ACHTERGROND

BEDRIJFSVOERING G I N G D O O R TIJDENS WERKZAAMHEDEN

De bouwkundige
aanpassingvan
pompstationAndijk
"ikhebervangenoten",zegtHermanEken,diealsprojectleiderbijPWNverantwoordelijkwasvoor
debouwtechnischerealisatievandeaanpassingvanAndijk."Hctwaseen uniektrajectvoormij,als
bouwciviel,omdaterzoveellijnen bijelkaarkomenenzoveelspelersmeespelen."Ekenwaseerder
betrokken bijdebouwvan hetproductiebedrijf Heemskerk,watvanwegededaartoegepastemembraanfiltratie ookeenbijzonderprojectwas. Maarmißmß hetomdeaanpassingvaneenbestaand
pompstation,datalvanaf1968 m bedrijfwaseninbedrijfmoestblijven.
TotnutoewerdopAndijkbreekpuntchloringtoegepast.PeerKampenJoopKruithof
hebbendealternatievendaarvooruitgebreid
getestenzijntotdeslotsomgekomen,dateen
UV/waterstofpetoxide-instalIatie voordekoolfiltersinhetbestaandesysteemzoumoeten
wordengeplaatst.Zo'ncombinatiepaktzowel
deorganischemicroverontreinigingen aanals
micro-organismen.Devraagwas,hoedathet
besregerealiseerdkonworden,geziende
bestaandesituatieenindelingvanhetterrein.

By-pass
"Enhoewehet pompstation zouden
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kunnen laten dootdraaien tijdens dewerkzaamheden.SamenmetMarcelWelling,de
procestechnolooog, hebben weonderzocht
ofwehet oudepompstation (voorhet transportnaar Hoorn]dat alheellangstillag,
weeraandepraar konden krijgen. Het ging
omheeloudepompen en toebehoren van
AEG.Samenmeteengepensioneerd medewerkervandat bedrijf dienogmetdergelijkepompen hadgewerkt,luktehet om het
pompstationnetje aandegangtekrijgen. Op
diemanier hadden weeensoortby-passen
konden weaandeslaginhet hoofdsysteem."
"Medio2002zijn webegonnen methet voor-

ontwerp,waarbij directaldearchitectWillemQuispelenWitteveen+Bosalsadviseurs
betrokken waren.Eind 2002washetvoorontwerp klaaren konden wegaan aanbesteden.Uiteindelijk heeft VolkerWesselWater
het bouwcivieleen werktuigbouwkundige
deelvoorzijn rekeninggenomen enishet
elektrotechnischeenVKV-gedeelteuitgevoetddoorBurgersErgon.Vervolgensishet
definitieve ontwerpgemaakt.Ineen halfjaat
tijd ishet heletraject doorlopen;deperiode
januari totjuli 2003 isbesteedaan het
papierwerk,decontracten e.d.,ennade
bouwvakvan2003 zijn wegaan bouwen.En
intussen ishethelebouwtraject gerealiseerd,"aldus Eken."Wekwamensomswel
lastigezakentegen.Zolagdelos-enlaadplaatsvandeactievekoolbehoorlijk inde
wegvoordewerkzaamheden. Daarkunje
dan heellangovergaannadenken,maarVolkerWesselbeslootomhetgeheelgewoonop
tetillenenteverplaatsen."

Samenwerking en goede
taakverdeling
'je moetdoeltreffend metelkaarsamenwerken,anderswordthetniets,"zegtEken.
"Gelukkigaccepteertiedereendaarbijeenhelderetaakverdeling.PeerKampzegtbijvoorbeeld:wijzijn ervoordeideeën;jullievoorde
realisatie.Erkandanweleensspanningzijn,
maariedereenweetwaarhijaantoeis."
Ekenvindt hetvangrootbelang,dat
degenen diehetproceskennenenbeheren,

Werken in een bouwteam
De nauwesamenwerkingtussenopdrachtgeverenaannemerskreeginAndijk vormineen
bouwteam.Daarbijwordtde aannemerveeleerderbijhetwerkbetrokkendananders,namelijkalindeontwerpfase, waarbij hijderolvanuitvoeringsdeskundige enextraadviseuropzich
neemt.Vooralomdathetomaanpassingenvaneenbestaandesituatieging,booddezeconstructievoordelen.De aannemerkanmeedenken overde mogelijkheden enbeperkingendiede
bestaandesituatieoplegt.Bovendienheeft deaannemermeertijd omzichhetontwerpeigente
maken,wattijdwinst oplevert.Entenslottekunnenaltijdens deonwerpfase tijdelijke maatregelenwordengenomen.Hetisduidelijk, datdeprijsvorming (dooronderhandeling)bijdeze
constructieminderscherpkanuitvallendanbijconcurrentie.Eennadeelkanookzijn,datde
aannemertweepettenopheeft:hij isimmerszowelaannemeralsadviseur.
Uiteindelijk heeft hetbouwteam inAndijk uitstekendgewerkt.PWNheeft samenmetTrojan,
Witteveen+BosenPlanArchitecteneenintensiefsamenwerkingstraject gevolgd,waarinieder
onderdeelgoedopalleanderekonwordenafgesremd.Hetresultaat iseenfraaigebouw,dat
zichgoedvoegtbijdebestaandebebouwingenwaarinde proceslijnen goedrevolgenzijn.

ooknauw betrokkenzijn bij ontwerpen
bouw.Je kunt best innovatiefbezig zijn,
maarje moetmetzijn allenooknogzorgen
dat hetgoedgaat werken.Watdat betreft
noemt Ekenhet'partnership',datalinde
ontwerpfase isaangegaanmetdeaannemer
eengelukkigekeuze.Erispraktischgeen
meerwerk verricht:bouwkundig minder
dan éénprocenrextraenvoordeinstallaties
rond dedrieprocent.

vanhemwerdgevraagd.Zijn eersteschetsen
daarvan vormdendebasisvanwathet uiteindelijkgeworden is.Daarbijvaltvooralde
gelaagdheid opvanhetgebouw:boveninde
kastenvandeelektronischeballast,daaronderdeUV-reactorenenonderindeleidingen.

Drie straten
Ineersteinstantiezijndriezuiveringsstratengerealiseerd,maarerkunnenprobleemloosnogtweestratenaanwordentoegevoegd.Indeloopvansepremberzijnde
eerstetweestraten alopgestart.PWNissamen
metmensenvanTrojan (deleveranciervande
reactoren)beziggeweestmet hetinregelenen
debuggenvandeinstallatie.De derdesrraatis
eindseptember uitCanadaaangekomenen
wasnaeenweekookvollediginwerking.

De gelaagde architectuur
HetontwerpvanhetgebouwvindtEken
zeergeslaagd:dearchitectheeft eengoed
gevoelvoorordening.ArchitectWillemQuispelkreegals opdrachtomeensober,maar
representatiefentransparantgebouwte
maken,endattegenbescheiden kosten.Al bij
deeerstebesprekingen inCanadaoverhet
UV/waterstofperoxideproces wasdearchitect
erbij,omeengevoeltekrijgen vanwatprecies

Windmolens
Isernogwat tewensen?Herman Eken:
"Metdezeaanpassingkunnen weervoorlopigweereventegen.Maar we gaannogwel
kijken ofwehieraandeIJsselmeerkust windenergiekunnen realiseren voorhet pompstation.Datlijkt meooknogeenleukeklus." f
Geert Vinke

advertentie

FLOWSERVE

Flowserve Corporation is één van de grootste producenten,
opererend in 56 landen,van pompen,seals en kleppen.
Flowserve B.V. te Hengelo produceert ge-engineerde en
gemodulariseerde centrifugaal pompen.
De markten waarin onze pompen worden afgezet zijn:
• (Petro-) chemie
• Elektriciteitscentrales
• Irrigatie en drainage
• Drinkwaterleiding
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• Algemene industriële

Tevens,bieden wij een variëteit aan ondersteunende diensten,
levering van onderdelen
oplossingen t.a.v. hydraulische en mechanische aspecten
een uitgebreid service pakket, bestaande uit:
- revisies en reparaties
Flowserve B.V. Pump Division
Lansinkesweg 30,7553 AE

- hydraulische modificaties
- diverse metingen op locatie, zoals:

Postbus 55, 7550 AB Hengelo

-capaciteit

Telefoon :074 - 240 40 00

-geluid

Telefax

-trillingen

:074 - 242 56 96

www.flowserve.com

- rendement
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