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Deze voorbeelden waren aanleiding om in 
2011, met goedkeuring van de Operational 
Board van Chemelot, een project te starten 
om deze risico’s in kaart te brengen en daar 
waar nodig acties aan te verbinden zodat 
deze risico’s beheersbaar zijn. Inmiddels 
nadert het project zijn einde.

Werkwijze
Hoe ging het project in zijn werk? Met 
iedere fabriek op de site is voor iedere 
teruggeleverde utility een HAZOP-studie 
oftewel een storingsanalyse uitgevoerd. Het 
ging om de teruggeleverde utilities stoom, 
stoomcondensaat en gasstromen (restgas, 
spuilucht, etc.). Naast EdeA-medewerkers 
waren bij deze HAZOP’s een technoloog 
en een productievertegenwoordiger 
van de betreffende fabriek en een 
vertegenwoordiger van USG  
(Rens Hoedemakers) aanwezig.  
Als onafhankelijk voorzitter trad 
Gerard Claessen op. De HAZOP vond 
elke woensdagmiddag bij EdeA plaats 
gedurende zo’n honderd weken. 

‘Onbeveiligd denken’
Tjebbe Prosje, manager QESH: “Tijdens 
de HAZOP hebben we per teruggeleverde 
utility en per fabriek de risico’s in kaart 
gebracht. Waar kan het fout gaan? Wat kan 
er bijvoorbeeld met de stoom meekomen? 
De kunst is om in onbeveiligde scenario’s 
te denken, dus wat er theoretisch fout kan 
gaan als niet wordt ingegrepen. Afhankelijk 
van de ernst en waarschijnlijkheid van deze 
risico’s, hebben we deze risico’s van een 
Risk Level voorzien. Vervolgens hebben we 
gecheckt of deze risico’s voldoende beveiligd 
zijn. Was dit het geval: prima. Maar waren 

er hiaten, dan werden er acties of tijdelijke 
maatregelen met de fabriek afgesproken 
om de risico’s te beheersen. Uiteraard 
werden deze met het management van de 
betreffende fabriek besproken en door hen 
geaccordeerd.”

Over welke risico’s ging het?  
Een paar voorbeelden:
• het overvullen van stoomdrums waardoor 

er risico op waterslag ontstaat. Als gevolg 
hiervan kan een stoomleiding van de 
kolommenbaan komen en scheuren wat 
bij aanwezigheid van mensen tot doden 
of ernstig gewonden kan leiden;

• het zodanig wijzigen van de 
samenstelling van een brandbaar 
gasmengsel dat in onze ketels een 
explosie kan ontstaan;

• het overschrijden van de 
ontwerpdruk van leidingwerk in het 
stoomcondensaatsysteem waardoor 
lekkages kunnen ontstaan en (bijna 
kokend) heet water naar buiten komt.

Resultaat
Het resultaat van de meer dan honderd 
HAZOP-sessies laat zich het best 
samenvatten in onderstaande tabel. Hoe 
hoger het Risk Level (RL), hoe groter het 
risico.

Eyeopener
Productie-ingenieur Erik Bloemen: “Voor 
de site-users was het vaak een eyeopener: 
jeetje dat wisten we niet. Zij wisten wel 
alles over hun eigen productieproces, maar 
hadden totaal geen kennis van wat er 
bijvoorbeeld bij het produceren van stoom 
(in essentie water koken) fout kon gaan en 
wat de gevolgen daarvan konden zijn. Wij 
konden die kennis aan hen overdragen, 
zodat zij snapten waarom wij ons zorgen 
maakten.” Collega Taco Neven vult aan: 
“Voorheen misten we over en weer kennis. 
Doordat je bij elkaar in de keuken mag 
kijken, krijg je begrip voor elkaar. Als je de 
risico’s goed kunt uitleggen, krijg je ook 
acceptatie.” 

Vervolg
“Uiteraard bestaat het vervolg uit het 
afhandelen van de actiepunten. Om de 
vinger aan de pols te houden, hebben we 
ieder kwartaal een voortgangsoverleg 
met de betreffende site. Op een paar 
uitzonderingen na, zullen de actiepunten 
in 2014 afgerond zijn. Verder gaan we deze 
HAZOP-studie met de verschillende site-
users om de vijf jaar herhalen, net zoals 
we met onze eigen installaties doen. Want 
vertrouwen is goed, maar controle is beter”, 
aldus Tjebbe.

Succesvolle HAZOP’s uitgevoerd

Terugleveren utilities 
door site-users is niet 
zonder risico’s

Veiligheid

Hydrazine in stoomcondensaat, waterstof in stoom, 
met vloeistof gevulde catchpotten in het centraal 
stookgasnet, waterslag in de 26 bar stoomleiding. Een 
aantal voorbeelden waaruit blijkt dat het terugleveren 
van utilities door de site-users naar onze installaties  
of distributiesystemen niet zonder risico is.

Stoom Stoomcondensaat Gasstromen

RL- RLa RL1 RL2 RL- RLa RL1 RL2 RL- RLa RL1 RL2

Aantal  
risico-scenario’s

2 63 30 0 17 5 9 0 2 56 63 12

Het resultaat van de meer dan honderd HAZOP-sessies

Reacties van enkele deelnemers aan de HAZOP:

Björn Janssen, procestechnoloog bij Lanxess: “Zeer prettige samenwerking tussen 
de medewerkers van EdeA en Lanxess. Op een gestructureerde en snelle manier 
werd de HAZOP aangepakt. Actiepunten werden snel opgepakt van beide kanten 
en afgehandeld. Problemen met teruglevering van verschillende stoffen aan EdeA 
kwamen zo ook aan het daglicht waar we normaal niet aan denken.”

Rick Peters, SABIC Europe: “Aangename werksfeer, deed ons ook weer met een 
frisse blik naar onze eigen plant kijken. 


