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I

n deze editie vindt u een breed scala
van uiteenlopende onderwerpen, die
u waarschijnlijk niet verwacht in een
corporate magazine. Het gaat bijvoorbeeld
over Hollandse kaas, Egypte – het land van
de farao’s – over een ‘foodwalhalla’ en
graffitikunstenaars. Maakt u zich niet ongerust, See Mourik heeft geen drastische
metamorfose ondergaan naar een lifestyle magazine, al vinden wij
een gezonde levensstijl van onze mensen wel heel belangrijk.
Feitelijk gaat deze editie over onze kernwaarden die in ieder project weer
zichtbaar zijn. In welke omgeving onze mensen ook werken – in een Egyptische
woestijn, in hartje Rotterdam of tussen rijpende kazen – de klantgerichte
werkhouding en betrokkenheid kenmerken de Mourik-aanpak.
Wij hebben het ook in deze editie over zeer serieuze onderwerpen.
Wij zijn eerlijk en transparant over zaken die niet goed zijn gegaan. Na het
kraanongeval in Alphen aan den Rijn hebben wij samen met de gemeente
alles op alles gezet om de impact voor bewoners en bedrijven te verzachten.
Wij nemen altijd onze verantwoordelijkheid, ook in moeilijke tijden.
Deze vijftigste editie van ons corporate magazine bied ik u aan in het jaar dat ik
zelf ook mijn vijftigste verjaardag mocht vieren. Samen met u, onze lezers, wil ik
nog vele gezonde en productieve jaren beleven en nog vele edities maken van
See Mourik over zaken die ertoe doen: kwaliteit, veiligheid, innovaties en
samenwerking. Die zijn goud waard.

Kees Jan Mourik
Voorzitter Raad van Bestuur

COLOFON
See Mourik nummer 50 ~ december 2016 is het Corporate Magazine van Joh. Mourik & Co. Holding
B.V. en verschijnt twee maal per jaar. Vormgeving: ‘beet’ vormgeving, Vianen. Eindredactie:
Hanny Verhoeckx, Joh. Mourik & Co. Holding B.V. Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan.
Oplage: 6.500 (NL en Eng) Redactieadres: Joh. Mourik & Co. Holding B.V., Voorstraat 67, Postbus 2,
2964 ZG Groot-Ammers, T +31-184-667200, E mhold@mourik.com, www.mourik.com
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Petrogas helpt Siemens bij bouw energiecentrales Egypte

Power
Plan(t)s
Zeg je Egypte, dan denk je aan de pyramides. Maar vanaf
2017 zijn deze eeuwenoude bouwwerken niet meer de
enige woestijnreuzen in het land van de farao’s.
Siemens bouwt voor de Egyptische overheid drie
aardgasgestookte energiecentrales, zogenaamde
combined cycle power plants.
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D

e drie aardgasgestookte energiecentrales voor de Egyptische
overheid hebben elk een capaciteit
van 4,8 GW. “Dit worden dus de grootste
energiecentrales ter wereld,” zegt Marco
Adema. Hij is projectmanager bij Petrogas,
dat voor Siemens de systemen levert
waarmee de toevoer van aardgas naar de
centrales wordt geregeld. Dat is een cruciale
stap in het productieproces.
Het Inlet Fuel Gas Supply system, zoals de
officiële naam luidt, heeft een belangrijke
functie, zegt Marco Adema. “Onbewerkt
aardgas dat uit het distributienetwerk
komt, kan niet zomaar de energiecentrale
in. Er zit bijvoorbeeld vloeistof in, zand en
andere stofdeeltjes. Die vangen we af en
vloeistoffen filteren we eruit voordat het gas
de turbines in gaat.” Een andere belangrijke
functie van het systeem heeft alles te
maken met veiligheid. “Ieder systeem heeft
een sectie met noodafsluiters waarmee we

als dat nodig is de gastoevoer naar
de centrale kunnen afsluiten van het
distributienetwerk.”

Enorme scope in korte tijd | Vanuit
technisch perspectief is deze opdracht voor
Petrogas meer dan bekend terrein. Maar de
grootheden die hier gelden, maken dat er in
de engineeringfase toch heel wat rekenwerk
is verricht. “De buizen die het gas vervoeren
hebben bijvoorbeeld een veel grotere
diameter dan normaal, om de miljoenen
liters die er per uur doorheen gaan te
kunnen verwerken. En op die buizen staat
toch 35 bar druk. Daarom zijn we niet over
één nacht ijs gegaan in onze berekeningen.”
Een ander punt was de levertijd. “Ruimte
voor vertraging was er niet, want eind 2016
moeten de eerste units al in bedrijf zijn. We
wilden kost wat kost bewijzen dat we met
die druk kunnen omgaan.” Al met al stond er
voor Siemens én voor Petrogas dus ook
prestige op het spel.
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Capaciteit ingekocht | In de regel
produceert Petrogas onderdelen en producten in eigen fabriek, maar ook in dat opzicht
moesten Marco Adema en zijn collega’s
zoeken naar alternatieven. “Onze eigen
capaciteit was niet voldoende om alles op
tijd klaar te krijgen en bovendien hebben
we niet alle equipment, denk bijvoorbeeld
aan lasapparatuur en kranen, in huis om zelf
buizen en andere onderdelen van dit
formaat te verwerken. Daarom hebben we
al in de salesfase verschillende leveranciers
bij het project betrokken."
Marco Adema
Functie: Projectmanager
Bedrijf: Petrogas

Nozzle voor de Electrical Heater
wordt ingespannen om bewerkt te
worden in de draaierij
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Expeditor met toegevoegde
waarde | Een wezenlijk onderdeel van
uitbesteding aan leveranciers is kwaliteitscontrole. Daarom heeft Petrogas voor dit
project een speciale expeditor aangesteld:
“Dat is Oscar Veenstra. Hij stuurt onze
onderaannemers en leveranciers aan, en
controleert op kwaliteit en deadlines.”

“We zijn niet over een
nacht ijs gegaan in
onze berekeningen”
Marco Adema

In de praktijk is gebleken dat deze manier
van werken voor álle partijen prettig is. “Een
expeditor staat min of meer tussen de partijen
in, leveranciers kunnen bij hem ook terecht
als ze van ons iets nodig hebben, of als ze
vinden dat iets niet lekker loopt.” Het is goud
waard gebleken in dit project waarop veel

druk ligt. “Ook bij Siemens zitten ze er kort op,
want iedereen realiseert zich dat er veel werk
verzet moet worden in korte tijd.” Des te groter
is de voldoening nu alles op tijd afkomt,"
besluit Marco Adema. “Het geeft heel veel
voldoening om een bijdrage te leveren aan
een prestigeproject van deze omvang.”

Vertrouwensrelatie Mourik en Bouter

Krachtige
smaakmakers

Harry Brekelmans
Functie: Bedrijfsleider
Bedrijf: Mourik Techniek
L
 aura Bouter
Functie: Directeur QA & Projecten
Bedrijf: H. Bouter Kaashandel &
Dochters
R
 ens Bouter
Functie: Algemeen Directeur
Bedrijf: H. Bouter Kaashandel &
Dochters
M
 arijke Bouter
Functie: Directeur Financieel en P&O
Bedrijf: H. Bouter Kaashandel &
Dochters
Peter de Rooij
Functie: Projectleider
Bedrijf: Mourik Techniek

Nederlanders zijn échte kaaskoppen, dat is algemeen
bekend. Gemiddeld eten wij per persoon ieder jaar
bijna 20 kilo van het gele goud. Logisch dus dat er
een hele industrie schuilgaat achter de plakjes die
we ‘s ochtends op onze boterham leggen, maar wist
u dat er bedrijven zijn die zich hebben gespecialiseerd
in het zogenaamde ‘rijpen’ van kaas?
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De kaas krijgt een plek in een
van de rijpingshallen

H

et grootste onafhankelijke bedrijf
voor het rijpen van kaas is bijna de
buurman van Mourik Techniek in
Groot-Ammers en heet H. Bouter Kaashandel & Dochters. Dochters Laura en Marijke
bestieren sinds 2009 samen met vader Rens
het familiebedrijf dat dateert van 1923.
Bouter ‘vertroetelt’ een slordige 12,5 miljoen
kilo kazen met zorg en aandacht, voordat
die hun weg vinden naar de supermarkt.
De bedrijfsnaam dekt niet meer helemaal
de lading, vertelt Laura Bouter. “Eigenlijk zijn
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we al jaren geen handelsbedrijf meer, maar
dienstverlener. In onze opslag liggen kazen
van bijna alle grote merken in ons land.
Wij krijgen die binnen als ze ongeveer
twee weken oud zijn, direct uit de fabriek.
Bij ons rijpen de kazen dan rustig verder.”
Dat proces gaat niet vanzelf, want ook kazen
hebben onderhoud nodig. “Ze moeten
bijvoorbeeld regelmatig gekeerd worden
en wij zorgen ervoor dat er een mooie korst
ontstaat.” Als de kaas rijp is, gaat hij al dan
niet met eigen transport naar een verpakkingslocatie en van daaruit naar de winkel.

“De kazen die bij ons liggen, gaan de hele
wereld over.”

Voorop in automatisering |
Miljoenen kazen verzorgen, dat doe je niet
even met de hand. Bouter is dan ook een
goed geautomatiseerd bedrijf, in de
branche een voorloper zelfs. “Dat is altijd zo
geweest,” zegt vader Rens Bouter. “Vóór 1980
hadden we geen machines, alleen handen.
Maar toen we groter werden, moesten we
andere oplossingen bedenken.” Er is ook
nog een andere reden dat Rens Bouter zich

BOUW

“We hebben voor de nieuwe locatie
verschillende zaken nodig: een nieuwe
behandellijn en 4.000 kaasboxen, leidingwerk,
hogedrukvoorzieningen, perslucht en ga zo
maar door. Mourik regelt dat allemaal.”
Marijke Bouter

altijd heeft hardgemaakt voor automatisering, knipoogt dochter Marijke: “Als Rens
vroeger straf kreeg van opa moest hij altijd
wagens laden, met de hand. Daar had hij
zo’n hekel aan dat hij, toen hij het zelf voor
het zeggen kreeg, direct overal machines
voor wilde hebben.”
Automatisering was in de jaren ’80 nog niet
zo eenvoudig, herinnert Rens Bouter zich.
“We waren de eerste, dus alle machines die
we nodig hadden, moesten nog worden
uitgevonden.” Zo ontstond ook het contact
met dorpsgenoot Mourik. “We hadden
ergens anders een plastificeermachine laten
maken, maar dat ding werkte niet goed. Op
Koninginnedag liep ik toen Cees Middelkoop van Mourik Groot-Ammers tegen het
lijf. Ik vertelde hem dat we er niet goed
uitkwamen en zo zijn we samen begonnen.”
Harry Brekelmans, oudgediende bij Mourik
Techniek, was er toen al bij en is nog steeds
nauw betrokken bij Bouter. “Zoals het in de
begintijd ging, gaat het nog steeds vaak:

Een van de volautomatische

Rens heeft een idee en dan gaan we om
tafel om technische oplossingen te
bedenken.”

Dezelfde cultuur | De relatie tussen
Bouter en Mourik is er een op basis van
vertrouwen. Marijke Bouter noemt het een
stilzwijgende samenwerking: “We hebben
geen contract, maar we komen steeds bij
Mourik.” De meeste contacten lopen via
Peter de Rooij en Harry Brekelmans van
Mourik Techniek, die kind aan huis zijn bij
de voormalige kaashandel. Peter de Rooij:
“Wij doen onder andere preventief
onderhoud aan de boxenwasmachine en
aan de paraffineerlijn. Daarnaast ook
correctief onderhoud, dus als er een storing
is, lossen we die op.” Een factor die volgens
Laura Bouter ook meespeelt in de
samenwerking, is dat Mourik en Bouter
allebei familiebedrijven zijn en dan ook
nog uit hetzelfde dorp. “We hebben
dezelfde cultuur en spreken dezelfde taal,”
zegt ze. Een bijkomend voordeel is de korte
afstand. “Als er eens een storing is, staat er
binnen het kwartier iemand van Mourik op
de stoep om die op te lossen. Dat is fijn en
noodzakelijk.”

Rens, Marijke en Laura Bouter vormen
de derde en vierde generatie

Groeispurt | Met de komst van de
zusters Bouter in de directie heeft het bedrijf
een flinke groeispurt gemaakt en die zet de
komende jaren door. Marijke Bouter: “Dit jaar
komt er een tweede locatie bij, waar we nog
eens vier miljoen kilo kaas kwijt kunnen.”
Mourik is daar nadrukkelijk bij betrokken.
“We hebben voor de nieuwe locatie
verschillende zaken nodig: een nieuwe
behandellijn en 4.000 kaasboxen, leidingwerk, hogedrukvoorzieningen, perslucht en
ga zo maar door. Mourik regelt dat allemaal.”
Als deze locatie straks klaar is, neemt Mourik
ook weer de technische dienst op zich, net
zoals voor de bestaande opslag. Dat is hoe
Rens Bouter het graag ziet: “Wij hebben
verstand van kaas, voor de rest huur ik
andere goede vakmensen in.”

verdelingslijnen
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Water-link breidt uit met nieuwe waterzuivering

Zuiver
werk
De vroegere Antwerpse Waterwerken heten
tegenwoordig Water-link. Een nieuwe naam was
op zijn plaats, aangezien de watervoorziening aan
de Scheldestad tegenwoordig slechts een deel is van
het dagelijkse werk.

“W

ater-link is een van de grootste
industriële waterproducenten
van de Benelux en breidt nog
verder uit,” vertelt bouwkundig ingenieur
Tine Bracke van Water-link. ”We gaan de
collega-waterbedrijven die zelf niet
produceren in heel Vlaanderen extra
beleveren.” Maar om dat te doen, moesten
eerst de eigen productiefaciliteiten
up-to-speed worden gebracht. Op de
productielocatie ‘zuid’ waar het allemaal te
doen is, liggen twee zuiveringslijnen. “Een
daarvan is een moderne waterzuivering,
de andere wat we noemen: een klassieke

“Op het eerste oog
ziet het betonwerk er
recht-toe-recht-aan uit.
Maar schijn bedriegt
altijd, dus ook hier”

lijn, waarin het water met langzame
zandfilters wordt gezuiverd. Die filters
stammen deels uit 1880, dus je kunt je
voorstellen dat die hun beste tijd hebben
gehad.” Met het oog op vernieuwing en
uitbreiding werd een haalbaarheidsstudie
uitgevoerd en uiteindelijk gekozen voor een
bewezen technologie: flotatie en dubbellaagsfiltratie. Ook moest de nieuwe lijn

Erik Baele

11

energiezuinig worden. “Niet te veel pompen
dus. In plaats daarvan wordt de zuivering
vanaf de waterinname, een paar kilometer
verderop, gravitair opgebouwd. Dat
betekent: gebruikmakend van de zwaartekracht.” Mourik n.v. in Antwerpen verzorgt
alle bouwkundige en betonwerken voor de
nieuwe waterzuivering. Die bestaan volgens
projectleider van Mourik Erik Baele grofweg
uit twee clusters: “Het gebouw van de
waterzuivering zelf, inclusief de kelders voor
slibverwerking eronder, en daarnaast het
ongeveer 400 meter lange toevoerkanaal.”
Op het eerste oog ziet het betonwerk er

Luchtfoto van de betonconstructie
van de waterzuiveringsinstallatie met
linksboven een stuk van het 400 meter
lange toevoerkanaal

 Tine Bracke
Functie: Bouwkundig Ingenieur
Bedrijf: Water-link
 Erik Baele
Functie: Projectleider
Bedrijf: Mourik n.v., Antwerpen
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“Je kunt zien dat Mourik ervaring heeft
in de industrie en de petrochemie.
Wij willen dat er écht veilig gewerkt wordt”
Tine Bracke

recht-toe-recht-aan uit. Maar schijn bedriegt,
ook hier. “Bouwen op een plek als deze is een
constant gevecht tegen het water. Allereerst
het grondwater, want we moesten tot zes
meter diep graven, en bemalen is in
kleigrond geen optie. En we hebben ook te
maken gehad met lekkages van de oude
filterbakken en het bestaande leidingwerk.”

‘Can do’ mentaliteit | Een ander
heikel punt was de engineering van het
project, of liever gezegd: de stapsgewijze
ontwikkeling daarvan. Tine Bracke: “We
hebben de opdracht in delen aanbesteed
en sommige daarvan waren nog niet uitontwikkeld toen Mourik al aan de slag moest.”

Zo kon het gebeuren dat Mourik al met de
funderingspalen begon, terwijl het
leidingwerk nog getekend moest worden.
“We hebben daardoor best wel eens
moeten improviseren,” zegt Erik Baele.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor collegaaannemers die afhankelijk waren van de
voortgang die Mourik maakte. In beide
gevallen constateert Tine Bracke dat met
een ‘can do’ mentaliteit veel mogelijk is. “Als
Mourik zegt: dan zijn we klaar, dan zijn ze
ook klaar.”

Fier en veilig | Dit werk is aanbesteed
via een openbare procedure, maar Mourik is
geen onbekende voor Tine Bracke en haar

collega’s. “Het is mijn ervaring dat Mourik
een zekere fierheid heeft als het gaat om
kwaliteit. Maar ze zijn ook niet te trots om
kleinere klussen aan te pakken, waar niet
zoveel aan te verdienen is, maar waarmee
klanten wel echt geholpen zijn.” Op het
terrein van de waterzuivering moest
bijvoorbeeld ook een klein pompstation
komen. “Anderen zouden daar misschien
voor bedanken.” Veiligheid is ook zo’n
punt. “Je kunt zien dat Mourik ervaring
heeft in de industrie en de petrochemie.
Wij willen dat er écht veilig gewerkt
wordt. Veel aannemers hebben moeite
om op dat niveau te geraken, maar zij
zijn er al.”
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Als hij aan een project
begint, maakt hij eerst
een 3D-model van alle
ins en outs in zijn hoofd.
Een soort ‘mind roadmap’
waarin alle facetten tot in
detail zijn uitgewerkt.

Vakman - Jeroen Lely
Jeroen is een sterke organisator die
alle touwtjes graag in handen heeft
en houdt.

Wat houdt je functie precies in?
Als generalist heb ik een voorliefde
voor een breed technisch werkveld.
Mijn functie biedt mij daar zeker de
ruimte voor. De voorbereidende
werkzaamheden, het opstellen van
planningen, het beoordelen van
plannen en technische specificaties,
het afstemmen met opdrachtgever en
omgevingsmanagement: bijna alle
smaken zijn aanwezig om het contract
naar de werkelijkheid te vertalen.
In de toekomst moeten wij ons steeds
meer onderscheiden door integraal
management. Vanuit mijn positie draag
ik daar graag een steentje aan bij.

Wat vind je interessant?
Toeval bestaat niet, zeggen ze. Via een
civiel detacheringsbureau ben ik
terechtgekomen bij Mourik, omdat ik
graag aan het onderhoud van bruggen
en sluizen mee wilde werken.
Een nieuwe brug en de renovatie van de
sluis in de gemeente Waalwijk, waarin
diverse disciplines samenkwamen,
is voor mij dan ook een ideaal project.
Vorig jaar publiceerde het Brabants
Dagblad een artikel over dit werk
waarin de krant ons ‘de mannen van
de millimeter’ noemde. Nou, in
deze karakteristiek kan ik me goed
herkennen.

‘’Ik houd de zaken
graag onder controle”
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INNOVATIE

Internet of Things biedt
perspectief
Projecten Mourik
Limburg voor Prestatiecontract Nat perceel zuid
Mourik Limburg renoveert onder de vlag van de Combinatie
Mourik Dynniq ‘Brug Berg’ over het Julianakanaal. Tevens wordt
de brug aan weerszijden van fietspaden voorzien. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor Rijkswaterstaat en zijn onderdeel
van het Prestatiecontract Nat perceel zuid.
De combinatie vijzelt de brug 130 centimeter omhoog. Zo kan er
een volledige hangsteiger onder de brug gebouwd worden en is
de gehele brug bereikbaar voor werkzaamheden zonder hinder
voor de scheepvaart. Ook wordt hierdoor de doorlooptijd van het
project flink ingekort, wat gunstig is voor de weggebruikers die
tijdens de renovatieperiode geen gebruik van de brug kunnen
maken. Een mooie oplossing!

In april heeft een groep Mourik-medewerkers op de RDM-Campus in Rotterdam een
‘Internet of Things’ workshop gevolgd. Met
IoT kunnen we binnen Mourik allerlei processen, producten en diensten optimaliseren en
meerwaarde creëren voor onze klanten.
Bij de workshop waren collega’s aanwezig die goed weten
hoe het er op de projecten aan toe gaat en kunnen
analyseren waar voor Mourik kansen liggen. Na slechts
anderhalf uur kwamen al de eerste mooie ideeën, zoals
slim asfalt, slim onderhoud en track & trace van materieel
en materiaal naar voren. Een aantal ideeën wordt in de
komende tijd verder uitgewerkt en, waar mogelijk, in de
praktijk getoetst. De toekomst zal nog moeten uitwijzen
waartoe we met IoT in staat zijn.

In dezelfde combinatie en onder hetzelfde contract heeft Mourik
Limburg van de vistrap in Belfeld een instabiele wand, bestaande
uit schanskorven, vervangen. Dit project kende enkele uitdagingen in verband met de aanwezige flora en fauna. Zo zijn
beschermde planten verpoot en de vissen elektrisch afgevangen
tijdens het droogzetten. Tijdens de graafwerkzaamheden bleken
zich enkele ‘verrassingen’ in de grond te bevinden, die vooraf niet
bekend waren. Desondanks was het toch een mooi project.

INNOVATIE

Veilig en snel betonplaten plaatsen
Mourik Services introduceerde in juni haar jongste innovatie: de LIFT-LOCK.
Dit inventieve vacuüm-hijstoestel met mechanische valbeveiliging
voorkomt dat een stelconplaat bij het hijsen of verplaatsen onverwacht
loskomt. Een reëel veiligheidsrisico, bijvoorbeeld in de industrie.
Bediening van het vacuüm-hijstoestel vindt volledig vanuit de kraancabine
plaats waarmee het risico zich in de line of fire te begeven nagenoeg is
uitgesloten. Een stelconplaat die onverwacht breekt en valt, kan bovendien
schade veroorzaken aan installaties, pijpentracés of wegen. Met zijn
mechanische valbeveiliging voorkomt de LIFT-LOCK dit risico. Mourik testte
de LIFT-LOCK-technologie reeds met succes bij opdrachtgevers in de
petrochemische industrie.
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Sneller en veiliger door Dieren
Samen met medecombinanten Besix en Hegeman
voert Mourik Groot-Ammers project ‘Traverse Dieren’
uit voor Provincie Gelderland.
De provinciale weg N348 wordt over één kilometer gereconstrueerd, over 600 meter verdiept aangelegd en over één kilometer
compleet omgelegd. Dit zorgt voor snellere passage van doorgaand
verkeer, beperking van hinder en een veiligere verkeerssituatie. Ook
wordt de barrièrewerking van de weg, die het dorp in tweeën snijdt,
teruggedrongen en worden de beide helften van Dieren weer met
elkaar verbonden (www.traversedieren.nl).
De grote getallen van het project: 100.000 m3 grondverzet, 40.000 ton
funderingsmateriaal, 25.000 ton asfalt, 13.500 m3 beton en 2.000 ton
wapening. Overige grote posten zijn 6.000 m2 CSM-wand als tijdelijke
bouwkuip, de OVL/VRI en DVM, het groenwerk en de inrichting van
het stationsgebied (zie afbeelding). Traffic & More verzorgt het
verkeersmanagement.

INNOVATIE

Augmented Reality met de Hololens
De Microsoft Hololens: je zet de bril op en ineens bevind je je in bijvoorbeeld een virtuele luchtballon
boven Rome. De Hololens meet en compenseert je bewegingen en zorgt dat het lijkt alsof je daar ook
werkelijk bent en om je heen kunt kijken.
Het idee achter de Hololens is om een virtuele realiteit over de
werkelijkheid te leggen: Augmented Reality. Virtuele informatie
wordt voor je ogen geprojecteerd. Zo kan bijvoorbeeld de route
die je moet lopen letterlijk voor je worden uitgestippeld.
Dit biedt interessante mogelijkheden voor Mourik.
Samen met de Cadac Group onderzoeken we de praktische
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toepasbaarheid van de Hololens. We hebben enkele ideeën
al kunnen testen. Check ons YouTube-kanaal om te kijken
hoe de Hololens in de praktijk ingezet kan worden. We gaan nu
beslissen welke ideeën echt haalbaar zijn en welke verdere
ontwikkeling ze nodig hebben. Een mooie uitdaging voor de
komende tijd!

Mourik bouwt verdiepte fietsenstalling

Blikvanger voor
de Markthal
De Markthal in Rotterdam, ook wel het foodwalhalla van
Nederland, is een van de opvallendste landmarks in het centrum
van de Maasstad. En een belangrijke publiekstrekker. “Het gebied
eromheen moet er dus top uitzien,” zegt Nico Goedhart van de
Gemeente Rotterdam.
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Nico Goedhart
Functie: Projectmanager
Bedrijf: Gemeente Rotterdam
Anna Marie Bom
Functie: Contractmanager
Bedrijf: Gemeente Rotterdam
Joost Veerkamp
Functie: Procesmanager
Bedrijf: Mourik Groot-Ammers
Hans de Wit
Functie: Projectmanager
Bedrijf: Mourik Groot-Ammers

H

eel veel fietsen rondom de Markthal in Rotterdam
stonden altijd op straat, aan hekken en palen
geketend. Het zag er dus niet top uit. Reden genoeg
voor de gemeente om een alternatief te bedenken. Na veel
wikken en wegen viel de keuze op een verdiepte stalling
voor bijna 1.000 fietsen, die behalve functioneel ook een
fraai staaltje architectuur is geworden. Blikvanger is
ongetwijfeld de 26 meter lange, stalen brug die de
weerszijden van de fietsenstalling met elkaar verbindt.
Deze kwam eigenlijk niet voor in de plannen van de
gemeente. “In de uitvraag hadden we een betonnen brug

TECHNISCHE GEGEVENS
55 m1 damwand
3
■ 100 m in het werk gestort beton
2
■ 900 m straatwerk
1
■ Een brug van 26m
3
■ 2.000 m grond ontgraven
■

 e grootste markt van Nederland
D
op de Binnenrotte
■ Voor de deur van trekpleister de
Markthal waar elke dag bevoorrading is van verse goederen
■ Tegen het tweede treinstation van
Rotterdam, station Blaak
■ Op de treintunnel
■ Tegen de metrotunnel aan
■
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opgenomen,” zegt contractmanager Anna Marie Bom van
de gemeente. “Maar de keuze die wij samen met architecte
Tineke Könst maakten, was weloverwogen,” stelt projectmanager Hans de Wit van Mourik Groot-Ammers. “Een
stalen brug heeft een veel slankere constructie dan beton,
is minder zwaar en we konden hem in één nacht plaatsen,
dus met veel minder activiteiten en hulpmiddelen op de
bouwplaats.”

Veel communicatie met omgeving |
Bouwen op een plek als deze, waar dagelijks duizenden
mensen passeren, op de fiets of met metro, tram of trein,
is een uitdaging op zich. Daar komt nog bij dat de winkeliers
in de Markthal elke dag hun verse waar laten bezorgen.
Het was volgens procesmanager Joost Veerkamp van
Mourik Groot-Ammers een flinke puzzel. “Om alles van
dichtbij te kunnen managen, hebben we om de hoek een
kantoor gehuurd.” Ook is er, samen met communicatiedeskundige Petra van Someren van de gemeente veel tijd
en aandacht besteed aan contacten met omwonenden,
winkeliers en belangengroepen in de omgeving. “Dat
hebben we bijvoorbeeld gedaan via bijeenkomsten,
nieuwsbrieven en social media.”

Kunst als blikvanger | Hoe goed je alles ook
organiseert, tijdens de bouw zijn er altijd ongemakken voor
de omgeving op te lossen. Een ervan was de aanblik van
de bouwhekken en schuttingen die het werk afschermen.
Daarvoor had Hans de Wit deze keer een wel heel creatieve
oplossing bedacht. “Via Petra van Someren hebben we
contact gezocht met een Rotterdamse kunstenaar: Saïd
Kinos. Hij heeft samen met bevriende kunstenaars en graffiti-artiesten de hele muur omgetoverd tot een groot

INFRASTRUCTUUR

Kunst door Saïd Kinos en collega's

“De keuze die wij samen met
architecte Tineke Könst maakten,
was weloverwogen”
Hans de Wit

kunstwerk.” Het was een schot in de roos, want in plaats
van een lelijke muur, die ongetwijfeld toch wel vol zou
komen te staan met graffiti, kwamen mensen nu speciaal
kijken naar de afscherming. “We hebben zeker drie
bruidsparen gehad die hun trouwfoto’s hier lieten maken.”

Vereende kracht | “Ik maakte me op voorhand wel
een beetje zorgen over de planning,” zegt Anna Marie Bom.
“Het was toch een complex gebeuren, met een korte
bouwtijd en heel veel stakeholders binnen de gemeente
en in de omgeving.” Volgens Nico Goedhart is samenwerking de sleutel geweest tot het welslagen van het project,
ondanks een paar tegenvallers in de planning. “We hebben
bijvoorbeeld even pas op de plaats moeten maken toen
bleek dat een metrobuis in de omgeving wellicht een paar
millimeter zou kunnen verschuiven tijdens het werk.” Maar
met vereende (reken)kracht van Mourik en de gemeente
werd dit obstakel toch relatief gemakkelijk genomen.
“Uiteindelijk paste het allemaal.”
Meer lezen over dit project en de totstandkoming ervan?
Ga naar www.mourik.com/projecten en zoek op
‘Fietsplein Blaak’.
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Terugblik op hijskraanincident Julianabrug

Verzachten van

impact

“We zijn niet tegenover
elkaar gaan staan,
maar hebben steeds
gezegd: er is iets ergs
gebeurd, we gaan het
samen oplossen”
Ab van der Schans

Jacqueline Schlangen
Functie: Adjunct-directeur
Bedrijf: Mourik Groot-Ammers
Ab van der Schans
Functie: Manager Gemeentelijk
Ingenieursbureau/Crisismanager
Bedrijf: Gemeente Alphen aan
den Rijn

20

INFRASTRUCTUUR

Op 3 augustus 2015 werd een nieuw brugdeel gehesen
in de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn.
Bij de uitvoering vielen twee kranen en het brugdeel
zelf om, waardoor zes panden onbewoonbaar
werden. In de periode die volgde, hebben Mourik
en de gemeente Alphen aan den Rijn alles op alles
gezet om de impact voor bewoners en bedrijven te
verzachten.
Dat gebeurde onder leiding van de manager
van het gemeentelijk ingenieursbureau,
tevens crisismanager, Ab van der Schans en
Jacqueline Schlangen, adjunct-directeur van
Mourik Groot-Ammers. Een jaar later blikken
ze samen terug op het incident en de
nasleep ervan.
Ab van der Schans was nog maar net terug
van vakantie toen hij hoorde van het
kraanongeval. “We zijn direct met het
crisisteam bij elkaar gekomen op het
stadhuis,” zegt hij. Gelukkig werd daar al snel
duidelijk dat er geen slachtoffers waren.
“Maar bewoners en bedrijven in het gebied
waren natuurlijk wel zwaar getroffen. Daar
moest zo snel mogelijk een oplossing voor
komen.” Directeur Jaap Kruijt van Mourik
Groot-Ammers heeft binnen 24 uur na het
ongeval een noodfonds ingesteld voor alle
direct betrokken bewoners en winkeliers.

Later is dit noodfonds gezamenlijk met BSB
en Peinemann uitgebreid tot een steunfonds
met een beschikbaar doelvermogen van 1,25
miljoen euro. Daarnaast was er volgens Ab
van der Schans natuurlijk acute zorg voor de
getroffenen, de berging en het vrijmaken van
de Oude Rijn. “We wilden alle schade zo snel
mogelijk oplossen.” Jacqueline Schlangen is
op 1 september vorig jaar bij Mourik gestart.
Twee dagen later is ze aangeschoven bij de
gesprekken met de gemeente en al snel was
zij het aanspreekpunt voor de gemeente
namens de drie betrokken aannemers:
Mourik, BSB en Peinemann.

Betrokkenheid gemeenschap |
Los van de materiële schade heeft het
ongeluk in Alphen aan den Rijn veel
emoties losgemaakt. “We hebben voorlichtingsbijeenkomsten met wel honderden

bewoners gehad,” herinnert Jacqueline
Schlangen zich. Toen de nieuwe brug uiteindelijk in mei van dit jaar werd geplaatst,
bleek nog maar eens hoe betrokken de
gemeenschap was: via social media
ontstond het idee een feest te organiseren
om een moeilijke tijd met elkaar af te
sluiten. “Dat hebben we samen met de
gemeente graag gefaciliteerd, zoals ook de
ondernemersvereniging geholpen werd om
het winkelpubliek terug in de straat te
krijgen. We hebben iedereen hard nodig
gehad en zo hebben we gelukkig iets terug
kunnen doen,” zegt Jacqueline Schlangen.

Samen oplossen | Net voor de zomer
van 2016 heeft de gemeente Alphen aan
den Rijn politiek gezien het boek over het
ongeval met de Julianabrug gesloten. Dat
gebeurde in een zogenaamd verantwoordingsdebat, waarin kritische woorden
vielen, maar ook een pluim werd uitgedeeld
voor de manier waarop de crisis is
aangepakt. Volgens Jacqueline Schlangen is
dat mede te danken aan de manier waarop
de gemeente en Mourik elkaar vonden. “Ab
namens de gemeente en ik namens Mourik
hebben altijd gezocht naar de menselijke
maat en oog gehad voor elkaars belangen
en posities.” Ab van der Schans beaamt dat:
“We zijn ondanks af en toe pittige gesprekken niet tegenover elkaar gaan staan, maar
hebben steeds gezegd: er is iets ergs
gebeurd, we gaan het samen oplossen.”

ONDERZOEKSRAPPORT

Over het onderzoeksrapport en maatregelen van Mourik
Op 29 juni 2016 verscheen het rapport van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid met antwoorden op de vraag hoe dit kon
gebeuren. Het rapport bevat een aantal stevige conclusies en
aanbevelingen. De Onderzoeksraad heeft geconcludeerd dat
er meer gedaan kan en moet worden om risico’s in complexe
hijsoperaties te beperken. Daarvoor heeft de raad een viertal
verbeterthema’s aangereikt: bewustzijn ten aanzien van
risico’s in een stedelijke omgeving, professioneel veiligheidsmanagement, regie in de keten en publieke verantwoordelijkheid van gemeenten.
Vooruitlopend op en naar aanleiding van deze conclusies had
Mourik Groot-Ammers al een aantal maatregelen genomen.
■E
 en meer-ogen-aanpak en externe toetsing van
hijswerkzaamheden door derden

■

E
 en nog belangrijkere rol voor de veiligheidscoördinator om

samenwerkingen met ketenpartners uit te werken en te
toetsen aan de Arbowet en het Arbobesluit
■ K
 AM-medewerkers hebben een cursus gevolgd voor het
houden van toezicht op hijswerkzaamheden en het inhoudelijk kunnen beoordelen van hijsplannen
■ B
 ij risicovolle hijsoperaties wordt externe toetsing toegepast
voor zowel de voorbereiding als de uitvoering
■  Verankering van deze maatregelen in ons KAM-zorgsysteem
Met deze maatregelen neemt Mourik haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid op en rond het werk.
De lessen die we hebben geleerd en de kennis die we hebben
opgedaan, delen we graag met collega-bedrijven en
geïnteresseerden. Neem voor meer informatie contact op met
Theo Bloemsma (0184-66 72 00) .
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Upgrade biologische waterzuivering Gunvor

Van het
zuiverste water…
Gunvor Petroleum Rotterdam is de voormalige Kuwait Petroleum
raffinaderij in de Europoort. Per 1 februari 2016 is de plant in
handen van het Zwitserse Gunvor, dat hier dagelijks een slordige
88.000 vaten ruwe olie kan verwerken.

I

n dat proces wordt heel wat water gebruikt,
dat nadien weer terug vloeit naar het
milieu. Maar niet voordat het goed
gezuiverd is, stelt senior project engineer
mechanical Matthijs Borremans. “Het water dat
onze plant verlaat, is bijna net zo schoon als
drinkwater.” De laatste stap in het zuiveringsproces is de BIOX waterzuivering, die dit jaar
een flinke upgrade krijgt.
De BIOX waterzuivering is een biologische
waterzuivering met een capaciteit van 1.000
kuub per uur. “In deze laatste stap vreten
micro-organismen - wij noemen ze ook wel de
bewoners van de installatie - de laatste
restanten verontreiniging feitelijk uit het water,”
licht Matthijs Borremans toe. De installatie
wordt gevoed vanuit twee opslagtanks die
beide toe zijn aan een opknapbeurt, evenals
de leidingen die al dat water in goede banen
leiden. “Dat is een klus voor Mourik,” vindt
locatieleider Martijn Wevers van Mourik
Services. “We verzorgen het complete
leidingwerk, grondwerk voor bekabeling en
fundaties plus alle civiele werkzaamheden
rond de upgrade.”
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Plannen en ontzorgen | Dit is een
project in fases. De waterzuivering mag
namelijk niet stilvallen tijdens het
onderhoud aan de tanks. “Daarom moeten
we eerst de capaciteit van het leidingwerk
vergroten zodat dit tijdelijk de volledige
hoeveelheid water aankan, als de tanks om
de beurt in onderhoud zijn.” Dit najaar wordt
de eerste tank gedaan, de tweede volgt in
2017. “Tot die tijd blijft ook het oude
leidingwerk liggen, als back-up,” vertelt
Martijn Wevers. Een deel van het werk,
waaronder de feitelijke turnaround, gebeurt
in nauwe samenwerking met andere
huisaannemers van Gunvor. Mourik
coördineert dat op verzoek van Matthijs
Borremans. “We vinden het fijn om op die
manier ontzorgd te worden.”
Boren van schroefpalen | Een
primeur voor Gunvor was het boren van
schroefpalen voor de nieuwe 18” leiding,
in het talud van het zogenoemde BIOX
holding bassin. “Vanwege bestaand
leidingwerk, moesten we hiervoor een

tijdelijke brugconstructie bouwen,” vertelt
Martijn Wevers. “Op de brug hebben we
een 12 ton zware boorstelling geplaatst
met een boorpaal van 12,5 meter lang”.
Veiligheid is in zo’n geval natuurlijk een
topprioriteit. Daarom is er eerst een
sterkteberekening gemaakt op de
draagkracht van de ondergrond en plaatste
Mourik in samenspraak met Gunvor een
450 ton kraan als extra slot op de deur om
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Martijn Wevers
Functie: Locatieleider
Bedrijf: Mourik Services
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Functie: Senior Project Engineer
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Bedrijf: Gunvor Petroleum
Rotterdam

Het water dat onze plant verlaat,
is bijna net zo schoon als drinkwater”
Matthijs Borremans

de boorstelling en -paal te borgen. Matthijs
Borremans: “Als het om veiligheid gaat,
moet je niets aan het toeval overlaten.”

Kosten besparen op leidingwerk | Een slimme zet in dit project
voor Gunvor is de procestoepassing van
zogenaamde ‘glass reinforced epoxy’
leidingen die niet gelast, maar verlijmd
worden. Martijn Wevers: ”Dit materiaal is
aan de binnenzijde ultraglad, heeft
daardoor minder weerstand en dat zorgt
weer voor een hogere doorvoersnelheid
van het water. Een hogere snelheid
betekent meer capaciteit en die was
hier nodig om de capaciteit van de twee
tanks tijdelijk via één tank te laten lopen.
Maar dat is niet het enige voordeel.
Dit materiaal is duurzamer, roest niet en

heeft dus een veel langere standtijd dan
traditioneel leidingwerk.”

Optimaliseren vooraf en tijdens
het werk | De engineering voor dit
project heeft Matthijs Borremans zelf
gedaan. Hij liet daarvoor een 3D-model
maken gebaseerd op 360° scans ter plaatse.
“Dat vond ik wel bijzonder,” zegt hij. “Er zijn
altijd verschillen tussen wat er op papier
staat en de praktijk.” Dat was nu nauwelijks
het geval, want in zo’n 3D-model zie je
precies waar bijvoorbeeld een leiding
loopt. ”Dat is voor Mourik ook goud waard,”
zegt Martijn Wevers. “Er zijn veel minder
correcties in het werk nodig en tijdens de
prefabricatiefase kunnen eenvoudiger
maatgegevens opgevraagd en gecontroleerd worden.” Mourik voegde hier een

projectmanagementmethode aan toe
waarbij structurele punten zoals veiligheidsrondes, besprekingen, eventuele
risico’s en communicatielijnen in een
uitvoeringsplan zijn vastgelegd. “Zo kunnen
we het project heel strak sturen en in het
werk nog verbeteringen doorvoeren.”

Meer succesfactoren | Een operatie
als deze, in een werkende fabriek, vraagt de
volle aandacht. Daarom heeft Mourik een
dedicated kernteam vrijgemaakt dat
opereert naast de reguliere onderhoudsploeg op het terrein. “De rest van het team
ademt mee met de drukte en de voortgang
van het project.” Een laatste succesfactor is
communicatie,” stelt Matthijs Borremans.
“We hebben dan wel de engineering zelf
gedaan, maar we vragen ons altijd af: hoe
kunnen we het werk optimaliseren?”
Dat lukt alleen als de lijnen kort zijn en de
verwachtingen duidelijk. “Natuurlijk hebben
we wel eens een discussie, maar die gaat
altijd over het werk en nooit over de
samenwerking, die is prima.”
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Fabrieksstops
Wie: Mourik Services, Vogel en
Mourik Groot-Ammers
Waar: Shell Pernis
Wanneer: maart - april 2016
Uitdaging: Demonteren en uithijsen toren.
Inhijsen, monteren nieuwe toren en aanbrengen vuurvaste bemetseling.
Verder laswerk, grondwerk, pompfundaties,
betonreparaties, cleaning en betonstorten
bij vaten en torens.
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Sterk in ontwikkeling

