgens

met hulp van een grote centrifuge, de zogenaamde

ziekteprocessen genezen of voorkomen, aldus de

Human Hypergravity Habitat (H3), en daar mensen

gedachte. Trekker en geestelijk vader van het project,

enkele maanden in te laten verblijven, kunnen

onderzoeker Jack van Loon, heeft Iv-Consult en andere

onderzoekers vaststellen wat de invloed hiervan

Europese partijen benaderd om met een Europese

is op mensen met bijvoorbeeld obesitas, diabetes,

Horizon 2020 subsidie de onderzoekscentrifuge te

spierziekten of ouderdomskwalen. Men verwacht een

ontwikkelen en te ontwerpen.

omgekeerd effect op het menselijk lichaam van de
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gewichtsloze toestand waarin cosmonauten verkeren.

Human Hypergravity Habitat (H3)

Die ontwikkelen namelijk een groot aantal klachten

Het concept van H3 heeft idealiter een diameter in

naarmate ze langer in de ruimte verblijven. Bij een

de orde van 175 meter en bestaat uit een rotator

ruimtereis van een jaar schijnt de mens zeven jaar ouder

met daarop gemonteerde capsules (met daarin

te worden dan wel in te boeten, door een accumulatie

leefruimten en laboratoria) die door het toerental te

van op veroudering lijkende kwalen die onder deze

regelen de gewenste aanvulling op de zwaartekracht

omstandigheden versneld optreden. Voor een reis naar

in de capsules genereert. De capsules worden

Mars zal dat extra relevant worden, want in theorie zou

zodanig opgehangen dat de middelpuntvliedende
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kracht gecombineerd met de zwaartekracht altijd

zwaartekracht overal redelijk hetzelfde zijn, dit bepaalt

ruimte waarbinnen de experimenten worden verricht,

loodrecht op de vloer van de capsules werkt. “Met dien

dus onder meer de dimensie van de centrifuge. Daarbij

dat gebruikt zou kunnen worden in de H3 wordt op dit

verstande dat iemand van tachtig kilo bij 1.2 g in deze

komt dat bij het simuleren van zwaartekracht met een

moment uitgetest op de Zuidpool. Dat concentreert

omstandigheid een gewicht van 96 kilo ervaart, en

versnellingskracht geen equivalent is, maar het is wel

zich op het wetenschappelijke programma van eisen.

bijvoorbeeld dus minder makkelijk uit de stoel komt.

een onderzoeksopzet die het fenomeen het beste

Iv-Consult richt zich op de functies en techniek van

Maar dat is juist wat we willen bereiken.” Aan het woord

benadert. In deze capsules kan men een veelvoud

de machine; het systeem van aandrijving, het lageren

is Peter van Kerchove, technisch directeur van Iv-

aan onderzoeken doen. Hiervoor moeten de capsules

van de schotel, het laten pendelen van de gondels,

Consult, die de achtergronden en potenties schetst.

steeds aan andere eisen kunnen voldoen. De cabines

de luchtsluizen. Peter: “Het is onalledaags. We hebben

moeten idealiter multifunctioneel zijn en geschikt

natuurlijk wel al een idee, meest met oplossingen die

voor meerdere experimenten. De ruimtes moeten

we op detailniveau al gebruikt hebben, zoals: hoe

bijvoorbeeld gasdicht zijn om de juiste condities na te

kan ik het toiletwater netjes af- en toevoeren? Dat zijn

bootsen en zuivere metingen te kunnen doen.

onbenullige dingen die nu ineens wel heel belangrijk

Peter: “Het is geen eenvoudige constructie gezien

worden.”

“Hoe kan ik het toiletwater netjes af- en
toevoeren? Dat zijn onbenullige dingen
die nu ineens wel heel belangrijk
worden.”

alle eisen die er aan gesteld worden, maar het is
“We weten vrij goed wat er gebeurt bij verlaagde of

uitvoerbaar. Het krachtenspel en de energie die ervoor

Al naar gelang de status van H3 zal Iv-Consult meer

geen zwaartekracht voor langere tijd, we weten wat

nodig is, zijn in de hand te houden. Uiteindelijk is het

handen en voeten aan het ontwerp geven, waarbij

straaljagerpiloten bij extreem hoge zwaartekracht

een roterende schotel, waarbij je wel aan de uiteinden

geleidelijk ook de kennis zal mee-evolueren. De

voor korte tijd ervaren, maar het middengebied – alles

en in die gondels met zo’n 50 meter per seconde

innovatieve scope van het project werkt daarom

tussen 1 en 9 g – voor een lange periode is nooit goed

rondgaat voor weken of maanden achtereen. Je hebt

motiverend. Peter: “Interessant voor ons is vooral de

onderzocht. We weten wel al van gunstige effecten bij

de installaties in de capsules die specifieke behoeftes

interactie tussen wetenschap en techniek, waarbij

kleine zoogdieren maar niet hoe de balans uitslaat bij

(energie, gassen, vloeistoffen) hebben en je moet een

je als techneut gaat meebewegen, meedenken en

de mens, en welk potentieel er ligt. Wetenschappers

veilige toegang tot de capsules ontwerpen. Als er

mee-acteren – waardoor je nieuwe kennis absorbeert.

zoeken nu een manier of machine om dit te

bijvoorbeeld iemand ziek wordt, kun je niet de hele

Het programma van eisen is vrij groot; dat maakt

onderzoeken, en daar komen wij in beeld.”

rotator stilzetten. Dan is het onderzoek gecorrumpeerd.

het bijzonder. Er komen straks misschien wel studies

Daarnaast is het niet wenselijk om voor vier maanden

los waarvan we nu nog geen weet hebben. Waaruit

Het uiteindelijke ontwerp

eten en drinken aan boord zetten. De rotator met

bijvoorbeeld blijkt dat die draaischijf moet worden

Er is een uitgebreide studie verricht en er ligt een

zijn capsules moeten een habitat worden waarin de

aangepast, om weer een paar maanden te draaien. Ook

conceptuele visie, maar het ontwerp ligt nog niet vast.

mensen veilig en vrij van trillingen etcetera kunnen

het ophangsysteem van die capsules kan een rol spelen.

Zo is de diameter van de centrifuge nog niet exact

bewegen. De machine moet dus een nette loop

We zullen er daardoor wel langere tijd bij betrokken

bepaald, hoewel 175 meter de ideale maatvoering

hebben, maar ook een veilige noodstop.”

blijven. Voor onze mensen kan het erg interessant zijn

lijkt te zijn. Er zijn wereldwijd zo’n 27 toestellen maar
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om zo dicht op de wetenschap te zitten. De potentie

allemaal klein in omvang, met als gevolg een te

Kennisevolutie

voor deze kennis en ervaring in de engineering is

groot verschil in ‘zwaartekracht’ over het lichaam

Bij de huidige status ligt de nadruk op de

tamelijk groot en van belang. Dat kunnen we weer

van de mens. Voor een gedegen onderzoek moet de

deeloplossingen van het concept. Een type habitat, de

meenemen als waarde, de toekomst in.”
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“EXTREEM STERK 		

EN DUURZAAM 			
BETON”

Vezelversterkt
ultrahogesterktebeton
Het materiaal vezelversterkt ultrahogesterktebeton

op traditionele betonsoorten. Toch zijn er aanzienlijke

(vvUHSB) wordt al met regelmaat toegepast. Bekende

verschillen in de druksterkte, de treksterkte en de

voorbeelden hiervan zijn zeer slanke balkons,

vervormbaarheid van het materiaal. Deze verschillen

esthetische elementen en trappen in vormen

hebben een grote invloed op de prestaties van het

die in traditionele betonsoorten niet of lastig te

materiaal en worden nader toegelicht.

realiseren zijn. De toepassing van vvUHSB in civiele
kunstwerken staat nog in de kinderschoenen, al

De minimale (cilinder)druksterkte van vvUHSB dient

zijn er in Nederland inmiddels enkele zeer slanke

150 MPa te bedragen, daar waar veel toegepaste

bruggen in vvUHSB gerealiseerd met een minimale

traditionele betonsoorten beschikken over een

hoeveelheid constructiemateriaal.

druksterkte van 30 tot 50 MPa. Om deze hoge
druksterkte te behalen bestaat de samenstelling van

Er zijn in de afgelopen jaren diverse (afstudeer)

vvUHSB uit een uitgebalanceerd mengsel van cement,

onderzoeken naar de materiaaleigenschappen

water, toeslagmaterialen, vul- en hulpstoffen. Deze

en het gedrag van vvUHSB verricht. Hierbij

samenstelling resulteert in een verfijnd en compact

komt duidelijk naar voren dat vvUHSB betere

korrelskelet waarbij nagenoeg alle holle ruimten zijn

prestaties levert dan traditionele betonsoorten. De

opgevuld. Door de opvulling van deze holle ruimten

toepassingsmogelijkheden in civiele kunstwerken zijn

vindt bij vvUHSB de krachtsafdracht, in tegenstelling

veelbelovend. Iv-Infra onderzoekt bij welke (onderdelen

tot traditioneel beton, zowel via de toeslagmaterialen

van) civiele kunstwerken deze hoge prestaties van

als de cementsteen plaats. Naast een geoptimaliseerde

vvUHSB van toegevoegde waarde zijn.

krachtsafdracht zorgt het compacte korrelskelet voor
lage permeabiliteit en daarmee een hoge weerstand

Bron: Hi-Con Nederland b.v.

Wat is vvUHSB?

tegen indringing van water en andere schadelijke

Vezelversterkt ultrahogesterktebeton is een extreem

stoffen, zelfs bij betondekkingen van slechts 10 á 25 mm

sterke en duurzame betonsoort waarbij (een deel

(afhankelijk van de milieuklasse waarin de constructie

van) de zachtstaalwapening wordt vervangen door

zich bevindt).

staalvezels. Het materiaal lijkt in eerste opzicht veel
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Zachtstaalwapening wordt geactiveerd zodra de

zonder waarschuwing bezwijkt, ondergaat vvUHSB door

L’Association Française de Génie Civil (AFGC) heeft

betondoorsnede gescheurd is. Bij vvUHSB worden

toevoeging van deze lange vezels een zekere vervorming

een aanbeveling omtrent vvUHSB geschreven. Dit

kleine vezels ingezet om de treksterkte van de

voorafgaand aan bezwijken en geeft daarmee een

is momenteel de meest uitgebreide aanbeveling

betondoorsnede in ongescheurde toestand te

waarschuwing af.

gebaseerd op langdurig onderzoek en beproevingen.

vergroten. De kleine vezels (10 á 20 mm) komen door

Een andere belangrijke eigenschap van de lange vezels is

In deze aanbeveling worden in het algemeen

hun afmeting relatief snel op spanning en overbruggen

het fijnmazig verdelen van de macroscheurvorming. Dit

conservatieve materiaaleigenschappen van vvUHSB

de microscheurvorming waaraan de hogere treksterkte

komt omdat de vezels ‘overal’ in de doorsnede aanwezig

aanbevolen ten behoeve van het opstellen van een

wordt ontleend. Bij vvUHSB varieert de treksterkte

zijn, daar waar zachtstaalwapening slechts lokaal effectief

voorontwerp. Uit het ontwerpproces volgen de

tussen de 7 en 15 MPa daar waar bij traditionele

is vanwege de maaswijdte tussen twee wapeningsstaven.

benodigde materiaaleigenschappen. Op basis van
deze materiaaleigenschappen wordt in overleg met

betonsoorten slechts een treksterkte tussen de 1,5 en
3,0 MPa wordt behaald.

“vvUHSB ondergaat een zekere
vervorming voorafgaand aan bezwijken
en geeft daarmee een waarschuwing af.”

Hoe ontwerp je met dit materiaal?

de producent van vvUHSB een geschikt mengel

Sinds de ingang van het Bouwbesluit 2012 geldt

samengesteld. Geschiktheidsproeven op het mengsel

de Eurocode als vigerende norm in Europa om een

dienen vervolgens aan te tonen dat de benodigde

constructief veilig en verantwoord ontwerp te maken.

materiaaleigenschappen ook daadwerkelijk worden

Per land bevatten deze normen aanvullende eisen,

gehaald.

parameters, toelichtingen en aanbevelingen die zijn
Door de overbrugging van microscheurvorming wordt

vastgelegd in de nationale bijlagen. In Nederland dienen

het ontstaan van de eerste macroscheur uitgesteld.

civiele betonconstructies te voldoen aan de eisen

Wanneer de treksterkte wordt overschreden groeien

conform Eurocode 2.

de microscheuren uit tot macroscheuren. Vanaf het
ontstaan van de eerste macroscheur wordt er over

Constructies in vvUHSB vallen tot op heden (gedeeltelijk)

gescheurd beton gesproken. Deze scheurvorming

buiten het toepassingsgebied van Eurocode 2, omdat

ontstaat altijd op de zwakste locatie van het materiaal.

deze norm van toepassing is op betonsterkteklassen tot

Bij traditioneel beton is dit door het cementsteen. Bij

C90/105 en geen regelgeving omtrent het wapenen met

vvUHSB is het cementsteen juist de sterkste component

staalvezels voorschrijft. Momenteel is Modelcode 2020

in het korrelskelet en ontstaat de scheur door het

in bewerking. Hierin worden voorstellen opgenomen

toeslagmateriaal.

met betrekking tot het construeren met vvUHSB. Naar
verwachting worden deze voorstellen, na verificatie,
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Om het materiaal van voldoende vervormbaarheid

opgenomen in een nieuwe versie van de Eurocode

te voorzien en de treksterkte verder te vergroten

(of toegevoegd aan Eurocode 2). Zolang deze nieuwe

worden lange vezels (30 á 60 mm) ingezet welke

Eurocode nog niet bestaat is de meest praktische manier

worden geactiveerd na het ontstaan van de eerste

om te ontwerpen met vvUHSB door middel van Eurocode

macroscheur. Waar traditioneel beton bros gedrag

2, gecombineerd met aanbevelingen/richtlijnen bij

vertoont en ongewapend of met te weinig wapening

afwijkingen.
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geen indringing van dooizouten en chlorides mogelijk.
Naast een verschil met betrekking tot norm en

Waar biedt het materiaal kansen?

Ook behoeft de overlaging geen asfalt- of slijtlaag. Dit

regelgeving vereist vvUHSB een ander ontwerpproces.

Ondanks dat vvUHSB ten aanzien van vrijwel alle

alles resulteert in een duurzame oplossing met weinig

Op basis van een case- en parameterstudie uitgevoerd

materiaaleigenschappen verhoogde prestaties

tot geen toekomstig onderhoud.

door Iv-Infra blijkt dat bij civieltechnische kunstwerken

levert ten opzichte van traditionele betonsoorten,

uitgevoerd in vvUHSB andere ontwerpcriteria

zullen traditionele betonsoorten niet volledig door

Een andere interessante toepassingsmogelijkheid is het

maatgevend zijn dan bij traditionele betonsoorten.

vvUHSB vervangen worden. Een van de belangrijkste

beperken van de wapeningshoeveelheid om aan de

Bij traditioneel beton is scheurwijdte doorgaans

oorzaken hiervoor zijn de kosten. Naast de benodigde

scheurwijdte-eis te voldoen. Bij traditionele betonnen

maatgevend vanwege de scheurwijdte-eis van 0,2

vezels (vaak circa 2,5% op volumebasis) en het hoge

kunstwerken wordt de wapening doorgaans maar voor

mm horend bij een milieuklasse waarin dooizouten

cementaandeel zijn de overige toevoegingen, om

30% tot 50% benut ten aanzien van het bezwijkmoment

aanwezig zijn.

tot een uitgebalanceerd mengsel te komen, kostbaar.

vanwege de scheurwijdte-eis. Bij vvUHSB is de

Naast de mengselsamenstelling dient veel aandacht

scheurafstand, welke een zeer grote invloed heeft op de

Bij vvUHSB blijkt in de casestudie het bezwijkmoment

besteed te worden aan het ontwerp, de menging, de

scheurwijdte, vanwege de aanwezigheid van staalvezels

juist maatgevend te zijn ten opzichte van de

verwerking, het transport en de uitvoering.

over de volledige doorsnede tot maar liefst vier keer zo
klein. Door de staalvezels lokaal aan de getrokken zijde

scheurwijdte-eis. Dit is het resultaat van het vermogen
van de vezels om microscheuren te overbruggen en het

Wanneer de toepassing van traditionele betonsoorten

van de doorsnede in te zetten, om de scheurwijdte

macroscheurpatroon fijnmaziger te verdelen over het

leidt tot omvangrijke of moeilijk uitvoerbare

te beperken, kan aanzienlijk worden bespaard op de

betonoppervlak.

constructies bieden de hoge prestaties van vvUHSB een

wapening.

uitkomst door gedoseerde toepassing op plaatsen waar
Wel dient er ten opzichte van traditionele betonsoorten

lokaal hoge prestaties vereist zijn.

toegepast biedt het kansrijke mogelijkheden daar

meer aandacht besteed te worden aan de comforteisen
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Wanneer het materiaal vvUHSB gedoseerd wordt

omtrent trillingen en doorbuigingen. Bij massieve

Het aanbrengen van constructieve overlaging is

waar de grenzen van constructies in traditionele

traditionele betondoorsnedes leveren deze eisen

een civieltechnische toepassingsmogelijkheid

betonsoorten worden bereikt of benaderd. Dit is

in de praktijk zelden een probleem op. Bij vvUHSB

waarbij de hoge prestaties van het materiaal tot zijn

hedendaags steeds vaker het geval. Wel vereist

constructies blijkt dit criterium juist een van de meest

recht komen. Een constructieve overlaging is een

de toepassing van het materiaal specialistische

bepalende factoren binnen het ontwerp te zijn.

veelvoorkomende maatregel bij bestaande constructies

vaardigheden van zowel de ontwerper als de

Vanwege de hoge sterkte van vvUHSB kan namelijk zeer

om de draagkracht te vergroten. Vanwege de hoge

uitvoerende partij.

slank ontworpen worden. Inherent aan deze grotere

prestaties van het materiaal in combinatie met de

slankheid zijn grotere vervormingen.

lagere vereiste betondekking kan bij een relatief dunne

“Wanneer het materiaal vvUHSB
gedoseerd wordt toegepast, biedt het
kansrijke mogelijkheden daar waar de
grenzen van constructies in traditionele
betonsoorten worden bereikt of
benaderd.”

vvUHSB overlaging een aanzienlijke capaciteitstoename

Rick van de Laar, constructeur Iv-Infra

worden behaald. Een dunne overlaging zorgt ervoor

Martijn Roverts, senior constructeur Iv-Infra

dat de toenemende rustende belasting op de huidige
fundering beperkt blijft. Daarnaast is een vvUHSB
overlaging een duurzame en slijtvaste oplossing.
Vanwege het compacte korrelskelet is er nagenoeg
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Van mest naar
megajoules
Het worden de grootste biomassa-installaties van

mee aan te drijven en elektriciteit mee op te wekken.

Nederland, de drie nieuwe locaties die het Duitse RMS

Bij dit proces ontstaat het nevenproduct warmte. Het

wil bouwen. Met de schaalsprong worden de grenzen

afvalproduct dat hierbij ontstaat is met name CO2. Door

van de mogelijkheden opgezocht, dat vraagt om

deze te hergebruiken ontstaat een milieutechnisch en

innovatieve ontwerpen. Zowel Iv-Water als

bedrijfseconomisch positief resultaat.

Iv-Industrie participeren in de ontwikkeling en bouw

Eerdere pogingen tot opschaling van de biovergisting

van deze nieuwe mega-installaties.

mislukten tot nu toe, om uiteenlopende redenen. RMS
gaat met nieuwe ideeën proberen de bioraffinage wel

Iv-Water neemt de lead in het technologische ontwerp

te laten renderen. Hiervoor ontvangt RMS subsidie voor

voor de ontwikkeling en engineering van een technisch

duurzame energie (SDE), maar het doel is opbrengsten

haalbaar ontwerp van een mega-biovergister in

te genereren die als groen gas kunnen concurreren met

Groenlo, Venlo en mogelijk Moerdijk. Het gaat om

de (huidige) energieprijs. Er zal een moment komen

installaties van elk 600.000 ton biomassa op jaarbasis.

dat het zonder subsidie kan, ‘net als bij windenergie’, zo

Elke installatie moet 25 miljoen kubieke meter aardgas

luidt de opvatting. De technologie heeft zich al verder

per jaar opleveren. Dit is equivalent aan het jaarlijkse

ontwikkeld en kan zichzelf in theorie bedruipen.

aardgasverbruik van 17.000 huishoudens. Iv-Water
en Iv-Industrie zijn benaderd door Strukton, die een

Energietransitie

samenwerkingsovereenkomst met RMS heeft. Verder is

Het bioraffinage-concept van RMS bestaat uit het

ook Stork betrokken voor de installaties.

verwerken van mest (van runderen en varkens)
en organische reststromen (bermgras) tot aardgas
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Van boerderij naar mega-installatie

en kunstmest. Naast terugwinning en hergebruik

Vergisting van biomassa, met name mest, gebeurt al

(circulariteit) anticipeert het bedrijf daarmee op

zo’n vijftien jaar op boerderijschaal. Bij het vergisten

de plicht van veehouders om een deel van hun

komt brandbaar methaangas vrij, om een gasmotor

mestoverschot te laten verwerken. Tegelijkertijd
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Toepassen op grote schaal

Optimalisatie van het proces

integratie en afstemming van warmteproducerende

overheid om meer groen gas te produceren.

De componenten van de installatie, zoals foliebassins,

De Landbouwuniversiteit Wageningen rekende

en warmtevragende processen. Vraagstukken als deze

Behalve energietransitie spelen ook milieueffecten

de roer- en mengsystemen, en de processtappen in de

het RMS-concept in 2014 door, met de locatie in

zijn ‘voer’ voor de procestechnologen van Iv-Water die

(broeikasgassen, ammoniak, geur, fijnstof ) een rol.

installatie zijn niet nieuw en al bij kleinere installaties

Venlo als casus, en kwam tot belangrijke conclusies

deze vernieuwende technologie van mestverwerking

in gebruik. Op grote schaal is deze techniek nog

en aanbevelingen voor verdere optimalisatie. Zo

een stap verder brengen, namelijk van mest naar

In plaats van kleine vergisters wil RMS toe naar grotere,

niet eerder toegepast. Dit vraagt om innoverende

bleek de verhouding energievraag en -opbrengst

megajoules.

geïntegreerde en meer gecentraliseerde faciliteiten

toepassingen. Wanneer namelijk de vergister

nog wel te kunnen worden verbeterd. Onder meer

met meerdere lagoon-vergisters waar boeren hun mest

onvoldoende presteert hebben de navolgende

door toepassing van energiezuinige technieken en

inleveren. De boeren sluiten een contract af waardoor

procesonderdelen hier direct last van. Deze onderlinge

zij lagere mestverwerkingskosten hebben dan bij de

afstemming en afhankelijkheid is in dit project de

huidige afzetroutes en daarbij niet belast worden met

sleutel tot succes. Naast anaerobe co-vergisting gaat

de bedrijfsvoering van een vergistingsinstallatie. Door

het om scheiden (via centrifugeren) van het digestaat

het centraliseren ontstaat tevens de mogelijkheid

in een dikke en dunne fractie, (band)drogen van de

om adequaat te reageren op marktvraag en

dikke fractie, palleteren van korrels (persen), indampen

-ontwikkelingen wat betreft de afzet van de

(dampcompressie) van de dunne fractie, strippen

waardevolle restproducten. De basis van het concept is

van ammoniak uit het verdampte vocht, en (via

dat uit het biogas geen elektriciteit, maar aardgas wordt

membraanfiltratie) de opwerking van biogas tot groen

geproduceerd en in het gasnet wordt gebracht. De

gas.

komt het tegemoet aan de wens van de Nederlandse

installatie-opzet is zodanig dat hieraan ook bermgras
kan worden toegevoegd, een prima grondstof voor
co-vergisting, vanwege zijn hoge energie-inhoud.
Bermgras zorgt ervoor dat het rendement evenredig

“Het rendement bij productie van
gas uit methaangas is bijna honderd
procent.”

toeneemt. Bij elektriciteitsproductie uit methaangas
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gaat veel verloren. Het rendement is circa veertig

De eindproducten bestaan behalve uit gas uit droge

procent, maar bij de productie van gas is het bijna

organische P+K mest (korrels), ammoniumsulfaat

honderd procent. Bijkomend voordeel is dat de

(grondstof voor kunstmest), water en CO2. Het CO2 kan

waterige mestsoep door de behandeling structuur

worden geleverd aan de glastuinbouw, en valt onder de

krijgt, wat de behandeling vergemakkelijkt.

zogenaamde synergie-effecten.
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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 Industrie,
Infra, Installatietechniek, Handling, Maritiem,
Offshore & Energie en Water. Geen uitdaging is ons te
moeilijk. We zijn een club mensen met échte passie voor
het vak: indien nodig springen we direct de auto in om
een klant te helpen.

Ingenieurs
met passie
voor techniek

