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OC VERHULST LEVERT MEER DAN ALLEEN UNITS

Het VLTC gebouw in Amsterdam (Verkeersleiding Transportbesturingscentrum) van Prorail

wordt dit jaar grondig aangepakt. In dit gebouw, dat in opdracht van NS wordt gerenoveerd,

worden de treindiensten en reizigersorganisatie in de regio Amsterdam geregeld. De vernieuwde

gevel krijgt een meer open karakter doordat de panelen worden vervangen door glas. De

verdiepingen worden bouwkundig en installatietechnisch volledig gerenoveerd, de afdelingen

worden voorzien van nieuwe interieurs en het nieuwe werken wordt geïntroduceerd.

OC Verhulst kreeg in het kader van deze renovatie de

opdracht voor het leveren van 2 nieuwe

luchtbehandelingunits, om een gezonde en frisse

klimaatbeheersing te realiseren.

Een unit werd in één deel besteld, om op het gebouw te

plaatsen. De andere unit is als ATP (assemblage ter

plaatse) besteld: deze wordt in delen geleverd om zo op

te bouwen in de bestaande technische ruimte.

AANPAK VAN HET PROJECT

OC Verhulst werd door Strukton benaderd voor het vervangen van de bestaande

luchtbehandelingsunits. Nadat de gewenste luchtbehandeling was aangeboden, werd er door

onze afdeling Renovatie & Onderhoud een bezoek gebracht aan de locatie. Zo kon ter plaatse

beoordeeld worden wat de mogelijke knelpunten in de levering zouden zijn, wat er geregeld

moest worden betreffende sloopwerk en welke uitdagingen we zouden kunnen verwachten

tijdens de assemblage. Samen met onze vervoerspartner Saan is er gelijktijdig gekeken naar de

aanvoerroutes. Zo hebben wij kunnen constateren dat het vervangen van de units binnen, een
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uitdaging in transport gaat opleveren. Omdat het gebouw in gebruik blijft tijdens de verbouwing,

is planning en timing extra belangrijk.

De levering van de eerste unit is geen probleem, deze

wordt in één deel geleverd en buiten op het dak

geplaatst. De tweede unit moet echter op locatie

binnenin opgebouwd worden. Deze nieuwe unit

vervangt twee oude units die tijdens de opname nog

volledig in gebruik waren.

FIRST IN,
FIRST OUT

De technische

ruimte waar de

tweede unit

opgebouwd

dient te

worden, is groot genoeg. Maar de oude units dienen eerst gesloopt en afgevoerd te worden. Ook

moeten er nog meerdere delen van de luchtkanalen gesloopt worden. Door een derde partij

worden nieuwe CV ketels geleverd. Met de expertise van OC Verhulst en Saan, worden deze ook

direct op de juiste plek geplaatst.

Tijdens de opname op locatie is er met onze opdrachtgever (Strukton) besproken dat OC

Verhulst het volgende zal uitvoeren:

Leveren van twee nieuwe luchtbehandelingskasten (totale debiet van 22.703 m3/h)

Binnen brengen van de onderdelen tbv. de nieuwe unit

Opbouwen (ATP) van de nieuwe unit

Slopen en afvoeren van de oude units

Slopen en afvoeren van delen van de oude luchtkanalen

In bedrijf stellen van de warmtewielen

Afvoeren van oude en binnenbrengen van nieuwe CV ketels

Door het complete traject bij OC Verhulst te leggen, houdt Strukton één aanspreekpunt. De

planning betreffende vervoer (aan- en afvoeren, hijsen en intern transport) is vlekkeloos

verlopen. Om het dak niet te beschadigen tijdens de werkzaamheden, zijn er druk-verdelende

houten elementen gelegd. Door de afbouw van de oude elementen bij Verhulst te leggen, is er

efficiency en tijdwinst in de planning behaald.



COMPLETE
ONTZORGING
BIJ COMPLEXE
PROJECTEN

Zelf ook een

complex

project? De

projectleiders

van OC

Verhulst denken graag met u mee! Neem contact op om

de mogelijkheden te bespreken via 0416-672200 of

a.mels@oc-verhulst.nl 

mailto:a.mels@oc-verhulst.nl
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