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Geachte lezer,
In deze tweede editie van de ConvoiON staan een aantal projecten die
een duidelijk beeld geven wat Convoi heeft gedaan in de afgelopen
periode, zowel binnen als buiten Europa. Met medewerking van 350 eigen
werknemers en ruim 200 inhuurkrachten zijn deze projecten met uiterste
precisie uitgevoerd.
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In het kader van Economie 4.0 en de door ons gewenste strategische
positie, wordt er vol ingezet op het gebruik van de nieuwste ICT
technologieën, zoals; het nieuwe ERP systeem, het online zicht hebben
op de project voortgang, uitgifte van middelen gebruikmakend van RFI
technologie, een smart website die in ontwikkeling is, centralisatie van
de supply chain enz. De doorontwikkeling van full HD 3D scanning (zoals
beschreven in de Eerste editie) is in volle gang en kan inmiddels worden
gekoppeld met een augmented reality bril waardoor je holografisch exact in
de ruimte kan zien hoe een project het beste uitgevoerd kan worden.
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what’s going

BINDERHOLZ
BREIDT UIT OP DE
NOORDELIJKSTE LOCATIE

Het familiebedrijf Binderholz, meer dan

De openingen zijn vergroot en extra

60 jaar geleden begonnen als een kleine

stalen steunen zijn geïnstalleerd en

houtzagerij, heeft inmiddels vestigingen

langere holle profielen zijn gebruikt.

in Oostenrijk, Duitsland en Finland.

Daardoor konden de stalen balken

Om de opdracht om de houtzagerij te

opnieuw worden gebruikt.

verhuizen uit te voeren, vereiste al onze

Een goede voorbereiding leidt tot

knowhow. Voor Binderholz betekent dit

een goede start met een goede

uitbreiding van hun Lieksa-locatie in

samenwerking! “Na voltooiing

Finland.

van de ontmanteling moet de
hal schoongeveegd worden.

De basis voor deze opdracht zijn de zeer

Vervolgens wordt in deze hal een

goede referenties in de branche en de

champignonkwekerij gevestigd.”

succesvolle, doelgerichte gesprekken
tussen de twee partijen. Het project is

Om het project, dat meerdere maanden

een samenwerking tussen Convoi GmbH

duurde, optimaal in de afzonderlijke

en Convoi International.

stappen uit te voeren, werden vijf
projectgroepen met doelstellingen

“Het bijzondere aan deze verhuizing is

gevormd. Montageleider Rene Wachholz:

dat alle staalconstructies en machines

“We hebben het Team Zaag toevoer,

van de zagerij volledig aan elkaar

Team profielen, Team houtsorteerlijn

zijn verbonden zijn, letterlijk aan

100 en lijn 200 en het Team vrachten.”

elkaar gelast. Over de demontage

Project:
Project nr.:
Naam:
Locatie:
Periode:
Medewerkers:
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moest daarom wel twee keer worden

Samen met de montageleider

nagedacht”, aldus Wiel van Wissen,

Wilfried Pahl heeft hij de projectgroepen

projectmanager van Convoi. Om dit op

gecoördineerd. Wiel van Wissen voegt

te lossen en de laswerkzaamheden in de

toe: “Onze klant spreekt Duits.

Binderholz Nordic Oy
Verplaatsing van een zagerij van Nederland naar Finland

hermontage in Finland te verminderen,

Veel Oostenrijkers werken zelf in Finland.

zijn we in overleg gegaan met onze

Dit vergemakkelijkt communicatie en

18200302
verplaatsing van een zagerij
ontmanteling in Katwijk in Nederland en hermontage in Lieksa in Finland
februari - november 2018
maximaal 25 professionals

klant en de uitvoerende architect.

samenwerking.”
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2018: HET JAAR VAN DE

ZIEKENHUISVERHUIZINGEN
Specialisme werpt zijn vruchten af

De verhuizing van het Erasmus Medisch Centrum

CONVOI VERHUIST DIT VOORJAAR HET ERASMUS MEDISCH CENTRUM IN ROTTERDAM.

in Rotterdam is een omvangrijke operatie.
De nieuwe locatie geeft onderdak aan de afdelingen

HET IS DE EERSTE IN EEN REEKS VAN VIER GROTE ZIEKENHUISPROJECTEN DIE CONVOI

van de oude hoofdlocatie, maar ook aan afdelingen

IN 2018 ZAL UITVOEREN IN NEDERLAND EN BELGIË. ‘WE HEBBEN IN DEZE SECTOR EEN

die over verschillende locaties in de stad zijn verdeeld.

SPECIALISME OPGEBOUWD EN DAT GAAN WE DE KOMENDE JAREN UITBOUWEN

Alle afdelingen komen nu samen in één duurzaam en

IN NEDERLAND EN DAARBUITEN.’

toekomstbestendig gebouw.
‘Dit voorjaar starten we met de tweede fase van
het project, vertelt Mark Koppenberg, commercieel
manager van Convoi Nederland. ‘Het eerste gedeelte
van het project hebben we vijf jaar geleden succesvol
uitgevoerd.’
Ook in deze tweede fase vroeg het project een lange
en intensieve voorbereidingstijd. ‘Er komt nogal wat
kijken bij een ziekenhuisverhuizing’, gaat Koppenberg
verder. ‘Het gaat om grote hoeveelheden facilitaire
goederen, zoals meubilair en voorraden, maar ook om
medische apparatuur, ICT apparatuur, onderzoeks- en
laboratoriummaterialen, medische archieven,
medicijnen en niet te vergeten… de patiënten.’

MET BED EN AL DE
VERHUISWAGEN IN!
Een ziekenhuis kan geen dag dicht.
De verhuizingen vinden plaats terwijl artsen en
verplegend personeel hun taken blijven uitvoeren.
In iedere ziekenhuisverhuizing komt een moment dat
de patiënten van het ene naar het andere gebouw
overgebracht moeten worden. ‘Dat is altijd een
spannende gebeurtenis, zeker voor de patiënten zelf.
Zij worden met bed en al de verhuiswagens ingereden,
sommige inclusief werkende medische apparatuur.
We voeren altijd eerst een proefverhuizing met
patiënten uit. In Rotterdam is die prima verlopen.
De proefpatiënten werden nog wat misselijk door het
stoppen en optrekken van de verhuiswagen,
maar tijdens de echte patiëntenverhuizing zorgt de
politie ervoor dat we vrije doorgang door de stad
krijgen. Alle stoplichten staan voor ons dan op groen.’
Niet alleen het patiëntenvervoer vergt speciale aandacht,
ook voor het transport van medische en laboratorium  
apparatuur moet je de juiste kennis en kunde in
huis hebben. Hierbij worden de hoogste mogelijke
voorzorgsmaatregelen genomen omdat de apparatuur
erg gevoelig is en niet mag beschadigen door schokken
of stoten.
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TIJDELIJK LOGISTIEK CENTRUM

SPOREN VERDIEND

Convoi ondersteunt ziekenhuizen ook in de

In de voorgaande jaren voerde Convoi al meer grote

inrichtingfase met het plaatsen en installeren van

ziekenhuisverhuizingen uit: onder meer het

de nieuwe inrichtingsitems. Van meubilair tot nieuw

Maasstad Ziekenhuis - eveneens in Rotterdam-,

te plaatsen medische apparatuur.

het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Isala
Ziekenhuis in Zwolle.

Vanuit een tijdelijk logistiek centrum wordt de regie
gevoerd over alles wat er het ziekenhuis binnenkomt

‘We hebben de afgelopen jaren veel expertise

en geïnstalleerd moet worden. Zo wordt gezorgd

opgedaan als het gaat om ziekenhuisverhuizingen.

dat alles goed op elkaar is afgestemd en processen

Daardoor hebben we in deze sector een goede naam

gestroomlijnd blijven verlopen. Convoi kan hierdoor

opgebouwd. Je zou kunnen zeggen: we hebben onze

de tijd tussen de oplevering van het gebouw en de

sporen verdiend.’

In 2018 gaat Convoi ook verhuisprojecten

‘We zijn trots dat we door de ervaring en expertise

uitvoeren voor het Prinses Máxima Centrum

die we met de Nederlandse ziekenhuizen hebben

in Utrecht en het Ommelander ziekenhuis in

opgebouwd, ook een Belgische aanbesteding

Groningen. ‘In Utrecht verzorgen wij de verhuizing

hebben gewonnen. Wat ons betreft is het een

en inrichting van het Prinses Máxima Centrum

opmaat naar andere Europese landen.

voor Kinderoncologie op een nieuwe locatie op

We hebben in deze sector inmiddels veel

de campus in Utrecht. In Groningen zorgen we

specialisme opgebouwd en dat specialisme

voor de integratie van twee ziekenhuis naar een

kunnen we exporteren.

nieuwe locatie net buiten de stad.’
Ik weet zeker dat we met onze know how een

EUROPESE MARKT

goede kans maken op de Europese markt’,
aldus Mark Koppenberg.

Convoi gaat eind 2018 ook het ziekenhuis in
Mechelen (België) verhuizen. Het Algemeen

verhuizing zo een flink stuk inkorten.
De positieve resultaten bij voorgaande

Ziekenhuis Sint Maarten gaat van drie oude

ziekenhuisprojecten zorgden voor vertrouwen

locaties naar een grote nieuwbouw locatie.

bij andere ziekenhuizen.
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the inside

MILLIMETERWERK
VOOR EEN STAALGIGANT
Convoi verplaatste een complete onderhoudslijn voor Tata Steel in IJmuiden. De afstand?
Niet meer dan een paar honderd meter. Toch was er een intensieve voorbereiding nodig.
Bepaalde onderdelen moesten namelijk op een tiende millimeter nauwkeurig worden terugplaatst.
Hijs- en montagewerkzaamheden
Bij Tata Steel, een bedrijf dat
7 miljoen ton staal per jaar
produceert, denk je niet meteen aan
precisiewerk. Toch was dat wel een
van de uitdagingen in het werk dat
Convoi uitvoerde. ‘Onze opdracht
was het verplaatsen van een deel
van de onderhoudslijn voor grote
machineonderdelen waarin vloeibaar
staal wordt omgezet in stalen plakken
van 20 cm dik’, legt Marc Smeets uit,
een van de projectmanagers
van Convoi.
De onderhoudslijn beslaat een gebied
van 60 x 40 meter en bestaat uit
stands met stalen werkgalerijen
van 2 verdiepingen.
‘We hebben zoveel mogelijk
onderdelen van de onderhoudslijn
in z’n geheel met de bestaande
halkraan verplaatst, zodat de
montagewerkzaamheden tot een
minimum werden beperkt.
Dat deden we niet voor niets.
Om een beeld te schetsen:
de stands – de basisonderdelen –
moesten bij het terugplaatsen op
0,1 millimeter worden uitgelijnd.’
Intensieve voorbereiding
De onderhoudslijn moest wijken voor
een nieuwe continue gietmachine.
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Hiervoor werd een stuk aan de
bestaande hal bijgebouwd en moest
de onderhoudslijn van de noordkant
van de hal naar de zuidkant worden
verplaatst.
‘Een afstand van niks, maar er is
heel veel werk aan vooraf gegaan’,
gaat Smeets verder. ‘We hebben
eerst een haalbaarheidsonderzoek
voor de opdrachtgever uitgevoerd.
Na opdrachtverstrekking hadden
we uiteindelijk zes weken de
tijd om de voorbereiding uit te
voeren. Bovendien kregen we
kort voor de opstart van deze
voorbereidingswerkzaamheden het
dringend verzoek van Tata Steel
om de operationele periode – het
daadwerkelijke verplaatsen van
de machine- met 40 procent te
verkorten van vijf naar drie weken.
Een krappe doorlooptijd voor zo’n
complex project. We hebben voor
alle werkzaamheden uitgebreide
werkinstructies geschreven en een
zeer getailleerde planning opgesteld.
Daarnaast moesten we onze eigen
medewerkers instrueren en een aantal
onderaannemers selecteren.’
Goal zero!
De grote uitdaging in dit project
was de samenwerking met al die
externe partijen. ‘We werkten met

onderaannemers voor onder meer
meetwerkzaamheden en hydraulische
(de)montage. Door de verplaatsing
van de onderhoudslijn moesten er
ook bouwkundige en constructieve
aanpassingen worden gedaan aan
de staalconstructie. Ook daarvoor
schakelden we onderaannemers
in. Op de topdagen hadden we
een ploeg van dertig mensen in de
dag- en nachtdienst. Onze taak als
hoofdaannemer was natuurlijk om de
werkzaamheden van alle partijen goed
en veilig op elkaar af te stemmen.
We hebben daarom gedurende de
looptijd van de werkzaamheden on
site een Convoi-coördinatiecentrum
ingericht. Van daaruit stuurden
we onze eigen specialisten en alle
onderaannemers aan, zodat alle
processen goed op elkaar aansloten.’
Die samenwerking verliep uitstekend,
waardoor de onderhoudslijn binnen
de afgesproken tijd weer operationeel
was.
‘En zoals gebruikelijk was het weer
goal zero! Het project is zonder
incidenten verlopen en waren geen
veiligheidsissues’, sluit Smeets af.
‘Dat laatste is voor de opdrachtgever
– en voor Convoi – essentieel.’
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HOE KRIJG JE 160 TON ?
IN EEN KLEINE BUNKER
Op de health campus in Maastricht wordt

mee te denken over de mogelijkheden van plaatsing

momenteel een Proton-bestralingskliniek gebouwd.

en installatie van de apparatuur.

PA SSEN EN METEN

met positief geladen deeltjes: protonen.

‘De bestralingsapparatuur moest worden geplaatst in een

Met de tekeningen die Scheffers kreeg van het ziekenhuis is hij aan het

Convoi plaatst en installeert de zware en

kleine bunker’, vertelt Frans Scheffers, Convoi’s specialist

rekenen gegaan. ‘Het was een hele puzzel, maar uiteindelijk vond ik

geavanceerde apparatuur die hiervoor wordt gebruikt.

in het plaatsen van medisch apparatuur. ‘Mevion maakt

een manier om de cyclotron naar binnen te kunnen hijsen. Het was echt

relatief compacte bestralingsapparatuur, maar het

passen en meten.  Collega’s Reinold Hofsink en Simon Spinnler,

Het Zuidoost-Nederland Protonentherapiecentrum-

grootste onderdeel, de cyclotron, weegt met een

die voor een andere opdrachtgever in de Verenigde Staten waren,

onderdeel van Maastro Clinic die in consortium werken

lengte van 6 meter en een doorsnee van 2 meter,

zijn nog naar Mevion in Massechusetts gevlogen om de apparatuur te

met het Maastricht Universitair Medisch Centrum - is een

toch ruim 48 ton. De cyclotron is de deeltjesversneller

bekijken en enkele details te checken. Uiteindelijk kregen we het plan

van de tot nu toe drie geplande centra in Nederland

die de elektrisch geladen protonen hun hoge snelheid

rond en kon Mevion ons definitief de plaatsingsopdracht gunnen.’

voor bestraling met protonen. Dit is een revolutionaire

geeft. Daaromheen moeten - om het even simpel te

De apparatuur werd vervolgens in 15 stuks 40 ft. zeecontainers

techniek, waarbij tumoren heel precies kunnen worden

schetsen - ook allerlei buizen worden aangelegd die

vanuit Amerika naar de haven in Rotterdam gestuurd.

bestreden en de kans op restschade aan gezond weefsel

de protonen transporteren van de deeltjesversneller

aanzienlijk minder wordt. Het Amerikaanse bedrijf

naar het bestralingsapparaat. Alles bij elkaar weegt het

‘We hebben een deel opgeslagen in ons warehouse in Utrecht.

Mevion Medical Systems levert de apparatuur voor de

hele apparaat 160 ton. Mevion stelde mij de vraag om

Het zware onderdeel, de cyclotron, hebben we dichterbij de

gloednieuwe bestralingskliniek in Maastricht.

te berekenen of het überhaupt mogelijk was om de

projectlocatie opgeslagen, vanwaaruit we flexibeler zwaar transport

Mevion betrok Convoi al vroeg in het traject om

apparatuur in die bunker te kunnen plaatsen.’

naar Maastricht konden organiseren.’

Bij Proton-therapie worden kankerpatiënten bestraald
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1200-TONS KRAAN

TIE
ELEKTRISCHE INSTALLA

De apparatuur wordt in fases opgebouwd in Maastricht.

De plaatsing van cyclotron verliep uiteindelijk

De grootse uitdaging - het plaatsen van de cyclotron -

vlekkeloos. Inmiddels zijn ook andere onderdelen

is inmiddels achter de rug. Om de deeltjesversneller in

geplaatst. De gefaseerde plaatsing en installatie van

de bunker te plaatsen werd gebruikgemaakt van een

de apparatuur, tot aan de overdracht aan de kliniek,

1200 tons kraan, met een totale mastlengte van 93 meter.

neemt in totaal acht tot negen maanden in beslag.

Het gewicht van de cyclotron was, inclusief de hijshaak,

Scheffers: ‘We denken in het hele proces zo veel

48.8 ton en moest over een afstand van 52 meter over

mogelijk met de opdrachtgever mee. Zo hebben we

verschillende gebouwen gehesen worden.

- bijvoorbeeld door een alternatief hijsplan aan te
bieden - ervoor gezorgd dat het ziekenhuis maar

‘Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad om deze

één keer gedeeltelijk ontruimd hoeft te worden.’

kraan te mogen plaatsen. We  hebben een vergunning

Convoi Electrical & Automation voert - eveneens

bij de gemeente aan moeten vragen’, vertelt Scheffers.

gefaseerd - de elektrische installatie van het project uit.  

‘Ook is er door de hoogte en de reikwijdte van de kraan
- en het feit dat de landingsbaan van Maastricht-Airport
op nog geen acht kilometer lag - contact geweest

VOLGENDE

ELEKTA EN PHILIPS

met de luchthaven, EuroControl en de Inspectie van
Leefomgeving en Transport om luchtverkeersincidenten

Het project voor Mevion heeft inmiddels ook een

Convoi heeft inmiddels veel ervaring opgebouwd als het gaat om

te voorkomen. Bovendien moesten we contact

vervolg gekregen. Mevion exporteert proton-apparatuur

het plaatsen en installeren van grootschalige medisch-technische

opnemen met de exploitant van het helidek,

naar Europa, maar ook naar het Verre Oosten.

apparatuur. Voor Elekta Cancer treatment plaatst en installeert Convoi

omdat de aanvliegroute van de traumahelikopter

Convoi is gevraagd om te participeren in het

radiotherapeutische apparatuur door heel Europa. ‘Dat hebben we onder

op slechts 228 meter van de hijskraan lag.’

vooronderzoek voor de levering aan een ziekenhuis

meer gedaan in Londen en in Tübingen in het zuiden van Duitsland’

in Singapore, met de mogelijkheid deel te nemen

vertelt Scheffers. ‘In Odense (Denemarken) zijn we nu halverwege een

aan de eventuele daadwerkelijke installatie.

project en in Uppsala (Zweden) zijn we net begonnen. De opbouw van
de bestralings- en scanapparatuur neemt in totaal zo’n acht tot negen
maanden in beslag en wordt in tien fases uitgevoerd.’
Voor Philips Healthcare plaatst Convoi CT-scanners en zogenoemde
nucleair-medisch apparatuur. ‘Voor Philips voeren we ook deïnstallaties
uit van oudere scanapparatuur die gerefurbished worden en vervolgens
de markt weer op gaan. We zijn de afgelopen jaren bezig geweest in de
Benelux, Frankrijk en Scandinavië. Ik verwacht veel aanvragen uit die
hoek de komende jaren. Kortom, onze activiteiten in de medische sector
zullen de komende jaren sterk toenemen’, aldus Scheffers.
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the spot

SLIMME
OPLOSSING
BESPAART
MONDI
TIJD EN
GELD

Convoi plaatste voor

haalt. Bovendien is het duurder

Daarnaast hebben we de hijsbalken

papierproducent Mondi in hun

en neemt het veel tijd in beslag.

van het liftsysteem verlengd van

fabriek in Tsjechië een nieuwe

Daarom vroeg de opdrachtgever

18 naar 20 meter. Over de meest

elektriciteitsgenerator.

of wij een andere oplossing

precaire stukken hebben we de

Lastige bijkomstigheid:

konden bedenken.’

generator niet aan het liftsysteem

de nieuwe generator was twee

laten hangen, maar over de

keer zo groot en twee keer zwaar

Druk verdelen

als de oude. Bovendien bestond

Holani ging aan het rekenen om een

de fabriek uit verschillende levels,

manier te vinden om de generator

Op deze manier konden we

wat de opdracht nog

met een gewicht van 103 ton toch

voorkomen dat er een gat in het

gecompliceerder maakte.

via de vloer te plaatsen. Holani: ‘Het

dak gemaakt moest worden met

grootste probleem was de vloeren

alle gevolgen van dien.

hijsbalken vervoerd.’

Mondi produceert in Štetí, in het

het gewicht niet konden houden.

noorden van Tsjechië, voornamelijk

Bij die 103 ton kwam namelijk ook

‘Mondi was ons zeer erkentelijk.

papieren verpakkingsmaterialen.

nog eens het eigen gewicht van

Deze oplossing scheelde hen veel

In de fabriek staan vier generatoren van

het 24 ton wegende liftsysteem,

geld en tijd. Bovendien konden

Siemens die elektriciteit produceren

waarmee Convoi de generator

twee van de vier oude generatoren

van de hitte die vrijkomt bij het

intern ging verplaatsen.

blijven doordraaien tijdens onze

verbranden van het restmateriaal

‘De moeilijkheid was namelijk dat de

Dat gewicht samen was te zwaar

werkzaamheden, waardoor het

van het productieproces.

generator qua formaat en gewicht

voor de plateaus waarover wij de

fabrieksproces niet stil kwam te

De energie wordt gebruikt voor het

het dubbele was in vergelijking met

generator moesten verplaatsten.

liggen’, aldus Holani.

eigen productieproces en verkocht

de oude. Voor de nieuwe generator

Uiteindelijk hebben we een systeem

aan een Tsjechische energieleverancier.

was een nieuw plateau gebouwd,

bedacht waarmee we de druk van de

De nieuwe generator - die veel groter

maar om dat te bereiken moesten

generator beter konden verdelen.

en efficiënter is - kan twee oude

we de generator over een afstand

We hebben stempelplaten

generatoren vervangen.

vervoeren met verschillende levels.

ontworpen, waardoor de druk van

De vaste transporteur van Siemens

We gingen van level 0 naar – 1 en

de generator niet in het midden

in Tsjechië, Fracht FWO, schakelde

vervolgens naar + 7. Daar kwam

van de plateaus kwam te liggen,

de hulp van Convoi in om de generator

bij dat de fabriekshal volstond met

maar aan de vier uiteinden.

te lossen en te plaatsen. De opdracht

tanks en pompinstallaties en er

werd uitgevoerd door Peter Holani,

overal buizen liepen waar we ook

project manager van Convoi Slowakije,

rekening mee moesten houden.

in samenwerking met Miloš Drahňák

Mondi hield rekening met het

(Convoi Slowakije) en Martin Kokeš

scenario dat de generator via een

(Convoi Tsjechië).

gat in het dak geplaatst zou moeten

Onwenselijke situatie

worden. Een onwenselijke situatie,
want de fabriek in Štetí is namelijk al

‘Een van de meest uitdagende

decennia oud. Je weet niet wat je op

klus die we hebben uitgevoerd’,

je hals haalt als je een stuk dak eraf

zo omschrijft Peter Holani dit project.
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BELANGRIJKE
OPDRACHT VAN
SIEMENS IN
DE HOOFDSTAD
BERLIJN

Na lange en succesvolle onderhandelingen

het binnenbrengen van de eerste machine.

kreeg Convoi het contract voor de verplaatsing

In aanvulling op de coördinatie van de

van de productie van turbinebladen van Berlijn

monteurs, elektriciens, supervisors, software

naar Boedapest in Hongarije. Een speciaal

engineers en landmeters, zowel in Duitsland als

project dat een precies tijdschema vereiste.

in Hongarije, kwam een ander niet alledaagse

De basis voor deze opdracht zijn de goede

aspect om de hoek kijken. Het transport

relaties tussen Convoi GmbH en de Siemens Groep

van de machines vereiste een uitgebreide

en de succesvolle projecten die in de afgelopen

coördinatie met de autoriteiten. De politie

jaren zijn uitgevoerd.

escorte, verkeersmaatregelen, bovenleidingen,
verkeerslichten, statische brug berekeningen,

Er zijn meer dan 50 machines verplaatst van

spoor tests en zelfs hoorzittingen van de

verschillende fabrikanten (Mägerle, Heller,

spoorwegmaatschappijen, zijn door Convoi  

Hermle, Mitsubishi, enz. in afzonderlijke stappen.

afgestemd met de autoriteiten. Dit is slechts

De volledige relocatie van deze zeer complexe

een deel van de ongewone uitdagingen van

verwerkingsmachines die in het μ-bereik opereren,

dit speciale project.  Al met al is dit project,

vereist de meest nauwkeurige registratie.

dat begin 2019 moet worden afgerond,

Naleving van de hoge veiligheidsvoorschriften en

een omvangrijke, spannende en uitdagende

interne instructies vereisten dagelijkse updates.

taak voor Convoi.

Het werd spannend in Boedapest. De nieuwe hal
zou precies 2 dagen voor de datum klaar zijn
waarop ons assemblageteam zou beginnen met

Project:

Siemens Berlin PG 2020
Verplaatsing van turbinebladproductieinstallatie

Projekt-Nr.:
Benaming:
Plaats / staat:
Periode:
Medewerkers:

17204501
verplaatsing van turbinebladproductieinstallatie
van Berlijn / Duitsland naar Boedapest / Hongarije
februari 2018 - maart 2019
10-15 monteurs inclusief Software en
landmeetkundige ingenieurs
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location

La Réunion

PRINTING PRESS
IN PARADISE
Convoi plaatst en vervangt drukpersen voor het Duitse bedrijf Koenig &

TRANSPORT VANUIT INDIA

Het technisch plan werd vooraf tot in detail met

Naast het plaatsen van de machine hebben de

Bauer AG door heel Europa. Maar soms ligt ‘Europa’ net wat verder dan

Rob Diederen, project manager

opdrachtgever KBA afgestemd. ‘Het liftsysteem was

Convoi specialisten ook de staalconstructies en bij

je denkt. Zo plaatsten de specialisten van Convoi ook een drukpers op

van Convoi International,

nodig om de drukwerken - met een gewicht van 36 ton -

behorende bordessen om de machine gebouwd.

La Réunion, een tropisch stukje Frankrijk in de Indische oceaan.

was verantwoordelijk voor onder

te kunnen plaatsen. Voor de 38 ton wegende droger,

meer het technisch plan en kreeg

die boven de drukpers geplaatst moest worden,

‘Moeilijkheid bij deze opdracht was dat de drukpers

Koenig & Bauer AG - afgekort KBA - is de op een na grootste

de opdracht de logistieke planning

hadden we de mobiele kranen nodig. Vooral het plaatsen

in een lage en krappe ruimte werd neergezet.

drukpersfabrikanten ter wereld. Het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in

op zich te nemen. ‘Het is een hele

van de droger was een hoofdbreker in dit project.

Hoe verder en hoger we kwamen met de constructie,

Würzburg is gevestigd, is een vaste opdrachtgever van Convoi International.

puzzel geweest om te bepalen op

Daar is heel wat teken- en rekenwerk in gaan zitten. ’

hoe minder ruimte er was en hoe lastiger het voor ons

‘We werken al jarenlang samen met KBA’, zegt Reinold Hofsink, commercieel

welke manier we het benodigde

manager van Convoi International. ‘We demonteren, verplaatsen en

materiaal het beste naar La Réunion

HARD WERKEN

machine worden geplaatst. Daarvoor hebben we nog een

monteren bestaande persen en plaatsen en monteren nieuwe persen voor

konden vervoeren. Uiteindelijk

De uitvoering van het project werd opgedeeld in twee

extra verdiepingsvloer op de staalconstructie geplaatst.

opdrachtgevers van KBA in heel Europa. Binnen Convoi hebben we een

hebben we ervoor gekozen om

fases, een van zes weken en een van twee weken.

De droger (met een afmetingen van 13,0 x 3,5 x 3,0

aantal specialisten die deze machines talloze keren hebben geïnstalleerd.

ons eigen 360 tons liftsysteem

Een Convoi team van vier man werkte op La Réunion

meter) is met een mobiele kraan boven op de balken

Zij voeren deze werkzaamheden uit in alle uithoeken van het continent,

van Convoi India, vanuit de Convoi

om de machine te plaatsen, op te bouwen en uit te

van het liftsysteem geplaatst. Vervolgens is deze via

maar voor een Franse opdrachtgever van KBA kregen we een aanvraag

vestiging in Pune, naar La Réunion te

lijnen. Een van de “gelukkigen” was voorman Louis Klok.

de rails naar binnen gebracht en boven op het bordes

op heel speciale locatie: La Réunion. Dit eilandje tussen Madagaskar en

laten verschepen. Dat was de kortste

Hoewel, de term “gelukkige” wil hij meteen maar even

gerold. Er was behoorlijk wat inventiviteit voor nodig,

Mauritius is een overzees departement van Frankrijk. KBA wilde dat onze

klap. Ander materieel hebben we

nuanceren. ‘Het was een unieke ervaring, maar tijd om

maar het is gelukt.’

specialisten ook voor deze klus ingezet zouden worden. Een buitenkans

vanuit Nederland in een 40 ft container

daar van de natuur te genieten of op een palmstrand te

voor onze mannen, maar logistiek een ingewikkelde klus.’

laten verschepen. Hoogwerkers,

liggen, was er nauwelijks. We hebben er vooral heel hard

mobiele kranen, en heftrucks hebben

gewerkt.’

werd om te manoeuvreren. De droger moest boven de

we lokaal ingehuurd.’
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D     E

IT-OPDRACHT ROCKWOOL

MINIMALE VERSTORING,
MAXIMALE SERVICE!
CONVOI ELECTRICAL&AUTOMATION LEGT BIJ ROCKWOOL MOMENTEEL 1800 NIEUWE

Rockwool, gevestigd in Roermond, is wereldmarktleider

‘We plannen onze werkzaamheden zoveel mogelijk

NETWERKPUNTEN AAN. EEN ENORME OPERATIE. OP HET UITGEBREIDE BEDRIJFSTERREIN

in steenwol-isolatiemateriaal. Convoi E&A heeft bij dit

om het productieproces van Rockwool heen’,

bedrijf on site een vaste groep medewerkers die er

vult Marco Franssen, projectmanager bij Convoi E&A

permanent technische werkzaamheden uitvoeren.

aan. ‘Het Convoi E&A team kent alle ins & outs.

100 KILOMETER AAN KOPERNETWERK VERVANGEN. HET CONVOI TEAM KENT GOED

Deze E&A-medewerkers zijn nauw met Rockwool

We weten waar en bij wie we moeten zijn en op

DE WEG OP HET TERREIN EN DAT ZORGT ERVOOR DAT DE KLUS EFFICIËNT KAN

verbonden. De relatie stamt uit de Imtech-tijd,

welke afdeling we wanneer het beste aan de slag

WORDEN UITGEVOERD.

het bedrijf dat Convoi in 2016 overnam.

kunnen om zo min mogelijk oponthoud te veroorzaken.

‘De grote expertise die deze specialisten in de

Wij onderhouden ook zelf het contact met het

loop der jaren hebben opgebouwd, zorgt ervoor

hoofdkantoor van Rockwool in Denemarken,

dat we nu, naast de reguliere werkzaamheden,

waar de hoofdserver van het bedrijf draait.

ook 1800 nieuwe netwerkpunten aanleggen’,

We nemen Rockwool zoveel mogelijk werk uit

zegt Anthony Linckens, manager E&A.

handen. We hebben één contactpersoon die

‘Zo’n IT-opdracht zou je logischerwijs eerder bij een

intern aankondigt, waar wij aan de slag gaan.

IT-bedrijf neerleggen, maar onze E&A-specialisten

Verder hebben ze er geen omkijken naar.

hebben het voordeel dat ze het bedrijfsterrein als hun

Voor dit project geldt echt: minimale verstoring

broekzak kennen. En dat is een groot pluspunt als

en maximale service.’

WORDT HET 7,5 KILOMETER LANGE GLASVEZELNETWERK VERNIEUWD EN BIJNA

je bedenkt dat het bedrijfsterrein een paar vierkante
kilometer beslaat. Bovendien zijn onze medewerkers

Toegevoegde waarde

ook op de hoogte van het productieproces en

De uitvoertijd loopt van januari tot november dit jaar.

bekend met de organisatiestructuur en bedrijfscultuur.

Gemiddeld werken 10 man aan het netwerk project.

Na aanbesteding bleek dat Convoi deze opdracht

‘Mooi dat we het vertrouwen van Rockwool hebben

effectiever en efficiënter uit kan voeren dan een

gekregen om deze klus uit te voeren’, sluit Anthony

IT-bedrijf dat deze domeinkennis niet heeft.’

Linckens af. ‘ We hebben hier echt onze toegevoegde
waarde kunnen laten zien; enerzijds zijn we bekend

Weinig oponthoud

met het industriële karakter van de opdrachtgever,

Om 1800 nieuwe netwerkpunten aan te kunnen

anderzijds hebben we de benodigde elektrotechnische

leggen, worden onder meer 37 nieuwe Patchkasten

en IT-expertise. Een combinatie die we in de toekomst

geïnstalleerd, 7,5 kilometer glasvezelkabel vernieuwd

ongetwijfeld vaker zullen kunnen toepassen.’

en meer dan 100 kilometer netwerkkabel vervangen.
Zo’n 80 procent van de netwerkaansluitingen komen
in de kantoren van Rockwool, 20 procent op het
aangrenzende fabrieksterrein.
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OCÉ ZIET VOORDEEL IN COMBINATIE
RELOCATIONS EN E&A
PRINTERFABRIKANT OCÉ GAF CONVOI DE OPDRACHT OM EEN VAN DE PRODUCTIELIJNEN TE VERPLAATSEN.
CONVOI BLEEK DE ENIGE AANBIEDER DIE IN STAAT WAS DE LIJN TE DEMONTEREN, HERMONTEREN,
INSTALLEREN EN TE PROGRAMMEREN. ‘HIER WORDT DE MEERWAARDE VAN DE INTEGRATIE VAN DE
DIVISIES RELOCATIONS EN E&A GOED ZICHTBAAR.’

‘Océ fabriceert onder meer (maatwerk)printers en
kopieermachines voor de zakelijke markt en toebehoren,
zoals toners en inktpatronen’ vertelt Anthony Linckens,
manager Electrical en Automation (E&A). ‘Sinds Océ is
overgenomen door het Japanse Canon vergroot het bedrijf
de productie in inkt en krimp het de tonerproductie
in. Twee tonerproductielijnen, die verdeeld waren over
twee fabriekshallen, werden hierdoor samengevoegd
in één productiehal. Dat betekende dat een complete
productielijn op het eigen terrein moest worden verplaatst.’

Besturingssysteem verbeterd
Het gehele Convoi projectteam bestond uit zo’n 20
medewerkers. Eerst vond de demontage en hermontage
van de productielijn plaats, daarna volgde de bekabeling,
het aansluiten en het softwarematig programmeren
van de besturingssysteem van de machine. ‘We
hebben het besturingssysteem meteen geüpdate en
enkele verbeteringen aangebracht. Vervolgens werd de
gehele productielijn up and running opgeleverd aan de
opdrachtgever.’

Convoi Industriële Verhuizingen (IV) heeft voor Océ,
dat gevestigd is in het Limburgse Venlo, in het verleden
hijswerkzaamheden verricht. Het printerbedrijf vroeg
Convoi ook voor deze opdracht een offerte uit te brengen,
juist nu Convoi is uitgebreid met een divisie voor
elektrische installatie en automatiseringsoplossingen.
‘Océ was op zoek naar een leverancier die de complete
opdracht uit kon voeren’, gaat Linckens verder.
‘Die opdracht bestond uit het demonteren, hermonteren,
installeren en programmeren van de productielijn. Kortom,
een opdracht die de Convoi divisies IV en E&A uitstekend
voor hun rekening kunnen nemen. Convoi bleek overigens
de enige aanbieder te zijn die de complete opdracht
aan kon nemen en op die manier de klant volledig kon
ontzorgen. Het voordeel van de integratie van beide
divisies kwam hier heel goed uit de verf.’

Maakindustrie
‘Met deze opdracht hebben we bijgedragen aan een
efficiencyslag binnen Océ’, sluit Linckens af. ‘Océ is een
van de pijlers onder de maakindustrie in Limburg.
Convoi is van oudsher nauw verbonden met de
maakindustrie in Zuid-Nederland. Voor ons is het dus
goed om te zien dat dit bedrijf, door hun strategie aan
te passen, de productie in eigen huis houdt. Zo blijft de
maakindustrie ook in toekomst behouden in deze regio.
Bij Océ hebben we laten zien dat wij een integrale
opdracht, waarbij verschillende technische disciplines
geïntegreerd worden, prima aan kunnen. Ik denk dat we
met deze opdracht een mooi voorbeeld hebben voor
soortgelijke bedrijven in de Zuid-Nederland,
en natuurlijk daarbuiten.’
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demand
‘Die zijn door onze medewerkers stuk voor stuk
afgestoft, gekwalificeerd en gecategoriseerd,
zodat er geen chemicaliën naast elkaar werden
vervoerd die op elkaar kunnen reageren. Een intensief
en riskant klusje. Dat gebeurde natuurlijk onder
strenge voorwaarden, met veiligheidskleding en in

Safety first:
verhuizing van een
universitaire chemie-afdeling
DE VERHUIZING DIE CONVOI UITVOERDE VOOR DE UNIVERSITEIT IN ERLANGEN WAS ER NIET EEN VAN LANGE
PASSEN SNEL THUIS. INTEGENDEEL. VOOR DE FACULTEIT SCIENCE WERD ONDER MEER EEN ONGEKENDE
HOEVEELHEID – 10.000 FLESSEN EN POTTEN – MET CHEMICALIËN VERHUISD. EEN OPDRACHT VOOR SPECIALISTEN.
EN VOOR MANNEN MET EEN VASTE HAND.

aanwezigheid van blusmateriaal.’
Rivaliteit
Het lukte zonder problemen om de werkzaamheden
binnen de gestelde tijd uit te voeren. Sollet:
‘De goede voorbereidingen van onze voormannen
hebben daar zeker aan bijgedragen. En wat ook een
beetje heeft meegelopen: er heerste een studentikoze
rivaliteit tussen de twee afdelingen, Organische
chemie en Farmacie. De een wilde sneller klaar zijn en
beter georganiseerd zijn dan de ander. Dat kun je als
projectmanager natuurlijk goed gebruiken.
We werden zelfs gevraagd om uiteindelijk een

Voor de Friederich Alexander Universiteit Erlangen-Neurenberg (FAU)–

Stoffige kelder

gelegen in de Duitse deelstaat Beieren – verhuisde Convoi eind vorig jaar

Projectmanager Armand Sollet -

de afdelingen Organische chemie en Farmacie & levensmiddelen chemie.

die er verantwoordelijk voor was

De afdelingen verhuisden van twee oude panden in de binnenstad naar

dat dit project binnen de gestelde

een nieuw gebouw op de universiteitscampus net buiten de stad.  

twee weken werd uitgevoerd -

‘Een opdracht die Convoi op het lijf was geschreven’, vertelt Reinold

schoof twee ervaren voormannen

Hofsink, commercieel manager van Convoi International. ‘Het ging hier

en site supervisor Ton van Ommen

namelijk zowel om een kantoor- en laboratoriumverhuizing en om verhuizing

vooruit om de universiteit te

met gevaarlijke stoffen. Dat zijn drie onderdelen waar Convoi sterk in is.

helpen met de organisatie van de

We hebben de FAU dan ook snel kunnen overtuigen dat Convoi de juiste

verhuizing.  ‘Mannen die gewend

partij was om deze opdracht uit te voeren. Onze eerdere ervaringen met

zijn om in een academische

laboratoriumverhuizingen, inclusief gevaarlijke stoffen, voor onder meer de

omgeving te werken’, vertelt Sollet.

TU Delft , Shell en DSM, hebben daar zeker aan bijgedragen.’   

‘die de organisatiestructuur en

winnaar aan te wijzen, inclusief pogingen tot
“positieve beïnvloeding” met een kratje bier.
Dat schetst overigens meteen de goede verstandhouding
tussen medewerkers van Convoi en die van de
universiteit. Helaas voor de afdeling Organische chemie
moesten we – ondanks hun gulle gift – Farmacie als

Uni Erlangen:
in afwachting van beeld

KICK-OFF VERHUIZING  

LANDSLABORATORIUM
IN BERLIJN

In navolging van de opdracht voor de
universiteit van Erlangen gaat Convoi ook het
Landeslabor Berlin-Brandenburg verhuizen,
een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat
advies geeft op het gebied van onder meer
gezondheid, medicijnen en milieu.
‘De verhuizing vindt plaats in maart 2019’
vertelt Reinold Hofsink, ‘maar de kick-off
voor deze opdracht heeft dit voorjaar al
plaatsgevonden. De voorbereidingen zijn in
volle gang. Het is een omvangrijke opdracht,
waarbij we ook nauw moeten samenwerken met
de leveranciers van de laboratoriumapparaten
die daar staan opgesteld. Die tien maanden
voorbereiding hebben we dus zeker nodig.’
Daarnaast lopen er nog een aantal andere
aanvragen van lab- en chemieverhuizingen in
Duitsland. ‘Met name in de universitaire wereld.
Ik verwacht dat Convoi daar de komende jaren
erg actief zal zijn.’

winnaar uitroepen.’ De FAU heeft aan het einde van
het project zijn waardering naar Convoi uitgesproken
over de uitgevoerde werkzaamheden en een aantal
aanbevelingen bij andere universiteiten gedaan.

werkcultuur daar goed kennen.
Strenge veiligheidseisen

Zij hebben onder andere geholpen

Convoi’s expertise bij dit soort verhuisprojecten liggen,

met het inpakken van het glaswerk

naast specifieke logistieke kennis, vooral op het gebied van

en de laboratoriumapparatuur.’

veiligheid. ‘Laboratoriumverhuizingen vragen om een speciale aanpak’,

De grootste uitdaging in deze

vervolgt Hofsink, ‘zo gebruiken we speciale schokabsorberende materialen

opdracht zat ‘m echt in de

voor het glaswerk en de precaire apparatuur en werken we met rolcontainers

verhuizing van de voorraad

op luchtbanden in plaats van op hardnylon wielen. Daarnaast moeten alle

chemische stoffen. In een stoffige

chemicaliën onder ADR-condities worden verhuisd. En dat heeft nogal wat

kelder stonden 10.000 flessen

consequenties. Onze gecertificeerde medewerkers moeten alle gevaarlijke stoffen

en potten met verschillende

aan de hand van speciale pak- en transportlijsten verhuizen.’   

chemicaliën.
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Prysmian productielijn:

Externe partijen

ontmanteld,
herbouwd
En verbeterd!

De productielijnen werden door Convoi op de nieuwe locatie niet

Prysmian, de grootste producent van kabels en

met enige tussenpozen, een half jaar in beslag nam

leidingen wereldwijd, opende begin 2018 een

en waar gemiddeld met vijftien man aan werd gewerkt.

alleen gemonteerd, maar ook geïnstalleerd. Dat betekende dat zowel
waterleidingen als de elektrische bekabeling als de luchtdruktoevoer
werden aangesloten. Convoi huurde hiervoor externe specialisten in.
‘Deze constructie, waarbij de specialisten hun werkzaamheden onder
onze supervisie uitvoerden, was een van de redenen dat Convoi de
opdracht gegund kreeg van Prysmian. De andere aanbieders wilden de
opdracht onder verschillende bedrijven verdelen. Wij waren de enige
partij die als hoofdaannemer de volledige opdracht konden uitvoeren.
Dat wil zegen dat wij de specialisten rekruteerden, de werkzaamheden
coördineerden en verantwoordelijk waren voor al het benodigde
equipement.’ . . .

nieuwe fabriek Prešov, in het oosten van Slowakije.
Convoi was verantwoordelijk voor demonteren,

‘We hebben allereerst de productielijnen in relatief kleine

monteren en installeren van de bestaande

onderdelen ontmanteld’, zegt Peter Holáni, projectmanager

productielijnen. Een opdracht die vroeg om

van Convoi Slowakije. ‘De grootste onderdelen wogen niet

improvisatie en flexibiliteit.

meer dan 8 of 9 ton. Voor ons doen valt dat qua gewicht wel
mee. De moeilijkheid zat ‘m echter in de opbouw van de lijn

Prysmian, dat in Prešov kabels voor de telecommarkt

in de nieuwe fabriek. De onderdelen moesten heel precies

produceert, verhuisde van twee gehuurde panden naar een

worden uitgelijnd. We hebben het hier echt over millimeter

eigen nieuw gebouwde fabriek. Convoi kreeg de opdracht

werk. Bij sommige onderdelen ging het zelfs

om twee productielijnen van ieder 80 meter van de oude

om een honderdste millimeter. Precisiewerk dat door onze

naar de nieuwe locatie te verhuizen. Een project dat,

eigen Convoi-medewerkers vakkundig is uitgevoerd.’
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. . . ‘De samenwerking met de onderaannemers verliep heel goed.
‘De onderlinge verhoudingen waren uitstekend. We wisten goed gebruik
te maken van elkaars expertise. En dankzij de dagelijkse meetings die onze
voorman organiseerde verliepen de werkzaamheden van de verschillende
specialisten gestroomlijnd.’

Improvisatie
Die goede samenwerking werd nog belangrijker toen, gedurende de loop
van het project, de opdracht steeds gecompliceerder werd. Prysmian besloot
namelijk om tijdens de opbouw van de productielijn meteen technische
verbeteringen te laten aanbrengen.
‘Die verbeteringen zaten niet de aanvankelijke scope. We hebben daardoor
veel moeten improviseren en herhaaldelijk onze planningen moeten
aanpassen. Gelukkig vonden we die flexibiliteit ook bij onze onderaannemers,
zodat we de volledige opdracht naar wens van de opdrachtgever hebben
kunnen uitvoeren.’

YOUR BEST MOVE
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www.convoi.com

