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Het hoofdkantoor van Shell in Den Haag
ondergaat een restauratie. In opdracht van
Hurks levert Brand Energy & Infrastructure
Services de steigers voor het rijksmonumentale pand, dat bijna een eeuw geleden
werd gebouwd.
De restauratie is noodzakelijk om de
oorspronkelijke staat van het gebouw te
herstellen en het als cultureel erfgoed te
behouden voor toekomstige generaties.
Tijdens de onderhoudswerkzaamheden
worden onder meer het leistenen dak, de
façade, het metselwerk, de ramen en
kozijnen en de smeedijzeren gevelankers
gerestaureerd.

Cuplok H-frame
Voor de werkzaamheden wordt door
BRAND in verschillende fasen het Cuplok
H-frame systeem gemonteerd. De renovatie
steigers worden opgetrokken tot circa 1m
onder de goot. Op deze hoogte wordt de
steiger 0,70m naar buiten uitgebouwd zodat
er een bredere vloer buiten de goot ontstaat.
Boven de goot wordt een leuning gerealiseerd waardoor het onderhoud aan het dak
veilig kan worden uitgevoerd. Voor de
bereikbaarheid van de werkzaamheden aan
de gevels en daken worden door BRAND
meerdere trappentorens tot een hoogte van
26m gebouwd. Tevens zijn door BRAND
speciale aluminium daksteigers ontworpen
voor de werkzaamheden aan het dak en
de schoorstenen.

Rapidguard®
Tijdens de steigerbouw wordt optimaal
gebruik gemaakt van de Rapidguard®
voorloopleuning. Een succesvolle innovatie
van BRAND die aansluit op de Richtlijn
Steigers en die het risico op valgevaar
tijdens de op- en afbouw van steigers
minimaliseert.
Grootste steigerdoek van Nederland
Het steigerdoek van 2.064m2, met een
fotocollage van 170 Shell medewerkers, is
geplaatst aan de voorzijde van het oudste
deel van het hoofdkantoor. Om het steigerdoek op zijn plaats te krijgen heeft BRAND
9 hijspunten aangebracht voor de rope
access werkzaamheden.

Op de zinkhallen van Nyrstar in Balen is een volledige Hamon vervangen. Voor dit project
heeft Brand Energy & Infrastructure Services aan de hand van een strikte planning de
steigerbouw verzorgd.
Hangsteiger
De Hamon, een grote polyester kuip waar chemicaliën doorheen gaan, bevindt zich op het
dak van de zinkhallen op een hoogte van circa 15 meter. Voor de werkzaamheden aan de
Hamon heeft BRAND boven de cellen in de hallen 1,2, en 3 een hangsteiger geplaatst
van 80m lang. De hangsteiger is samengesteld uit Cuplok steigermateriaal en aluminium
tralieliggers die afgestempeld zijn tegen de betonbalken. De vloeren zijn uitgevoerd met
platforms en waar nodig met stalen delen. De opbouw was een uitdaging aangezien er
rekening moest worden gehouden met het stripprogramma van de zinkhallen. Om de
planning te realiseren werd door BRAND in ploegen gewerkt.
Aansluitend heeft BRAND een steiger van 19m breed en 6,5m hoog geplaatst rondom
Hamon 3. De uitbouwsteiger werd voorzien van 14 ballastblokken en tot 3m hoogte
werden zeilen aangebracht. De hangsteiger en de uitbouwsteiger zijn volledig getekend
en berekend door de eigen Engineering afdeling van BRAND.
Hoge veiligheidseisen
De hallen bevinden zich in een zone waar strenge veiligheidsmaatregelen gelden. Voor het
veilig werken in de zinkfabriek (wat Nyrstar als prioriteit nummer 1 beschouwt) droegen de
monteurs van BRAND dan ook speciale persoonlijke beschermingsmiddelen en werden zij
gehouden aan de voorgeschreven veiligheidsacties die voortkwamen uit de jobrisicoanalyses en de Nyrstar veiligheidsprocedures.
3D impressie hangsteiger
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