LNG-tanks Gasunie strak in de steigers
115 trailers met steigermateriaal voor turnaround

‘Hoger beroep’ in Zwolle
Tankopslag

Utiliteitsbouw

Locatie
Maasvlakte Rotterdam
Klant
Nederlandse Gasunie N.V.
Looptijd
November 2011 t/m juni 2012

Locatie
Zwolle
Klant
BC Dura Vermeer Trebbe
Gerechtsgebouw
Looptijd
Maart 2011 t/m juli 2012

Uitdaging
Gastanks fungeren als piekstation,
bij gasleveringen onderbreken van
werkzaamheden. Bovendien grote
hoeveelheden materiaal benodigd.

Uitdaging
Nieuwbouw gecombineerd met
renovatie. Diversiteit in betonvloeren.
Oplossing
Goede afstemming tussen diverse
disciplines. Leveren van hoogwerkers, steigers en ondersteuningen
(balkenvloer met GASS, bollenplaatvloeren met Superdeck).

Oplossing
Inspelen op flexibiliteit klant.
Goede logistieke planning.

Projectomschrijving
Turnaround gastanks

Op de Maasvlakte heeft het ruige weer
altijd vrij spel, wat de nodige uitdagingen met zich mee brengt. Afgelopen
winter hielden de mannen van
HARSCO aan hun missie vast, ondanks
storm en vorst. Enkele tienduizenden
werkuren kostte het om twee gigantische gastanks van Gasunie in de steigers te zetten, ter voorbereiding op de
Turnaround 2012.
In het projectvoorstel had HARSCO
verschillende alternatieven uitgewerkt.
Steigerbouw - in verschillende vloerbreedten - en hefsteigers werden in
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Projectomschrijving
Uitbreiding Gerechtsgebouw

combinatie aangeboden. Met die
keuzemogelijkheden oogstte HARSCO
de waardering van opdrachtgever
Gasunie. Het voorwerk voor de
turnaround kon van start gaan.
80.000 m3 steigerwerk
HARSCO kreeg opdracht de LNG-tanks
D-302 en D-303 aan de buitenzijde
volledig in de steigers te zetten om
werkplekken op hoogte te creëren voor
betonreparatie en straalwerk. Deze
tanks hebben een hoogte van 38 meter
en een diameter van 57 meter. Ook de
binnenzijden van beide tanks kregen

inwendige steigers met trappentorens.
Verder waren het steigerwerk voor de
vloeibaarmaakunit en de aansluitende
pijpenbruggen in de opdracht meegenomen. Maar liefst 115 trailers met
materieel uit HARSCO’s logistieke
centrum in Arkel waren nodig om
80.000 m3 steigerwerk op te trekken.
Obstakels genomen
De buitenploeg kreeg een aantal flinke
uitdagingen te verduren. Niet alleen
fysiek door de hoeveelheid materieel,
maar ook vanwege de barre weersomstandigheden op de Maasvlakte.
Vanaf november 2011 waren er
verschillende stormen. Ook de korte,
maar heftige vorstperiode vereiste
de nodige flexibiliteit: Gasunie moest
midden in een opbouwperiode extra
gas leveren voor de regio. In goed
overleg tussen het bouwteam en de
klant werden ook deze obstakels
genomen en rondde het team van
HARSCO het montagedeel eind
februari met succes af.

Dura Vermeer Trebbe Gerechtsgebouw
vof is de bouwcombinatie die de
nieuwe rechtbank in Zwolle bouwt.
Na realisatie van de nieuwbouw vindt
de renovatie plaats. Aan de aansluiting
tussen de beide gebouwen wordt in
beide fasen gewerkt. HARSCO leverde
hiervoor de nodige ondersteuning.

Begin 2010 startte men met de nieuwbouw die, als alles volgens schema verloopt,
eind dit jaar afgerond is. Dit nieuwbouwgedeelte van de rechtbank wordt maar
liefst 16.400 m2 groot en 25 meter hoog. Ondergronds wordt een tweelaagse
parkeergarage en fietsenstalling gerealiseerd van 7.900 m2. Inclusief deze parkeerlagen, heeft het gebouw straks zeven verdiepingen. De begane grond boven de
parkeergarage vormt de verbinding met het bestaande gebouw. Daarin worden
de nieuwe hoofdentree en diverse functies ondergebracht. Op de eerste verdieping komen elf zittingszalen en daarboven drie kantoorlagen met patio’s. Al met
al dus een flinke klus voor HARSCO als specialist ‘hogere beroepen’.
HARSCO-ondersteuning
Om dit project te laten slagen levert HARSCO letterlijk de nodige ondersteuning.
HARSCO heeft 12.000 m2 GASS ondersteuning gemonteerd voor de onderbouw.
Verdieping 3 van de bovenbouw met een balkenvloer (hoogte 1,6 meter) werd
ook ondersteund met het aluminium ondersteuningssysteem GASS. De bollenplaatvloeren van de verdiepingen daarboven (oppervlakte 8.000 m2) werden
ondersteund met het Superdeck Valkopsysteem op stempels. Ook leverde
HARSCO trappentorens, metselsteigers en randbeveiliging om de bouwvakkers
efficiënt en veilig te laten werken. Voor de afwerking worden onder meer gigantische telescoophoogwerkers ingezet met een zijdelings bereik van 24,7 meter en
een maximale werkhoogte van maar liefst 40,1 meter.
Alle disciplines onder één dak
Extra bijzonder is dat HARSCO voor dit grootschalige project gebruik maakt van
alle productgroepen en dienstverlening in zijn portfolio. Dankzij deze uitgebreide
ondersteuning kan er met recht worden gesproken van een knap staaltje techniek.
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