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Air Liquide
Mourik onderscheidt zich door succesvolle kruisbestuiving van
know-how over onze disciplines heen. Een goed voorbeeld is het
gerobotiseerd in-situ lassen van reformerpijpen in een gasinstallatie
van Air Liquide. Deze techniek -die tot nu toe alleen bij nieuwbouw in
een fabriek kon worden gebruikt- heeft Mourik Industry voor het eerst in
Nederland succesvol ingezet bij on-site revisie binnenin de installatie.
Een primeur binnen de branche, die in de toekomst alleen maar aan
belang zal winnen door de steeds ouder wordende installaties in Europa.
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VOORWOORD

Kees Jan Mourik

Beter teamwork

“Het kan altijd beter maar je moet het als team doen.”
Aldus Jules de Vries van Zeeland Refinery, die in een goede samenwerking
overeenkomsten ziet met het teamwork van de Formule 1. Vanaf pagina 17 leest
u over het teamwork op Zeeland Refinery, waar wij onze Hydra ingezet hebben,
die een nieuw tijdperk inluidt in de industriële dienstverlening.
Samenwerking en teamwork staan bij Mourik gelijk aan ‘bruggen bouwen’.
Dat doen we al decennia lang, zowel letterlijk als figuurlijk. Bijvoorbeeld in Nijkerk,
waar we het bijzondere project ‘DOEN’ uitvoerden. Op pagina 6 van deze
See Mourik leest u hoe we dat DOEN, namelijk door een nieuwe manier
van samenwerking.
De combinatie van techniek en de wil om samen te werken is de motor van
ons succes. We doen het inderdaad als team.
Ik wens u veel leesplezier!

Kees Jan Mourik
Voorzitter Raad van Bestuur

5

Bij de keuze voor de
ontwerpoplossing was
‘minimale verkeers
hinder’ het belangrijk
ste criterium.
Hoe we dat voor
elkaar gekregen
hebben? Met name
door renovatie
technieken vanaf de
onderzijde van de
brug toe te passen.

INFRA

BRUGGEN
BOUWEN
Project DOEN is uniek in zijn soort. Hier wordt
geëxperimenteerd met een nieuwe manier van
samenwerken, zonder de traditionele rolverdeling
tussen opdrachtgever en aannemerij. In plaats daarvan
zijn de teamleden van Rijkswaterstaat, Mourik en BESIX
samen één projectteam. Plaats van handeling is de
Nijkerkerbrug, gebouwd in de jaren ’60 en toe aan een
opknapbeurt. Aan deze samenwerking is een heel
bijzonder aanbestedingstraject voorafgegaan, dat ook in
de media de nodige aandacht kreeg. Zie de verwijzing
onderaan dit artikel. Een van de conclusies die we nu
al kunnen trekken is deze: beter samenwerken leidt
tot betere oplossingen.
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e Nijkerkerbrug verbindt de
provincies Gelderland en Flevoland.
De verkeersbelasting en -intensiteit
zijn sinds de jaren ’60 flink toegenomen. Ongeveer 15.000 auto’s en
andere voertuigen passeren nu
dagelijks de brug en daar was het
originele ontwerp natuurlijk niet op
berekend. Maar dat was niet het
enige euvel, zegt procesmanager
Hugo Kruk: “Sommige onderdelen
van de brug vertoonden schade, dat
gold met name voor de pijlers.
Bovendien zijn de constructieve
normen sinds de bouw van de brug
strenger geworden.” Op het moment
dat Mourik en BESIX samen met
Rijkswaterstaat aan het ontwerp
begonnen, lagen alle opties nog op
tafel: renoveren, nieuwbouw, of een
combinatie van beide. Dat is niet
gebruikelijk in aanbestedingen, maar
wel typerend voor DOEN. “We
hebben samen gezocht naar de
beste oplossing; die hebben we
uitgewerkt naar een ontwerp en
een realistische prijs.”

Verschillende scenario’s
Richard ter Maten van Mourikdochter en betonspecialist Vogel
heeft meegewerkt aan het ontwerp,
samen met onder andere Marieke
Plegt van Rijkswaterstaat. “Het was
niet vanzelfsprekend dat de brug
zou worden gerenoveerd. De vraag
was eigenlijk heel open: bedenk een
oplossing voor een veilige brugverbinding die weer minimaal 25-30

De Nijkerkerbrug
in vol ornaat.
De brug is
een belangrijke
verbinding tussen
Flevoland en
Gelderland.
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jaar meekan.” Dat had technisch
gezien natuurlijk ook een nieuwe
brug kunnen worden. "Om een
goede afweging te kunnen maken,
hebben we verschillende varianten
uitgewerkt: volledige nieuwbouw,
gedeeltelijke nieuwbouw en
volledige renovatie."

Criterium klant
De klant, in dit geval vertegenwoordigd door de beheerder en regisseur
assetmanagement Jos Vermaas, had
‘minimale verkeershinder’ benoemd
als belangrijkste criterium. Tijdens het
ontwerpproces werd duidelijk dat
totale renovatie met minimale hinder
technisch mogelijk was. Daarom
hebben we gekozen voor die variant.
“We hoefden daardoor de brug maar
een paar weekenden af te sluiten,
alleen om de voegen en een van
de vijftien brugdelen te vervangen.
Dit brugdeel ligt boven een lokale
weg en was te veel beschadigd om
te renoveren. Met het vervangen
van dit brugdeel hebben we gelijk
de doorrijhoogte verhoogd om
toekomstige schade te voorkomen.”

Versteviging nodig
Gelukkig verkeerde de fundering van
de brug nog in goede conditie, zodat
het team kon focussen op versteviging van de pijlers en de liggers, en
reparatie van het brugdek. “We
hadden meerdere uitdagingen”,
vertelt Richard ter Maten. “Om te
beginnen waren

V.l.n.r. Hugo Kruk van BESIX, Dirk Verhagen
van BESIX, Jan-Co van den Doel van
Mourik, Marlotte Koster van Rijkswater
staat, Richard ter Maten van Vogel en
Ansel Velthof van Rijkswaterstaat

Het brugdek werd lokaal gerepareerd en
voorzien van kathodische bescherming.
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“Het was niet vanzelfsprekend dat
de brug zou worden gerenoveerd.
De vraag was eigenlijk heel open:
bedenk een oplossing voor een
veilige brugverbinding die weer
minimaal 25-30 jaar meekan.”
Richard ter Maten
de liggers niet meer sterk genoeg om
doorbuiging te voorkomen. En om
dwarskrachten op te vangen, moest
er versteviging komen op de kopse
kanten.” Maar je kunt een brugdek
natuurlijk niet zomaar verzwaren om
het sterker te maken, dan zou het
juist verder doorbuigen. Bijkomend
probleem: kun je de brug versterken
terwijl het verkeer gewoon doorrijdt?
“Dat was in Nederland nog niet
eerder met deze methodes en op
deze schaal gedaan.”

Lijmwapening
Uiteindelijk vond het team de beste
oplossing in een combinatie van
technieken. Zo werden aan de
onderzijde van de liggers lamellen
gelijmd van Carbon Fibre Reinforced
Polymer, kortweg CFRP. “Deze
techniek met lichtgewicht lamellen

komt bij infrawerken op deze schaal
niet veel voor. We passen het vooral
toe in de utiliteitsbouw en woningbouw, bijvoorbeeld voor de
versteviging van vloeren.” Omdat de
lijmwapening en de versteviging van
de kopse kanten van de liggers aan
de onderzijde van de brug werd
uitgevoerd, was er geen impact op
het doorgaand verkeer.

Betonversteviging
Voor de rest van de verstevigingen
aan de pijlers en liggers werd
gekozen voor andere, op het eerste
oog relatief traditionele oplossingen:
versteviging met staal en beton. Op
de kopse kanten van de liggers werd
dat beton niet gestort, maar erop
gespoten. “Spuitbeton hecht
namelijk direct aan het oppervlakte
dat je wilt verstevigen”, zegt Hugo
Kruk. “Als je beton traditioneel stort,
zit dat in een bekisting en aangezien
verkeer trillingen geeft, zou het
beton tijdens het drogen als het
ware kunnen lostrillen van het
wapeningsstaal. Daarom hebben
we hiervoor gekozen.” Voor de
versteviging van de pijlers is wel
gebruik gemaakt van traditionele
wapening en zelf-verdichtend beton.

Kathodische bescherming
Door de jaren heen zijn de pijlers van
de Nijkerkerbrug flink aangetast door
dooizout, dat door de lekkende
voegen van het wegdek is gesijpeld.
Ook het beton van het brugdek was
aangetast door corrosie. Om voor
eens en voor altijd af te rekenen met
het probleem van wapeningscorrosie
in de pijlers, paste Vogel kathodische

bescherming toe. Richard ter Maten:
“Kathodische bescherming is een
techniek waarbij gebruik wordt
gemaakt van een zeer lage, maar
continue elektrische spanning van
ongeveer 5 Volt. Via titanium strips en
titanium gaas, of in het geval van het
brugdek; opofferingsanodes van zink,
wordt een beschermstroom afgegeven.
Die loopt door het beton naar de
wapening en voorkomt verdere
corrosie van de wapening.
Er kan dus geen nieuwe betonschade
meer ontstaan door corrosie.”

Vakmensen zien
mogelijkheden
In een traditionele aanbesteding
zouden deze opties of combinatie ervan
waarschijnlijk niet op tafel zijn gekomen,
is de overtuiging van Hugo Kruk en
Richard ter Maten. “Vaak zijn de eisen
een gegeven en bedenkt de opdrachtnemer daar een passende oplossing
voor.” Maar als je vakmensen bij elkaar
zet en die samen laat zoeken naar de
beste technische oplossingen, dan
ontstaan er nieuwe mogelijkheden.
“Neem het brugdek. Daarvan
was de gedachte op voorhand dat het
vervangen zou moeten worden. Door
specialistisch onderzoek, in combinatie
met constructieve berekeningen,
hebben we kunnen aantonen dat
het brugdek behouden kon blijven.
Dat was een belangrijke conclusie,
die overlast en geld heeft bespaard.”
Vanuit veilige keuzes op papier was
er in een traditionele aanbesteding
wellicht een heel ander bestek
gekomen, met andere technische
oplossingen, en zeker met meer
hinder voor de weggebruiker.

In de april-uitgave
van infravakblad
OTAR verscheen
een artikel over het
project DOEN, de
samenwerking en
de aanbesteding die
eraan vooraf ging.
U kunt dat artikel
downloaden op
www.mourik.com
(zoek op ‘DOEN’),
of kijk op www.
projectdoen.nu.
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OEFENFABRIEK
VOOR DE
INDUSTRIE
René Louwerse (l.) van Albeda College en John Barends van Mourik
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De RDM Training Plant is een
unieke plek in het hart van de
Rotterdamse haven. In deze
levensechte oefenfabriek worden
leerlingen klaargestoomd voor
een baan in de procesindustrie.
Dat is hard nodig, want er zijn
meer dan 1.000 nieuwe mensen
per jaar nodig om de proces
industrie draaiend te houden.

E

en opleidingsplek die leerlingen
echt laat zien hoe het is om te werken
in de industrie, die was er nog niet.
Sinds afgelopen september is die
er wel, dankzij een unieke publiekprivate samenwerking in Nederland.
Met het project is een investering
van 4,5 miljoen euro gemoeid, die
evenredig is verdeeld over de leden
van Deltalinqs (asset owners en
contractors), regionale partners
(gemeente Rotterdam, Havenbedrijf
en Techniek College Rotterdam) en
de rijksoverheid.
De oefenfabriek is een voormalige
rubberfabriek van Shell die ontmanteld is en volledig opnieuw opgebouwd op een terrein naast
de RDM Campus op Rotterdam
Heijplaat. “Dichter bij de praktijk kun
je niet komen”, stelt René Louwerse.
Hij is lid College van Bestuur van
Albeda. “Wij hechten veel belang aan
samenwerking met het bedrijfsleven.
Dat geldt zeker in de procesindustrie,
want hier is praktijkonderwijs erg
ingewikkeld. Leerlingen zijn jong en
onervaren, die kun je niet zomaar in
een draaiende fabriek zetten, of met
gevaarlijke stoffen laten werken.
Daarom is deze oefenfabriek een
perfecte leerplek.”

Meerdere partijen
Het idee om een praktijk-leeromgeving te creëren, is niet nieuw, vertelt
John Barends van Mourik Industry.
“Mourik heeft altijd veel geïnvesteerd in training en opleiding. Meer
geclusterd trainen in een levensechte situatie stond al jaren op ons
verlanglijstje." Die kans deed zich

voor toen Peter Goedendorp van
opleider TCC-Hoogvliet op de
stilstaande fabriek bij Shell stuitte.
“Hij zag de kans als eerste, maar voor
Mourik alleen was deze onderneming te groot. Daarom zijn we gaan
praten met Deltalinqs, dat de plant
uiteindelijk heeft overgenomen en
hebben we er andere partijen bij
gezocht.”

Stapsgewijze ervaring
Leren in de praktijk is heel belangrijk,
stelt René Louwerse. “In een
klaslokaal kun je niet ervaren hoe het
is om in een fabriek te zijn, waar van
alles om je heen gebeurt: er kunnen
dingen vallen en je werkt in een
strenge veiligheidscultuur.” Vanaf de
eerste schooldag wordt de trainingsplant daarom geïntegreerd in het
lesprogramma, zodat leerlingen
stapsgewijs ervaring opdoen. Er
kunnen zeker 50 tot 100 leerlingen
tegelijk aan het werk in de plant.
“Ze beginnen letterlijk en figuurlijk
op de begane grond en naarmate ze
verder komen, wordt het werk steeds
complexer. Net als in de praktijk.”

Motivatie
Een mooie bijkomstigheid is dat die
kennismaking met de praktijk
ontzettend goed is voor de motivatie
van leerlingen. “Onze leraren zeggen
vaak dat het soms lastig is om
leerlingen te boeien”, zegt René
Louwerse. “Totdat ze op stage gaan.
Dan zien ze ineens hoe mooi hun
toekomstige vak kan zijn.” De
kennismaking tussen leerlingen en
de praktijk is wederzijds belangrijk,
vindt John Barends. “Niet iedereen
is geschikt voor een baan in de
petrochemie. In een klaslokaal zitten,
is heel iets anders dan buiten 15
meter boven de grond sleutelen aan

een flens. In deze oefenplant kunnen
we op basis van gedrag snel zeggen: jij
hoort wel of niet thuis in de industrie.”

Perspectief bieden
René Louwerse hoopt en verwacht dat
de RDM Training Plant ook gaat helpen
meer jongeren te interesseren voor
een technische opleiding. “Welke dat
precies zullen zijn, gaan we met elkaar
in de praktijk uitwerken. Uiteindelijk
mikken we op 15% meer leerlingen.”
Dat zou een mooie opsteker zijn voor
de branche, maar ook voor de
gemeente Rotterdam, die ‘opleiding
voor uitkering’ als beleid heeft. “Er is
een tekort aan vaklui, simpel genoeg.
Wij vinden het belangrijk om aandacht
te geven aan alle groepen, ook de
zogenaamde probleemjongeren. Het
gaat erom dat we een perspectief
bieden en samen laten zien: dit is
een mooi vakgebied.”

Kracht van samenwerking
Als de RDM Training Plant iets laat zien,
dan is het de kracht van samenwerking. Die is ook hard nodig, zegt John
Barends: “Het gat tussen theorie en
praktijk is vaak te groot. Wat er mist, is
een soort regionale bedrijfsschool
waarin de industrie en het onderwijs
écht samen optrekken. En dat is
precies wat we hier doen.” René
Louwerse is het daar roerend mee
eens: “Een fabriek als deze zouden
we als instituut nooit zelf kunnen
neerzetten. En het gaat niet alleen om
het bouwen van de plant zodat wij
daar onze leerlingen naartoe kunnen
sturen, maar vooral om de dynamiek
die ontstaat op alle niveaus. Voor ons
opent deze samenwerking nieuwe
deuren naar het bedrijfsleven, voor
onze docenten en leerlingen is het de
interactie met vaklieden uit de praktijk
die goud waard is.”

Top 3 ‘VeiligheidsCoalitie van het Jaar’
De RDM Training Plant behaalde in april 2018 de top 3 in de verkiezing
‘VeiligheidsCoalitie van het Jaar’. De verkiezing, een initiatief van
Veiligheid Voorop en Industrielinqs, heeft tot doel de procesindustrie
en haar toeleveranciers te inspireren om nog meer samen te werken
om de veiligheidscultuur te verbeteren. Een vakkundige jury beoordeelde de kandidaten onder andere op verbinding en samenwerking.
De 'VeiligheidsCoalitie van het Jaar’ werd uitgereikt tijdens de beurs
Safety&Health@Work in Ahoy Rotterdam.
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VAKMAN
William van Niekerk

William van Niekerk is sinds
3 april 2018 Algemeen
Directeur van de divisie Infra
van Mourik. Met ruim 20 jaar
ervaring in de bouw en infra,
als opdrachtgever, adviseur en
opdrachtnemer, mag hij met
recht een vakman genoemd
worden.
Hij heeft Civiele Techniek gestudeerd
aan de TU Delft en is een gedreven en
enthousiaste professional. Door zijn
achtergrond, zijn brede ervaring, duidelijke
visie en vernieuwende instelling speelt hij
een belangrijke rol bij de vele ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden binnen
Mourik en de infrawereld.

Wat is typisch William?
Duurzaamheid en innovatie; die termen
passen bij mij en zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Met de divisie Infra wil ik
me richten op activiteiten die bijdragen aan
een duurzamere wereld. Bijvoorbeeld met
projecten die ons land beschermen tegen
de effecten van klimaatverandering en
bijdragen aan de energietransitie. Daarbij is
samenwerking tussen mensen binnen en
buiten de infra cruciaal om alle noodzakelijke kennis en capaciteit verder te ontwikkelen en te benutten.
Mourik wordt gewaardeerd om haar
professionaliteit en menselijke kracht.
Belangrijk daarbij is dat bestaande en
nieuwe diensten van Mourik Infra onder
één vlag worden aangeboden, zodat alle
klanten optimaal profiteren van wat we
te bieden hebben.
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Samenwerking
tussen mensen binnen
en buiten de infra
is cruciaal

MOURIK IN HET KORT

Innovatie
frastructuur Industrie Reiniging Betonreparatie CO2 red
tie Innovatie Infrastructuur S@M Reiniging Betonrep
tie CO2 reductie Industrie Reiniging

Chemie leidt tot hernieuwde samenwerking
Mourik is al jaren kind aan huis bij Huntsman. Op 30 mei
van dit jaar werd een intentieverklaring getekend om de
samenwerking nog een stap verder te brengen, te beginnen
met de MDI-1 Turnaround die in december op de planning
staat. Voor Mourik past dit perfect in de strategie om door te
ontwikkelen naar de beste industriële multidisciplinaire
dienstverlener van de wereld van morgen. Bram Klijn, TA
Manager Huntsman, ziet de hernieuwde samenwerking met

INDUSTRIE

vertrouwen tegemoet: “We begrijpen elkaar en hebben een
goede klik, noem het maar chemie. En we hebben allemaal de
intentie om er iets moois van te maken, dat is heel positief.”
V.l.n.r. Jaap Vonk (Huntsman), Marc van der Jagt (Mourik), Bram
Klijn (Huntsman), Dennis Zijlmans (Mourik), Remco Spanjersberg
(Huntsman) en Maurice Rijnbrand (Mourik). Op de foto ontbreken
Eef Kunst en Ruud de Jong.

INNOVATIE

Waar een klein team
groot in kan zijn
Op de CCU fabriek van Essar Stanlow in Engeland, heeft
Mourik UK een uitdagend hogedrukreiningsproject
afgerond. Doordat de fabriek anderhalf jaar langer non-stop
in werking is geweest met een goedkopere ruwe olie, was de

vervuilingsgraad veel hoger dan normaal en volstond alleen
hogedrukreiniging niet. Negen hogedrukpompen en 50
man personeel hebben desondanks de reiniging in de acht
productie-eenheden veilig en op schema voltooid.
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BRUG
RENOVEREN
ZONDER
OPONTHOUD
Het Julianakanaal in Zuid-Limburg is 36 kilometer lang en een
belangrijke vaarweg voor schepen op weg naar België, Frankrijk en
weer terug. Langs het water liggen dorpen en stadjes die voor hun
bereikbaarheid mede afhankelijk zijn van bruggen over het kanaal,
zoals de brug bij Berg aan de Maas, in de gemeente Stein. Lastig dus
als er onderhoud gepleegd moet worden, en helemaal als de brug
daarvoor een jaar lang gesloten moet worden. Rijkswaterstaat en
Mourik vonden een manier om het vaarverkeer en de omgeving
zoveel mogelijk te ontlasten.
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Tom Huveneers (l.)
van Rijkswaterstaat en
Ivo Thuijls van Mourik

T

om Huveneers is projectmanager bij
Rijkswaterstaat PPO en verantwoordelijk voor het cluster vaarwegen dat
door de Combinatie Mourik Dynniq al
jaren wordt onderhouden. Maar in dit
geval was er meer aan de hand dan
regulier onderhoud. “Er was om te
beginnen gepland groot onderhoud
noodzakelijk. Daarnaast stamt de brug
uit de jaren ’60 en is deze simpelweg
niet berekend op de intensiteit en
belasting van het verkeer anno nu.
Maar tegelijkertijd wilde de gemeente
Stein ook iets doen aan de verkeers

veiligheid voor fietsers op de brug.
Concreet: er moesten fietspaden
als het ware ‘aangeplakt’ worden.”
Rijkswaterstaat besloot vervolgens
al het werk samen te bundelen.
“Dat was wel zo efficiënt.”

In gesprek met
stakeholders
Toen Mourik startte met het omgevingsplan, had Rijkswaterstaat gelukkig
al veel voorwerk gedaan, met name
met stakeholders zoals de gemeente,
maar ook de eigenaren van alle kabels

en leidingen die via de brug naar de
overzijde van het kanaal worden
geleid. Technisch manager Ivo Thuijls
van de Combinatie Mourik Dynniq:
“Toen we de opdracht kregen, zijn we
direct in gesprek gegaan met al die
partijen, om ervoor te zorgen dat
niemand zonder stroom, gas of elektra
zou komen te zitten. En we moesten
ook ruimte maken in onze planning
voor de aanleg van nieuwe kabels en
leidingen, voordat de brug weer open
kon.” Dat vroeg om een héél strakke
planning. “In twee dagen, een paar
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Om de scheep
vaart niet te
hinderen, heeft
Mourik de brug
'gewoon' 1,30
meter opgevijzeld.
Dat is met recht
een bijzondere
oplossing te
noemen.

weken voor de opening, is de
overgang van het tijdelijke kabelen leidingentracé overgegaan naar
het nieuwe.”

Slimme oplossingen
Voor omwonenden en lokale
ondernemers is een afsluiting altijd
vervelend, ook al is dit niet de enige
brug over het Julianakanaal. “Gelukkig
snappen de meeste mensen ook wel
dat onderhoud een keer nodig is”,
zegt Tom Huveneers. En je kunt veel
doen om de omgeving te informeren
en erbij te betrekken. “Samen met de

gemeente hebben we maandelijkse
nieuwsbrieven gestuurd en open
dagen georganiseerd. Dat is allemaal
positief ontvangen.” Slimme
oplossingen om de pijn te verzachten,
hielpen zeker ook mee. “Er is een
dorpsbus ingezet, bemand door
vrijwilligers, om het wegvallen van
de reguliere buslijn op te vangen.
We hebben dit geregeld in samenwerking met de gemeente Stein, de
Provincie Limburg en de vrijwilligersorganisatie van Stichting Dorpsdagvoorziening Meert.” Het is mooi om te
zien dat mensen zelf ook de handen

“Toen we de opdracht kregen, zijn we
direct in gesprek gegaan met al die
partijen, om ervoor te zorgen dat
niemand zonder stroom, gas of
elektra zou komen te zitten.”
Ivo Thuijls
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uit de mouwen steken. “Bij de
heropening hebben ze zelfs een
‘bridge fest’ georganiseerd.”

Ruimte maken voor de
vaarweggebruiker
Een complicerende factor in dit
geval was de vaarweg, vertelt Tom
Huveneers. “Schepen mochten geen
last hebben van de renovatie.” Maar
Mourik moest ook een steiger
bouwen, hangend onder de brug en
van landhoofd naar landhoofd, om te
kunnen werken aan de onderkant van
het stalen frame van de brug. Daarom
werd besloten tot een best bijzondere
oplossing. Ivo Thuijls: “We hebben de
hele brug 1,30 meter opgevijzeld,
zodat wij veilig ons werk konden
doen en schepen toch genoeg ruimte
hadden om onder de brug door te
varen.” Een beetje spannend was dat
op voorhand wel: “Je tilt een brug
van 500 ton niet zomaar even op,
en tijdens de renovatie kwam daar
nog eens 100 ton extra bij door het
nieuwe zwaardere betondek, de
fietspaden en de verstevigingen
die we hebben aangebracht.”

Bescherming
De steiger onder de brug diende niet
alleen als werkvloer, maar later ook
als afschermingsmaatregel, ofwel als
‘stortbak’ bij het aanbrengen van
nieuw beton. “In plaats van prefab
delen te gebruiken, hebben we het
nieuwe betondek hier in het werk
gestort.” Als extra beschermingsmiddel werd de hele constructie ook nog
ingepakt in krimpfolie, “zodat er zeker
geen rommel in het water zou vallen
en ook ter bescherming van schepen
en hun schippers die eronderdoor
zouden kunnen varen.” Dankzij dit
soort slimmigheden is de vaarweg
geen moment dicht geweest.

Mooi resultaat
Volgens Tom Huveneers kun je door
slimme oplossingen te bedenken,
samen te werken en door figuurlijk
bruggen te bouwen met alle
stakeholders, overlast voor de
omgeving minimaliseren. “Natuurlijk is
het niet leuk als een brug een jaar
lang dicht moet”, zegt hij. “Maar je
krijgt er ook een mooi resultaat voor
terug. Daarvan is dit een mooi
voorbeeld.”

Henk Jan Dekker (l.) van Mourik en Jules de Vries van Zeeland Refinery

INDUSTRIE

VEILIGER,
BETER,
SNELLER
Zeeland Refinery is een middelgrote raffinaderij,
gestart in 1974. De raffinaderij verwerkt jaarlijks
een slordige 2,5 miljoen ton gasolie en 7 miljoen
ton ruwe olie tot verschillende eindproducten,
hoofdzakelijk diesel. Proces 1 is het langst
actieve deel van de fabriek. Hier werkt Assistant
Superintendent Jules de Vries dagelijks aan
‘veiliger, beter, sneller’ en dat vraagt om nieuwe
oplossingen.
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“De petrochemie is over het algemeen
terughoudend met vernieuwing, maar bij
Zeeland Refinery zien wij dat innovaties
verbluffende resultaten kunnen hebben.”

O

Mourik heeft op
Zeeland Refinery
twee bijzondere
eigen innovaties
toegepast,
namelijk Ultrasoon reinigen
van equipment,
en Hydra, die
bundels volledig
autonoom reinigt.
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Jules de Vries
p de raffinaderij wordt in beginsel
alleen gewerkt met zogenaamde
‘proven technologies’, maar dat
betekent niet dat er geen ruimte is
voor nieuwe ideeën, stelt Jules de
Vries. “We hebben ieder jaar zelfs
een ideeënmaand, waarin we
mensen uitdagen om na te denken
over hoe het veiliger, beter, sneller
of goedkoper kan.” Zo werd
Zeeland Refinery een van de eerste
raffinaderijen met een wifi-netwerk
dat het mogelijk maakt in realtime

data te verzamelen en te delen
over bijvoorbeeld temperatuur
en veiligheid in de fabriek.
“De volgende stap is dat we voor
smart processen gebruik gaan
maken van beveiligd 4G.”

Innovatie Ultrasoon
Reiniging
Als het om cleaning gaat, ligt het
initiatief voor innovaties op Zeeland
Refinery meestal bij Mourik, vertelt
Jules de Vries. “Zij hebben daar meer

kaas van gegeten dan wij.”
Een voorbeeld is de proef met
Ultrasoon Reiniging, die Mourik
uitvoerde op twee warmtewisselaars, waarvan de pijpen in de
bundel gereinigd moesten worden.
“In die pijpen zitten spiralen.
Als je met hogedruk wilt reinigen,
moeten die er eerst uit. En na
afloop moeten er dan weer nieuwe
spriralen in terug. Dat is veel werk.”
Met Ultrasoontechnologie is dat
allemaal niet meer nodig.

INDUSTRIE

Reinigen met
geluidsgolven
Business Unit Manager Henk Jan
Dekker van Mourik Industry vertelt
hoe Ultrasoon Reiniging werkt: “We
dompelen equipment in een
container, gevuld met een specifiek
voor de verontreiniging samen
gestelde vloeistof. In de container
wekken we vervolgens geluidsgolven op die de verontreiniging op
het equipment, in dit geval in de
pijpen, als het ware doet imploderen. Zo kun je reinigen op plaatsen
waar je met een hogedrukstraal niet
kunt komen. En het gaat met veel
minder kracht gepaard.”

Goed afwegen
Zo’n verhaal klinkt goed, maar toch is
het volgens Jules de Vries belangrijk
dat nieuwe technieken op een
zorgvuldige manier geïntroduceerd
worden. “We moeten altijd de risico’s
afwegen. Gaat het werken? Wat kost

het en wat levert het op? In de
raffinage moet de terugverdientijd
kort zijn.” Er moet vooraf dus steeds
een goede case worden gebouwd,
om plussen en minnen af te kunnen
wegen. En dan nog: “We waren best
sceptisch toen we begonnen, maar
de resultaten zijn verbluffend
gebleken. We hebben binnen vijf
dagen gereinigd wat op de
ouderwetse manier meer dan
een week zou hebben gekost.”

Innoveren is leren
Innoveren is ook leren. Voor
Ultrasoon Reiniging geldt bijvoorbeeld: hoe meer equipment je in
één keer reinigt, hoe groter de winst.
“Het kost nu eenmaal tijd en geld
om het juiste ‘sopje’ te maken”, zegt
Jules de Vries. “Als de container
eenmaal staat, kun je er allerlei
equipment in reinigen. Dan verdient
de technologie zich nog sneller
terug.” Over leren gesproken,

tegelijk met de Ultrasoontechnologie
probeerden Zeeland Refinery
en Mourik een andere innovatie uit:
Hydra™ Robotic Exchanger Cleaning.
Henk Jan Dekker: “Dit is de eerste
volledig autonome bundelreiniger
in de petrochemie. Hydra maakt
een 3D-scan van de pijpenplaat
van de warmtewisselaar en voert
vervolgens de interne reiniging
volledig zelfstandig uit.”

Technologie met
potentie
Hydra maakt een bundel in twaalf
uur schoon, waar traditionele
machines een heel etmaal over doen
en er komt geen mensenhand meer
aan te pas. De operator kan na de
instelling van Hydra buiten het
spuitgebied plaatsnemen. “De
technologie is bewezen”, zegt Henk
Jan Dekker, maar ook hier geldt:
voordat een innovatie ‘proven
technology’ wordt op de raffinaderij,
moet er een goede case liggen.
“Daar hebben we deze proef voor
gedaan”, aldus Jules de Vries. “De
technologie heeft zeker potentie,
dus we zullen de resultaten samen
met Mourik verder evalueren,
bekijken wat we ervan kunnen leren
en dan verder testen.”

Samen doen
“Om innovaties te lanceren, is goed
contact tussen raffinaderij en
contractor nodig”, stelt Jules de Vries.
“Je moet met elkaar in gesprek zijn
over specifieke problemen van de
plant en je moet als contractor ook
gewoon vertellen wat je te bieden
hebt.” In het verleden was het
bijvoorbeeld Bram Vroegindeweij die
regelmatig op bezoek kwam om te
vertellen ‘dat Mourik weer wat had’.
Maar het zou ook goed zijn om op
structurele basis met elkaar te praten
over innovatie. “Daar zou ons Mourik
InnoTeam een belangrijke rol kunnen
spelen”, stelt Henk Jan Dekker. Jules
de Vries sluit zich daarbij aan: “Ik ben
fan van de Formule 1 en daar geldt:
het kan altijd beter, maar je moet het
wel als team doen. Dat is bij ons niet
anders.”
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MVO
Nabehandeling vermindert emissies met 95%

HYBRIDE
SCHIP ZET
NIEUWE
NORM
Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft grote ambities. Een daarvan,
zo stelt CEO Allard Castelein in het jaarverslag van 2017, is de haven te
ontwikkelen tot dé plaats waar de energietransitie gestalte krijgt.
Die ambitie sijpelt door in alle lagen van de organisatie, bijvoorbeeld
bij de aanschaf van nieuw equipment. Zo is Asset Manager Aad de
Kraauw sinds kort de trotse ‘eigenaar’ van het eerste hybride
patrouillevaartuig van Nederland: de RPA 8.
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Aad de Kraauw (l.) van Havenbedrijf Rotterdam en Gerrit van der Linde van Mourik
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D

it pronkstuk van de circa 15
vaartuigen tellende vloot van
het havenbedrijf, is in meerdere
opzichten bijzonder. Neem het
ranke ontwerp van het 25 meter
lange schip. “Onder de waterlijn is
het casco helemaal rond. En aan
de achterspiegel zit een horizontale vleugel, een zogenaamde
Hull Vane, die ervoor zorgt dat
het schip tijdens het varen vrijwel
recht in het water ligt.” Dat
betekent onder andere: minder
weerstand en daardoor minder
golfslag. Dat is belangrijk in de
haven, waar overal op en rond het
water gewerkt wordt. “De RPA 8
maakt bij 20 km/uur een hekgolf,
dat is de golf achter de boot, van
net geen 30 centimeter en dat is
echt uitzonderlijk laag.”
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Milieuvriendelijke
nieuwe norm
Minder weerstand betekent ook:
minder energieverbruik. “Dit
patrouilleschip heeft voor dezelfde
prestaties een kwart minder vermogen nodig.” De RPA 8 is uitgerust
met twee dieselmotoren, elk 382 kW
sterk, en twee hybride elektromotoren van 175 kW. “Als we hybride varen,
wordt een van de dieselmotoren
uitgeschakeld, de andere geeft dan
energie aan de elektromotoren.”
Dankzij het ontwerp en de hybride
voorstuwing is het schip een stuk
milieuvriendelijker dan zijn traditioneel aangedreven soortgenoten.
“De uitstoot van CO2 is bijvoorbeeld
al 20% lager.” En vanaf volgend jaar
geldt de nieuwe Europese Stage
V-emissienorm voor uitstoot van

NOx en fijnstof. En die norm liegt er
niet om: “Denk aan het verschil tussen
Euro2 en Euro6 in de auto-industrie,
maar dan in één stap.”

Nabehandeling uitstoot
“Motorleveranciers kunnen de
nieuwe Stage V-norm nog niet
autonoom halen”, zegt Aad de
Kraauw. “Daarom moet je ook kijken
naar emissie en nabehandeling van
uitlaatgassen.” De RPA 8 is uitgerust
met een zogeheten After Treatment
System , bedacht en geïnstalleerd
door Mourik EGP (Exhaust Gas
Purification). Directeur Gerrit van
der Linde legt uit hoe dat werkt:
“We vangen de uitlaatgassen van
de dieselmotoren op als een
compacte uitlaatdemper, die wordt
behandeld met katalysatoren en
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filters. Op die manier halen we
90-95% van de roetdeeltjes eruit
en een vergelijkbaar percentage
NOx.” Dit gebeurt allemaal in de
machinekamer. Dat was voor Aad
de Kraauw een bepalende factor:
“Dit systeem is veel compacter
dan andere.”

Value driven
maintenance
Het Havenbedrijf is al meer dan
10 jaar bezig met emissiereductie.
Maar dat betekent niet dat nieuwe
technologieën zomaar worden
geadopteerd. Aad de Kraauw:
“Zonder business case geen
project, zo simpel is het.” Dat was
voor de aanschaf van de RPA 8 niet
anders. “Je moet duurzaamheid
concreet maken. Bijvoorbeeld: wat
is de emissie van een normaal schip
over een periode van 10 tot 15 jaar
en hoeveel kun je reduceren? Dat
soort waardes hebben we vertaald

naar getallen en geld. Als je 80%
hybride vaart, worden de motoren
minder belast, dat scheelt in
onderhoud, brandstofverbruik.
Allemaal concrete cijfers.” Dit is
een goed voorbeeld van wat bij
het Havenbedrijf value driven
maintenance heet: “Met onderhoud
willen we maximaal bijdragen aan
de levensduur en economische
waarde van ons equipment.”

Data
Data spelen een belangrijke rol
bij waardegedreven onderhoud.
Het After Treatment System is zoals
dat heet een intelligent systeem
dat met tientallen sensoren de
meest uiteenlopende data meet
en opslaat. Bijvoorbeeld over
brandstofverbruik, emissies en
het vaargedrag van de RPA 8.
“Dat vaarprofiel is natuurlijk heel
anders dan dat van een binnenvaartschip dat in hetzelfde tempo

“Wat is de emissie van een
normaal schip over een
periode van 10 tot 15 jaar en
hoeveel kun je reduceren?
Dat soort waardes hebben
we vertaald naar getallen
en geld. Als je 80% hybride
vaart, worden de motoren
minder belast, dat scheelt
in onderhoud, brandstof
verbruik. Allemaal
concrete cijfers.”

van Rotterdam naar Basel vaart”,
zegt Gerrit van der Linde. In de
haven worden vaartuig en motor
geheel anders belast en zijn de
inzetbaarheid en het vaargedrag
totaal anders. Aad de Kraauw:
“Onze klant is kritisch. Wij moeten
24/7 paraat staan voor welke
calamiteit dan ook. Dat lukt alleen
als ons equipment in topvorm
verkeert. Met de data die we nu
hebben, tillen we ons onderhoud
naar een hoger niveau en slagen
we daarin.”

Mourik EGP is betrokken bij
meerdere projecten om de uitstoot
van schepen te monitoren en
te verminderen, zoals het
Europese project PROMINENT
(www.prominent-iwt.eu) en het
project CLean INland SHipping
(www.clinsh.eu). Meer weten? Kijk
ook op mourik.com en zoek op EGP.

Het compacte emissienabehandelings
systeem van Mourik EGP maakt uitlaat
gassen schoner met behulp van speciale
filters en katalysatoren.

Aad de Kraauw
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Mourik introduceert nieuw veiligheidsconcept

VEILIGHEID

VEILIGHEID
BIJ MOURIK
HEET
VOORTAAN...
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VEILIGHEID
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Nul ongevallen: dat is en blijft ons doel
Daarom is veilig werken verankerd in alle lagen van de Mourikorganisatie. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en
instructies, het verstrekken van alle noodzakelijke middelen,
het kiezen van veilige werkmethoden, het open en constructief
communiceren over veiligheid en door het houden van toezicht.
Veiligheid is een vanzelfsprekende waarde in ons gedrag en van
onze cultuur. S@M, kort voor Safety@Mourik, staat symbool voor
alles wat wij van belang vinden om veilig, goed en milieubewust te
werken. Daarvoor hanteren we strikte regels, waaronder deze,
welbekende stelling: we doen het veilig of we doen het niet.

Punt 1

Punt 2

Punt 3

Slag naar
gedrag

Line
of Fire

Veiligheids Essentiële
instructie bij veiligheids
start werk
regels

Persoonlijk commitment van
ieder van ons om veilig te
werken en elkaar daarin te
helpen. In de vorm van
trainingen, gesprekken en
duidelijke afspraken over
hoe we elkaar aanspreken
en ondersteunen.

We maken onze medewerkers
actief bewust van veiligheidsrisico’s die kunnen ontstaan
wanneer je in de baan van
vrijkomende energie komt
en hoe daarmee om te gaan.
Daarvoor gebruiken we onder
andere instructiefilms.

Iedereen die voor ons
gaat werken, moet voor
aanvang van het werk
de online startwerkveiligheidsinstructie met goed
gevolg afronden.

We kunnen het
niet vaak genoeg
zeggen: veiligheid
doen we samen,
ongeacht op
welke locatie en
voor welk Mourikbedrijf je werkt.
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Punt 4

We hebben de belangrijkste
risico’s en oorzaken van
ongevallen en incidenten
in kaart gebracht. Daarvoor
hebben we tien essentiële
veiligheidsregels opgesteld,
die we streng en strikt
naleven.

VEILIGHEID

Punt 5

Punt 6

Punt 7

Punt 8

Sissermeldingen

S@Mmeetings

Jaarlijkse
veiligheids
dag

S@Mawards

Deze zijn een hoeksteen van
ons veiligheidsbeleid. Kom je
een onveilige situatie tegen?
Zie het, zeg het, los het
samen op, en schrijf een
sissermelding. De meest
waardevolle meldingen
worden beloond.

Maandelijks houdt Mourik
op alle werken en projecten
bijeenkomsten waarin wordt
gesproken over veiligheid,
kwaliteit en milieu.

Ieder jaar, op de eerste
woensdag van september,
gaan alle Mourik-medewerkers,
inclusief de Raad van Bestuur,
directies en de bedrijfsleiding
op alle werkplekken met elkaar
in gesprek over veiligheid,
gezondheid, zaken die
goed gaan of die eventueel
verbeterd kunnen worden.

Veilig werken leidt tot
goede resultaten. Het samen
vieren van successen is
een belangrijk onderdeel
van het Mourik-beleid.

“S@M is niet zomaar een icoon. Veiligheid is iets
waarvoor we allemaal verantwoordelijk zijn, voor
onszelf en samen. Bewust omgaan met veiligheid voor
mensen en milieu doen we niet omdat het moet, maar
omdat we het willen. Veiligheid doen we samen!”
Gert Griffioen
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Zie het, zeg het en
los het samen op!

Safety @ Mourik
S@M is de personificatie van ons veiligheidsbeleid en
staat voor alles wat wij van belang vinden om veilig,
goed en milieubewust te werken. S@M helpt ons een
duurzame veiligheidscultuur te creëren, met aandacht
voor persoonlijk leiderschap en eigenaarschap van veiligheid
bij alle medewerkers.
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