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Voorwoord
Met veel plezier presenteer ik u alweer de tweede versie van HARSCO On Site.
Ook deze keer hebben we weer een selectie gemaakt uit actuele projecten en
interessante ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Wat gebleven is dat u als klant
centraal staat.
HARSCO Infrastructure blijft zich verder ontwikkelen, zowel in ons productaanbod
als ook in onze dienstverlening. Daarom is het project “Learning From Your
Customer” opgestart, om systematisch te leren van ervaringen en wensen van
onze klanten. Deze interviews leveren de input voor nieuwe initiatieven die tegemoet moeten komen aan actuele klantbehoeften. Tevens hebben wij Account
Management weer duidelijk op de kaart gezet, indien gewenst met één aanspreekpunt, dit alles om u nog beter van dienst te kunnen zijn.
Op gebied van veiligheid kunnen wij u met trots melden dat HARSCO
Infrastructure, voor de gehele organisatie, OHSAS 18001 gecertificeerd is. Dit
onderstreept nog eens dat HARSCO Infrastructure een betrouwbare partner is op
het gebied van veiligheidsmanagement. Betrouwbaarheid die bovendien wordt
onderstreept door de toekenning van Dun & Bradstreet Rating 1, voor bedrijven
met de hoogste kredietwaardigheid.

Ik wens u veel leesplezier bij deze
tweede uitgave van HARSCO
On Site.
Peter van den Bent
Algemeen directeur
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Om duurzaam ondernemen te onderstrepen heeft HARSCO Infrastructure een
nieuwe service ontwikkeld om energieverlies verder te beperken: Thermal
Imaging. Op eenvoudige wijze kunnen hiermee aanzienlijke kostenbesparingen in
kaart worden gebracht. Daarnaast bevordert HARSCO Infrastructure de efficiency
en veiligheid door het gebruik van de Database Gestandaardiseerde Steigers.
Betrouwbaarheid en veiligheidsprestaties resulteerden onlangs ook in de verlenging van het meerjarige onderhoudscontract bij Nyrstar. Bovendien leveren we
de komende jaren offshore-services voor de ONE Gas Barge Campaign.

Uitdaging
Bereikbaar maken gehele kapconstructie, bouwen in nabijheid
reizigers
Oplossing
Grote hoeveelheid volumesteiger en
goede logistieke planning

Projectomschrijving
Entreegebouw Rotterdam Centraal

Rotterdam Centraal Station is een belangrijk vervoersknooppunt en zal dat in de toekomst alleen maar nadrukkelijk zijn.
Het stationsgebied verwerkt 110.000 reizigers per dag.
Door de komst van HSL en Randstadrail is de verwachting
dat het aantal reizigers in 2025 toeneemt tot 323.000 per
dag. Om deze grote aantallen reizigers te kunnen verwerken,
is een nieuw Centraal Station van internationale allure
noodzakelijk.
HARSCO is al vanaf het begin van het project werkzaam op
deze omvangrijke bouwlocatie. Zo zijn steigers gemonteerd
voor het betimmeren van het dak aan de kopeindes van elk
perron en zijn trappentorens en ondersteuningen geleverd.
Voor extra veiligheid is Extraguard randbeveiliging
toegepast.
Nieuwe entreegebouw
Momenteel werkt HARSCO aan de bouw van het nieuwe
entreegebouw. De hal wordt een blikvanger en de nieuwe

entree tot de stad. Het hoogste punt van de nieuwe hal is
30 meter, de totale oppervlakte bedraagt 4.700 m2.
Grote hoeveelheden steigers worden door HARSCO in korte
tijd gemonteerd. Hierdoor wordt de gehele schuine kapconstructie bereikbaar gemaakt voor het aanbrengen van het
houten plafond inclusief de achterconstructie. In totaal
wordt door HARSCO maar liefst 125.000 m3 Cuplok-steigers
gemonteerd. Ten behoeve van het trappenhuis wordt door
middel van stalen HE-profielen een overkluizing van
13 meter gemaakt. Voor verticaal materiaaltransport worden
hefsteigers ingezet.
De logistiek op de bouwplaats is bijzonder belangrijk. Bij de
montage en demontage wordt continu rekening gehouden
met de aanwezigheid en loopstromen van de vele
treinreizigers!
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