ondernemen met

vaktechniek

PROFILEREN

In goed overleg op koers
HAZ Groen, Grond en Infra BV uit Hasselt baggert Oude Vaart bij Uffelte uit
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Project:
Opdrachtgever:
Aanneemsom:
Looptijd:
Uitvoerende partij:
Werkzaamheden:

uitdiepen Oude Vaart, deeltraject Uffelte.
Waterschap Drents-Overijsselse Delta.
€ 200.000,- (plafondbedrag).
december 2016 tot en met maart 2017.
HAZ Groen, Grond en Infra BV, Hasselt.
uitdiepen Oude Vaart, afzetten vrijkomende grond op aanliggende boerenpercelen, percelen uitvlakken en inzaaien.

Het werkgebied voor het baggeren is groot. Onlangs was de baggerschuit nog in de
buurt van Hamburg actief. Op korte termijn verkassen is niet altijd even eenvoudig. Bij
dit project loste Zielman dat op door de eigen Big Float in te zetten.

De eigen baggerschuit (cutterzuiger) van HAZ is tijdens ons bezoek aan het laatste
tracé bezig. De ervaren machinist werkt onverstoorbaar door. De 30-tons machine
met tienduims pomp heeft de opdracht de vaart ongeveer een halve meter uit te
diepen. Hiervoor is de combinatie uitgerust met GPS. De machinist heeft ook een peilstok aan de pomp gemonteerd. Hier kan hij op ervaring precies genoeg mee werken.
De vaste machinist René van der Vos geeft aan dat er nu relatief veel water wordt toegevoegd, omdat er weinig slib op de bodem zit en de grond eronder vooral uit grof
wit zand en wat grind bestaat. Even verderop wordt de spuitgrond in een groot depot
gespoten. Hiervoor is de toplaag van twee percelen afgegraven en daarmee is het
perceel in dijken gezet. Bedrijfsleider en eigenaar Harmen Zielman geeft aan dat in
dergelijke omstandigheden de baggerschuit ongeveer 500 kuub per dag draait. Het
baggeren verloopt keurig volgens schema om voor de broedseizoenstop het gewenste tracé klaar te hebben. In totaal gaat het om zo’n 25.000 kuub over een tracélengte
van ongeveer vier kilometer. HAZ heeft de klus aangenomen, waarbij het afzetten
van de vrijkomende grond zelf moest worden geregeld. “In overleg met de boeren
uit de omgeving hebben we verschillende locaties gecreëerd waarop we die grond
wel kwijt konden, veelal laag liggende percelen”, vertelt Zielman. Een kwestie van de
toplaag verwijderen, opspuiten, het spuitzand egaliseren, diepploegen, de toplaag
erover en dan met de kilverbak strak op profiel leggen. Zielman had dit voordat hij dit
project aannam al verkend. “Belangrijk issue om goed geregeld te hebben, omdat het
op depot zetten en later afvoeren meer geld kost. Zonder de interesse en medewerking van de boeren had het plaatje er anders uitgezien. Het ophogen van de percelen
is echt een win-winsituatie.”

Best passend

HAZ heeft afgelopen najaar het project
uitdiepen van de Oude Vaart ter hoogte
van Uffelte verworven. De vrijkomende
grond kon het bedrijf in goed overleg met
boeren afzetten op aangrenzende percelen. Dankzij een snelle start haalt HAZ de
targets voor de broedseizoenstop.

De tijdsdruk voor dit project was aanvankelijk groot, omdat de baggerschuit in december bij het verwerven van de klus nog elders bezig was. “We zijn daarom meteen
begonnen met twee graafmachines, een long reach (25-tons Liugong; red.) vanaf de
kant en een Big Float in het water. Dat ging prima, omdat het water ongeveer een meter diep is en de ondergrond bestaat uit vast zand”, aldus Zielman. “We hebben toen
met een bulldozer de vrijkomende gronden uitgevlakt”, licht hij toe. Hij geeft toe dat
dit niet ideaal was, maar het halen van de targets stond voorop.
De 30-tons LiuGong ziet hij als de best passende machine voor deze klus. De LiuGong
heeft een relatief hoge draaikrans, waardoor de bovenwagen wat hoger zit. “Niet te
zwaar, maar toch even wat meer mans dan een 21- of 24-tons machine. Aangezien er
geen factoren zijn die de capaciteit belemmeren, kun je de extra capaciteit maximaal
benutten”, vertelt de ondernemer. Zwaarder ziet hij niet zitten. “Nu gaat dat wel, omdat we even droog weer hebben gehad.”
Het vervoer is ook bij HAZ een aandachtspunt. “Deze machine staat zoals hier lange
tijd meestal op grote klussen. Dat betekent dat hij maar af en toe hoeft te verkassen
over de weg. Daar huren we dan een dieplader voor in. Dat is dan goed te overzien”,
vertelt Zielman.
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1 De baggerschuit heeft
ondernemen
met
een tienduims pomp
met GPS-dieptemeting.
In deze zanderige
omstandigheden met
grind en relatief weinig
slib wordt extra water
bijgemengd.

vaktechniek

2 HAZ gebruikt vanuit
praktisch oogpunt de
kunststof buizen. Deze
worden ook gebruikt
om de verschillende
reservoirs te koppelen
en het retourwater af te
voeren.
3 De capaciteit ligt op
ongeveer 500 kuub per
dag. In het begin, toen
de baggerschuit nog
niet beschikbaar was,
is met graafmachines
gebaggerd en de grond
op as getransporteerd.
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2

4 Het opgespoten zand
wordt met de rupskraan geëgaliseerd.
Hoewel het lage percelen zijn, gaat dat prima
met een 30-tonner
vanaf het opgespoten
zand.
5 Na afloop wordt de
toplaag weer aangebracht. De graafmachine doet het ruwe
werk en met een kilver
wordt het perceel voor
de boer netjes op maat
in profiel gelegd.

3

4

Eind maart is dit deel uitgebaggerd. De LiuGong gaat dan nog
even door om de depots uit te vlakken en weer te voorzien van
de toplaag. Zielman hoopt de rest van het tracé ook nog binnen
te halen. “We hebben nu de ervaring en deze referentie op zak
om op maat in te schrijven”, zegt hij. Wanneer is nog ongewis.
“Dat hangt af van de investeringsruimte binnen het waterschap
en de bijkomende noodzaak de afvoer voor het hele traject op
peil te brengen. Het kan zo maar zijn dat we komend najaar op
het eind opnieuw ineens weer vol aan de bak mogen om de
nieuwe targets voor het volgende broedseizoen te halen.”
TEKST: Gert Vreemann
FOTO’S: HAZ, Vreemann
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5

Ervaringen met De LiuGong 930

6 Cummins Stage
IIIb-motor met
roetfilter. De Stage
IV-uitvoering heeft
ook SCR (AdBlue).

De LiuGong 930 die op het project draait is afgelopen
najaar als demomachine aangeschaft. Het is inmiddels de vierde LiuGong op het bedrijf en nummer vijf
is op komst. De goede relatie met dealer Hansan in
Staphorst is daarin doorslaggevend.
“Met de eerste machine heeft Hansan ons goed op gang geholpen. Daarnaast zijn de service en de afhandeling van de
aankoop zoals wij dat graag zien. Wederzijds vertrouwen
speelt daarin een grote rol”, aldus Harmen Zielman. Hij geeft
aan dat als Hansan een ander merk zou voeren zijn bedrijf
waarschijnlijk dat merk had gehad. “Mits de machines voldoen, maar tot dusver zijn we prima te spreken over de LiuGongs. Rechttoe, rechtaan voor het werk, zonder te veel extra’s,
maar voldoende comfortabel en prima presterend. Deze had
even wat aanloopprobleemjes met de aansturing van de hydrauliek, maar dat is keurig opgelost”, vertelt hij. Bang voor
mankementen is hij niet. “Cummins-motoren en hydraulische
componenten van Kawasaki zijn bewezen producten”, licht hij
toe. Dat mag ook wel van Zielman, want de LiuGongs volgens
hem niet eens zoveel scherper meer geprijsd dan de concurrenten en de restwaarde moet ook nog worden afgewacht.
Vaste machinist Jan-Harm Drenten is op een vorige week opgespoten depot het spuitzand aan het uitvlakken. De machine staat daarbij in werkstand fijn voor het afwerken en het
motortoerental in stand 8. “Dan werkt hij voor dit werk het
fijnst bij een laag brandstofverbruik”, vertelt hij. Jan Harmen
werkt verder eigenlijk altijd op stand Eco met het motortoerental niet op maximaal. “Ten opzichte van Power merk ik te
weinig verschil in capaciteit, maar het brandstofverbruik is
zo wel lager. Gemiddeld bedraagt dat zo rond de 26 liter per
uur bij continu doorscheppen.”
Jan-Harmen werkt met een 1800-literbak. “Er zou een grotere
bak op kunnen, maar deze is even fijner in lastige omstandigheden en je werkt toch wat sneller. Per saldo verzet je hetzelfde
aantal kuubs bij een lager brandstofverbruik. Hij is goed te
spreken over de ruime cabine, met een fijne plek voor de koelbox achter de stoel en genoeg beenruimte voor hem (1,95 meter). “Dat zou je van een Chinese machine niet verwachten”,
zegt hij. Ook is hij goed te spreken over het zicht op het werk,
vooral over de tot onderaan doorlopende rechter zijruit. Een
rondje langs de machine leert dat alles ruim is opgezet. JanHarm is goed te spreken over de flinke kettingberging in de onderwagen. Hij wijst ons nog speciaal even op de grote ruimte
bij koelers met extra fijn gaas, zodat de koelers zelf minder snel
vollopen. Ook bij het hydrauliekgedeelte dezelfde ruimte en bij
de opvoerpomp ruimte te over voor een AdBlue-tank die hier
nog niet op zit (Stage IIIb-machine), maar wel op de nieuwe
Stage IV-modellen. Jan-Harm is tevreden over het geluidsniveau en het comfort van de machine. “Misschien hebben de
LiuGongs in naam niet de uitstraling van sommige andere
merken, maar ze doen er echt niet voor onder.”
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7 Volop settings voor
het werken
in verschillende
modi. De machinist
werkt meestal op
stand Eco met het
motortoerental niet
op maximaal
8 Overal veel ruimte
en goed doordachte
details zoals hier
gaas om
de radiatoren
schoon te houden.
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9	 Vaste machinist
Jan-Harm Drenten is
goed te spreken over
de ruime cabine met
een fijne plek voor
de koelbox achter
de stoel en genoeg
beenruimte voor
hem (1,95 meter)
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