Inhoudsopgave

Gigantisch karwei op ’s werelds
grootste kraanschip

Maritiem

Locatie
Rotterdam-Botlek
Klant
Keppel Verolme
Looptijd
Maart 2012 t/m april 2012
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Voorwoord
Gigantisch karwei op ’s werelds grootste kraanschip
Uitdagingen aan het spoor in hartje Delft
Van weipoeder tot babyvoeding
LNG-tanks Gasunie strak in de steigers
‘Hoger beroep’ in Zwolle
Terugblik op een energiek project
Slimme hangrolconstructie bij ziekenhuis
Op grote hoogte bij OCI Nitrogen
Snelle montage ZwolleSpoort
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Brandwering voor Teijkyo Universiteit
Award voor 1 miljoen veilig gewerkte uren
Award voor veilig werken bij SABIC
MVO prominent in bedrijfsvoering
Slimme 3D-software helpt klant
Over de grens
Nieuwe orders
Vestigingen
Colofon

Uitdaging
Uitvoering in zeer kort tijdsbestek,
grote complexe steigerconstructies.
Oplossing
Goede voorbereiding, strakke planning en goede logistiek on site.
Montage steigers vraagt om inventiviteit ter plekke.

Projectomschrijving
Revisie Thialf

Voorwoord
Met veel plezier presenteren wij u de eerste versie van HARSCO On Site.
Een relatiemagazine waarin wij ons bedrijf aan u presenteren aan de hand van
enkele actuele projecten, waarbij de relatie met u als klant centraal staat.

Getekend door het zoute zeewater, is de 27 jaar oude Thialf, het grootste kraanschip ter wereld, toe aan een omvangrijke opknapbeurt. HARSCO ging aan de
slag om voor deze klus een veilige werkomgeving te creëren.

Het zal u niet verwonderen dat ook HARSCO Infrastructure de gevolgen van de
huidige crisis aan den lijve voelt. De druk om een optimale bijdrage te geven aan
de waardeketen van onze klanten neemt alleen maar toe. Ook HARSCO
Infrastructure past zich hierop aan door middel van een platte en afgeslankte
organisatie. Alle marktsegmenten worden voortaan bediend vanuit vier afzonderlijke regio´s. Hierdoor komen de aparte organisaties voor industrie en bouw te
vervallen. Natuurlijk is er wel voor gezorgd dat de benodigde expertise regionaal
aanwezig is. Door optimaal in te spelen op lokale marktomstandigheden ontstaat
een flexibelere organisatie.

Het is nog vroeg als sleepboten het immense kraanschip naar de juiste plek
manoeuvreren, maar op de werf van Keppel Verolme staan al verschillende mensen klaar. Het is dan ook niet niks wat hier gerealiseerd moet worden. Voor het
eerst sinds de bouw in 1985 komt de Thialf, met een lengte van 220 meter en een
breedte van ruim 88 meter, helemaal droog te staan. Het schip heeft een nieuwe
coating nodig. Als het sein groen is gegeven, is het voor HARSCO tijd om goede
en veilige toegangen te creëren. Trappenhuizen, loopbruggen en leuningen op
risicovolle plekken zorgen voor optimaal resultaat.

Het continue streven naar een betere dienstverlening heeft tot gevolg dat
HARSCO Infrastructure momenteel een kwaliteitsslag uitvoert. Op dit moment
worden alle processen in relatie tot ondersteunende systemen en de organisatie
zo efficiënt mogelijk op elkaar afgestemd. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan
van de noodzakelijke flexibiliteit. Ook wordt veel aandacht gegeven aan het verder versterken van onze relaties met u als klant. Met name het daadwerkelijk verdiepen in de bijdrage die wij kunnen leveren heeft prioriteit.
Ik wens u veel leesplezier bij deze
eerste uitgave van HARSCO On Site.
Peter van den Bent
Algemeen directeur
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Tenslotte maken wij u graag deelgenoot van enkele recent verkregen opdrachten,
met name de verlenging van ons contract bij BASF in Antwerpen en Zeeland
Refinery in Vlissingen. Contracten die wij niet hadden gekregen als er geen
voortdurende aandacht is voor veiligheid en innovatie. De EHSS award van Sabic
en de award van Nuon/Siemens zijn hier het gevolg van.

Enorme klus
Voor het straal- en schilderwerk laat HARSCO rondom het kraanschip volledig
met krimpfolie ingepakte steigers verrijzen met een lengte van 156 meter, een

breedte van 30 meter en een hoogte
van 16 meter. Ook hierbij staat
veiligheid voorop. Om die te garanderen, vereisen sommige steigers een
inventieve denkwijze van de steigerbouwers. Al met al werd er bij deze
enorme klus, dankzij een strakke
planning, in zeer korte tijd hoge
kwaliteit geleverd.
Geslaagd project
Inmiddels drijft de Thialf weer in het
water. Geprefabriceerde steigers worden van boord gehesen en onderdelen
worden voor het volgende project
gesorteerd. HARSCO kijkt terug op
een geslaagd project. En de Thialf?
Die kan voorlopig weer jaren vooruit.
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