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FIB Industries
Gouda Refractories

GOUDA-SPECIALISTEN
IN FRANKRIJK
Het chemische concern Borealis is onder andere een van de grootste stikstof-kunstmestproducenten in Europa. In
Grandpuits, iets ten zuidoosten van Parijs, heeft Borealis een productielocatie en gedurende zes weken was dit
de thuisbasis voor 65 (!) medewerkers van Gouda Vuurvast Services Belgium en partnerfirma’s. Ze stonden voor
de immense klus om de vuurvaste bekleding van twee grote ovens te vervangen. Philip Knipscheer, directeur van
Gouda Vuurvast Services Belgium, vertelt over dit ingewikkeld en zwaar werk.

Van Voorden Foundry

Services &
Maintenance
Gouda Vuurvast Belgium
Gouda Vuurvast Services
Gouda Feuerfest Deutschland
ISS Projects Slovakia
Lengkeek Staalbouw
Rijndijk Engineering

Contracting
Armada Janse
Armada Mobility
HSM Offshore
HSM Steel Structures
RijnDijk Staalconstructies

Philip: ”De eerste gesprekken

arbeidsomstandigheden. Daar

met Borealis begonnen zo’n twee

zou in Frankrijk echter geen

jaar geleden. Met name de daken

sprake van zijn. In de ovens was

van de ovens – waar een veelheid

namelijk asbest aanwezig, waar-

aan buizen verticaal doorheen

door de mannen van Gouda als

geleid worden – begonnen zwakke

heuse maanmannetjes in volledig

plekken te vertonen. Bovendien

beschermende kleding hun werk

was er sprake van flink energie-

moesten verrichten. En dat op

verlies op de plaatsen waar de

een werkhoogte van vijf meter.

buizen door het dak naar buiten

Maar dat was nog niet alles. Juist

kwamen. Samen met de collega’s

vanwege de asbest waren er grote

van Gouda Refractories werd

tenten om de ovens gebouwd om

gestart met de re-engineering.

daarbinnen onderdruk te reali-

Er werd een ingenieuze stalen

seren. Dit betekende dat de werk-

dakconstructie ontworpen waaraan

plek moeilijk bereikbaar was. Het

de vuurvaste stenen, die in elkaar

staal en de 25.000 stenen moesten

grijpen als legoblokken, worden

zodoende handmatig naar boven

gehangen. Vezelpapier, vezelde-

gebracht worden.”

kens en isolatiebeton zorgen voor
minder energieverlies.”

Ga er maar aan staan
“Zes weken in het buitenland,

Moeilijke omstandigheden

logerend in caravans en gîtes.

“Om ervaring op te doen met de

Werkend in twee ploegen in shifts

pauze en weer in het pak hijsen.

montage werd eerst een proef-

van tien uur. De beschermende

En dat driemaal daags, zes dagen

opstelling gemaakt hier bij Gouda

kleding aan, vanwege de arbeids-

in de week. Een super specialis-

Belgium. Hieruit bleek al dat het

omstandigheden maximaal twee-

tisch karwei dat we als samenwer-

een arbeidsintensieve klus zou

ënhalf uur werken in de oven, weer

kende Gouda-bedrijven hebben

worden, zelfs onder ‘normale’

uitkleden in de tent, douchen, even

kunnen realiseren. Respect!”

BEDRIJVIGHEID EN TEAMWORK
BIJ FIB INDUSTRIES
FIB heeft dit jaar weer een flink aantal mooie opdrachten uitgevoerd en interessante opdrachten verworven.
Een daarvan is dankzij ‘een gouden tip’ van Lengkeek Staalbouw in de orderportefeuille terechtgekomen …

Bij het uitvoeren van werkzaam-

gaven hierbij de doorslag. Vandaar

genomen moeten worden, die geld

heden voor een opdrachtgever in het

dat er nu hard gewerkt wordt aan

en veel tijd kosten. FIB dacht met

Botlekgebied, hoorde Lengkeek van

een gecompliceerde roestvast-

de klant mee en stelde voor om de

een probleem met een destillatie-

stalen kolom staand op een ‘skirt’.

tank ‘fully dressed’ in Leeuwarden

kolom. Daar ligt niet de expertise

Ondertussen zijn er natuurlijk vier

te bouwen en met mammoettrans-

van Lengkeek, maar wél van FIB.

dozen met overheerlijke Friese oran-

port naar Pernis te vervoeren. Het

Er werd snel geschakeld en FIB

jekoek bij Lengkeek afgeleverd, met

bleek een zeer efficiënte methode!

nam contact op met de opdracht-

dank voor de collegialiteit.

“Het is steeds de sleutel tot succes:

gever. Hoewel FIB niet tot de

klantgericht werken en oog hebben

‘preferred suppliers’ behoorde, had

Klantgericht

voor de specifieke behoeftes in de

de opdrachtgever wel oren naar de

Een andere opdracht waar FIB

verschillende marktsegmenten.

oplossing die FIB bood. Gebaseerd

trots op mag wezen, is de levering

Ook de vier destillatiekolommen die

op de goede ervaringen met

van een duplex opslagtank voor

FIB Industries nu in de USA mag

Lengkeek en het accurate handelen

een klant in Pernis. De tank heeft

leveren, waarbij de ‘plant owner’

van FIB Industries, was er voldoende

een doorsnede van 7,6 meter, is

een Deens farmaceutisch bedrijf is

vertrouwen om de opdracht te

13,5 meter hoog en is voorzien

en de opdrachtgever Iers, zijn daar

verstrekken. De ervaring met het

van een wenteltrap en railing.

een uitstekend bewijs van. Over

bouwen van kolommen, interna-

Normaalgesproken worden derge-

internationaal werken gesproken!”,

tionale referenties, de snelheid

lijke tanks on-site gebouwd waarbij

aldus Ruurd Schut, International

van handelen en de korte levertijd

tal van veiligheidsmaatregelen

Sales Manager bij FIB Industries.

Duplex opslagtank

VERNIEUWING LOSKADE IN GOUDA
Om 65.000 ton vuurvaste stenen per jaar te produceren, zijn veel grondstoffen nodig. Gelukkig is Gouda Refractories al meer dan 115 jaar gevestigd
aan de Goudkade, direct aan de rivier de Gouwe. Bij het bedrijf meert ongeveer elke twee weken een binnenvaartschip aan met tonnen grondstof in
bulk. Dat scheelt flink wat vrachtverkeer op de Goudkade, want voor deze hoeveelheden zouden tientallen vrachtwagens nodig zijn. Het is een van de
redenen om dit plekje aan de Gouwe te koesteren.

De laatste jaren werd duidelijk dat

Degelijk werk

geplaatst. De gehele kade met

de loskade van Gouda Refractories

Dat was eenvoudiger gezegd dan

drie nieuwe meerpalen en twee

groot onderhoud nodig had. De

gedaan, want een kade kun je

bolders voldoet weer helemaal

rivier begon namelijk dicht te

niet zomaar op de schop nemen.

aan de eisen van deze tijd. En

slibben waardoor de schepen

Zeker niet als het een waterkering

gezien de degelijkheid van de

nauwelijks dicht genoeg aan de kade

betreft. Vele onderzoeken, sonde-

constructie, kan Gouda wel weer

konden komen. Uitbaggeren was

ringen en rapportages volgden,

100 jaar vooruit.

noodzakelijk. Daarnaast had de kade

waarbij het hoogheemraadschap

zelf ook een opknapbeurt nodig.

vereiste dat ‘de nieuwe dijk’ mini-

Het probleem was echter dat dit

maal 50 jaar moest meegaan.

perceel niet in handen van Gouda

Uiteindelijk waren alle partijen

Refractories zelf was: het eigendom

het eens over de wijze waarop het

lag bij de gemeente Gouda. Juist

werk uitgevoerd moest worden,

vanwege het belang van deze

kon er worden aanbesteed en

aanvoerroute werden gesprekken

gestart met de werkzaamheden.

met de gemeente gestart, wat uitein-

In augustus 2017 was het dan

delijk resulteerde in de aankoop van

zover: de nieuwe loskade werd

de grond door de aan Andus Group

opgeleverd! De rivier is uitgebag-

gelieerde vastgoedonderneming. Het

gerd en over een lengte van 26

werk kon beginnen!

meter zijn nieuwe damwanden

NIEUWE SPOORBRUG, MAGNIFIEK BOUWWERK
Om het toenemende reizigersverkeer zo efficiënt mogelijk te kunnen
verwerken, werkt ProRail al vele jaren aan de verdubbeling van de sporen
tussen Utrecht en Woerden. Het gehele tracé heeft nu vier sporen behalve
het trajectdeel tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. Maar in april 2018
zal ook dat baanvak gereed zijn. Dan is namelijk de nieuwe spoorbrug over
het Amsterdam-Rijnkanaal gereed: een imposante operatie!

Het project ‘UtARK’ startte in juli

moest daarom op een ‘voorbouwlo-

2015 met de voorlopige gunning van

catie’ gebouwd worden om daarna

het project aan de combinatie BAM

in z’n geheel tussen de bestaande

en HSM Steel Structures. HSM is

bruggen ‘te schuiven’. Om zo min

daarbij verantwoordelijk voor de

mogelijk overlast te veroorzaken,

Foto: Gerrit Serné via ProRail

bouw en installatie van de stalen

besloot HSM de brug in zes zo groot

Spectaculair transport

naar het Amsterdam-Rijnkanaal.

brug. De omstandigheden waaronder

mogelijke delen op de eigen werf

Het afgelopen jaar zijn de afzonder-

Onder de voor- en achterzijde van de

het UtARK-project gerealiseerd moet

te produceren en deze over water te

lijke brugdelen op de voorbouwlo-

brug worden zwaar-transportwagens

worden, vragen om het uiterste wat

transporteren naar de voorbouwlo-

catie geassembleerd tot een complete

gereden met in totaal 640 wielen

betreft ervaring, creativiteit en zorg-

catie. Een hele operatie als je bedenkt

brug: een immens bouwwerk van

waar de brug op komt te rusten.

vuldigheid van het hele projectteam.

dat elk deel zo’n zestig meter lang is

170 meter lang, 15 meter breed en

Vervolgens ‘rijdt’ de brug naar zijn

en ongeveer 500 ton weegt …

29 meter hoog. Totaal gewicht inclu-

eindbestemming en wordt op z’n

Ingewikkelde omstandigheden

sief eerste betonlaag: 3.400 ton. In

plaats geschoven: zo’n zes centi-

De nieuwe spoorbrug komt tussen

het weekend van 17 - 19 november

meter van de bestaande spoorbrug.

twee bestaande bruggen in, die zo’n

volgt het ware huzarenstuk; het

Indrukwekkend!

25 meter van elkaar liggen. De brug

spectaculaire vervoer van de brug

ter plekke over het kanaal bouwen
was geen optie; het zou te veel hinder

Kijk ook op https://www.prorail.nl/nieuws/video-spoorbrug-vervoerd-over-het-water

betekenen voor alle verkeer. De brug

of op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=t-alun8jSME

HET VERTROUWEN VAN PRORAIL
Harry van Iersel is Rail System Engineer bij ProRail. Samen met Edwin Schepers, Project Manager
van HSM, vertelt hij over de aanbesteding en bouw van de nieuwe spoorbrug bij Leidsche Rijn.

Harry van Iersel: “Het was ons

geïnteresseerde partijen. Hoe willen

“Het bouwen en transporteren van

duidelijk dat dit een erg complexe

ze het project uitvoeren, binnen

zo’n brug heeft nogal wat impact,

opdracht was. Enerzijds vanwege

welke termijnen en welke risico’s

ook voor de omgeving. Hoe zorg

het beperkte werkterrein en ander-

en kansen zien ze? Vervolgens

je concreet voor minimale hinder

zijds omdat je als bouwer geen

hebben we de beste kandidaten

en beperkingen voor beschikbaar-

ongeplande hinder, laat staan onge-

geïnterviewd. Gesprekken met de

heid van het spoor? Enfin, het plan

plande stremmingen, mag veroor-

mensen die de klus moeten klaren.

van aanpak en de oplossingen die

zaken. Bovendien hadden we ook

Hun kennis en ervaring telde

geboden werden, waren in ieder

Iersel: “Daar vertrouwen wij als

nog als doelstelling dat er 0 onge-

zwaar. Uiteindelijk hebben we het

geval dusdanig vertrouwenwekkend

ProRail volledig op. Tot dusverre

vallen mochten plaatsvinden en dat

werk in juli 2015 ‘voorlopig’ gegund

dat de definitieve opdracht eind

verloopt de samenwerking uiter-

de beheerskosten zo laag mogelijk

aan de combinatie BAM en HSM.

2015 is verstrekt.”

mate prettig. Met name de open

moesten zijn. Daarom hebben we

Edwin Schepers: “Met de voorlopige

een aanbesteding uitgeschreven op

gunning ben je er natuurlijk nog

Transparant

op. Ze houden ons voortdurend op

basis van ‘Best Value Procurement’:

niet. Dan komt het erop neer dat

Schepers: “Tot dusverre loopt het

de hoogte van de ontwikkelingen en

het gaat dan om wie de meeste

je de plannen gaat uitwerken. Alle

project op rolletjes. We lopen zelfs

laten zien wat ze doen. Als er afwij-

kwaliteit levert en de omgeving

ideeën die je hebt gepresenteerd,

voor op de planning en vrijwel

kingen zijn worden we daar direct

zoveel mogelijk ontziet. Uiteraard

moet je vertalen naar reëel haalbare

alle zaken die we op de tekentafel

over geïnformeerd en dat schept

wel met een bestedingsplafond.”

oplossingen. Je moet bewijzen dat

hebben uitgedacht, hebben we ook

vertrouwen. Daarnaast controleren

je het project dusdanig beheerst, dat

in de praktijk kunnen uitvoeren.

we het proces en de kwaliteit van de

Beste aanbieder

je de toegezegde kwaliteit en alle

Nu komt het slotstuk nog: de defi-

werkzaamheden intensief en het is

“De aanbesteding begint met de

andere beloftes die je hebt gedaan

nitieve plaatsing. Maar ook dat

duidelijk dat HSM waarmaakt wat

presentatie van de plannen van de

ook kunt waarmaken.” Van Iersel:

is allemaal onder controle.” Van

het bedrijf beloofd heeft.”

Het bouwteam van HSM

houding bij HSM en BAM valt ons

Serving the industry

RISICOBEHEERSING IN BREDE ZIN
Bij Andus Group wordt veel nadruk gelegd op de aspecten Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). We willen namelijk dat iedereen na het werk
weer gezond thuis arriveert. En dat betekent dat we de risico’s van en op ons werk tot een minimum moeten beperken. Daar is ons
(KAM-)beleid op gericht en dat sluit prima aan op de uitgangspunten van de ‘nieuwe’ ISO 9001:2015 norm.

De nieuwste ISO-norm neemt

die wij als Andus Group van harte

is uitgereikt, bevat gedragsre-

de risicobeheersing binnen de

ondersteunen en in feite al jaren

gels en voorschriften waaraan

organisatie en haar omgeving als

min of meer in de praktijk brengen.

iedereen zich dient te houden.

uitgangspunt. Wat verwachten

Ook zijn beleidsverklaringen van

stakeholders (klanten, mede-

Om het belang van ‘verantwoord

de directie opgenomen. Dit om te

werkers, omgeving etc.) van het

werken’ te onderstrepen, geeft

benadrukken dat kwaliteit, arbo

bedrijf en waar liggen de risico’s

Andus eens in de drie jaar het

en milieu, integraal onderdeel

en kansen? Als je dit in kaart hebt

boekje ‘Veilig, verantwoord en

uitmaken van het Andus-beleid en

gebracht, bepaal je vervolgens

milieubewust werken’ uit in het

de hoogste prioriteit kent.

welke maatregelen je kunt nemen

Nederlands, Duits, Engels en

om die risico’s zoveel als mogelijk

Slowaaks. De uitgave, die onlangs

André Kraaijvanger

te beperken. Dat is een denkwijze

weer aan iedere medewerker

KAM-functionaris

EEN OVERWELDIGEND FEEST
Het zal u ongetwijfeld niet
ontgaan zijn: Andus
Group bestaat dit jaar
20 jaar! Dat hebben
we op 10 juni met alle
medewerkers en hun
partners groots gevierd
in de prachtige ambiance
van het Spoorwegmuseum.
Het was een fantastische
beleving in alle opzichten!
Iedereen ging in polonaise
weer richting huis. De
Andus-trein rijdt weer verder,
met elkaar op naar de volgende
5 jaar!

SAMEN NAAR DE BEURS
De Offshore Energy Exhibition &

en daar zijn wij natuurlijk van de

de offshore-energiemarkt. Kom

Conference (OEEC) is Europa’s

partij. In een heus Andus-paviljoen

gerust een kijkje nemen op stand

grootste offshore energie-evenement.

zullen zowel HSM Offshore, FIB

1.166/1.167!

De beurs wordt op 10 en 11 oktober

Industries en Van Voorden Foundry

in de RAI in Amsterdam gehouden

zich presenteren aan de top van

ANDUS GROUP SERVING THE INDUSTRY
Andustry news is
een uitgave van Andus group

Andustr y news verschijnt diverse
m a l e n p e r j a a r. H e t b l a d b e o o g t
zowel werknemers als klanten en
toeleveranciers op de hoogte te
h o u d e n v a n o n t w i k ke l i n g e n b i n n e n
Andus Group.
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