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PWN energiegebouw
past in plaatje

Voor de noodzakelijke
aanvoer van stroom
bouwt de Nijverdalse
beton- en industriebouwer
Hegeman bv het nieuwe
PWN energiegebouw met
een opstellingsruimte
voor dieseltanks.
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Energiegebouw

PWN verzorgt de drinkwatervoorziening
voor zevenhonderdduizend aansluitingen in Noord-Holland. In Andijk staat
een van de productiestations; deze
onttrekt water uit het IJsselmeer. Op dit
moment wordt hier de laatste hand gelegd aan het energiegebouw met daarin
vier compartimenten met generatoren.
Hiervandaan wordt de stroom getransporteerd waarop de zuiveringsinstallatie
uiteindelijk zal draaien. Vlak daarnaast
bevindt zich een opstellingsruimte met
daarin dieseltanks voor noodstroom in
het geval van calamiteiten. Beide onderdelen komen tot stand in samenwerking
met installateur Cofely uit Zaandam.
Naar verwachting is het werk in april dit
jaar klaar.

zegt Hegemans projectleider Ron Mulder.
‘Die gelijkgestemde uitstraling is een
uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever. Vaak wordt daar helemaal niet naar
gekeken en telt alleen de functionaliteit.
Wij zijn blij een gebouw als dit te mogen
maken, omdat het laat zien dat ook uit
industriebouw mooie projecten kunnen
voortkomen.’ Artist impressions tonen
alvast wat Mulder onder mooie industriële projecten verstaat: het complex
oogt strak en modern, zonder dissonante
elementen. Alsof voortdurend is gekeken
hoe de bouwdelen het best bij elkaar
passen.

Eenduidig
Bijzonder voor een industrieel complex
als dit is het eenduidige karakter ervan.
Alleen daarom al zeer de moeite waard,
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Geveltegels
De opdracht voor Hegeman was tweeledig. De olieopslagplaats bestaat uit
een gefundeerde in het werk gestorte
betonnen bak met een opbouw van stalen kolommen en dakplaten. Hieronder
komen twee bovengrondse dieseltanks

Hoofdaannemers
Hegeman Beton- en Industiebouw,
Amersfoort
Cofely Energy & Infra bv, Arnhem
Oplevering
november 2013

Een van de vier noodstroomaggregaten
die per stuk 2200 kVA leveren
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Duurzaam
omgaan met
energie?

Cofely maakt ’t waar.
U wilt energie efficiënter benutten en de uitstoot van CO2 fors beperken.

windenergie en energiebesparingsvoorstellen voor uw huidige installaties.

En u ziet ook graag uw energierekening dalen. De oplossingen van Cofely maken

Op die manier zijn we in staat voor onze opdrachtgevers een CO2 reductie

dit waar. Dat doen we met duurzame technologieën voor industrie, utiliteit en

te realiseren tot wel 60%. Wilt u weten wat onze oplossingen voor u kunnen

infrastructuur. Denk aan koude- en warmteopslag in de bodem, CO2 opslag,

betekenen? Kijk op www.cofely.nl voor meer informatie, praktijkvoorbeelden en

biomassa-centrales, het efficiënt gebruiken van rest warmte, zonne- en

de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak te maken.

ver vooruit in duurzame technologie

Uw energievoorziening
zorgeloos en 100% beveiligd

E-TEC: specialist op het gebied
van noodstroomvoorzieningen
• Noodstroomaggregaten
• UPS-systemen
• Verdeelinrichtingen
• Service en onderhoud

Schuit 8A | 1724 BD Oudkarspel | Tel: +31 (0)72 5141 040

www.e-tecpowerman.com
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Technisch ontwerp: Royal HaskoningDHV
In opdracht van PWN Technologies leverde Royal HaskoningDHV het technisch
ontwerp en bestek van het energiegebouw en de energiedistributie voor de voorzuivering Andijk III. Daarnaast boden de specialisten van Royal HaskoningDHV
ondersteuning aan het totale ontwerpproces.
‘In het energiegebouw vindt de schakeling
en verdere distributie plaats van de binnenkomende 10 kV voeding’, vertelt projectleider
Kees van Etten van Royal HaskoningDHV.
‘Om de continuïteit van de stroomvoorziening te garanderen, is de bekabeling naar de
te voeden gebouwen als ring uitgevoerd. In
het gebouw is ook de noodstroomvoorziening aanwezig.’

Constructieve berekeningen
Royal HaskoningDHV maakte het construc-

Ondersteuning ontwerpproces

tieve ontwerp en het complete ontwerp
van de installaties. Hierbij valt te denken
aan de betonberekeningen en de teken- en
rekenkundige uitwerking van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Van Etten: ‘Een van de uitdagingen
binnen dit project is dat het energiegebouw
gekoppeld is aan het bestaande elektriciteitssysteem van Waterwinstation Prinses
Juliana (WPJ). Beide systemen moeten goed
met elkaar communiceren om optimaal te
functioneren.’

Binnen het totale ontwerpproces voerde
Royal HaskoningDHV specialistische hydraulische berekeningen uit. Daarnaast dacht
Royal HaskoningDHV mee over de aansluiting van de voorzuivering op de bestaande
zuivering. ‘Constructieve samenwerking en
afstemming tussen de verschillende partijen
zijn op dit project cruciaal’, aldus Van Etten.
‘Vanuit die gedachte waren wij betrokken
bij de toetsing van de ontwerpen van de
andere ontwerpende partijen. Inmiddels is
de ontwerpfase achter de rug en kunnen we
terugkijken op een uitdagend, maar erg leuk
en goed verlopen project.’

Aan de voorkant van het
gebouw bevinden zich
enkele vliesgevelpuien.

Trots op PWN’s Andijk3
PWN presenteert met Andijk3 een prachtige showcase
voor de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van
watertechnologie. Een project waar we trots op zijn.
Met goed partnerschap wil Royal HaskoningDHV bijdragen
aan de ambities van klanten als PWN. We delen onze
uitgebreide kennis, expertise en innovatiekracht graag om
innovaties en projecten tot een succes te maken.
Royal HaskoningDHV is een van Europa’s meest
toonaangevende onafhankelijke ingenieurs- en
adviesbureaus. We behoren tot de top 40 wereldwijd.
Onze 8.000 professionals leveren hun diensten vanuit
100 kantoren in meer dan 30 landen.

royalhaskoningdhv.com

met een lengte van 18 meter en een diameter van
3 meter. Het energiegebouw zelf is vervaardigd uit
een eenlaags prefab kolommenskelet bovenop een
in het werk gestorte kelder. Die laatste dient voor
het wegwerken van kabels en leidingen. Als vulling
tussen de kolommen werd gekozen voor MBI metselwerk – stenen van beton en daardoor van een
hoge van kwaliteit. De uniforme gevelafwerking
bestaat uit roodbruine Keratech tegels op een
achterconstructie van aluminium profielen. Aan de
voorkant van het gebouw ten slotte bevinden zich
nog enkele vliesgevelpuien.

Inpandig
Hoe strak het een en ander aan de buitenkant er
ook uitziet, primair gaat het er om wat binnen
gebeurt. Inpandig is het vier meter hoge gebouw
verdeeld in vijf delen. Vier daarvan fungeren als
traforuimte, in de vijfde is de hoogspanning geïnstalleerd. Verder omvat de inrichting nog enkele
toiletruimten. De vloer is afgewerkt met zand-
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Noodstroom voor ruim tien dagen
Spanningsuitval is ondenkbaar voor een waterleidingbedrijf. Bij de nieuwbouw
van de voorzuivering Andijk III van PWN is dan ook veel aandacht besteed aan de
noodstroomvoorziening. E-TEC Power Management levert een installatie waarmee
PWN bij spanningsuitval nog tien dagen lang water kan produceren, onafhankelijk
van het openbare energienet.
Eind 2012 kreeg E-TEC opdracht voor het ontwerp, de vervaardiging en installatie van een
noodstroomvoorziening voor PWN Technologies. Robin Stoop, projectmanager bij E-TEC,
geeft uitleg: ‘In het energiegebouw, dat door
de bouwcombinatie Hegeman-Cofely wordt
gerealiseerd, levert E-TEC vier noodstroomaggregaten van elk 2200 kVA. Daarnaast levert
E-TEC de totale brandstofinstallatie voor
deze noodstroomaggregaten, inclusief twee
dieselopslagtanks van elk 120.000 liter.
Verder levert E-TEC de totale generatorbesturing, van ontwerp tot inbedrijfstelling.’

Koeling en geluidsdemping
Op de vraag waar in dit project de uitdagingen liggen, antwoordt Stoop: ‘De aggregaten
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vereisen een grote hoeveelheid koellucht.
Om hierin te voorzien, zijn enkele grote
lucht in- en uitlaten in het energiegebouw
aangebracht. Dit vereiste een nauwkeurige
afstemming met de bouwkundig aannemer.’ Een andere uitdaging betreft het
geluid dat dergelijke aggregaten produceren. E-TEC levert speciale geluidsdempers,
waarmee het geluid buiten de gevel tot het
door PWN voorgeschreven niveau wordt
teruggebracht. ‘Vanzelfsprekend hebben we
aandacht voor de veiligheid van de installaties’, vervolgt Stoop. ‘Zo wordt de gehele
brandstofinstallatie conform KIWA-eisen
geleverd en geïnstalleerd. Vooraf zijn de
risico’s geïnventariseerd en hiermee is in het
ontwerp rekening is gehouden. Lekkage van

diesel in een waterwingebied is natuurlijk
niet wenselijk.’

Samenwerking
E-TEC heeft ruime ervaring in het leveren
van noodstroominstallaties bestaande uit
noodstroomaggregaten en/of UPS-systemen. Daarnaast is E-TEC gespecialiseerd in
het ‘turnkey’ opleveren van datacentra en
andere projecten waar noodstroomvoorzieningen noodzakelijk zijn. Het bedrijf weet
als geen ander dat samenwerking de enige
manier is om dergelijke projecten succesvol
af te ronden. Stoop: ‘Omdat we binnen dit
project betrokken zijn bij zowel het bouwkundige als het installatietechnische deel,
zijn we aanwezig bij diverse multidisciplinaire bouwoverleggen. Samen met alle betrokken partijen bewaken we zo de kwaliteit en
de voortgang van het werk.
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cement en vloertegels. De units zijn gescheiden
met metselwerk, wederom van MBI betonsteen.
Naast de al genoemde vliesgevelpuien omvatten
de gevels nog enkele trafokozijnen. Deze zijn van
Jazo en zijn van hetzelfde type als elders op het
complex. Het dak bestaat uit stalen platen afgewerkt met kunststof dakbedekking. Er is gekozen
voor een dichte uitvoering, dus zonder lichtstraten
of dakvensters.

Luisteren
Ondanks het veelvuldige ’s winterse vorstverlet is
Mulder tevreden over hoe het werk verloopt. Het
gebouw zit op schema; zonder onvoorziene tegenslagen zal de opleverdatum zeker worden gehaald.
Verantwoordelijk hiervoor is de sfeer op het werk
die Mulder als ‘bijzonder goed’ omschrijft. Partijen
zijn bereid naar elkaar te luisteren, zonder veel
strijd voor eigen belangen. ‘Belangrijk is begrip
voor elkaar. Vanwege de complexe installaties zijn
veel vergaderingen noodzakelijk die eigenlijk zonder uitzondering constructief verlopen. Dat heb ik
wel eens anders meegemaakt.’

De Blesse: opslagtanks
met toebehoren
Tank- en Apparatenbouw De Blesse levert voor water
zuiveraar PWN twee identieke dieseltanks die worden
gebouwd met het KIWA keurmerk. Met een inhoud van
elk 120 m3 zijn de tanks bovengemiddeld van omvang.
Tank- en Apparatenbouw De Blesse bv is fabrikant en leverancier
van opslagtanks voor brandstoffen en andersoortige industriële
toepassingen. Met klanten in Nederland, Duitsland, België en
Luxemburg behoort het bedrijf tot neerlands grootste leveranciers van KIWA tanks. Voor de nieuwe waterzuivering van PWN
bestond de opdracht uit twee bovengronds te plaatsen dieseltanks met een lengte van 18 meter en een diameter van 3 meter.
Beduidende groter dan gemiddeld, zegt bedrijfsleider Mient van
der Merk. ‘De tanks op zich zijn niet bijzonder, wel de afmeting
ervan. Ze worden door de installateur geplaatst op een door de
aannemer gemaakte fundering.’

Proces

Adres:
Konijnenbergen 1
8397 LL De Blesse
Tel.: +31 (0)561 441 441
Fax: +31 (0)561 441 093
info@tabdeblesse.com

www.deblesse.com
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De Blesse vervaardigt de tanks met eigen personeel in het
gelijknamige dorp De Blesse. Daar staat een goed geoutilleerde
fabriekshal waar twintig lassers en spuiters dagelijks werkzaam
zijn met de fabricage van opslagtanks. De tanks voor PWN zijn
opgebouwd uit 9 rompdelen van 9 mm dik koolstofplaatstaal. Na
het walsen worden de rompdelen samengesteld en de bodems
op de cilinderkoppen geplaatst. Ook verzorgt het bedrijf zelf de
afwerking van de tanks, in dit geval een drielaagse coating in de
kleur grijs. Beter, volgens Van der Merk, ‘omdat het hele proces
dan onder een en hetzelfde dak plaatsvindt. Wij coaten zelf
omdat wij hiervoor niet afhankelijk willen zijn van n
 evenpartijen.
Zo blijft de kans op miscommunicatie minimaal met bovendien
besparing op transportkosten.’
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