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Projectie
De stand van zaken op het gebied van projecten.

Vervangen bluswaterpompen
Vanwege het einde van de levensduur van 
de huidige bluswaterpompen voorzieningen 
op het Chemelotterrein zal EdeA op de 
locaties Beekerveld en Kerensheide in totaal 
vier diesel aangedreven zescilinder Scania
motoren plaatsen. Deze zijn voorzien van 
natuurlijke aanzuiging, turbo oplading en 
ladeluchtkoeling. Per bluswatervijver zorgen 
twee motoren voor de aandrijving van 
twee verticale turbinepompen. Capaciteit 
per pomp is 900m3/h, bij 8,5 bar werkdruk. 
Oplevering vindt plaats in het eerste  
kwartaal van 2014. Op de foto’s ziet u 
vergelijkbare installaties.

Nieuw schakelstation
In augustus 2013 is het nieuwe schakel
station SS1MS2 bouwkundig opgeleverd. 
Zie voorbeeldfoto.  
Het gebouw is ontworpen in samenwerking 
met Fudura en Tebodin, waarbij functionali
teit, kwaliteit en lifetime kostenbeheersing 
de belangrijkste uitgangspunten waren. De 
firma Laudy heeft het gebouw gerea liseerd. 
De komende periode wordt de 10 kV  
installatie gemonteerd en vervolgens aan
gesloten op het elektrisch distributienet. 
Het schakelstation vervangt het oude 
schakel station SS1MS2 dat medio 2015 
gesloopt wordt. 
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Fudura en EdeA werken al zestien jaar samen
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Fudura	en	EdeA:		
E-power	to	Chemelot
Fudura, onderdeel van Enexis, voert op Chemelot al zestien jaar het onderhoud 
en beheer uit aan de OBL (outside battery limit) elektrische installaties en netten 
van EdeA. Van midden- tot hoogspanning, soms ook laagspanning. Oorspronkelijk 
gebeurde dit onder de naam MEGA-Limburg, later werd het Essent, weer later 
Enexis en sinds 2012 zijn de activiteiten op klantterrein gebundeld in het bedrijf 
Fudura, onderdeel van Enexis. Naast het werk voor EdeA biedt Fudura diensten 
aan voor andere site-users, zoals meten van energieverbruik, advies over energie- 
infrastructuur en verhuur van technische bedrijfsmiddelen.

project activiteiten is onder anderen  
engineerE Mark Timmermans van EdeA 
verant woordelijk. Hij coördineert de 
bedrijfs voering van het Edistributienet; 
Fudura is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het werk en voor de veiligheid. Mark:  
“Sommige bedrijven vinden het vreemd  
dat Fudura zelfs onze elektrische installaties 
veilig en paraatstelt. Daarbij stuiten we 
soms op onbegrip, maar wij beschikken niet 
over voldoende capaciteit en voor Fudura is 
dit corebusiness. Het is een bewuste keus. 
En gegeven de situatie de beste keus.” 

Samen optrekken 
Ook bij grote, complexe projecten trekken 
Fudura en EdeA samen op. Uiteraard zijn 
de taken duidelijk verdeeld en heeft EdeA de 
regie en controle. Voorbeelden van projecten 
zijn: de nieuwbouw van schakelstation 
Neerbeek, HSS2 en de vervanging van het 
gietijzeren HSschakelmateriaal.  
Mark Timmermans: “Het leuke is dat we 
elkaar gewoon als collega’s zien. Een paar 
jaar terug hadden we bijvoorbeeld een 

fikse storing op de locatie Zuid. Dan zie je 
dat Fudura en EdeA met vereende krachten 
optrekken. Alsof het één bedrijf is.”  
Appie Najja vult aan: “We zijn nu ook bezig 
met de introductie van LOTOTO. Dus op 
het gebied van extra veiligheid staan onze 
neuzen dezelfde richting op.”

Optimalisatieslag
Op dit moment zijn er plannen om enkele 
wijzigingen in de samenwerking aan te 
brengen. Peter Oligschlaeger: “EdeA wil  
netplanning OBL, oftewel de netplanning  
Edistributie, weer naar zich toe trekken. 
Dat ligt nu voor een groot deel bij Fudura. 
We hebben hier een geschikte afdeling voor, 
waar we deze activiteiten in kunnen inte
greren. Tegelijkertijd willen we het beheer 
en onderhoud van de middenspannings
installaties IBL (inside battery limits) aan 
Fudura uitbesteden. Dan heb je de sterktes 
van beide partijen optimaal benut. Fudura 
beschikt over een mooi team van 25 man 
op de site met vooral de focus op uitvoering, 
terwijl wij vier personen aan de engineering
kant hebben. Dat is een optimalisatieslag die 
op dit moment in de pen zit. Organisatorisch 
levert dit veel voordelen op.”

Samenwerking binnen Chemelot 
Het werk dat de Chemelottak van Fudura  
voor EdeA doet, is dedicated aan de 
Chemelotsite. Zijn er problemen, vragen 
of wensen, dan is EdeA het aanspreekpunt 
voor de bedrijven op Chemelot. Tom Maes:  
“EdeA is momenteel onze grootste opdracht 
gever op het Chemelotterrein. Maar ik 
zie nog wel mogelijkheden op het gebied 
van IBLEwerk bij andere siteusers, zoals 
metingen van energieverbruik, advies over 
energieinfrastructuur en verhuur van  
technische bedrijfsmiddelen. We hebben  
de kennis en expertise en we zitten al op 
het terrein, dus aanrijtijden zijn er niet.”

volop in en kunnen bedrijven op dat gebied 
dus ontzorgen.” Peter Oligschlaeger,  
manager Technologie bij EdeA, beaamt dit.  
“De planning en de uitvoering van het 
preven  tief onderhoud, het correctief onder
houd, de storingen en de budgettering 
gebeuren door Fudura. Natuurlijk kijkt onze 
productafdeling Elektriciteit nauwkeurig 
mee en is er regel matig overleg met Fudura. 
Een belangrijk voordeel is dat we geen 
zorgen over elektriciteitsdistributie hebben 
en dat we via Fudura aanspraak kunnen 
maken op de specialistische kennis die zij 
zelf bezitten en die binnen de Enexisholding 
aanwezig is.” 

Groot vertrouwen 
Fudura Intermediate voert veel taken voor 
EdeA uit. Appie Najja, manager Inter
mediate Chemelot: “Wij lossen bijvoorbeeld 
zelfstandig storingen op, we lopen ook 
wachtdiensten (mee) en we verrichten 
specialistische diagnostische metingen, 
waaronder PDmetingen (partial discharge) 
aan de assets van EdeA. De samenwerking 
gaat zo ver dat ook het huisbaasschap van 
de schakelstations aan ons is gedelegeerd. 
Binnen Chemelot is dat vrij uniek.”  
John Meijers: “Wij geven Fudura veel 
vrijheid en verantwoordelijkheid, maar 
dat vertrouwen moeten ze natuurlijk wel 
waarmaken. Formeel bekijken en bespreken 
we vier keer per jaar de kpi’s volgens de 
uitbestedingsovereenkomst, waaronder: 
VGMperformance, aantal storingen,  
reali satie versus planning activiteiten, 
beoordeling onderaannemers en analyse 
van opgetreden storingen. Daarnaast  
hebben we wekelijks overleg over de  
planning en praktische zaken.” Voor  
de afstemming van onderhouds en 

Langdurige samenwerking
De samenwerking tussen EdeA en Fudura  
stamt uit 1997. Opmerkelijk genoeg kennen  
sommige medewerkers van EdeA de voor
geschiedenis van Fudura heel goed. Dat illu
streert ook wel de kruisbestuiving die er is.  
Zo herinnert productmanager Elektriciteit  
en Estoringsdienst John Meijers van EdeA 
zich goed hoe de samenwerking is ont
staan. Hij werkte toen nog niet bij EdeA, 
maar bij MEGALimburg: “Voor EdeA was 
elektriciteits distributie geen corebusiness, 
voor MEGALimburg des te meer. Daarom 
besloot EdeA dit uit te besteden aan  
MEGALimburg, dat twee jaar later met 
andere energiebedrijven fuseerde tot Essent. 
Toen het netwerkbeheer in Nederland in 
2008 losgekoppeld moest worden van 
energie productiebedrijven – conform de 
Wet onafhankelijk netbeheer – ontstond 
Enexis uit Essent. En in 2012 bracht Enexis 

alle expertise over commercieel net beheer 
samen in Fudura, zoals het meten en analy
seren van energieverbruik, het verhuren 
van technische bedrijfsmiddelen en het 
adviseren over en het ontwerpen, beheren 
en onderhouden van energieinfrastructuur. 
De overeenkomst van EdeA uit 1997 is nog 
steeds actueel, zij het dat hij tussentijds ge
actualiseerd en marktconform gemaakt is.” 

Specialistische kennis 
Manager Fudura Intermediate Tom Maes: 
“Wij proberen EdeA te ontzorgen. Naast 
onderhoud en beheer van de elektriciteits
distributie, participeren we in projecten, 
leveren we projectleiders en engineers. 
En – wat vrij bijzonder is – we verzorgen 
zelfs de bedrijfsvoering van het 150 kVnet 
van EdeA. Voor de overige netten (midden
spanning en laagspanning) verzorgt EdeA 
de bedrijfsvoering zelf. Wij zijn als gedele
geerd netbeheerder de spin in het web naar 
de grote chemische bedrijven op Chemelot. 
Wij bewaken in feite de continuïteit van  
hun productieprocessen en dat is ook voor 
EdeA van groot belang. Het meeste doen 
we met eigen medewerkers, in extreme 
situaties kunnen we een beroep doen op 
een groter personeelsbestand. Hoewel we 
boekhoudkundig strikt gescheiden zijn van 
Enexis, kunnen we wel gebruikmaken van 
de kennis of schaalvoordelen binnen de 
holding. En omdat we heel veel kennis in 
eigen huis hebben, komen we eigenlijk nooit 
een probleem tegen dat we niet kunnen 
oplossen! Met name midden en hoog
spanning vereisen specialistische kennis,  
die steeds schaarser wordt. Wij zitten daar  

John Meijers

Tom Maes en Peter Oligschlaeger

Van links naar rechts: John Meijers, Appie Najja en Mark Timmermans
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Samenwerken	
onder		
hoogspanning
Elektriciteit komt toch gewoon uit het 
stopcontact en werkt toch eigenlijk 
altijd. Velen zullen er zo over denken en 
er niet bij stilstaan dat er nog een hele 
wereld achter het stopcontact zit en 
dat er nog al wat moet worden gedaan 
om het qua productie en distributie zo 
betrouwbaar te laten werken.

Op een site als Chemelot is dit al  
helemaal het geval, we hebben immers 
een grote hoeveelheid ‘stopcontacten’ 
bij onze klanten, ca. 360 kilometer 
kabels en meerdere schakelstations  
op verschillende spanningsniveaus  
van 2 kV tot 150 kV hoogspanning.

Om dit allemaal betrouwbaar te laten 
functioneren, werkt EdeA al jarenlang 
nauw samen met Fudura, onderdeel 
van Enexis. En met succes en daarom 
tot volle tevredenheid van beide  
partijen. Samen slagen we er immers 
in om het bijna altijd goed te laten 
werken voor onze klanten.

Omdat een betrouwbare elektriciteits
levering voor onze klanten zo belang rijk, 
maar vaak ook onzichtbaar is, vinden 
we dit Synergiek Kwartaalblad een 
mooie gelegenheid om te laten zien 
wat EdeA en Fudura samen voor u doen.

Taco Douma
Directeur EdeA/EPG


