
De bouw van de Afsluitdijk was een heroïsche klus, bijna  
100 jaar geleden. De versterking van de dijk die nu 
plaatsvindt, is eigenlijk nog veel uitdagender. Met de nieuwste 
technieken wordt de dijk toekomstbestendig gemaakt. Van 
Heck mag een steentje bijdragen.

Samen met opdrachtgever Van Oord 
is een efficiënte manier bedacht om 
slib van de bodem te verwijderen. Dat 
moet gebeuren om ruimte te maken 
voor betonnen constructies waarmee 
de dijk verbreed wordt. Jeroen van 

Heck legt uit: “Met een techniek die 
lijkt op WID (Water Injection Dredging) 
creëren we een wolk slib in het water. 
De getijdestroming voert vervolgens 
het slib af. Een doodsimpel trucje om 
een historische klus te klaren.”

SLIM TRUCJE BIJ HISTORISCHE 
AFSLUITDIJK

Dit is een impressie van het nieuw te bouwen stadion van de Engelse voetbalclub Everton. Het komt op de plaats van het historische 
Bramley-Moore Dock. Van Heck zorgt er mede voor dat de bal hier over enkele jaren kan rollen. Lees het artikel onderaan deze pagina.

foto: www.evertonfc.com

Nóg een wereldrecord: Windpark 
Friesland is ‘s werelds grootste 
windmolenpark op een binnenmeer. 
89 Kabels met een totale lengte van 
92 kilometer zijn door Van Oord met 
behulp van de pompen van Van Heck 
in de bodem van het IJsselmeer gejet. 
De jetting-techniek nog even in het 
kort: de pompen zorgen voor een 
krachtige waterstraal die een geul in de 
bodem vrijmaakt. Een injector legt daar 
vervolgens de kabel in.

BETROUWBAARHEID IS EEN EIS

De Nieuwe Waterweg bij Rotterdam is 
het Suezkanaal van Nederland. Daar 
mag niets misgaan, anders heb je snel 
een file aan containerschepen en een 
miljardenschade. Het was aan Van 
Oord – met het hoofdkantoor op een 
steenworp afstand aan de Nieuwe 
Maas – om in opdracht van Tennet een 
kabel door de bodem van deze drukke 

vaarroute te trekken. De kabel verbindt 
het offshore windpark Hollandse Kust 
met een hoogspanningsstation. Het 
werk moest ’s nachts gebeuren in 
maximaal acht uur tijd, anders loopt het 
scheepsvaartverkeer onherroepelijk vast. 

De DPPG800’s en DPPG700’s zijn 
uitgerust met splitcases en zorgden 
ervoor dat Van Oord snel en 
probleemloos een kabel maar liefst 

vijf meter diep door de bodem van de 
Nieuwe Waterweg kon trekken. Jeroen 
van Heck: “We hebben ze ook wel op 
acht meter gelegd; het gaat gewoon 
wat langzamer, maar het principe blijft 
gelijk. Mede door onze langdurige 
samenwerking met deze klant en 
opgebouwde ervaring hadden we het 
volste vertrouwen dat we ook deze klus 
konden klaren.”

WERELDRECORD: DEBIET VAN 11.000 M3/UUR
Al eerder werd in de NewsSplash over wereldrecords geschreven; deze keer is het 
een feit: wéér heeft de sterkste en grootste dieselpomp van Van Heck een record 
gevestigd. De HK800 noteerde een debiet van bijna 11.000 m3/uur! Inmiddels staan 
er vier van deze krachtpatsers klaar in de verhuurvloot. Of beter: meestal zijn ze aan 
het werk overal op de wereld waar ze onder andere voor jetting worden ingezet. 

HISTORISCH DOCK  
MAAKT RUIMTE VOOR VOETBAL

Voor het renoveren van gemalen weten aannemers en 
waterschappen Van Heck prima te vinden. Zo is al veel 
ervaring opgebouwd; ervaring die van pas komt. Ieder project 
heeft wel een specifieke uitdaging. Zoals ook dat van de 
renovatie van het monumentale gemaal Halfweg bij Giethoorn.

Twee diesel aangedreven HK500’s 
konden de functie van het uit 1937 
daterende gemaal een halfjaar 
overnemen, zo was berekend door 
Van Heck. Ter plekke bleek de bodem 

vrij zwak; het was de vraag of de rode 
pompen niet zouden wegzakken. Door 
slim reken- en onderzoekswerk kon de 
installatie toch veilig geplaatst worden.

VEEL ERVARING MET RENOVATIE 
GEMALEN

De naam doet het al vermoeden: het 
is een oud dock, uit de Victoriaanse 
tijd, dat ruimte moet maken voor het 
moderne voetbal. Dat dit belangrijker 
wordt gevonden, blijkt uit het feit dat de 
stad Liverpool haar plek op de Unesco 
erfgoedlijst ervoor opgeeft.

Het besluit is definitief. In opdacht van 
Boskalis Westminster pompt Van Heck 
het stortwater af tijdens het vullen van 
het dock met zand. Zoals altijd zal Van 
Heck de werkzaamheden naar behoren 
uitvoeren. En met veel toewijding van 
engineer Daan die zeker een wedstrijd 
van Everton zal meepikken.

De grootste voetbalfans in het team van Van Heck wilden mee naar dit project. Want het is voor de 
bouw van het nieuwe stadion van Everton. De ‘people’s club’ uit Liverpool ruilt het aloude Goodison 
Park in voor het nieuw te bouwen Bramley-Moore Dock Stadium. 

VAN HECK HELPT VOETBALCLUB EVERTON
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Bij ’s werelds grootste staalproducent 
ArcelorMittal in Gent loop je niet zomaar 
het terrein op. Engineers van Van Heck 
hebben dan ook eerst een uitgebreide 
cursus gedaan voordat dit mogelijk was. 
Het heeft zich uitbetaald, want meerdere 
malen bleken de rode pompen daar een 
oplossing te bieden voor problemen.  
Het telefoonnummer uit Noordwolde 
staat bovenaan de lijst van de 
plantmanager in België. 

Ook in België: bij een grindwinput van 
Steengoed Projecten vormde kwelwater 
een kwelling: het kwam te snel omhoog. 
Het werk moest doorgaan, dus of de rode 
pompen van Van Heck met gezwinde 
spoed konden afreizen. Uiteraard; 
binnen 24 uur was een gloednieuwe 
HK400 operationeel op locatie. Deze 
geluidgedempte dieselpomp werkt 
milieuvriendelijk door het gebruik van 
AdBlue.

MOOI WERK OP EEN MOOIE PLEK

SERVICE-ENGINEER HILKO RAPPORTEERT
Een persoonlijk verhaal van Hilko Diever, een trouwe service-engineer van Van Heck.

INTERNATIONAAL WERK:  
OOK IN BELGIË

Voor Friezen en Nederlanders is dit een 
beroemde plek: de tegeltjesbrug. Op 
ruim zevenduizend tegeltjes prijken 
oud-deelnemers aan de legendarische 
schaatstocht die onder deze brug 
doorgaat. Pal naast dit monument staat 
een gemaal dat gerenoveerd moest 
worden. In opdracht van Schot Infra 
plaatste Van Heck er twee elektrische 

pompen die de functie van het gemaal 
tijdelijk overnamen. De geavanceerde 
besturingsunit Van Heck Connect 
zorgde ervoor dat er geen extra 
stroomtoevoer nodig was, wat direct ook 
kostenbesparend werkte. De engineers 
van Van Heck hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de prachtige brug 
van dichtbij te bewonderen.

“Wir brauchen zwei mahl Ø 1200 
Heber.” Zo luidde het verzoek vanuit 
Oberhausen. Van Hecks grootste 
hevelinstallatie is er eentje van Ø 1000. 
Maar Van Heck zou Van Heck niet zijn 
om niet direct ‘nee’ te zeggen. Na wat 
rekenwerk bleek de klus geklaard te 
kunnen worden met één Ø 1000 plus 
één Ø 1200. En die laatste heeft Van 
Heck gewoon even gebouwd, mede 
door gebruik te maken van goede, 
lokale leveranciers. In een paar weken 
was de hevelinstallatie operationeel. 
Dat het werk vervolgens plots een paar 
maanden werd uitgesteld, deerde niet. 
Jeroen van Heck constateert droog: 
“We hebben nu, voor zover ik kan 
nagaan, de grootste hevelinstallatie 

van Nederland. Altijd handig.” 
Wapenfeit: ter plekke overbrugt maar 
liefst ruim 23.000 m3 water per uur 
een hoogteverschil van 1,2 meter om 
ruimte te maken voor de aanleg van 
een regenwaterretentiebassin.

DE ROMEIN GROEP

Ook in Meerstand, Groningen is de 
keuze gevallen op groen, goedkoop, 
stil en simpel: een hevelinstallatie met 
drie hevels overbrugt een afstand van 
200 meter om de Borgsloot tijdelijk om 
te leiden. In goede samenwerking met 
De Romein Groep en het Waterschap 
heeft de installatie daar 14 weken 
probleemloos continu ruim 7.000 m3 
water per uur verplaatst.

DIT KAN VAN HECK NIET:  
NEE ZEGGEN

COMPUTERBESTURING KLAAR VOOR  
DE TOEKOMST

“Iedere klus is weer bijzonder, en 
sommige zijn nóg specialer. Zoals deze in 
Liverpool, waar een sluis leeggepompt 
moest worden. Het spannende voor 
mij was het feit dat de gloednieuwe 
besturingsunit meeging; een ontwerp 
waar ik mijn ziel en zaligheid in heb 
zitten.”

“Het avontuur begon al thuis, waar ik op 
basis van tekeningen uit de jaren vijftig 
een plan van aanpak moest maken. En 
ik moest natuurlijk getest worden; we 
zaten middenin de coronapandemie. 
Met een negatieve test op zak, kon ik 

afreizen naar Groot-Brittannië. Daar zat 
ik op het werk in een bubbel; het enige 
dat ik daar niet deed, was slapen.”

“We hadden berekend dat twee 
elektrisch aangedreven AFP-600 pompen 
de klus moesten kunnen klaren. Maar 
na twee uren onafgebroken pompen, 
was het waterpeil nauwelijks gezakt! 
Wat bleek: de lekken in de oude 
deuren waren veel groter dan voorzien. 
Samen met opdrachtgever Ravestein 
werd de oplossing gevonden door er 
extra sluisdeuren voor te plaatsen. 
Daarna ging het volgens plan: na 16 

uren non-stop pompen was de bodem 
in zicht; één pomp bleef draaien om 
lekwater weg te houden.”

“Thuis hebben we natuurlijk 
uitentreuren getest met de 
PLC-besturing, maar om onze ontwerpen 
in de praktijk zo goed te zien draaien, 
vervulde me eerlijk gezegd wel met 
trots. Trots die ik teruggekomen 
nauwelijks kon delen, omdat ik eerst tien 
dagen in thuisquarantaine moest. De 
langste tien dagen van mijn leven; ik ben 
toch liever aan het werk!”

Van Heck heeft een nieuwe generatie besturingscontainers voor pompsets ontwikkeld. Met de 
PLC-besturingscontainer zijn elektrische maar ook dieselpompen aan te sturen. Geavanceerde 
computers zorgen ervoor dat er nooit een slag teveel wordt gepompt, waardoor systemen zo  
zuinig mogelijk en dus milieuvriendelijk werken. De eerste test in Liverpool is glansrijk doorstaan.

Jeroen van Heck is enthousiast: “Met 
onze nieuwe generatie besturings - 
containers is alles wat je kunt bedenken 
mogelijk. Toerentallen kun je naadloos 
regelen, de installatie reageert op 

waterdruk en waterstanden, het verbruik 
kan begrenst worden, primary- 
secondary-opstellingen… alles is in te 
stellen. En dat vanaf elke bedenkbare 
werkplek op een laptop via 4G! Mijn 

collega’s hebben een sterk staaltje van 
moderne technologie geleverd.”

ELEKTRISCHE POMPSPREAD NAAR 

DUITSLAND

Er was een briljant stukje engineering 
voor nodig om tonnen water met 
minimaal 2.800 m3/uur door 7,5 
kilometer leiding te pompen. Vooral 
omdat tweederde ervan door een 
natuurgebied loopt, waar geluid taboe 
is. Na wat vernuftig reken- en tekenwerk 
door de mannen van Van Heck is gekozen 
voor elektrische pompen met frequentie-
omvormers en dieselgeneratoren. Een 
handig weetje hierbij: in Duitsland is 
door subsidies diesel voor generatoren 
goedkoper dan diesel voor pompen. 
Gebruikmakend van deze kennis is veel 
op kosten bespaard.

Enkele getallen: 7,5 km leiding, debiet 
van 2800 m3/uur, 10 uur per dag, 5 
dagen per week, 13 maanden lang, drie 
elektrische pompen (EPP200-PHK500).

Hilko Diever

Hilko Diever, 
service-engineer  
van Van Heck:  
“Ik ben trots op  
deze besturingsunit,  
waar ik mijn ziel  
en zaligheid  
in heb liggen.”
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