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In oktober 2019 is 
gestart met de bouw 
van Hal 6.
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“Wij zijn hiermee volledig toegerust om 
alle equipment die op locaties gebruikt is 
om te inspecteren, te boren of op te 
wekken, professioneel te reinigen zodat 
de bedrijven ze weer veilig en 
verantwoord opnieuw in kunnen zetten”, 
René Elzen, trainee coördinerend 
stralingsdeskundige bij Norsco Group. 
“Voor ons staat veiligheid, duurzaamheid 
en professionaliteit hoog in het vaandel. 
Wij werken zelf volgens ISO 9001, ISO 
14001 en ISO 45001.”

Milieuvriendelijke oplossingen
Norsco Group BV heeft vele jaren 
ervaring in NORM (Naturally occuring 
radioactive Material) decontaminatie en 
specialistische reinigingen in 
onder andere de olie-, gas, geothermie 
en recyclingindustrie. “Met onze kennis 
en ervaring zijn wij als geen ander in 
staat om te voldoen aan de vraag naar 
‘groene’ en milieuvriendelijke 
oplossingen. We adviseren niet alleen 
onze opdrachtgevers, we voeren ook 
reinigingen uit van besmette en 
vervuilde apparatuur en leveren unieke, 
veilige oplos- en reinigingsproducten.” 

‘Veiligheid, duurzaamheid 
en professionaliteit staan 

hoog in het vaandel’

Voorkomen van beperkingen
Norsco Group is een dienstverlener en 
serviceverlener voor opdrachtgevers die 
te maken hebben met ‘gevaarlijke’, 
verontreinigde apparatuur en 
materialen. “De producten en diensten 
die wij leveren voorkomen 
beperkingen in alle facetten. Hoe wij dat 
doen? De afdeling BMS Development 
voert (XRF)-analyses uit in het interne 
laboratorium om te achterhalen welke 
(NORM) contaminatie aanwezig is. 
Vervolgens selecteren we op basis van de 
analyse de juiste ‘groene’ chemicaliën en 
reinigingsproducten. Daarna bepaalt de 
afdeling Cleanstream de perfecte 
reinigingsmethode en duurzame 
afvalbehandeling. Via onze afdeling 
Pipecare inspecteren we de materialen 
en maken we de status inzichtelijk. Met 
deze werkwijze bieden we opdracht-

Norsco Group heeft de bedrijfsactiviteiten in Ter Apel uitgebreid met de bouw van een grote hal, Hal 6. Deze hal, 
van 100 bij 20 meter, bevat alle mogelijkheden om het equipment dat wordt gebruikt in de geothermie, olie- en 
gasbranche, op professionele wijze te decontamineren en eventuele radioactiviteit te ontmantelen.
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gevers een totaaloplossing om hun 
apparatuur en materialen veilig te 
reinigen met duurzame producten. Met 
onze services en producten is Norsco 
Group in staat om vervuiling te 
analyseren, decontamineren en afval te 
minimaliseren!”

Norsco Group biedt: 1. NORM/LSA de-
contaminatie, 2. Chemische reiniging, 
3. Inspectie, 4. Brede range aan groene 
chemicaliën.
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De hal bevat uiteindelijk alle 
mogelijkheden om het equipment 
dat wordt gebruikt in de geothermie, 
olie- en gasbranche, op professionele 
wijze te decontamineren.
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Snel en efficiënt 
bouwrijp maken
 

Loonbedrijf Folkers uit Sellingen is door Norsco 
Groep ingezet om het volledige grondverzet voor 
haar rekening te nemen voor de bouw van Hal 6 in 
Ter Apel. Eigenaar Robert Folkers: “Er was een dijk 
om het terrein heen gelegd die we eerst hebben 
afgegraven. De bomen die erop stonden, hebben 
we gerooid en versnipperd en het hout hebben we 
afgevoerd. De grond hebben we daarna 
afgegraven, verplaatst en gezeefd zodat je die ook 
weer kon hergebruiken. Ook hebben we de klinkers 
en de stenen die er lagen gerooid, zodat de grond 
compleet bouwrijp gemaakt is voor de nieuwe hal 
van Norsco.” 

Mooie opdracht
Voor Folkers, een familiebedrijf dat al midden 
vorige eeuw is opgericht en dat met vijf mensen 
werkt, was het een mooie opdracht. “We werkten 
hierbij ook samen met de firma Roelofs zodat we 
het werk snel en efficiënt konden doen.”

Verlengen en versterken 
bestaande hal
 

HTO Aannemingsbedrijf kwam via Tabak 
Installatietechniek in Ter Apel in contact met Norsco 
Group om Hal 6 te realiseren. “We begonnen in 
oktober 2019 en verwachten medio mei 2020 klaar te 
zijn”, vertelt werkvoorbereider Jasper Nomden. “De 
stalen kolommen van een bestaande hal waren eerst 
afgebroken en vervolgens opgeslagen. Voor ons een 
mooie klus om niet alleen de hal weer precies zo op te 
bouwen, maar ook met een wasplaats van 30 meter 
uit te breiden waarbij oud en nieuw goed moesten 
aansluiten. Ter Apel viel onder een ander windgebied. 
Hierdoor moest de constructie worden versterkt. De 
hal bleek ook niet meer zoals eerst door het maaiveld 
heen gebouwd te worden. De hal staat nu op het 
maaiveld. Dat leverde een winst van een meter hoogte 
op, waardoor de grote heftruck van Norsco er precies 
in paste. Al met al een mooi stukje maatwerk voor 
Norsco.”
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Opdrachtgever
Norsco Group, Ter Apel

Hoofdaannemer
HTO Aannemingsbedrijf, Assen

Loon- en grondverzet
Folkers BV, Sellingen
 

Installateur
Tabak Installatietechniek BV, Ter Apel 

Bouwprogramma
Bouwen hal 6

Bouwperiode
Oktober 2019 - mei 2020

Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2  

De bestaande Hal 6 is 
verlengd en versterkt.
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