Heerenveen • Kunststof Sorteer Installatie

Tekst: Loek Schaap

Duurzame

Kunststofsorteerinstallatie
in Heerenveen
Afvalverwerker Omrin, afvalinzamelaar HVC
en coöperatieve vereniging van afval- en
reinigingsbedrijven Midwaste bouwen samen een
Kunststof Sorteer Installatie (KSI) op Ecopark De
Wierde in Heerenveen om weer een stap te zetten
naar een circulaire economie.

Opdrachtgever
Omrin Afvalverwerkingsbedrijf,
Leeuwarden

E- en W-Installaties
ENGIE Services Noord, Roden

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Zwolle

Boorpalen
Hylkema Funderingstechniek BV,
Kampen

Hoofdaannemer
Jorritsma Bouw BV, Bolsward

Staalbouw
Kampstaal BV, Emmeloord

KSI-installatie
Stadler Anlagenbau GmbH,
Altshausen (Dld)

Wand- en dakbeplating
TSV, Nieuw-Buinen

Terreinbeveiliging en
toegangsbeheer
ABC Hekwerk Fryslân, Heerenveen
Bouwperiode
Juli 2017 – medio 2018
Bruto vloeroppervlak
3.000 m2
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Bijschrift foto links

aal gebeurt in de laatste hal. Vervolgens
wordt het materiaal afgevoerd om te
worden verwerkt als ‘nieuwe’ grondstof
voor kunststofproducten. Zoals stofzuigers, koffiezetapparaten of – helemaal
circulair – afvalcontainers.

Zwaar vrachtverkeer in de hal

De KSI heeft als doel om de groeiende
hoeveelheid plastic verpakkingsafval
optimaal te sorteren en geschikt te
maken voor hergebruik. Hoofdaannemer
Jorritsma Bouw BV draagt zorg voor de
realisatie van het project.

Op naar een duurzaam succes
Het gebouw bestaat uit drie hallen.
Een machinehal, een ontvangsthal en
een opslaghal. Vanuit de ontvangsthal gaat het te recyclen materiaal via
transportbanden naar de volgende hal,
de machinehal. “Daar is de werkelijke
sorteerinstallatie opgebouwd”, zegt Evert
van der Ploeg, projectleider bij Jorritsma
Bouw. Opslag van het verwerkte materi-

Na de vergunning is Jorritsma Bouw
samen met het Duitse bedrijf Stadler
Anlagenbau GmbH (de KSI-installateur)
en ENGIE (de gebouw gebonden installaties) de voorlopige ontwerpen verder
gaan uitwerken in 3D. Jorritsma deed zelf
de engineering en BIM-modellering voor
dit project. Van der Ploeg: “Er gingen 3200
boorpalen de grond in. Daar overheen ligt
een compleet in het werk gestorte vloer.
Er kwamen namelijk vrij hoge belastingen naar voren die we moesten opvangen, vanwege de vrachtauto’s en al het
transport in de hal. En natuurlijk de belasting van het machinepark zelf. Daarna
is er een staalconstructie geplaatst met
een kanaalplaatverdiepingsvloer voor het
kantoor. Het gebouw is verder voorzien
van dak- en wandbeplating.”

Interfacemanagement
“We houden met onze werkzaamheden rekening met de raakvlakken, het
interfacemanagement, bij de procesinstallatie, en omgekeerd houden de
installatiebouwers rekening met onze
werkzaamheden”, vervolgt Van der Ploeg.
“Zij hadden in één hal bijvoorbeeld meer
ruimte nodig voor hun machinerie. Wij
hebben daarvoor een werkplaatsruimte
verplaatst. Om alles in goede banen te
leiden vindt driewekelijks een interfacemeeting plaats met Stadler. Ook een
vertegenwoordiger van de opdrachtgever
is hierbij aanwezig. Waar nodig geeft de
projectleider van ENGIE of Pieters, de
constructeur, een toelichting. Door te
werken in een 3D-model kunnen we de
kans op verrassingen tijdens de bouw
aanzienlijk verminderen.”

Bijschrift

Zuivel- en foodindustrie vraagt
om specialistische bouwer
Zuivel zorgt voor de bouwstenen van een gezond
gestel. Maar voordat zuivel de consument bereikt,
heeft het een heel proces doorlopen. Een deel van
dat proces vraagt om fabrieken die aan strenge normen
voldoen. Bouwen voor de zuivel- en foodindustrie
is een van de specialismen waarin de ervaring en
vakkundigheid van Jorritsma Bouw optimaal tot
hun recht komen. Prestigieuze nieuwbouw- en

Bouwstenen

verbouwprojecten in de zuivel- en foodindustrie
bewijzen dat wij ook binnen deze branche de
bouw meester zijn.

jorritsmabouw.nl
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Een circuit van
installatiewerk

Us Feiligens,
Jo Freiheid!

Bij de nieuwbouw van de kunststofsorteerinstallatie

‘Onze veiligheid, uw vrijheid’ is het motto van bui-

voor afvalverwerker Omrin is ook ENGIE Services

tenbeveiligingsspecialist ABC Hekwerk Fryslân uit

Noord ingeschakeld. Projectmanager Koen Grave

Heerenveen. Jürgen Latz van ABC, licht de bijdrage

somt de ruime bijdrage op van Engie aan het project.

aan de nieuwbouw van de KSI van afvalverwerker

“Een complete elektrotechnische installatie voor de

Omrin toe: “Wij hebben het project opgestart met

hallen, kantoren en werkplaatsen. De werktuigbouw-

Jorritsma Bouw om de wensen en eisen in beeld te

kundige installatie bestond uit een gasinstallatie,

brengen voor de terreinbeveiliging en het toegangs-

een hydrofoor, een watervoorziening voor onder

beheer, inclusief advisering op maat. Als toegangsbe-

andere de kleedkamers en de kantine. Er is vloerver-

heer hebben wij twee aluminium schuifpoorten voor

warming aangelegd en een koelunit op het dak ge-

vrachtverkeer en auto’s geplaatst voor de toegang tot

plaatst. Ook zijn er datavoorzieningen, patchkasten,

het terrein, en er is een tourniquet geplaatst voor de

UTP-aansluitingen en een complete brandmeld- en

Bijschrift

ontruimingsinstallatie aangebracht.”

voetgangers. Verder is de bestaande toegangscontrole geïntegreerd in ons systeem. Tevens is er rondom
het hele terrein een gaashekwerk geplaatst.”

Extreme sprinklerinstallatie in tien circuits
Grave: “Het grootste deel van onze opdracht bestond

Latz: “We doen veel voor Omrin. In Friesland zijn al

uit het aanbrengen van een complete sprinkler-

hun milieustraten bij ons in onderhoud. Maar ook op

Extreme sprinklerinstallatie

installatie. In de ontvangsthal waar het kunststof

De hoofdaannemer is ook verantwoordelijk voor de aanleg van de sprinklerinstallatie. Het hele gebouw, inclusief alle
bordessen en transportbanden, wordt
voorzien van sprinklers. Voor de machines wordt een apart sprinklercircuit
aangebracht. Van der Ploeg: “Alles heeft
te maken met de brandweervoorschriften voor het plastic dat daar is opgeslagen.” Voor dit sprinklersysteem kan
1200 m³ water uit de voorraadtank in
negen minuten weggepompt worden in
geval van brand en op het terrein worden opgevangen.
Inmiddels heeft de vooroplevering
plaatsgehad van de machinehal waarin
de installatie komt. Van der Ploeg: “Op
1 december vorig jaar moest die machinehal klaar zijn zodat Stadler aan de
slag kon met hun apparatuur. Daarna
zijn de twee andere hallen er tegenaan
gebouwd.” De KSI wordt medio 2018 in
gebruik genomen.

binnenkomt, de scheidingshal met daarin de
apparatuur van Stadler en in de opslaghal is een
compleet daknet van sprinklers geïnstalleerd. In de
scheidingshal hebben wij tevens obstructiesprinklers
geïnstalleerd. Wanneer een bordes, transportband of
ander equipment breder is dan 1,20 meter, moeten er
ook sprinklers onder. Er staat een voorraadtank van
120.000 liter water van waaruit leidingen lopen met
kleppensecties die zorgen voor de fasering in tien
circuits. Met twee redundante dieselpompen kan
binnen negen minuten water onttrokken worden in
geval van brand. We hebben alles zelf geëngineerd,
getest en inmiddels na certificering ook opgeleverd.”
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ecopark De Wierde in Heerenveen waar Omrin haar
reguliere afvalverwerkingsstation heeft, hebben we
een compleet nieuwe toegangspartij aangebracht.
Dit was een mooi project, dat onze relatie met Omrin
heeft verstevigd.”
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