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“HOE ZAG EEN 						

INGENIEURSBUREAU
ER 30 JAAR GELEDEN
UIT?”

2

Dit jaar hebben we het 70-jarig bestaan van ons

door elkaar een e-mail te sturen; maakt niet uit dat de

ingenieursbureau gevierd. Dat is zo’n moment om

toezender naast je zit. Praten doe je over voetbal en dan

nog eens terug te denken aan alles wat is geweest

eigenlijk alleen maar als je binnenkomt. Daarna is het

en vooral vooruit te denken aan alles wat nog komen

weer stil.

gaat.
Tot slot het ingenieursbureau over 20 jaar: 2040 dus.
Terugdenkend rijst de vraag: hoe zag een

Ik stel het me voor als een grote zaal, helemaal leeg.

ingenieursbureau er 30 jaar geleden eigenlijk uit? Een

De tekenaars van de toekomst lopen door de zaal,

grote tekenzaal, rijen tekenborden en grote uitlegtafels.

allemaal met een digitale bril op: virtual reality. Met zo’n

Achter ieder tekenbord een tekenaar, rotringpen in

bril loop je virtueel door je ontwerp heen. Alles is 3D.

zijn hand, stuf, een radeerpen en een ganzenveer om

Alle informatie is beschikbaar in het model. Installaties

alle kruimels van je papier te vegen. Allerlei mallen,

kunnen worden aan- en uitgeschakeld, virtueel

driehoeken en lettersjablonen. Vooral ‘s zomers plakken

natuurlijk. Zo kan het hele systeem proefdraaien. De

je armen aan het papier vast door het zweet; uitkijken

klant kijkt met je mee. De ontwikkeling is deze afgelopen

dat de inkt niet gaat vloeien. Er is veel rumoer op de

20 jaar razendsnel gegaan. Niet alleen virtual reality, maar

vloer. Er wordt volop gecommuniceerd, soms ook

ook artificial intelligence (computers zijn zelflerende

gezongen tot ergernis van collega’s. Af en toe een

instrumenten geworden), BIM (Building Information

mop en een traktatie als je jarig bent. Eigenlijk best wel

Management) en meer van die termen. Ontwerpen

gezellig.

worden niet alleen gemaakt voor de bouw, maar worden
tools voor de operations en assetmanagement.

We kunnen ons nauwelijks voorstellen
welke veranderingen ons allemaal te
wachten staan.

We kunnen ons nauwelijks voorstellen welke
veranderingen ons allemaal te wachten staan. Ons
vak zal over 20 jaar niet meer hetzelfde zijn. Zoals

En hoe ziet een ingenieursbureau er anno 2019 uit?

onze kinderen nu reeds met virtuele bril en joystick

Soms lange rijen kamers, met 2 of 3 medewerkers per

computerspelletjes spelen, zo zullen de ingenieurs van

kamer. Soms wordt er juist gekozen voor een meer

de toekomst hun ontwerpen maken.

open concept, in de vorm van een kantoortuin. Iedere
medewerker een klein bureau met een computer en

Ik wens je veel leesplezier!

een beeldscherm; het liefst twee en zo groot mogelijk.
Een clean desk: alle informatie is in het systeem terug

Rob van de Waal

te vinden. Het is stil, heel stil. Communiceren doe je

Algemeen directeur Iv-Groep
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“HET PATENT IS DE 			
KERS OP DE TAART”

6

Zelf-installerende drijvende
windmolens
Energietransitie, windenergie en grotere

niet nieuw, maar vormde het uitgangspunt voor de

waterdiepten waren de aanleiding om uitgebreid

ontwikkeling van een vernieuwend systeem, met

onderzoek te doen naar de mogelijkheden van

als uitgangspunt een zelf-installerende windmolen.

een ‘gravity based’ windmolen die met tendons

We ontwikkelden een systeem met tendons, drijvers

(kabels) wordt gefixeerd aan de zeebodem.

en een ‘gravity base’, dat enkel door sleepboten

Dit leidde uiteindelijk tot een innovatieve,

naar de juiste plek hoeft te worden gesleept en zich

gepatenteerde methode voor een zelf-

vervolgens zelf installeert. Dit specifieke systeem

installerende windmolen die geschikt is voor

bleek zo innovatief dat hier patent op verleend gaat

grotere waterdiepten.

worden.”

“Het was zo’n anderhalf jaar geleden. Rob van de
Waal, algemeen directeur van Iv-Groep, vroeg zich
af of er nog mogelijkheden tot innovatie waren
binnen de zich gestaag ontwikkelende markt van
drijvende windmolens”, vertelt Ad van den Dool,

We wilden een systeem dat voor
grotere waterdiepten geschikt
zou zijn en hebben heel wat
gebrainstormd om het concept
daarvoor geschikt te maken.

sectormanager bij Iv-Consult. “Uitgebreid onderzoek
toonde aan dat er inmiddels zoveel ideeën

Ingenieus systeem

gepubliceerd zijn, dat het bedenken van een nieuw

Fabio Amico, projectmanager structural bij

totaalconcept voor een drijvende windturbine

Iv-Consult, vervolgt: “De tendons zitten in de

nagenoeg niet haalbaar zou zijn. Een vernieuwend

mast van de windturbine en worden door de

concept bij grotere waterdiepten, voor bijvoorbeeld

drijvers afgelaten, waardoor de ‘gravity base’ naar

het installeren van een drijvende windturbine, werd

de zeebodem zakt. Nadat de ‘gravity base’ op de

wel kansrijk geacht. We onderzochten met het

zeebodem staat, worden de tendons aangespannen

team vervolgens de installatie van een windturbine

en wordt het drijflichaam onder water getrokken.

op een drijvende basis en voorzien van een

Doordat de tendons in de mast zitten, was de

zogenaamde ’gravity base’. Dit concept is als zodanig

hoogte hiervan bepalend voor de maximale
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waterdiepte. We wilden echter een systeem dat voor

windturbines nodig. Windturbines van 5 tot 8 megawatt

grotere waterdiepten geschikt zou zijn en hebben heel

(MW) zijn tegenwoordig het meest gangbaar op de

wat gebrainstormd om het concept daarvoor geschikt

Noordzee, maar in de nabije toekomst kan dit oplopen

te maken.” In het concept komt bovenin de mast een

tot wellicht 20 MW. Zulke omvangrijke windturbines,

zogenaamd ‘jacking platform’, direct daaronder een

ver boven de zeespiegel, staan bij voorkeur verder van

roterend platform waaraan de tendons hangen en

de kust af. Dit maakt offshore werkzaamheden echter

onderin de mast een fixatieplatform. Door middel van

kostbaar. Vooral voor grote waterdiepten (meer dan

‘strand jacks’ worden de tendons achtereenvolgend

zestig meter diep) zijn alternatieven bedacht voor de

opgetild, neergelaten (waardoor de ‘gravity base’ daalt)

al bekende funderingsconstructies, zoals monopiles

en vervolgens in het onderste platform gefixeerd.

en jackets. Vaak wordt uitgegaan van een drijvende

Het roterende platform zorgt er vervolgens voor dat

constructie in combinatie met een verankering middels

nieuwe tendons in de ’firing-line’ geplaatst worden. De

zuigankers of palen. Natuurlijk is het ook mogelijk om

procedure herhaalt zich totdat de ‘gravity base’ op de

de fixatie te realiseren door een zogenaamde ‘gravity

zeebodem staat en het voorspannen van de tendons

based construction’, waarop het concept van Iv-Consult

kan beginnen. Uiteindelijk wordt zo de windturbine

gebaseerd is.

gedeeltelijk onder water getrokken. Het concept is
geschikt voor waterdiepten van ongeveer zeventig tot
vijfhonderd meter en als alternatief voor de ‘gravity base’
kan het systeem eenvoudig geschikt gemaakt worden

Wij focussen niet op het totale systeem,
maar op het mechanisme dat de
windturbine zelf-installerend maakt.

voor de toepassing van zogenaamde ‘suction anchors’.
Windturbine en fundatie in één

Windturbines van 5 tot 8 MW zijn
tegenwoordig het meest gangbaar
op de Noordzee, maar in de nabije
toekomst kan dit oplopen tot wellicht
20 MW.

Iv-Consult is in overleg met een leverancier om de
praktische zaken rondom de tendons uit te zoeken.
Ad legt uit: “We hebben een globale feasibility studie
afgerond naar de afmetingen van het systeem.
Ons uitgangspunt hiervoor was een state-of-theart windturbine van 12 MW. Natuurlijk kan het
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Grote ontwikkelingen in de offshore windindustrie

gepatenteerde systeem ook geïntegreerd worden in

De offshore windindustrie is sterk in ontwikkeling,

de mast van een kleinere windturbine en bij variabele

in Nederland onder meer door stimulering van de

waterdiepten. Samen met de partner onderzoeken

(top)sector hernieuwbare energie. Om een hogere

we nu de integratie van de tendons in de constructie,

energieopbrengst te kunnen genereren in gebieden

rekening houdend met de verschillende installatiefases

met hoge constante windsnelheden zijn zwaardere

en de koppeling van de tendons. Het concept evolueert

nu van een idee tot een uitgewerkt plan.” Fabio voegt toe:
“Omdat het concept uitgaat van een integraal systeem,
waarbij alle componenten invloed op elkaar uitoefenen,
kunnen deze niet afzonderlijk geëngineerd worden, maar
moet het complete systeem in beschouwing genomen
worden. Dit geldt ook voor het installatie equipment, dat
volledig in de mast geïntegreerd is. Het splitsen van het
systeem, in turbine, transition piece en foundation, gaat
niet op.”
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Modellen met LEGO®

beetje kwamen we uiteindelijk tot de oplossing. En dat

En nu? Ad vertelt: “Er zijn internationaal veel

we nu het patent krijgen op wat wij hebben bedacht is

mogelijkheden voor drijvende windparken in grote

geweldig. Ik ben trots op het team!”, zegt Ad.

waterdiepten. Drijvende windmolens zijn niet nieuw. In

Fabio is het helemaal met hem eens en vult aan: “We

de markt zijn al vele concepten bedacht en uitgewerkt.

werken nu al sinds 2018 parttime aan de ontwikkeling

Op dit moment zijn er verschillende functionele

van dit concept. We zijn tussendoor vaak gestopt

prototypen en is het eerste drijvende windpark

vanwege andere werkzaamheden. Het was een

operationeel. Wij focussen evenwel niet op het totale

uitdaging om steeds weer te beginnen. Het maken

systeem, maar op het mechanisme dat de windturbine

van de tekst voor de patentaanvraag was ingewikkeld,

zelf-installerend maakt. Dit is ook helemaal in onze

maar hier hadden we gelukkig hulp bij. Zo hadden we

comfortzone. Ons doel is om een werkend concept

uiteindelijk een tekst met commentaar, met daarop

te presenteren. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als

commentaar en dan nog het commentaar op het

dit door de markt wordt overgenomen en werkelijk

commentaar! Veel verschillende kleuren tekst door alle

toegepast gaat worden.” Het concept is modulair en

aanpassingen, opmerkingen en het toevoegen van

naar grootte aan te passen. Zo is het geschikt te maken

bijzinnen. Het was een heel proces; het patent is dan

voor veel verschillende turbines. “We zijn bezig met het

ook echt de kers op de taart.”

maken van een 3D-computermodel van een mast met
de platformen en tendons”, vertelt Fabio enthousiast.
“Maar dat kunnen we daarna ook bijvoorbeeld met
LEGO® uitwerken, zodat goed duidelijk kan worden
gemaakt hoe het systeem werkt.” Ad vult aan: “Of in 3D
printen.”

Het was een heel proces; het patent is
dan ook echt de kers op de taart.
Trots
Ad en Fabio zijn trots op wat ze tot nu toe met het
team hebben neergezet. “De uitdaging van het
bedenken van het concept was het leukst: ‘Hoe kan je
een windturbine zelf-installerend maken? Hoe maken
we dit mogelijk?’ Er zit heel wat schetsen, ontwerpen,
brainstormen en discussie in dit project. Stukje bij
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“KLEIN EN 								
VOLAUTOMATISCH”

Walter Jansen van Amusca
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Vliegen kweken in een
zeecontainer
Een larvenkwekerij voor pluimveehouders.

menselijke voeding, wetgeving, veiligheidseisen en

Dat is het idee van Walter Jansen van Amusca.

engineering. Dat sluit precies bij onze specialistische

Die eiwitrijke babyhuisvliegjes zijn een prima

kennis aan. We hebben echt samen naar een

oplossing voor het wereldwijde eiwittenprobleem

oplossing gezocht. En ik weet nu precies wat eraan

en blijken ook nog eens prima afvalverwerkers.

scheelt.”

Maar hoe ontwerp je zo’n kwekerij? De zoektocht
van Walter eindigt na tien jaar bij Iv-Industrie. “Gek
dat ik niet eerder aan hen heb gedacht.”

Het is sinds de gekkekoeienziekte
(BSE) verboden om dieren te voeren
met dierlijke eiwitten.

Hij weet het niet meer. Het ontwerp dat hij heeft
bedacht, blijkt na twee testen niet te werken.

Hap van een minister

Dierkundige Walter Jansen staat erbij en kijkt ernaar.

Zijn idee begint bij het zien van minister Gerda

Tien jaar is hij al bezig met zijn larvenkwekerij, vertelt

Verburg (tussen 2007 en 2010 minister van

hij aan een vriend die hij kent van de roeiclub. Ga

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het

eens praten bij Iv-Industrie, tipt die. Maisha Verhoek,

kabinet-Balkenende IV) die een hap neemt van

lead process engineer bij Iv-Industrie, weet nog

een insect tijdens de jaarlijkse Binnenhof Barbecue,

hoe Walter met zijn tekeningen voor haar stond.

vertelt Walter. Walter denkt: wacht even, het kan

“We hebben die kritisch bekeken. Met name het

dus toch. Zijn bedrijf ontwikkelt veevoer. Daarbij

procestechnisch design. Zijn er geen scherpe

werkt hij al met algen, bacteriën en schimmels.

randjes of draaiende onderdelen? Komen de larven

Maar insecten...nee, die mag hij niet gebruiken.

nergens vast te zitten? Je hebt te maken met een

Het is sinds de gekkekoeienziekte (BSE) verboden

levend en heel fragiel organisme”, licht Maisha

om dieren te voeren met dierlijke eiwitten. “In

toe. “Gek toch, dat ik niet eerder aan Iv-Industrie

veevoer zat diermeel van vermalen slachtafval

heb gedacht?”, zegt Walter. “Alle losse elementen

van zoogdieren of pluimvee, en dat was de grote

van de larvenkweekunit komen daar bij elkaar. Ze

boosdoener van BSE. Niemand heeft toen bij

hebben verstand van koeling, procesoptimalisatie,

dat verbod nagedacht over het maken van een
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uitzondering voor insecten. Van insecten mag je wel

je gebruiken voor tal van toepassingen binnen de

voer voor vissen, honden en katten maken.”

geneeskunde, waterzuivering, voedingsadditieven,
verpakkingen en fabricage van nieuwe materialen. Het

Wereldwijd zijn er zes miljoen
insectensoorten. Na een ferme
schifting blijven er twee over: de
huisvlieg en de kakkerlak.
Insecten als halt tegen houtkap
Volgens de wet mag je dus geen verwerkte insecten
aan dieren voeren. Hierin staat echter niks over het

kan zelfs dienen als grondstof voor bioplastics. Maar
mensen vinden kakkerlakken eng en smerig. Stel je
voor dat ze uitbreken en overlast veroorzaken in een
aangrenzende wijk... Dat is een risico.”

Huisvliegen zijn ziekteverspreiders en
irritante lastigvallers, maar vooral ook
vliegende eiwitbommetjes.

voeren van levende insecten. Zo ontstond het idee
om een larvenkwekerij te beginnen. Larven zitten

Musca Domestica

boordevol eiwitten. En landbouwdieren hebben

Resteert de huisvlieg, de Musca Domestica. Zie hier de

eiwitten nodig om te kunnen groeien. Daarom voeren

link naar de naam van zijn bedrijf. “Met een A ervoor,

we ze met eiwitrijk sojameel. Voor al die soja moet

want ja, dan sta je voorin het telefoonboek, als mensen

steeds meer regenwoud wijken. Insecten kunnen

dat nog gebruiken”, zegt Walter lachend. We kennen

die houtkap een halt toeroepen. En daarmee zijn

de huisvlieg allemaal. Sterker, er kriskrast er zoemend

ze niet alleen de oplossing om het wereldwijde

elke dag wel eentje thuis om je heen. Ze zijn overal

eiwittenprobleem binnen de landbouwdierenwereld

waar mensen zijn, maar echt gezellige huisdieren

op te lossen, maar ook om de tropische ontbossing

vinden we ze niet. Huisvliegen hebben geen hoge

tegen te gaan.

aaibaarheidsfactor. Ziekteverspreiders en irritante
lastigvallers zijn het, en gek op afval. Maar vooral ook

Huisvlieg of kakkerlak?

vliegende eiwitbommetjes.

Wereldwijd zijn er zes miljoen insectensoorten. Na
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een ferme schifting blijven er twee over: de huisvlieg

Huisvliegkwekerij

en de kakkerlak, en van die laatste dan met name de

Walter bedenkt een huisvlieglarvenkwekerij.

Red Runner en de sissende kakkerlak. “Kakkerlakken

“Insectenkweek bestond negen jaar geleden nog niet.

zijn extra interessant,” vertelt Walter, “omdat ze – naast

Ik heb vooraf goed naar het gedrag van de huisvlieg

dat ze een bron van eiwitten zijn – veel meer chitine

gekeken, in samenspraak met dierenorganisaties. In

bevatten dan de larven van de huisvlieg. Kakkerlakken

alles heb ik bij het ontwerp rekening gehouden met de

vervellen, waarbij iedere keer nieuwe hoeveelheden

rechten van de vlieg.” Investeerders voor zijn plan vindt

chitine vrijkomen. Die insectenskeletbouwstof kun

hij snel: diervoederfabrikant Denkavit en afvalverwerker

Sita. Naast de afvalverbrandingsovens van het Amsterdamse

Larven voor kippen

AEB moet een proefkwekerij met vliegenlarven van

Stoppen? Nee, natuurlijk niet. Met een aangepast

huisvliegen komen. In die kwekerij gaan etensresten en

concept vindt Walter een nieuwe investeerder. “Ik heb die

gft-afval. Eitjes erbij, waaruit even later de larven ontpoppen.

larvenkwekerij kleiner en volautomatisch gemaakt. Zo kan

“Die larven knabbelen hun buikjes rond aan eiwitten en

elke pluimveehouder die binnen zijn investeringsplafond

ander afvallekkers. De larven laat je inslapen en verdrogen,

installeren. Een PLC (programmable logic controller)-

en daarvan kun je eiwitrijke honden- en kattenbrokken

computerprogramma stuurt alles op afstand aan. Elke

en visvoer maken.” Ook fijn: de larven zetten het gft-afval

larvenkwekerij staat met alle andere in verbinding, of die

binnen drie tot vier dagen om in compost in plaats van

nu in Barneveld of Bogota resideert. Hij leert en adapteert

twee weken, wat de normale tijd van vercomposting is.

realtime.” Ja, de kwekerij is speciaal voor pluimveehouders.

Vliegenlarven zijn noeste afvalverwerkers. Twintig miljoen

Kippen zijn van nature insecteneters, vertelt hij. “We hebben

kost het plan dat na vele jaren voorbereiding alsnog in 2014

nooit de kans gehad ze te voeden met voedsel dat ze

sneuvelt. “De investeerders durven het vanwege de strenge

gewend zijn. Ik heb thuis ook een kip. Dat beest is de hele

wetgeving toch niet aan.”

dag op zoek naar insecten. Daarom gaan ze scharrelen.
Koop maar eens vislarven bij een viswinkel, kippen zijn er
gek op. Stoppen ze ook meteen met het pikken in andere
kippen. Dat doen ze uit verveling. Als je ze eiwitrijke larven
voert, gaan ze dus veel meer natuurlijk gedrag vertonen.
Daarbij is het chitine uit die larven bacteriedodend. De kip
blijft gezonder. De kippenmest kun je weer gebruiken als
basis om nieuwe vliegen te kweken.”

Die larven groeien als kool. Hebben ze eerst
samen het gewicht van een kat, na vier
dagen zijn ze zo zwaar als vier koeien.
Drie zeecontainers
De volledig automatische larvenkwekerij van Amusca
bestaat, heel plat gezegd, uit drie zeecontainers van
elk zeventien meter. Een ruimte fungeert als speel- en
slaapkamer van de huisvliegen. Van daaruit gaan de eitjes
naar de kraamkamer. “Uit die eitjes kruipen de larven, die we
voeren met restproducten uit de bier- en suikerindustrie.
Musca Domestica, oftewel de huisvlieg
15

En echt, die larven groeien als kool. Hebben ze eerst

Luchtvochtigheid van de kraamkamer

samen het gewicht van een kat, na vier dagen zijn ze zo

Walter heeft met name vragen over de koeling van

zwaar als vier koeien. Na drie dagen draaien we ze uit

de larvenkraamkamer. Een dubbelwandige ton,

- voordat ze gaan ontpoppen tot vliegen - en voeren

waarbij tussen die wanden water stroomt. Maar

we ze aan kippen.” Met zo’n ‘larvenfabriek’ kan een

zijn dat voldoende liters om te voorkomen dat de

kippenboer jaarlijks 70.000 tot 100.000 kippen voeren.

temperatuur binnen die ton boven de 37 graden komt?

Daarvoor heeft hij plusminus zes miljoen vliegen

Larven zijn eiwitten, die moeten niet gaan koken.

nodig, de helft mannetjes en de helft vrouwtjes. Elke

Walter: ”Ook belangrijk is de luchtvochtigheid van de

vrouwtjesvlieg legt elke dag gemiddeld dertig eitjes.

vliegenkraamkamer waar de huisvliegen hun eitjes

Reken maar uit, goed voor dagelijks negentig miljoen

leggen. Daarin hangen enkele vochtige doeken om

eitjes.

voor de optimale luchtvochtigheid van 70% te zorgen.
Als die hoger wordt, krijg je schimmel op de larven.”

Een proces is een proces. Of het nou
gaat over olie, melk of larven.
Eenvoudige (de)montage
En dan gaat het dus na twee testen fout. Bij
Iv-Industrie checken ze vervolgens de ontwerptekening
op alle mogelijke onderdelen. Functionaliteit,
maakbaarheid en onderhoud. Kan het ontwerp echt
waarmaken waarvoor het is bedacht? Is er voor het
juiste materiaal gekozen? Kunnen de onderdelen de
veronderstelde belasting aan en zijn die eenvoudig te
(de)monteren? “Onderdelen die je regelmatig moet
schoonmaken of waarop je slijtageonderdelen wilt
vastzetten, moeten wel eenvoudig toegankelijk zijn, en
gemakkelijk ge(de)monteerd kunnen worden”, vertelt
Maisha. ”Vaak kun je verschillende, sterk op elkaar
lijkende onderdelen zo aanpassen dat je uiteindelijk
maar één variant nodig hebt, die je op meerdere
plekken kunt gebruiken. Dat maakt de productie
goedkoper en montage eenvoudiger.”

16

Geloof
Een duidelijk advies aan Walter luidde: zorg voor goede
samenstellings- en werkplaatstekeningen waarmee je
een prototype kunt fabriceren. “Eventuele kinderziektes
kun je daarmee makkelijk oplossen, waarna je een
revisietekening maakt”, zegt Maisha. ”Daarmee kan je
de installatie overal ter wereld fabriceren, monteren en
in gebruik nemen. Dit scheelt het in voorraad houden
en transporteren van onderdelen. Walter beaamt:
”Het ontwerpen van zo’n kwekerij moet je aan experts
overlaten, blijkt wel weer eens. Wij zijn biologen, geen
engineers.” Natuurlijk kende hij de naam Iv-Industrie.
Maar daar hebben ze toch alleen verstand van het
bouwen van olie-, en gasplatformen, dacht hij. En van
chemie, farma en food? Maisha: “Een proces is een
proces. Of het nou gaat over olie, melk of larven. Een
belangrijk verschil: larven leven. Dat vraagt om een
andere benadering dan bij een vloeistof of vaste stof.
Dat maakte het voor ons een leuke uitdaging.”
Walter hoopt dat de partij die de larvenkweekunit
heeft gebouwd, de aanbevelingen van Iv-Industrie
snel ter harte neemt, zodat hij na tien jaar eindelijk
de eerste ‘larvenfabriek’ kan installeren. Walter: ”Als ik
vooraf had geweten dat het zolang zou duren was ik
er vast niet mee begonnen. Maar dat is ook de sleutel

•

tot ondernemen: je moet gewoon doorgaan, je moet
geloven. En dat geloof ben ik nimmer verloren!”

Test-unit van de ‘larvenkweekfabriek’
17

Bron: Ministerie van Defensie
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Hoe ontwerp je een minidorp
in een cilinder?
Als je meer wilt leren over de basisprincipes van

Albert Jurgens, manager of projects bij Nevesbu,

het ontwerpen van onderzeeboten, kun je bij

kan vooral genieten als het ontwerp van een

Nevesbu terecht voor een vierdaagse Masterclass

onderzeeboot logistiek klopt. “In een onderzeeboot

Submarine Design. Specialisten Marijn Hage

hangen alle ruimtes met elkaar samen. Zij moet

en Albert Jurgens over handgrepen, logische

zijn opgebouwd uit logische lijnen. Om in de

lijnen en de geur van 50 deo-loze pubers in een

dieselkamer te komen, moet je niet eerst door de

gymlokaal. “Binnen elke kubieke meter in een

commandocentrale gaan. Je wilt geen doorgaande

onderzeeboot vind je meer technologie dan in

lijnen door een werkruimte. Submarine design is het

welk voertuig dan ook.”

ontwerpen van samenhang.”

“Zo’n handgreep bij dat luik,” zegt Marijn Hage, naval

Kennis behouden

architect bij Nevesbu, als hij aan een ontwerp van

Marijn Hage en Albert Jurgens zijn docenten van

een onderzeeboot denkt, ”het zit precies op de

de Masterclass Submarine Design, zoals ze die

goede plek. Als ontwerper van een onderzeeboot

bij Nevesbu intussen vier keer hebben gegeven.

moet je heel goed meedenken met de gebruikers.

Afgelopen zomer was er voor het eerst een open

Stel dat een bemanningslid met een brandblusser

inschrijving. 23 vakgenoten schoven aan. Engineers

heel snel door dat luik naar voren moet. Hij heeft

vooral, afkomstig van bedrijven die lid zijn van het

zijn handen dan te vol, en dankzij die greep kan

Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC).

hij er makkelijker doorheen om de brand op tijd te

Opmerkelijk zo’n cursus. In ons land worden immers

blussen. Dat ontwerpbewustzijn, ik kan daar echt

geen onderzeeboten meer gemaakt. Toch zette

van genieten. Als bemanning moet je snel en correct

Nederland zich met de Walrusklasse - waarvoor

kunnen handelen. Er is aan boord niet altijd ruimte

Nevesbu het ontwerp leverde, en later dat voor

voor een tweede kans.”

de levensduurverlenging - op de internationale
onderzeebootkaart. Albert: “Om die onderzeeboten

Om in de dieselkamer te komen,
moet je niet eerst door de
commandocentrale gaan.

relevant te houden en misschien straks weer
innovatieve nieuwe te bouwen, moet je als land wel
je kennis behouden en doorontwikkelen, anders ben
19

je straks 100% afhankelijk van het buitenland. En je wilt

dan ook.” Noem een onderzeeboot een minidorpje

soms wat kunnen veranderen aan een onderzeeboot

geperst in een stalen buis. De bouw van een

zonder dat iemand dat weet.” Hij weet: een Masterclass

onderzeeboot duurt van ontwerp tot doop zomaar tien

Submarine Design staat niet in elk land op het

jaar. “Je praat al snel over honderdduizenden onderdelen

cursusmenu. Er zijn nauwelijks bedrijven die een open

die je op de juiste plek en met elkaar moet koppelen om

opleiding geven. “Vaak kom je ze tegen als onderdeel

samen tot een systeem te vervloeien.” Dat allemaal in die

van een verkooptraject van nieuwe onderzeeboten”,

cilinder waarmee je honderden meters diep kunt duiken.

zegt Albert.

“Het ontwerpen is dus nogal een complex gedoe”, zegt
Marijn met een glimlach. “We hebben niet voor niks vier

Binnen elke kubieke meter van een
onderzeeboot vind je meer technologie
dan in welk voertuig dan ook.
Duikboot of onderzeeboot?
Mogen Albert en Marijn eerst een misverstand
wegwerken? Een duikboot is een boot die duikt. Hij
vaart boven water en gaat pas kopje onder wanneer
er gevaar dreigt of wanneer hij moet aanvallen. Een
onderzeeboot is gebouwd om permanent onder
water te varen. Hij voert een aanval op de vijand
onderwater uit. “Sinds de Tweede Wereldoorlog zie
je geen duikboten meer,” vertelt Albert, “omdat met
de komst van moderne elektronica deze te makkelijk
te detecteren zijn. Een onderzeeboot kan heel lang
onzichtbaar onderweg zijn. Zie een onderzeeboot
als een ruimtestation onder water. Je bent volledig
op jezelf aangewezen en je probeert zo min mogelijk
contact met de buitenwereld te hebben. Zo kan je in
het geheim je missie uitvoeren.”
Complex ontwerp
Albert omschrijft een onderzeeboot als een
hoogtechnologische machine. “Binnen elke kubieke
meter vind je meer technologie dan in welk voertuig
20

dagen nodig om de deelnemers van de masterclass een
beeld te geven van wat hierbij komt kijken.”

Lengte
Het doel van een onderzeeboot is onzichtbaar zijn
missie uitvoeren, zoals kust- en vaarroutes in de gaten
houden, verbindingen afluisteren en kikvorsmannen aan
land zetten. Daar moet je het ontwerp op afstemmen.
Belangrijk hierin zijn lengte en geluid. Hoe groter een
onderzeeboot, hoe beter het leefcomfort binnen, maar
hoe makkelijker je die kunt detecteren. Leefcomfort
staat dus min of meer haaks op veiligheid. Daarnaast
kan een te grote onderzeeboot op diepte vervormen
of zelfs imploderen. Albert: “Een onderzeeboot ‘krimpt’
naarmate die dieper gaat. Dat komt door de toenemende
waterdruk. Je begrijpt hoe belangrijk het is dat alle pijpen
dan kunnen meebuigen.”
Geluid
Geluid vergroot het gevaar op ontdekking. Stil is een
onderzeeboot niet. Hij geeft een zacht geruis door de
pompen en diesels als je de batterijen oplaadt. Ook de
schroef en het water dat langs de romp stroomt, maken
geluid. Net zoals het openen van de deksels van de
torpedobuizen. En een onderzeeboot moet, nadat die
een tijd onder water is geweest, af en toe letterlijk even
met een soort snorkel boven water naar adem happen.
Hij heeft zuurstof nodig om de dieselmotoren weer te
laten draaien, en frisse lucht voor de bemanning om op
te snuiven. Marijn: “Je wilt liever dat een onderzeeboot zo
lang mogelijk onder water kan blijven. Om te voorkomen
dat die ineens tijdens een geheime missie met veel
herrie zijn kop boven water moet uitsteken. Vandaar dat
de batterijen steeds groter worden, in combinatie met
een grote diesel om die batterijen op te laden.” En ja, hoe
langer onder water, hoe slechter de luchtkwaliteit. Aan
boord heb je zogenoemde scrubbers die kooldioxide
Albert Jurgens en Marijn Hage van Nevesbu
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uit de lucht halen, zodat deze zo zuiver mogelijk

“Bij het ontwerpen van een onderzeeboot draait het

blijft. Bovendien kun je in noodgevallen zogeheten

vooral om het bereiken van neutraal drijfvermogen.

zuurstofkaarsen aansteken. Bussen die op basis van een

Daarbij moet je een goede inschatting maken van het

chemische reactie zuurstof produceren.

gewicht en volume van je ontwerp”, vertelt Marijn. De
VET-methode is als een bouwdoos opgebouwd. Elke

Elk onderdeel moet demontabel zijn
om door een gat van 60 centimer te
kunnen.

module stelt een onderdeel van een onderzeeboot
voor: slapen, leven, brandstof, werken, energie
opwekken enzovoorts. “Een meer gemixte bemanning
betekent dat je anders over privacy moet gaan denken.

50 deo-loze jongeren

Ook de bestemming is bepalend voor je ontwerp, want

Het verblijf aan boord is niet bepaald romantisch. Albert:

elk water kent een andere dichtheid. Rond de evenaar

“Denk aan de muffe lucht van 50 deo-loze jongens

heeft zeewater een andere dichtheid dan in een Noors

in het kleedlokaal van de middelbare school.” En dat

fjord. We voeren aldus het eisenpakket steeds meer op,

zomaar een paar maanden lang. Je slaapt met vijf man

om daarmee begrip voor alle puzzelstukjes te krijgen.

in een kooi, een soort muurkast. Alle bedjes zijn er zo

Hoe dan ook, het gewichtszwaartepunt moet altijd op

dicht op elkaar gestapeld dat je nauwelijks je knieën

zijn plek liggen, om te voorkomen dat de onderzeeboot

kunt optrekken. Privacy heb je niet. Irritaties kunnen

verticaal draait. De boot moet zweven in het water.”

snel oplopen. Teambuilding is dus enorm belangrijk,
want tijdens een missie moet je als een geoliede

60 centimeter

machine met elkaar samenwerken. Iedereen vormt een

Marijn wijst op de bovenkant van een onderzeeboot,

onderdeel van het geheel. Albert: “Elk bemanningslid

naar een gat van 60 centimeter breed. “Daar moet alles

moet bovenmatig stabiel en sociaal zijn, kunnen leven

doorheen”, zegt hij. “Dat betekent dat elk onderdeel

in een compacte ruimte en kunnen omgaan met

demontabel moet zijn. Een nieuwe dieselmotor gaat

stressvolle situaties.” De kok speelt hierin een essentiële

in honderden stukjes naar binnen. Dat maakt het

rol. “Goed eten is een van de allerbelangrijkste dingen

ontwerpen van een onderzeeboot ook zo fascinerend.

om de bemanning blij te houden.”

Alles wat je op de tekentafel bedenkt, moet wel door
dat gat van 60 centimeter passen.”

Modulaire bouwdoos
De vierdaagse masterclass bestaat uit onderdelen als
energy, auxiliary & combat systems en hydrostatics &
hydrodynamics. Natuurlijk ontwerpen de masterclasscursisten ook zelf een onderzeeboot, met behulp van de
‘Volume Estimation Tool’ (VET) waarmee Marijn als naval
architect een paar jaar geleden bij Nevesbu afstudeerde.
22
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“BEGRIP VOOR ALLE 		
PUZZELSTUKJES”
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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.

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.
24

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

Senior mechanical & marine engineer
Teamleider technologie
Projectleider betonnen kunstwerken
Projectengineer farma
Engineer elektrotechniek
Lead process engineer

Bekijk alle vacatures op

werkenbijiv.nl
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Erik Vegt, directeur van Iv-Bouw
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Samen verder in
hoogwaardige utiliteitsbouw
Eind augustus 2019 nam Iv-Bouw

en utiliteitsbouw. Iv-Bouw en CAE kennen elkaar

ingenieursbureau CAE over. “Een logische

al heel lang en werkten al eerder samen aan

stap”, vertelt Erik Vegt, directeur van Iv-Bouw

projecten zoals het HAKA-gebouw, het sportpark

over de overname. “Iv-Bouw profileert zich als

boven de A4 in Schiedam en de aanbesteding van

multidisciplinair ingenieursbureau op het gebied

de motorenwerkplaats voor de Joint Strike Fighter.

van bouw en installatie in diverse sectoren. Wij

Samenwerkingen die altijd goed verliepen en

hebben jarenlange ervaring op het gebied van

waarbij beide partijen elkaar aanvulden. Met deze

installatieadvies voor datacenters, zorgcentra,

overname biedt Iv-Bouw het totale pakket aan

onderwijsinstellingen, vervoersbedrijven,

installatietechnisch advies en constructief ontwerp

woningbouw en utiliteitsbouw. Om invulling te

in de utiliteitssector. Een onderscheidende factor ten

geven aan multidisciplinaire projecten werkten

opzichte van veel andere bureaus die vaak maar één

wij altijd samen met onze zusterbedrijven

van de twee specialismen in huis hebben.

Iv-Industrie, Iv-Infra en Iv-Consult om ook het
constructieontwerp aan te bieden. Een goede
samenwerking, maar wij willen graag het
volledige project zelf aanpakken. Toen CAE ons
benaderde, waren wij dan ook erg geïnteresseerd

Het is een leuke, jonge ploeg
mensen, met een aantal ervaren
medewerkers die goed coachen en
begeleiden.

in een overname. Met de overname van CAE
versterken we onze kennis op het gebied van

Goede mix door meer vrouwelijke ingenieurs

bouw en constructie voor de hoogwaardige

Waarom past CAE zo goed bij Iv? Erik legt uit:

utiliteitsbouw.”

”Het is een leuke, jonge ploeg mensen, met een
aantal ervaren medewerkers die goed coachen

Samenwerken

en begeleiden. Het opleidingsniveau is hoog, de

CAE bestaat al sinds 1986 en heeft een lange

mensen enthousiast en ambitieus. Zij hebben

historie in het ontwerpen en de begeleiding van

bovendien veel ervaring in de markt die lijkt op

bouwconstructies in de complexe woningbouw

de markt die wij bedienen. Ze zijn ook graag
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bezig met projecten die ertoe doen en ze hebben,

Risicodragende partner in D&C-projecten

net als iedereen bij Iv, écht passie voor techniek.

Kijkend naar de toekomst legt Erik uit wat de

Een goede match dus! Bovendien bestaat de groep

plannen zijn: “Door de toevoeging van deze sterke

medewerkers van CAE voor de helft uit vrouwen. Dat

constructieafdeling aan Iv-Bouw breiden we onze

is best bijzonder bij een ingenieursbureau. Wij juichen

expertise uit, waardoor we een nog betere partner zijn

een goede mix aan medewerkers toe en zijn trots op

voor onze klanten; als adviseur en ontwerper en als

deze aanvulling. Ik denk ook dat het goed is voor de

risicodragende partner in design & construct projecten.

sfeer op de werkvloer.” Bij de overname kreeg Erik een

De combinatie die we nu al in de aanbiedingsfase

roze bouwhelm, als symbool voor alle vrouwen in

kunnen bieden voor een bouwkundige aannemer

het bedrijf. “Marjolein Crone, de vorige directeur van

is van grote toegevoegde waarde.” In de

CAE, had deze helm gekregen als symbool voor de

utiliteitsbouwsector is het meestal de bouwkundige

vrouwelijke invloed in de bouw. Zij heeft deze aan mij

aannemer die het voortouw neemt bij D&C-aanvragen.

overgedragen. Ik zal ook zeker mijn best doen om de

Aangezien de installaties een steeds belangrijker

diversiteit binnen het bedrijf in stand te houden. Wij zijn

onderdeel uitmaken van het werk, en de bouwkundige

ervan overtuigd dat zowel de klanten als medewerkers

aannemer zelf niet thuis is in deze materie, heeft hij

van CAE baat hebben bij deze overname, omdat zij

in de offertefase al ondersteuning nodig van een

hiermee toegang krijgen tot een grote diversiteit aan

installateur of een adviesbureau. Gezien de impact die

kennis van techniek binnen Iv.”

de constructie en de installaties hebben op de prijs
en op de kwaliteit van de aanbieding, is het belangrijk

Als adviseur en ontwerper en als
risicodragende partner in design &
construct projecten zijn we een nog
betere partner voor onze klanten.
De bakermat van de techniek
Met de overname van CAE heeft Iv-Bouw er ook
een kantoor in Delft bij. Dichtbij de bakermat van de
techniek. “Wij vinden de contacten met de Technische
Universiteiten erg belangrijk en zijn blij met dit nieuwe
kantoor. Het vinden van technisch talent is lastig en
deze locatie biedt kansen in het aantrekken van nieuwe
mensen en het versterken van de relatie met TU Delft”,
vertelt Erik.
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dat de bouwkundige aannemer daar een goede keuze
in maakt. Erik: “Als risicodragende partner gaan wij de

•

samenwerking aan met de aannemer en nemen de
volledige ontwerpverantwoordelijkheid op ons.”

“DICHTBIJ DE 					

BAKERMAT VAN DE
TECHNIEK”

Impressie van project ‘Sportpark boven de A4’
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Bron: gemeente Amsterdam
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Puzzelen op de vierkante meter
in hartje Amsterdam
De centrumzijde van Amsterdam Centraal wordt

Amsterdam Centraal is een van de drukste punten

over de hele breedte van het stationseiland

van de stad. Alles komt hier samen: voetgangers,

volledig vernieuwd. Iv-Infra verzorgt de gehele

fietsers, trein, tram, metro, bus, rondvaartboten en

ontwerpcoördinatie van project ‘De Entree’ met

touringcars. Dagelijks komen hier 300.000 mensen

onder andere een ondergrondse fietsenstalling.

langs en er vertrekken ruim 1.300 tramritten per dag.

Hoe maak je van alle plannen één integraal

Met meer dan 600 kabels en leidingen, funderingen

ontwerp, terwijl het leven van alledag gewoon

en metrobuizen is het ondergronds net zo druk

doorgaat in dit drukke gebied? Dat is puzzelen op

als bovengronds. De grootste uitdagingen bij de

de vierkante meter.

vernieuwing van ‘De Entree’ zijn dan ook om alle
losse onderdelen binnen het geheel in te passen en

“Hoe moeilijk kan het zijn?’’, dat is wat Hans Geltink,

de vele raakvlakken te managen.

projectmanager bij Iv-Infra, van tevoren dacht.
“Ik was gewend om te werken aan projecten
van kilometerslange snelwegen zoals het SAA
(Schiphol-Amsterdam-Almere)-project, het

Omdat door de jaren heen veel is
veranderd, klopten de tekeningen
vaak niet meer.

grootste wegenprogramma van Rijkswaterstaat.
Een project als ‘De Entree’ heeft een vele malen

Ontwerpen zonder verrassingen

kleiner oppervlak dan dat. Toch bleek al snel dat

Ontwerpen zonder verassingen vormt de rode

werken aan een project in hartje Amsterdam veel

draad gedurende het hele ontwerptraject. Omdat

complexer is door de dynamische omgeving. Heel

de omgeving geen ruimte biedt voor improvisatie, is

anders dan werken aan een snelweg! Daar struikel

dan ook gekozen voor een ‘hufterproof-ontwerp’ met

je niet over fietsers, toeristen die je de weg vragen

een bewuste keuze voor beproefde oplossingen.

naar het ‘red light district’ en varen er geen boten

Om clashes tijdens de uitvoering te voorkomen is

vol feestgangers langs wanneer je de bouwkeet

elk onderdeel van het project in 3D ontworpen en

uitstapt.” Het projectgebied aan de centrumkant van

vervolgens ‘virtueel gebouwd’ in een 4D BIM-model.

31

Huidige omgeving in beeld

van het Stationsplein, aanpassingen aan de bruggen

Juist omdat het puzzelen op de vierkante meter is in

en kades en het constructieve ontwerp van de

het gebied, moet je exact weten hoe de bestaande

nieuwe ondergrondse fietsenstalling, het integreren

situatie eruitziet om alles goed en zonder clashes te

van de spoorinfra, riolering, kabels en leidingen,

kunnen inpassen. Wat bevindt zich waar precies en

verkeersregelinstallaties en de bovenleidingen van de

wat zijn de afmetingen van alle elementen in het

tram.

gebied? Omdat door de jaren heen veel is veranderd,
klopten de tekeningen vaak niet meer. Bij de start van

Ondergrondse fietsenstalling

het project is het gehele projectgebied ingescand.

De nieuwe fietsenstalling, voor circa 7.000 fietsen,

De bruggen in het gebied zijn in de afgelopen jaren

wordt uitgevoerd in gewapend beton en komt

meerdere malen aangepast. Daarom moesten de

grotendeels te liggen onder het wateroppervlak tussen

areaalgegevens worden aangepast. Om het integrale

de Westelijke Toegangsbrug en de Sint Nicolaasbrug of

ontwerp goed te kunnen inpassen op de bestaande

Middentoegangsbrug.

constructies heeft Iv-Infra aanvullend, vanaf het water,
de bruggen met 3D-laserscanning in beeld gebracht.
“Naast het in kaart brengen van de omgeving, maak
je er als project ook zelf deel van uit”, aldus Hans. “De
bouwkeet staat op een ponton schuin tegenover het
centraal station. In de zomermaanden stond de deur
van de keet vaak open en liepen toeristen gewoon naar
binnen. Toen is er maar een bord op de deur gehangen
met de tekst no tourist information.”

Door de fietsenstalling ook in 3D te
ontwerpen is geverifieerd of alles
goed gaat met bestaande constructies
zoals de palen onder de naastgelegen
bruggen en de ankers van de huidige
kade.
Het integrale ontwerp
Iv-Infra is binnen dit project verantwoordelijk voor het
gehele integrale ontwerp. Dit omvat het ontwerp van
de maaiveldinrichting, de weginfra en de herinrichting
32

Het waterpeil ligt op NAP -0,40 m terwijl het vloerniveau
van de fietsenstalling op niveau NAP -6,6 m komt, dus
zo’n zes meter onder de waterspiegel. De waterdruk op
de onderkant van de vloer is ongeveer gelijk aan 7 ton
per vierkante meter en om de fietsenstalling op zijn plek
te houden zijn er zo’n 1.100 trekpalen nodig onder de
vloer. De bouwkuip wordt voorzien van een OWB-vloer,
voordat het water voor de bouw eruit wordt gepompt.
De Prins Hendrikkade vormt de primaire waterkering voor
het centrum van Amsterdam. De nieuwe fietsenstalling
komt in deze waterkering te liggen. In overleg met
het waterschap is ervoor gekozen de waterkering
functioneel en constructief gescheiden te houden van
de fietsenstalling. De vervangende waterkering wordt
uitgevoerd als een verankerde damwand. Constructief
maakt deze damwand geen onderdeel uit van de stalling.
Door deze ontwerpoplossing hoefde de constructie van
de fietsenstalling niet als onderdeel van de waterkering te
worden beschouwd en kon ook de vergunningverlening
worden vereenvoudigd.

Tussen de fietsenstalling en de metrohal
onder het Stationsplein wordt een
verbindingstunnel gerealiseerd.
In de bouwfase vormt de vervangende waterkering
een deel van de bouwkuip. Door de fietsenstalling ook
in 3D te ontwerpen is geverifieerd of alles goed gaat
met bestaande constructies, zoals de palen onder de
naastgelegen bruggen en de ankers van de huidige
kade. “Ondanks het volledig in 3D ontwerpen, kun je
toch nog verassingen tegenkomen in de uitvoering”,
vertelt Hans. “We ontwierpen op basis van de ontvangen
Bron: wUrck
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areaalgegevens een aanpassing aan de vloer van een

realiseert project ‘De Entree’ samen met twaalf partners.

bestaande betonnen L-wand. Tenminste, dat dachten

“Erg leuk om met zoveel verschillende partijen als

wij. Bij het vrijgraven van de wand tijdens de uitvoering,

één team te werken”, zegt Hans. “We overleggen veel

kwamen we géén vloer tegen. Bleek dat de L-wand in

en stemmen alles op elkaar af, waardoor een goede

het verleden al een keer was vervangen door een stalen

samenwerking is ontstaan”.

damwand.”
Nieuwe traminfra

Iv-Infra heeft het tramontwerp verder
uitgewerkt in 3D, zodat eventuele
clashes met andere elementen in het
gebied inzichtelijk konden worden
gemaakt.

Op de Prins Hendrikkade en het Stationsplein wordt
de gehele traminfra vernieuwd. Van de sporen, wissels,
wisselbesturing en bovenleiding tot de tramhaltes zelf.
Voor het alignement van de tram was al een ontwerp
gemaakt door het GVB. Dit ontwerp was leidend
voor de weginfra. Iv-Infra heeft het tramontwerp

Tunnel

verder uitgewerkt in 3D, zodat eventuele clashes met

De bovenkant van het dak van de fietsenstalling komt

andere elementen in het gebied inzichtelijk konden

op ongeveer 2,5 meter onder de waterspiegel te

worden gemaakt en het ontwerp daarop kon worden

liggen en op het dak komen de vier aanlegsteigers.

aangepast.

Tussen de fietsenstalling en de metrohal onder het
Stationsplein wordt een verbindingstunnel gerealiseerd.
Deze tunnel komt onder het nieuwe tramspoor door
dat vanaf het Stationsplein over de verbreding van de
Sint Nicolaasbrug komt te lopen. De tunnel wordt als

Tijdens het uitwerken van het
definitieve ontwerp heeft afstemming
plaatsgevonden met diverse
raakvlakpartijen.

een wanden-dak-constructie uitgevoerd, waarbij eerst
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het dak gerealiseerd wordt en daarna pas de tunnel

Bredere brug

daaronder. De tunnel wordt op staal gefundeerd en

Vanaf het Stationsplein leiden diverse bruggen naar het

is zodanig ontworpen dat deze eenvoudig gesloopt

centrum. De toegangsbrug in het midden, ter hoogte

kan worden, mocht men in de toekomst besluiten

van het Victoria Hotel, wordt verbreed. De bestaande

daar de metro Oostlijn te bouwen. Iv-Infra heeft het

toegangsbrug is relatief slank uitgevoerd. Omdat de

constructieve ontwerp voor de fietsenstalling gemaakt.

beschikbare constructiehoogte tussen het profiel van

Hierbij is nauw samengewerkt met Geo2 Engineering

vrije ruimte voor de hoofddoorvaart en de benodigde

voor het geotechnische ontwerp van de bouwkuip en

hoogte voor de trambaanconstructie bovenop de

de funderingen van het hele project en met wUrck, die

verbreding krap is, worden er voor de verbreding

verantwoordelijk is voor het architectonisch ontwerp

voorgespannen prefab volstortliggers gebruikt. In

van de fietsenstalling. Hoofdaannemer Max Bögl

de eindsituatie is de verbreding niet zichtbaar en

de doorvaarthoogte blijft gelijk. Het voordeel van
het gebruik van prefab beton is dat je slanker kan
construeren en de bouwtijd, en daarmee hinder voor
de omgeving, verkort.
Eisen-clashanalyse
Met de vele verschillende disciplines en stakeholders
die bij dit project betrokken zijn, is beheersing van de
raakvlakken de belangrijkste ontwerpopgave. Hiervoor
is een gerichte aanpak gekozen. Samen met de
gemeente Amsterdam is een eisen-clashanalyse gestart
om het definitieve ontwerp in het korte tijdsbestek te
kunnen realiseren. Gezamenlijk zijn alle eisen kritisch
beschouwd en middels contextdiagrammen zijn de
ontwerpraakvlakken geïnventariseerd. Aansluitend
zijn tijdens leansessies de planningsraakvlakken
tussen de verschillende ontwerpopgaven vastgesteld.
Tijdens het uitwerken van het definitieve ontwerp
heeft afstemming plaatsgevonden met diverse
raakvlakpartijen. Voor de geïnventariseerde raakvlakken
zijn concrete beheersmaatregelen vastgesteld. De
bewaking hiervan is geïntegreerd in de systems
engineeringstool binnen Relatics. Verder vond er ook
regelmatig inhoudelijk afstemmingsoverleg plaats.
Voorwaarde voor afronding van het definitieve ontwerp
was de beheersing van alle raakvlakken. Dit werd
geborgd door interne reviews en clashcontrole op
basis van de gecombineerde 3D-modellen in BIM. “Ook
tijdens de huidige fase van het uitvoeringsontwerp
toetsen we de deelontwerpen continu aan het
integrale definitieve ontwerp”, legt Hans uit. “Zo
zorgen we ervoor dat bij de verdere uitwerking van

•

de afzonderlijke ontwerpopgaven in de UO-fase, de
integraliteit van het totale project geborgd blijft.”
Bron: wUrck
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Bron: Sassevaart (impressie, geen definitief ontwerp)
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Sluizencomplex Terneuzen: unieke
samenwerking tussen Vlaamse en
Nederlandse bedrijven
“Het is een omvangrijk project, we zijn er al

een sluisdrempel van 13,5 meter. In de Westsluis kan

sinds 2016 mee bezig en het heeft een aantal

maximaal een gelichterde Panamax van beperkte

interessante uitdagingen”, vertelt Jeremy

lengte worden geschut.

Augustijn, senior projectmanager bij Iv-Infra, over
het nieuwe sluizencomplex in Terneuzen.

De planning is dat in 2022 het eerste
schip door de Nieuwe Sluis vaart.

We nemen eerst een duik in de historie van
het sluizencomplex in Terneuzen. Van de

Nieuwe sluis

projectorganisatie Nieuwe Sluis Terneuzen leren we

De havengebieden Gent en Terneuzen zijn van

dat tussen 1823 en 1825 het Kanaal Gent-Terneuzen

groot economisch belang en het sluizencomplex

werd aangelegd, dat zorgt voor een doorgang

in Terneuzen vormt de toegang tot deze havens.

tussen de Westerschelde en de haven van Gent.

De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere

Bij Terneuzen werden toen twee schutsluizen

toegang en vlottere doorstroming vanaf de

aangelegd. Een van acht meter breed en een tweede

Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar

van twaalf meter breed. In de loop van de jaren zijn

Terneuzen en verder. Met de komst van de Nieuwe

de sluizen een aantal keer verbeterd en vergroot.

Sluis, die de oude Middensluis vervangt, kunnen

Het huidige complex bestaat uit drie sluizen. De

grotere zeeschepen van formaat Neo Panamax

oudste, Middensluis, is in 1910 geopend en in

worden geschut. Ook neemt de capaciteit van

1986 voor het laatst gerenoveerd. Aan het einde

de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor

van de jaren zestig van de vorige eeuw leidden

binnenvaartschepen afneemt. De planning is dat

omvangrijke werkzaamheden tot twee nieuwe

in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis

sluizen: de Oostsluis (ook wel binnenvaartsluis) en

vaart. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is

de Westsluis (de zeesluis). De Westsluis is de enige

opdrachtgever. Aannemerscombinatie Sassevaart

sluis die geschikt is voor de grotere zeescheepvaart.

(een samenwerking van BAM, DEME, Van Laere en

Deze sluis is 290 meter lang, 40 meter breed en heeft

ENGIE), Iv-Infra’s opdrachtgever, ontwerpt, bouwt
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en onderhoudt de Nieuwe Sluis voor twee jaar. “Het

terwijl de Nieuwe Sluis wordt gebouwd. Om aan

is heel bijzonder dat zowel de opdrachtgever als

de strenge eisen met betrekking tot onderhoud te

opdrachtnemer een combinatie van Vlaamse en

voldoen, werken we met duurzame materialen en

Nederlandse partijen is”, vertelt Jeremy. “Het zorgt voor

houden we er rekening mee dat onderhoud kan

een bijzondere dynamiek, samenwerken met zoveel

plaatsvinden met minimale hinder voor scheepvaart

verschillende bedrijven en culturen.”

en wegverkeer. De inschrijvingsprijs is natuurlijk ook
belangrijk. Om een zo scherp mogelijke aanbieding te

Tijdens de bouw is er een tijdelijk
doorvaartkanaal aangelegd: het
Kapitein Rooiboskanaal.

kunnen maken, zijn de sluishoofden en bouwkuipen
compact ontworpen en zijn de sluisdeuren ten
opzichte van die van vergelijkbare sluizen relatief smal;
die zijn slechts acht meter breed. Qua krachten is het

Bouwen en onderhouden zonder hinder

geen probleem, maar het leidt tot uitdagingen in de

“Buurlanden België en Nederland hebben aardig wat

drijfstabiliteit. Om voldoende drijfstabiliteit te behalen

overeenkomsten, maar de verschillen in de manier van

wanneer de deur moet worden opgedreven voor

werken maken zo’n internationaal project interessant.

onderhoud, hebben we ballast opgenomen aan de

In Nederland wordt bijvoorbeeld doorgaans

onderzijde van de deur.”

functioneel gespecificeerd en redelijk veel aan de markt
overgelaten. De Belgische overheid schrijft liever voor
als in een traditioneel bestek. Zo bouwen ze al jaren
sluisdeuren, gebaseerd op eerdere ontwerpen, met
steeds kleine verbeteringen op basis van ervaringen”,

De onderhoudsvoorzieningen bestaan
uit droogzetschotten, waarmee de
deurkas kan worden omgebouwd tot
droogdok.

legt Jeremy uit. “Als combinatie is, om maximaal te
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voldoen aan de wensen uit de inschrijvingsleidraad,

Sluizen en schuiven

vooral ingezet op een uitvoeringsmethode met zo

In dit project is Iv-Infra verantwoordelijk voor het

min mogelijk hinder voor de binnenvaart en een zo

ontwerp van de vier sluisdeuren, de twee bruggen

goed mogelijke onderhoudbaarheid van het complex.

en rioolschuiven; alles inclusief de bewegingswerken

Dit waren belangrijke EMVI criteria. Tijdens de bouw

en onderhoudsvoorzieningen. De sluisdeuren, type

moet de scheepvaart en het verkeer met minimale

roldeur, zijn rechthoekige staalconstructies van

hinder gewoon kunnen blijven doorgaan en natuurlijk

25 x 58 x 8 meter. Ze wegen ongeveer 2.000 ton per

moet de hoogwaterveiligheid in alle fases geborgd

stuk. De deuren zijn tweezijdig kerend en bestaan uit

zijn. Tijdens de bouw is er een tijdelijk doorvaartkanaal

twee huidplaten, met horizontale verstijvers aan de

aangelegd: het Kapitein Rooiboskanaal. Daardoor kan

buitenzijde, een rijdek, een drijfkist en onderin een

de huidige Middensluis langer blijven functioneren

horizontaal gelegen vakwerk. De uiteinden van de

“AFNAME WACHTTIJD

VOOR BINNENVAART-				
SCHEPEN”

Overzichtsfoto vóór de start van de bouw
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deuren zijn voorzien van verticale vakwerkconstructies.

Integraal ontwerp

De sluisdeuren zijn verticaal gesteund op een bovenrol-

“De aanbesteding vond plaats in 2016 en we zijn al

en een onderrolwagen, welke over de in de kolk en in

sinds 2017 bezig met het uitwerken van de ontwerpen.

het sluishoofd aanwezige rails rijden, zodat de sluisdeur

Het technisch ontwerp is klaar en we zitten nu in de

kan worden geopend en gesloten. De bovenrolwagen

uitvoeringsfase”, legt Jeremy uit. “In totaal hebben er

is verbonden aan een liersysteem dat zich in een kelder

zo’n twintig mensen van Iv gewerkt aan het project

achter de sluisdeur bevindt. Horizontaal wordt de deur

en tijdens de piek vijftien mensen tegelijk. Ons

geleid middels een zestal middenstandsgeleide wielen.

ontwerpteam is onderdeel van een groot integraal

Deze zullen de deur onder normale omstandigheden

ontwerpteam. Er is daarom afstemming nodig tussen

rollend geleiden, maar onder extreme omstandigheden,

de raakvlakken en de verschillende disciplines. Niet

zoals het optreden van grote (scheeps)golven, veren de

alleen de technische vakdisciplines, zoals geotechniek,

wielen in hun ophanging.

hydraulica, civiele techniek en werktuigbouw,
maar ook de aspectdisciplines, zoals beheer en

De Nieuwe Sluis in Terneuzen krijgt
afmetingen waarmee Neo Panamax
schepen kunnen worden geschut.

onderhoud, systeemintegratie, machineveiligheid,
cyber security, betrouwbaarheid/beschikbaarheid
en werkvoorbereiding. Dit vraagt om een goed op
elkaar ingespeeld team, een heldere organisatie- en

De onderhoudsvoorzieningen bestaan uit

overlegstructuur en de nodige tools.” In dit project

droogzetschotten waarmee de deurkas kan worden

is ervoor gekozen de technisch inhoudelijke- en

omgebouwd tot droogdok, ophangjukken waarin de

aspectdisciplines samen te laten werken in een

deur kan worden opgehangen, een aanvaarbalk om de

matrixorganisatie. In het programma Relatics zijn alle

droogzetschotten te beschermen bij aanvaringen en

eisen, raakvlakken en risico’s opgenomen waar de

een fiets-/voetgangersbrug over de deurkas heen.

ontwerpen aan moeten worden getoetst.

De rioolschuiven (twee keer vier stuks en één reserve)
worden geplaatst in de twee schuivenhuizen. De
schuiven zijn circa 3 x 6 meter en voorzien van wielen.

De komende drie jaar moet er nog
veel gebeuren voor het eerste schip
erdoorheen kan varen.

De schuif draagt zijn horizontale krachten af middels
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wielen die rijden over rails, welke zijn aangebracht in de

De Nieuwe Sluis Terneuzen wordt 427 meter lang,

hiervoor bestemde sponningen. Hydraulische cilinders

55 meter breed en 16,44 meter diep. De kolk wordt

boven het maaiveld zorgen voor de aandrijving. De

even groot als één sluiskamer in het nieuwe complex

hydraulische en elektrische installaties bevinden zich in

in het Panamakanaal waar Iv ook het ontwerp voor

kelders bovenin het schuivenhuis.

heeft verzorgd. “Voor dat project was ik als technisch

projectleider betrokken. Een enorme uitdaging,

Uitvoering in Terneuzen en China

echt een wereldproject! Niet alleen qua grootte en

Het Kapitein Rooiboskanaal (het tijdelijke

internationale samenwerking, maar vooral vanwege

doorvaartkanaal) is nu in gebruik en het nieuwe

de strenge eisen die toen aan het ontwerp werden

sluisplateau is opgespoten. De technische ontwerpen,

gesteld. Of dat nu weer zo was? Ja, zeker! Veel

staal en werktuigbouwkundig, zijn klaar en de deuren

eisen zijn vergelijkbaar, maar ieder project heeft

en bruggen worden op dit moment in China gemaakt,

natuurlijk zijn eigen specifieke bijzonderheden.

onder toezicht van het projectteam van Sassevaart. Als

De eisen zijn zeker net zo streng, het is voor dit

ze klaar zijn, komen ze per schip naar Terneuzen. De

project vooral belangrijk dat tijdens de realisatiefase

komende drie jaar moet er nog veel gebeuren voor

de hoogwaterveiligheid, beschikbaarheid

het eerste schip erdoorheen kan varen. Jeremy kijkt

voor vaarwegverkeer, de spuicapaciteit en de

ernaar uit: “We hebben inmiddels al aan zoveel sluizen

beschikbaarheid voor het wegverkeer in stand worden

gewerkt, maar het blijft fantastisch als alles af is en

gehouden. Wederom een fantastisch project waaraan

werkt zoals we het ontworpen hebben.”

wij deelnemen.”

•

Overzichtsfoto tijdens de bouw. Bron: Mario Vermeirssen – droneteam Rijkswaterstaat
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Bron:
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Kracht van de wind
Licht, slim en opgebouwd uit losse modules.

Wikipedia-pagina

Met een nieuw concept voor een HVAC-offshore

Het offshore windpark heeft al een eigen Wikipedia-

substation platform trok Iv-Offshore & Energy de

pagina. ‘Neart Na Gaoithe’ - dat in het gaelic ‘kracht

aandacht. Straks te zien op dertig kilometer uit de

van de wind’ betekent - heeft een oppervlakte van

kust van Schotland, geplaatst in de zeebodem op

105 vierkante meter, ligt dertig kilometer uit de

vijftig meter diepte.

kust en op vijftig meter diepte ten noorden van
de Schotse stad Torness. Met als extra uitdaging

Euforie? “Nou ja, het is zeker gevierd nadat we het

dat het windpark gebouwd moet worden op een

project voor het Britse offshore windpark ‘Neart Na

deels rotsachtige en deels modderige bodem. Geen

Gaoithe’ hadden binnengehaald”, vertellen Fedor

makkelijke locatie voor de bouw van een windpark,

van Veen, tendermanager, en Norman Hoogeveen,

maar zo werkt dat tegenwoordig; daar was nog

projectmanager bij Iv-Offshore & Energy. Fedor: “We

plek. Er kan niet zomaar overal in de Noordzee

hebben nooit eerder een offshore-wind-opdracht

een groot windpark geplaatst worden. Daarvoor is

gekregen vanuit het Verenigd Koninkrijk.” Nu lukte

deze simpelweg te drukbevaren. Daarnaast lopen

dat wel, met een geheel nieuw concept.

er bijna overal pijpleidingen en elektriciteits- en
internetkabels over de zeebodem.

Licht, slim en eenvoudig
Norman: “We hoorden steeds vaker – zeker vanuit

Half miljoen huishoudens

de Engelse markt – dat onze ontwerpen technisch

In 2009 was het idee voor het windpark:

heel goed waren, maar relatief zwaar en duur. Met

125 stuks 3,6 megawatt windturbines of 75 stuks

die kennis gingen we aan de slag.” Centrale vraag:

6 megawatt turbines, bedoeld om samen 420 tot

hoe maken we een HVAC (High Voltage Alternating

450 megawatt elektriciteit op te wekken. Hiermee

Current)-platform dat licht, slim en eenvoudig

kunnen een half miljoen huishoudens tegelijkertijd

is? De oplossing: een transformatorplatform met

van stroom worden voorzien. Uiteindelijk verkreeg

uitsluitend de minimaal benodigde hulpsystemen,

de Franse EDF Group de vergunning voor het

gebouwd op een stevige basisstructuur dat met

windpark en schreef een conceptstudie uit voor

behulp van losse en lichte modules samengesteld

meerdere partijen, die uiteindelijk werd gewonnen

kan worden, precies zoals de klant dat technisch

door Iv-Offshore & Energy samen met General

wenst.
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Electric (GE). “We hebben eerst met een frisse blik

netbeheerder meestal het platform. Deze bepaalt dan

naar het oorspronkelijke ontwerp gekeken”, vertelt

de operationele- en maintenance eisen.” Dat verschil is

Fedor. “Een afweging was of we voor één of twee

terug te zien in het design.

transformatorplatformen moesten kiezen. Twee is wel
duurder, maar aan de andere kant…als je besluit tot de

Het ontwerp van Iv-Offshore & Energy voor het ‘Neart

bouw van één substation heb je bijvoorbeeld langere

Na Gaoithe’ windpark bestaat uiteindelijk uit

kabels nodig om alle windturbines met het centrale

54 windturbines die elk 8 megawatt elektriciteit

platform te verbinden. En die kabels zijn ook niet

opwekken; anders dan het oorspronkelijke idee.

bepaald goedkoop.”

Windturbines worden namelijk steeds krachtiger. De
elektriciteit die de windturbines opwekken, komt met

Een substation oogt als een labyrint van
pijpen en buizen.

een spanning van 66 kilovolt via zestien zeekabels aan
op twee identieke substations. Hier wordt de stroom
‘verzameld’ en omgezet naar een spanning van 220

“Een zo licht en simpel mogelijk ontwerp met twee

kilovolt om de transportverliezen te minimaliseren.

kleinere platformen had om meerdere redenen de

Vervolgens wordt deze stroom getransporteerd naar

voorkeur van EDF”, vervolgt Fedor. “Immers, hoe lichter

het landstation via twee (export) zeekabels. Er is

een platform, hoe goedkoper en hoe makkelijker het

uitgebreide afstemming nodig met diverse partijen,

valt te installeren. Om de platformen en windturbines

zoals windparkeigenaar EDF en kabelcontractors,

op hun plek te zetten, moet al tijdens de studiefase (dus

voor het aanbrengen van de benodigde technische

twee jaar vooraf ) een kraanschip gereserveerd worden.

voorzieningen op de substations, zoals het intrekken

Met het gekozen concept kunnen de turbinefundaties

en aansluiten van de zeekabels. Een substation oogt

en de platformen met hetzelfde schip worden

als een labyrint van pijpen en buizen, kilometers aan

geïnstalleerd, wat het contractuele risico voor de klant

elektriciteitskabels en kasten vol draden en software

aanzienlijk beperkt.”

die het primaire proces en alle hulpsystemen, zoals
ruimteverwarming en noodstroomvoorzieningen, in de

Het ontwerp

lucht houden.

Substations moeten zo eenvoudig mogelijk zijn, is de
norm in het Verenigd Koninkrijk. Ze worden aangekocht
door de windparkontwikkelaar. Deze heeft de wettelijke

Eind 2019 gaat de bouw van de ‘Neart
Na Gaoithe’-platformen beginnen.

verplichting om de substations door te verkopen
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aan de Offshore Transmission Owner (OFTO) die

HVAC of HVDC

verantwoordelijk is voor het elektriciteitstransport. “In

Het flexibele plug & play-concept dat we bij windpark

ons land gaat dat anders,” zegt Norman, “hier koopt de

‘Neart na Gaoithe’ toepassen, is met name geschikt voor

HVAC-platformen. Deze worden doorgaans dicht bij de
kust geplaatst, omdat er veel vermogen verloren gaat
als er offshore over een lange afstand wisselspanning
getransporteerd wordt. Doordat de plekken dichtbij
de kust langzamerhand vol raken, groeit de behoefte
aan HVDC (High Voltage Direct Current, oftewel
gelijkspanning)-stations verder op zee. Daar is nog
ruimte voor windparken, maar dat vergt wel grotere en
duurdere installaties, zowel op zee als aan land. Echter,
vanaf circa tachtig kilometer uit de kust is HVDC de
meest economische oplossing.
In steeds dieper water
Grotere windparken, met nog grotere en zwaardere
windturbines voor het opwekken van meer vermogen,
in steeds dieper water; dat is de trend. Wereldwijd zijn
er intussen acht offshore HVDC-stations in gebruik.
Daarvan was Iv-Offshore & Energy bij het ontwerp
van drie substations betrokken: BorWin alpha, DolWin
alpha en HelWin beta. “Wij zijn goed in het ontwerpen
van dergelijke complexe platformen. Dat komt
mede door onze kennis van offshore constructies en
multidisciplinaire engineeringservaring, die we hebben
opgebouwd in de olie & gas-markt”, zegt Fedor tot slot.
Eind 2019 gaat de bouw van de ‘Neart Na Gaoithe’platformen beginnen. Dan arriveert het eerste staal bij
HSM Offshore in Schiedam. De oplevering vindt plaats
in 2021. Gemiddeld 40 medewerkers gaan meer dan
een jaar aan het ontwerp werken. Ook op de werf zullen

•

continu een aantal medewerkers van
Iv-Offshore & Energy aanwezig zijn.

45

46

Waterballet maakt proceswater
van condensaat
“Iv-Water heeft sinds een aantal jaar wezenlijke

De groei van FrieslandCampina lijkt niet te

ambities in de markt ‘industriewater’. Daarom

stuiten. Het bedrijf was al een van de grootste

zijn we onder andere een partnerschap

zuivelcoöperaties ter wereld, maar nadat het

aangegaan met Industrielinqs”, vertelt Paul

melkquotum in 2015 werd afgeschaft, gingen

Kloet, afdelingshoofd bij Iv-Water. “Vanuit

sommige leden-melkveehouders, via de

dit partnerschap is door David van Baarle,

gelijknamige coöperatie zijn zij de eigenaren van

hoofdredacteur van Utilities, een artikel

FrieslandCampina, veel meer melk produceren.

geschreven voor het project ‘Waterballet bij
FrieslandCampina’ in het vakblad Utilities. Dit
project, waaraan Iv-Water een bijdrage heeft
geleverd, is een mooi voorbeeld hoe ‘circulair
denken’ kansen biedt. Zowel voor het behalen

Meer concreet willen we bij de
productielocatie in Borculo jaarlijks
zo’n driehonderdduizend kuub water
besparen.

van ambities op het gebied van duurzaamheid
als op grond van economische motieven. Kortom:

Tegelijkertijd nam de vraag naar Nederlandse

genoeg redenen om dit artikel ook in de Ivormatie

kindervoeding toe. De productielocatie van de

te publiceren.”

coöperatie in Borculo breidde de afgelopen
jaren dan ook behoorlijk uit. Zo is de nieuwe

De vestiging van FrieslandCampina in Borculo is

babypoederproductielocatie in 2015 in gebruik

de afgelopen jaren flink gegroeid. Het bedrijf wil

genomen en heeft het bedrijf nog eens plannen

de omgeving echter ontzien en zijn waterfootprint

voor een nieuwe productielocatie voor het mengen

beperken. De experts van het bedrijf bedachten

en verpakken van melkpoeder. Een keerzijde van het

dat ze redelijk eenvoudig het condensaat uit de

succes van het bedrijf is dat de lokale waterfootprint

stoominstallaties, dat nu nog werd geloosd, konden

behoorlijk is toegenomen. De vestiging in Borculo

opwerken tot proceswater. Iv-Water werd

gebruikt onder andere water voor het drogen

aangewezen als choreograaf van het ‘Waterballet’,

van de grondstof wei tot melkpoeder en ook

zoals het project werd genoemd, en begeleidde het

veel water voor het reinigen van de apparatuur.

proces van aanbesteding tot oplevering.

Inmiddels is de waterinname zo groot geworden,
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dat het strategisch en maatschappelijk gewenst is om

kunnen we na enige bewerking opnieuw in het proces

de waterinname te beperken. Tot nog toe loost het

gebruiken. Ondanks de biologische vervuiling is de

bedrijf een deel van zijn retourcondensaatwater op het

kwaliteit van dit water zodanig goed dat we met

oppervlaktewater. Gaandeweg ontstond het idee om

een beperkt aantal zuiveringsstappen weer water

dit water weer op te werken tot proceswater. Senior

van drinkwaterkwaliteit kunnen krijgen. We besloten

projectmanager Sjoerd Hofstee van FrieslandCampina:

dan ook te onderzoeken of we hier een businesscase

“FrieslandCampina investeert veel in het verduurzamen

van konden maken. Uiteraard kijken we altijd waar

van zijn processen. Op energiegebied maken we hier

economie en ecologie samengaan, maar uit strategisch

in Borculo onder andere gebruik van pyrolyseolie en

oogpunt rekenen we bij duurzaamheidsprojecten

biogas voor stoomopwekking. Voor het watergebruik

met lagere marges en langere terugverdientijden.”

hebben we bedrijfsbreed de ambitie uitgesproken per

Voor de engineering stapte Sjoerd naar Iv-Groep:

ton product dezelfde hoeveelheid of minder water

“Uitgangspunt voor onze speurtocht naar de beste

te gebruiken ten opzichte van 2010. Meer concreet

technologie voor het opwerken van ons proceswater

willen we bij de productielocatie in Borculo jaarlijks zo’n

was de geleidbaarheid van het retourwater. We

driehonderdduizend kuub water besparen.”

wisten dus welke kwaliteit water we hadden en welke
kwaliteit we nodig hadden in onze processen. Wat er

We wilden juist met een partij in zee
gaan die technologie-onafhankelijk de
beste oplossing voor onze specifieke
vraag kon vinden.

voor nodig was om van kwaliteit A naar kwaliteit B te
komen, was wat ons betreft een ‘black box’. De meeste
complexiteit zat in het inpassen van een nieuwe
installatie in een site die in ontwikkeling is. We zochten
dan ook vooral een ingenieursbureau dat het proces
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Black box

van begin tot eind kon leiden. Veel van de bekende

Sjoerd: “We onttrekken hier in Borculo zoetwater uit

ingenieursbureaus in de waterwereld ontwikkelen hun

de ondergrond en krijgen ook drinkwater van Vitens.

eigen waterzuiveringstechnologieën en -concepten.

Daar zitten echter grenzen aan. Als we in Borculo

Daarmee loop je het risico dat men ongefundeerd

verder doorgroeien, wordt de maximaal vergunde

voor de eigen technologie kiest. We wilden juist met

jaarhoeveelheid bereikt en dus zochten we naar

een partij in zee gaan die technologie-onafhankelijk

een alternatieve waterstroom. Nu gebruiken we hier

de beste oplossing voor onze specifieke vraag kon

redelijk veel water voor de productie van stoom, dat

vinden, dit technisch kon inpassen in het bestaande

na zijn warmte te hebben afgestaan condenseert en

proces en die het aanbestedings- en bouwproces kon

terugkomt. Het grootste deel van het condensaat

begeleiden. Iv-Water voldeed aan deze eisen.”

“DRIEHONDERDDUIZEND 		
							
KUUB WATER BESPAREN”		
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Waterballet

gewenste kwaliteit en wordt het aangeboden aan het

Ronny Faasen is projectleider bij Iv-Water en

leidingsysteem van FrieslandCampina.

verantwoordelijk voor het project dat gaandeweg de
naam ‘Waterballet’ meekreeg. “We zetten de vraag van

Slim combineren

FrieslandCampina uit in de markt en beoordeelden de

Ronny: ”Iv-Water is al direct begonnen met de inpassing

inzendingen uiteraard op een aantal kwaliteitscriteria,

van een zuiveringsinstallatie op de FrieslandCampina-

maar prijs was minstens zo belangrijk”, aldus

site. Zo moest de retourwaterleiding worden afgetakt

Ronny. ”Zoals gezegd hanteert FrieslandCampina

en andere leidingen worden aangelegd, dan wel

bij duurzaamheidsinitiatieven soepele financiële

omgelegd. Vanuit onze EPC-rol begeleiden we

kengetallen, maar moesten we goed balanceren tussen

bovendien ook al het civiele werk voor de installatie

prijs en kwaliteit. Dat betekende niet zozeer dat we

zoals funderingen en bouwwerken. Ook een mooi

bespaarden op de technologie, maar we konden wel

voorbeeld van waar duurzaamheid en kostenbesparing

geld besparen door mee te liften op een aantal andere

hand in hand gaan, is het feit dat we een, uit een ander

projecten die tegelijkertijd werden uitgevoerd.”

project, vrijgekomen gebouw konden hergebruiken als
nieuw onderkomen voor het microfiltratiesysteem.”

Vanuit onze EPC-rol begeleiden we
bovendien ook al het civiele werk voor
de installatie zoals funderingen en
bouwwerken.

De reverse-osmosis-installatie staat in een ander
gebouw, dat FrieslandCampina eerder bouwde
voor vergelijkbare installaties. “Dit multifunctionele
ruimtegebruik drukt opnieuw de projectkosten”, zegt
Ronny. Ook de projectplanning paste Iv-Water creatief

Uiteindelijk koos Iv-Water in samenspraak met

in. Ronny: “We konden meeliften met een ander, groter

FrieslandCampina voor de inschrijving van RWB Water.

project dat ongeveer tegelijkertijd liep. Daardoor

Die stelde voor het water eerst door een biologisch slib-

konden we onze werkzaamheden zo inpassen dat

op-drager-systeem te leiden, dat de eerste organische

ze de minste overlast bezorgden voor de dagelijkse

vervuiling verwijdert. De organische vervuiling die

werkzaamheden van FrieslandCampina. De planning

dan nog overblijft, wordt afgevangen door een

van het andere project was leidend voor onze planning,

microfiltratiesysteem met keramische membranen.

zodat we gezamenlijk tijdsloten hadden om installaties

Deze zijn eenvoudiger chemisch te reinigen dan de

te plaatsen, aan te sluiten of te integreren in de

polymere varianten zonder dat de werking ervan

bestaande productieomgeving.”

achteruitgaat en hebben een langere levensduur dan
polymere membranen. Als laatste volgt een reverseosmosis-stap die met name de zouten verwijdert en dus
de geleidbaarheid verlaagt. Daarna is het water op de
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We hebben nu al een behoorlijke
stap gezet in het terugdringen van de
waterfootprint, maar er zit nog meer in
het vat.

Succes

dat op den duur ook andere processen van het water

Inmiddels draait de zuivering. Ronny: ”In maart

gebruik kunnen maken. “De kwaliteit van het water

konden we de installatie overdragen aan de operators

is dezelfde als dat van drinkwater”, zegt Sjoerd. ”Dus

van FrieslandCampina, waarmee we een project van

ik kan me voorstellen dat we dit water op den duur

op de kop af twee jaar succesvol afsloten. Die twee

breder kunnen inzetten. De zuiveringsinstallatie is nu

jaar was vanaf idee tot handover, de daadwerkelijke

gebouwd op een capaciteit van vijftig kubieke meter

bouwtijd was veel korter. Het grootste deel van de

water per uur, maar we lozen nog steeds een deel

installaties werd geleverd als complete modules,

van het retourwater. We zouden op den duur dan ook

zodat on-site alleen de aansluitingen moesten worden

verder kunnen uitbreiden met een tweede installatie.

gemaakt. En uiteraard vergde aanpassing van het

De ruimte is er en omdat een deel van de nieuwe

leidingwerk wat tijd en engineeringskennis.” Het water

leidingen al overgedimensioneerd is, is een tweede

wordt nu nog ingezet bij toepassingen waar het niet

installatie eenvoudig in te passen. We hebben nu al

direct in contact komt met het product, zoals de

een behoorlijke stap gezet in het terugdringen van de

productie van stoom, als koelwater voor de koeltorens

waterfootprint, maar er zit nog meer in het vat.”

en voor de ijswaterinstallatie. Maar Sjoerd sluit niet uit

•
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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 zijn een club mensen met échte passie voor
het vak: met onze kennis van techniek bereiken we het
uiterste voor onze klant.

Ingenieurs
met passie
voor techniek

