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Veiligheid

Bijzondere onderhoudsklus 
op een tankenpark

Vanuit een controle werd begin september geconstateerd dat een 
leidingdeel op Tankenpark 3 bij Sabic vervangen moest worden. Om 
precies te zijn: een bluswaterheader en battery limit afsluiters. Dit 
kan niet zonder meer en een plan van aanpak is door EdeA opgesteld, 
waarin staat hoe deze voorzieningen veilig uit bedrijf genomen en 
vervangen kunnen worden. Ron Dirrix, dayshift supervisor Sabic, 
vertelt: “Voordat je dit gaat aanpakken, moet er eerst een nood-
voorziening aangelegd worden, om te zorgen dat er bij calamiteiten 
toch genoeg bluswater met voldoende druk is. Voor dit tankenpark 
moet bijvoorbeeld altijd zo’n 1,5 miljoen liter water per uur  
beschikbaar zijn. Daar zijn zeer strenge eisen binnen Chemelot voor, 
ook van overheidswege. Daarom werken EdeA en Sabic nauw samen 
met de brandweer, Sitech.” 

Noodvoorziening
Nico Thoen, senior werkvoorbereider Brandweer Sitech, vertelt:  
“We zijn direct met EdeA en Sabic gaan nadenken hoe we een 
noodvoor ziening konden treffen. Er valt namelijk een hoop capaciteit 
weg en hoe compenseer je dat? Waar haal je het water vandaan en 
hoe krijg je het hier? Een hele verantwoordelijkheid! John Smid,  
senior werkvoorbereider manufacturing EC&P van EdeA, kwam op 
het ingenieuze idee om het water via slangen aan te voeren en via 
twee groot vermogen hydranten naar de headers te voeren.” 
De vraag was natuurlijk: is dat wel mogelijk? Zo ja, hoeveel meter  
slangen van een bepaalde druk en hoeveel bluswaterpompen heb  
je daarvoor precies nodig? Daarvoor heeft product engineer  
Astrid Smeets van EdeA berekeningen gemaakt. Astrid: “Het idee van 
John bleek inderdaad uitvoerbaar te zijn. Er was drie kilometer slang 
voor nodig, met een diameter van 150 mm.” 

Plan van aanpak 
John stelde op basis van de berekeningen van Astrid een stop-
programma op waarin van A tot Z stond welke voorzieningen moesten 
worden getroffen, welke afsluiters wanneer dicht en open moesten, 
enzovoorts. Met huisbaas Sabic en de brandweer is vervolgens 
uitvoerig overlegd of het een veilig plan was. Op een aantal punten 
zijn daarom nog wat aanpassingen aangebracht.” Ron Dirrix: “Wij 
zijn als huisbaas verantwoordelijk voor de veiligheid op ons terrein. 
Daarom willen we dat de slangen netjes en veilig neergelegd worden 
en dat onze installaties veilig blijven. De slangen staan onder druk, 
dus is het belangrijk om te zorgen dat er geen ongelukken kunnen 
gebeuren. Het bijzondere van deze klus is, dat er veel gediscussieerd 
is en dat er goed naar elkaar geluisterd is. Want je moet elkaar wel op 
één lijn zien te krijgen. Toen het plan helemaal definitief was, heb ik 
als huisbaas mijn handtekening eronder gezet en kon het circus gaan 
draaien.”

“In één nacht tijd hebben we drie kilometer slangen 
over het terrein aangelegd“

Slangenpark
Sitech had weliswaar een paar kilometer van de gewenste slangen 
op voorraad, maar niet voldoende, want er moesten ook meters 
slangen overblijven voor onvoorziene calamiteiten. Dus ging  
Nico elders op zoek naar slangen. Na een landelijke oproep via regio-
nale brandweerkorpsen kwam hij terecht bij een bedrijf in het Friese 

Op Tankenpark 3 van Sabic liggen allerlei vloeistoffen 
en gassen opgeslagen in tanks. Iedere tank is voorzien 
van een sprinklerinstallatie en blusvoorzieningen. 
Dat is wettelijk verplicht. Met deze installaties wordt 
de veiligheid gewaarborgd, maar daarnaast wordt 
een intensief inspectieprogramma uitgevoerd om de 
kwali teit van het leidingwerk te borgen. Na inspectie 
moeten leidingen soms vervangen worden. Dit gebeurt 
tij dig om de integriteit van het systeem te borgen.
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Lemmer. Nico: “Daar hebben we in totaal twee kilometer slangen  
opgehaald. In één nacht tijd hebben we drie kilometer slangen over 
het terrein aangelegd en netjes afgewerkt. Het werk moest binnen 
twee weken klaar zijn, in verband met de stop van de Olefins 4 (NAK-4). 
Al met al was dit de grootste noodvoorziening die we ooit bij Sabic 
hebben uitgelegd. Overigens ging het oprollen van de slangen veel 
minder snel dan het uitleggen ervan. Dat kun je begrijpen.” 

In de put
De werkzaamheden moesten op heel slecht toegankelijke plekken 
gebeuren, namelijk in smalle putten. Locatiecoördinator  
Martin in ’t Veld had het toezicht over de operatie. “De voorbereiding 
met Marco Decrauw, werkvoorbereider OSBL bij EdeA en A.HAK, en 
daarna de uitvoering van het karwei zijn allemaal goed en veilig  
verlopen. Wij waren ook nauw betrokken bij het overleg over de 
juiste aanpak. Mijn taak was met name toezien en controleren of 
alles goed verliep.” 
Om de leidingen te vervangen, moesten de mensen van A.HAK de put 
in. A.HAK is het bedrijf dat voor EdeA ondergrondse lekkages oplost. 
Marco Decrauw: “Op basis van de tekening van EdeA hebben we zelf 
twee grote verdelers (headers en manifolds) moeten maken. Het 
vervangen van het leidingdeel in de put was zeker geen gemakkelijke 
klus.” Marcel Queis, installatiecoördinator OBL van EdeA, vult aan:  
“Wij moesten de veiligheid waarborgen. Als er een calamiteit mocht 
optreden, dan is de veiligheid van de mensen in de put zorg nummer 1. 
Mijn taak als installatiecoördinator was vooral om de vergunning bij 
de huisbaas te regelen, de benodigde menskracht te regelen en de 
gesprekken te hebben met alle disciplines. Ik was de contactlijn voor 
iedereen.” 

Geslaagde klus
Ron: “Veiligheid was en is de hoofdzaak. Het was goed om te zien dat 
iedereen begrip voor elkaar had. Af en toe moest A.HAK bijvoorbeeld 
wachten om verder te kunnen. Daar had niemand een probleem 
mee, want je doet het voor de veiligheid. Daar gaan we op Chemelot 
heel serieus mee om. En terecht.” Martin vult aan: “De klus is perfect 
geslaagd, mede dankzij het goede onderlinge contact en het juiste 
verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen.”

Van links naar rechts: Marco Decrauw, Astrid Smeets, 
Martin in ’t Veld, Marcel Queis, Ron Dirrix en Nico Thoen


