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Grootschalige vervanging  
10kV-installaties
In 2013 zijn we gestart met het vervangen 
van 10kV-installaties op de Chemelotsite. 
Het totale vervangingstraject van 10kV- en 
2kV-installaties wordt in een tijdsbestek 
van negen jaar uitgevoerd. De eerste 10kV- 
installaties in de schakelstations Trafo-
gebouw 2 en SS1MS2 zijn recentelijk in 
bedrijf genomen. 
In Trafogebouw 2 is de vervanging gefaseerd 
uitgevoerd omdat een deel van de oude 
installatie tijdens de ombouw in bedrijf 
moest blijven. Voor SS1MS2 is een geheel 
nieuw schakelstation gebouwd waar de 
10kV- installatie is ondergebracht.
Het gebouw is ontworpen door Tebodin en 
gerealiseerd door Laudy. De 10kV-installaties 
zijn geleverd en geïnstalleerd door Ritter. 
Samen met deze partijen en ondersteuning 
van onder andere Fudura en Imtech zijn de 
werkzaamheden naar tevredenheid uitgevoerd.

Vervangen bluswaterinstallaties EdeA
Samen met aannemer Timmermans TBI  
realiseerden we de civiele constructie voor het 
plaatsen van een pompkamer voor twee ver-
ticale turbinedieselpompen. De pompkamer 
is volledig afgemonteerd geleverd door Wijk 
en Boerma Firepacks. Bij deze werkzaam-
heden zijn ook de nodige schoonmaak-
werkzaamheden aan de blusvijver in synergie 
met de afdeling Onderhoud uitgevoerd.  
Maar liefst negentig ritten van de zuig wagen 
waren nodig om al het slib af te voeren. 
Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan het procesbesturingsdeel en 
het glasvezeltracé om de installatie vanuit 
Bedrijfsvoerings centrum Swentibold te  
kunnen starten. Deze werkzaamheden 
worden eind april opgeleverd waarna de 
oude installatie gesloopt wordt. Vervolgens 
wordt het bluswaterpompengebouw op  
Kerensheide van een identieke installatie 
voorzien. Het totale project wordt eind 
augustus 2014 opgeleverd. De foto geeft 
de oude en nieuwe installatie weer. De 
dieseltank, nu nog gekoppeld aan de oude 
installatie, zal deel uitmaken van de nieuwe 
bluswaterpompeninstallatie.
 
Voortgang Bluswaterproject
Sinds begin 2013 werken we op de 
Chemelotsite aan het gedeeltelijk vervangen 
van het bluswaternet. Doelstelling was om 

dit in 2013 af te ronden. Gedurende het  
afgelopen jaar is het projectteam gecon-
fronteerd met diverse uitdagingen, variërend 
van zeer lastige trajecten voor het aanleggen 
van bluswaterleidingen (zie foto) tot leidin-
gen die spontaan lekkages vertoonden op 
het moment dat de grond werd weggehaald.  
De noodzaak van de vervanging was dan  
ook duidelijk.
Dit heeft de nodige consequenties gehad op 
de planning en vereiste een hoge mate van 
flexibiliteit van het projectteam en de uit-
voerende contractors. Bij het stilleggen van 
de werkzaamheden vanwege de kerstvakantie 
bleek dat het projectteam bijna 93% van de 
werkzaamheden heeft kunnen afronden. 
Daarnaast zijn twee trajecten uit het vervolg-
project naar voren gehaald vanwege de  
continuïteit. Hierdoor heeft het projectteam 
de doelstelling om bijna 8 kilometer blus-
waterleiding te installeren kunnen reali-
seren. Met een RTI-rating van ‘0’ bij meer dan 
100.000 bouwplaatsuren een prestatie van 
formaat.
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Streven	naar	nul	incidenten

Verbeteren	van	
de	veiligheids-
performance
De policy- en operational board van Chemelot wil dat alle bedrijven op Chemelot 
hun veiligheidsperformance verbeteren. Hiervoor is een verbeterprogramma 
Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) gestart waar ook EdeA zwart-op-wit 
haar commitment aan heeft gegeven. Paul Govaart (manager Manufacturing), 
Jos Bodden (chef Operaties & Onderhoud IBL) en Jean Storms (chef van de Wacht) 
vertellen hoe EdeA deze verbetering aanpakt. 

LOTOTO-procedure
EdeA werkt sinds een jaar met de LOTOTO- 
procedure (Lock Out, Tag Out, Try Out).  
LOTOTO is een veiligheidsprocedure die  
gebruikt wordt bij alle werkzaamheden 
waarbij veiligstellen van installaties nood-
zakelijk is. “EdeA heeft hiervoor in 2012 een 
eigen systeem opgezet”, vertelt Jean Storms. 
“Het afgelopen jaar hebben we het systeem 
stap voor stap op maat kunnen maken. 
We maken nu bijvoorbeeld verschil in de 
LOTOTO-procedure bij regulier onderhoud 
en bij turnarounds: tijdens een turnaround 
is de hele installatie uit bedrijf en kun je de 
werkwijze iets aanpassen. Dat vereist dan 
weer wel een groter inlevingsvermogen. 
Alle medewerkers hebben een uitgebreide 
training gehad in het LOTOTO-systeem.  
Zij dragen aan de hand van ervaringen  
verbeterpunten aan, waardoor we het  
systeem verder kunnen optimaliseren.” 

Paul Govaart besluit: “De samen-
werking met alle site-users om de 
veiligheidsperformance te verbeteren,  
is een grote stap voorwaarts. We kunnen  
en zullen van elkaar leren!”

Wachttijden geminimaliseerd
In 2012 vond een Leantraject bij de afdeling 
Operaties & Onderhoud plaats, waarvan  
de resultaten in 2013 zijn doorgevoerd.  
Jos Bodden: “Een van de resultaten was 
dat we het afgelopen jaar de productie- en 
onderhoudsbalie anders hebben ingericht, 
om de wachttijden te minimaliseren en de 
veiligheid te vergroten. We hebben de balie 
nu ingedeeld naar categorieën karweien. 
Voor karweien waarbij een heel klein risico 
is, kunnen de werknemers terecht bij de 
snelbalie. Ook zorgen we dat er mensen 
achter de balie staan die dezelfde ‘werktaal’ 
spreken als de mensen die dit karwei komen 
doen. Daardoor kun je risico’s beter inschat-
ten. Het resultaat van deze operatie is dat 
we vorig jaar 80% minder wachttijd hadden, 
waardoor we productiever en met minder 
tijdsdruk hebben kunnen werken. En dat 
laatste zorgt weer voor meer veiligheid.” 

EdeA wil haar prestaties voortdurend  
verbeteren, ook op het gebied van veiligheid. 
Naast continue verbetering van technologie 
en systemen zijn de medewerkers vanuit 
het Sinclair commitmentmodel zodanig 
getraind dat incidenten voorkomen worden. 
Veiligheid begint immers op de werkvloer, 
bij de mensen zelf. Medewerkers kunnen 
niet zomaar beginnen aan een karwei maar 
denken mee over de veiligheidsvoorbereiding. 
Zonder een goede voorbereiding start het 
werk niet. 

Automatismen eruit halen
Paul Govaart: “We streven naar nul inci-
denten. Daarom zijn al onze werkprocessen 
erop gericht dat Plan, Do, Check, Act (PDCA) 
cirkels gesloten zijn, waardoor de organi-
satie voortdurend leert en in ontwikkeling is.  
We volgen niet ‘gedachteloos’ de procedures 
en regels. Ook een nauwe samenwerking 
met onze contractors, met name binnen 
de SEC (Safety Excellence Cooperation), is 
daarom van groot belang. Elkaar aanspreken 
indien dit noodzakelijk is en een ‘actieve’ LMRA 
(Laatste Minuut Risico Analyse) uitvoeren, 
zijn belangrijke aspecten. Tijdens de commit-
menttrainingen zijn de mede werkers onder 
andere getraind in actief leren luisteren, 
inleven in de ander, vragen stellen en 
doorvragen, maar ook in het kijken naar 
feiten, in plaats van aannames doen. Om te 
voorkomen dat het omcirkelen van ‘ja’ op 
het LMRA-kaartje een automatisme wordt, 
voegen we nu een paar open vragen toe.  
We hopen dat iedereen daardoor nog be-
wuster nadenkt over veiligheid. Aan vankelijk 
dachten we dat we een uniform LMRA- 
kaartje op de hele Chemelotsite moesten 
maken, maar juist door de diversi teit in de 
kaartjes, blijven mensen getriggerd.”

Transparant en gestructureerd samen-
werken 
“Een belangrijk hulpmiddel bij het  
verbeteren van de veiligheidsperformance 
is het SAP-systeem”, vertelt Jos Bodden. “We 
hebben onze werkprocedures hierin zodanig 
aangepast, dat er transparant en gestructu-
reerd samengewerkt wordt. In het systeem 
zijn alle dossiers beschikbaar en is de status 
van de installaties altijd zichtbaar. Alle infor-
matie wordt bewaard, aan elkaar gekoppeld 
en zelfs elektronisch afgehandeld, zoals 
werkvergunningen, Job Safety Analyse/
Risico Check en veiligstellijsten. Ook de con-
tractors werken in ditzelfde SAP-systeem. Zo 
gebeurt het werk op de juiste manier, in de 
juiste procesvolgorde. Doordat alles wordt 
opgeslagen, kunnen ook de KPI’s via SAP 
gevolgd worden en kun je wekelijks op resul-
taten sturen. Mede dankzij dit transparant 
en gestructureerd werken, scoren we goed 
op veiligheid. Daar ligt namelijk onze focus 
op. Een ander voordeel is dat we veel beter 
en sneller kunnen monitoren en bijsturen.” 

Contractors gelijkwaardige deelnemers
“Ook de samenwerking met de contractors 
is verbeterd”, vertelt Jos Bodden. “Mini-
maal een week voor elk karwei vindt er 
een gesprek plaats met de contractor, dat 
wil zeggen met de mensen die het karwei 
daadwerkelijk komen uitvoeren. Het karwei 
wordt dan in detail doorgenomen. Wanneer 
de contractor feedback geeft, kan er op dat 
moment nog gecorrigeerd worden. Uitgang-
spunten zijn: gelijkwaardigheid, gedeeld 
eigenaarschap, transparantie en van elkaar 
willen leren. Zo gaat EdeA met contractors 
– maar ook met eigen collega’s – om. Deze 
houding is een randvoorwaarde om samen 
het beste resultaat te behalen.”
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Voorwoord
Erg blij ben ik met de onderwerpen 
waarover wij u meer vertellen in dit 
Synergiek kwartaalmagazine. Om te 
beginnen de verbetering van de veilig-
heidsperformance op Chemelot. 

‘Safety First’ en ‘Iedereen op het eind 
van de dag weer gezond naar huis’ zijn 
kreten waar we het allemaal mee eens 
zijn. Zonder concrete actie om ze te 
realiseren, blijven ze echter loos. Feit 
is dat we moeten constateren dat we 
als Chemelot al jaren niet op het beste 
veiligheidsniveau presteren, als we ons 
vergelijken met de buitenwereld.

Verhoogde aandacht van alle bedrijven 
op de site en vooral de bereidheid om 
meer van elkaar te leren, geven mij 
veel vertrouwen dat we als Chemelot-
bedrijven gezamenlijk ons veiligheids-
niveau kunnen verbeteren. EdeA met 
haar vele contacten en activiteiten 
over de gehele locatie, wil hier volop 
in meedoen; in leren van onze klanten 
en contractors, maar ook transparant 
laten zien hoe wij zaken aanpakken.

Dat we dit niet op papier doen, maar 
juist in de praktijk, tonen daarnaast  
de verschillende projecten aan waar-
over wij u in dit kwartaalmagazine 
informeren. Projecten bedoeld om u 
als klant ook in de toekomst van een 
betrouwbare levering van utilities te 
voorzien.

Taco Douma
Directeur EdeA/EPG

Reacties van site-users op de  
aanpak van EdeA:

“Onwaarschijnlijk laag percentage 
urgenties!”
“Perfect om weer de focus te krijgen op 
de werkelijk risicovolle klussen en niet 
te verzuipen in allerlei papierwerk.”
“Onder de indruk van de totale visie en 
doorzet van werkproces en veiligheid. 
Opvallend en mooi om te zien dat SAP 
het volledige proces ondersteunt en de 
transparantie van de deelstappen voor 
eenieder.”

Jean Storms, Jos Bodden en Paul Govaart 
presenteerden hun VGM-verbeteringen  
aan de site-users

Projectie
De stand van zaken op het gebied van projecten.

Ketels F3700 en F3800 opgeleverd
Op 18 december 2013 zijn de stoomketels 
F3700 en F3800 bij EdeA opgeleverd door  
leverancier Borsig Boiler Systems uit Duitsland. 
Met deze oplevering is de vervanging van de 
oude stoomketels F2300 en F3300 van EdeA 
een feit. Het einde van de levensduur van de 
stoomketels F2300 en F3300 was een aantal 
jaren geleden de motivatie om twee nieuwe 
stoomketels te bouwen naar de laatste stand 
der techniek. 

Specificaties
De stoomproductiecapaciteit per ketel 
bedraagt 150 ton per uur op een drukniveau 
van 79 bar en een temperatuur van 500oC. 
De hoofdbrandstof is gas uit het centraal 
stookgasnet op de Chemelotlocatie, afval-
gas is de bijstook-brandstof. De inzet van 

deze brandstoffen stelt hoge eisen aan de 
brander beveiligingen. Het grote voordeel is 
dat de energie in deze gassen nuttig gebruikt 
wordt en dat affakkelen tot een minimum 
beperkt blijft. Ook wordt net als bij de oude 
ketels spuilucht van de locatie verwerkt. 
Overige specifieke details zijn de hoge eisen 
aan de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid, 
het ketelrendement en de regelcapaciteit. 
 
Lage emissie
De ketels zijn voorzien van ultralow 
NO

x
-branders. NO

x
 is een broeikasgas waar-

van de uitstoot aan grenzen gebonden is.  
De gemiddelde NO

x
-emissie van deze ketels 

bedraagt 50 mg/nm^3; dit is ongeveer 1/6 
van de uitstoot van de oude ketels en valt 
ruim binnen de in de milieuvergunning  
opgelegde maximumuitstoot.

 
Bouwproces
De ketels zijn gebouwd aan de noordzijde 
van warmtekrachtcentrale Zuid. De bouw 
heeft ca. 3,5 jaar geduurd, waarbij in totaal 
320.000 bouwplaatsuren zijn gemaakt.  
Tijdens de bouw is veel aandacht gegaan 
naar veiligheid en kwaliteit. Bij discussies 
was de drijfveer steeds om de uitdaging 
gezamenlijk met alle betrokken partijen aan 
te gaan. Hierdoor is het mogelijk gebleken 
deze ketels te bouwen met behoud van  
kwaliteit en met aanvaardbare risico’s.

Ketel 3800 met F3700 op achtergrond


