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Kunststofrecyclingfabriek Morssinkhof
Rymoplast, Heerenveen

Gebouw voegt zich naar
het productieproces
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‘Het complex bestaat uit drie hallen met daarvoor
een kantoorgebouw’, legt projectleider Wiljan
van der Heide van Groothuis uit. ‘Wij hebben
de bouw verdeeld in vier fases: als de eerste klaar
is kunnen de machines daar alvast worden
geïnstalleerd, zodat de fabriek zo snel mogelijk
kan draaien nadat wij in maart 2019 definitief
opleveren.’

‘S

amen het
optimale
resultaat zoeken’
- Robert van Althuis

Op bedrijvenpark Haskerveen in Heerenveen bouwt Groothuis Bouwgroep uit
Genemuiden een hypermoderne fabriek
voor kunststofrecycling. De fabriek van
Morssinkhof Rymoplast komt naast de
kunststofsorteerinstallatie waar Omrin,
HVC en Midwaste bruikbaar plastic uit
het huisvuil filteren.

Ontwerp afgestemd op inventaris
De vormgeving van de fabriek – in de basis
ontworpen door DMA uit Kollumerzwaag en
verder volledig uitgewerkt door Groothuis zelf
en W2N Engineers uit Drachten – is precies
afgestemd op de inventaris. Of, zoals projectleider
Robert van Althuis van W2N het omschrijft:
‘Het proces is het belangrijkste, het gebouw moet
zich aanpassen. Dat betekent in de praktijk
variatie in dakhoogtes, af en toe schuiven met
kolommen…’ Constructeur Johan van der Wijk
preciseert: ‘In een van de hallen zit een
verdiepingsvloer: een roostervloer op stalen
balken. De constructie daarvan is zo uitgedetailleerd dat de ‘pootjes’ van de machines
precies daarop rusten.’
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Finetunen
W2N was al vanuit het voorlopige ontwerp aan het
rekenen toen Morssinkhof de aannemer voor het
bouwteam selecteerde. Van Althuis: ‘Het eerste dat
Groothuis deed was nog eens goed op een rijtje zetten
wat nu precies de wensen en eisen van de opdrachtgever
waren, hoe de fabrieksinstallaties precies in elkaar zaten,
dat soort dingen. Vervolgens hebben we samen een
optimalisatieslag gemaakt. Een heel goed initiatief, dat
zich uitbetaalt tijdens de uitvoering.’ Voor de bouwgroep
was het eigenlijk niet meer dan logisch om de plannen
eerst nog eens goed door te lichten. ‘Tussen het initiatief
en de daadwerkelijke opdracht zit best de nodige tijd,
een opdrachtgever kan intussen nieuwe inzichten hebben
gekregen, of er zijn technische vernieuwingen in zijn
fabrieksproces. Die kun je maar beter direct in beeld
hebben, des te minder hoef je tijdens de uitvoering op
te vangen’, zegt Van der Heide.
De optimalisatie bracht overigens geen enorme
wijzigingen: ‘Het is finetunen tot je prijstechnisch en
kwalitatief het beste bereikt hebt. Bijvoorbeeld niet
overdimensioneren. Dat deden we in een heel prettige
samenwerking met W2N.’ Dat bevestigt Van Althuis:
‘Het is heel plezierig om op basis van gelijkwaardigheid
naar het optimale resultaat te zoeken: wat lossen we
bouwkundig op, wat constructief?’ Van der Wijk:
‘Doordat je in het voortraject alles al op detailniveau
hebt uitgewerkt, zijn er voor ons tijdens de bouw vrijwel
geen aandachtspunten meer. Een heel enkele keer worden
we nog even gebeld met een vraag over de constructies,
maar over het geheel genomen loopt het als een trein.’
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Werôm heien?
In Nijehaske bij Heerenveen wordt op dit moment gewerkt
aan de nieuwbouw van Morssinkhof Plastics aan de
Frankrijkdreef. Een nieuwe fabriek waarbij de belastingen
van de fundering van zowel installaties/machines als van
het pand niet door palen worden gedragen. Waardoor
dan wel, hoor ik u vragen. RvB Engineering heeft berekend
dat door grondverbetering en een speciale funderingslaag
een voldoende draagkrachtige ondergrond kan worden
gecreëerd. Dus geen wachttijd voor palen en heier, maar
vrijwel direct (na een gedegen vooronderzoek en
constructieberekening) aan de slag.
Bijkomend voordeel is dat de bouwaannemer (Groothuis
uit Genemuiden) kan gaan bouwen op een stabiel en
schoon terrein, waarop al een onderlaag asfalt is
aangebracht. Geen modder en gaten in bouwwegen en
terrein, maar een prachtig werkbaar terrein, waarmee ook
veel tijd wordt bespaard.
Een ander voordeel voor de opdrachtgever is dat op een
later tijdstip op elke plek in de hal een nieuwe installatie
of machine geplaatst kan worden, zonder inpandig weer
opnieuw een fundatie te moeten construeren. Heeft u
ook interesse of een project? Neem dan contact op met
RvB Engineering.

Verkalking
De fabriek is op zand gefundeerd, waarbij die zandlaag is
verkalkt via een innovatieve methode van Groothuis’ partner
RVB infra uit Harderwijk. ‘Dat was voor de opdrachtgever
natuurlijk een mooie bezuiniging ten opzichte van een
palenfundering’, zegt Van der Heide. Omdat het volledige
kavel op deze manier werd aangepakt en daardoor niet meer
kan verzakken, kon het hele fabrieksterrein alvast geasfalteerd
worden. ‘We hebben dus een bouwplaats waar je op je nette
schoenen rond kunt lopen. Alles is meteen netjes en dat is
belangrijk om kwaliteit te kunnen leveren.’
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Op de prefab-funderingsbalken is per hal een staalconstructie
opgetrokken, die is bekleed met staalplaten. ‘Het is echt een
fabriekshal, zonder franje.’ Van Althuis: ‘De constructie is ook
gewoon met gezond boerenverstand uitgedacht. Er zit repetitie
in, de onderdelen passen qua breedte en hoogte goed bij elkaar,
het is een logisch geheel. In al zijn eenvoud is dat fraai om te zien.’
Het kantoordeel wordt gasloos verwarmd en de dakconstructie
van de hallen is sterk genoeg gemaakt om te zijner tijd vol gelegd
te kunnen worden met zonnepanelen. De grootste duurzaamheidsbijdrage zit echter in het fabrieksproces. Door consumenten
weggegooide PP- (bijvoorbeeld shampooflessen) en HDPE- (o.a.
plastic zakken) kunststoffen – worden er verwerkt tot korrels
waarmee nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Dat scheelt
afvalverbranding en productie van nieuw plastic, en daarmee
uiteindelijk een CO2-uitstoot van 20.000 ton per jaar.

‘F

inetunen tot
je het beste
bereikt hebt’
- Wiljan van der Heide
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‘I

n voortraject alles al op
detailniveau uitgewerkt’

- Johan van der Wijk
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‘Wij hebben geen enkele twijfel dat we het project goed gaan afronden’,
zegt Van der Heide zelfverzekerd. ‘We zijn net voor de zomervakantie
begonnen en leveren in week 8 tot en met 10 op. Vanaf week 46 van dit
jaar kan Morssinkhoff in het eerste gedeelte de machines installeren. We
zijn daar zelf dan nog niet helemaal klaar, maar we hebben die werkzaamheden
gewoon in onze LEAN-planning meegenomen, dus we gaan elkaar zeker
niet in de weg zitten.’

85

