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Klanttevredenheid belangrijk voor EdeA

EdeA levert 



Meer persoonlijk contact zorgt voor meer begrip  
aan beide zijden

Hoofdwerktuigkundigen  
als eerste aanspreekpunt 
voor de site-users 

Tijdens een enquête die we medio 2014 onder veel klanten op operationeel 
niveau gehouden hebben, kwam naar voren dat veel klanten onvoldoende 
bekend waren met de wijze waarop EdeA stoom produceert, met de technische 
leveringsvoorwaarden en met de rol van de hoofdwerktuigkundigen Distributie. 
Met deze uitgave van Synergiek willen we u als klant informeren op welke wijze 
EdeA zorgdraagt voor het leveren van de diverse utilities op de Chemelotsite. 

EdeA is sinds 1996 verantwoordelijk voor de 
exploitatie van installaties waarmee stoom, 
elektriciteit, diverse soorten water, lucht en 
technische gassen worden geproduceerd 
en gedistribueerd voor de fabrieken van 
DSM, SABIC, Lanxess en overige bedrijven op 
Chemelot in Geleen. De strategie van EdeA 
is erop gericht deze utilities te produceren, 
distribueren en leveren tegen niet te 
verbeteren kosten. Bij alle activiteiten staan 
veiligheid, betrouwbaarheid, milieu en 
tevreden klanten voorop. 

Productie- en distributiepark van EdeA
Jaarlijks zet EdeA voor ongeveer 250 miljoen  
euro aan utilities af op Chemelot. Het 
productiepark van EdeA bestaat uit stoom
ketels, stikstofcompressoren, perslucht
compressoren, een noodmeetlucht
compressor, twee demiwaterfabrieken, 

een flocculator en diverse hoogspannings
distributiestations. Daarnaast is EdeA  
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering 
van de moderne warmtekrachtcentrale 
Swentibold van Essent Productie Geleen 
(EPG) met een gas en stoomturbine en 
twee afgassen ketels. De installaties maken 
gebruik van de nieuwste technologieën, 
waardoor een maximale energieefficiency, 
lage emissies en een minimaal chemicaliën
verbruik worden gerealiseerd.

Voor de distributie van de utilities  
beheert EdeA tientallen kilometers stoom,  
elektriciteits, gas, lucht, water, drinkwater,  
condensaat en loogleidingen, vertakt 
over de hele Chemelotsite. Deze zijn 
veelal meervoudig uitgevoerd om de 
betrouwbaarheid van levering aan onze 
klanten te borgen.

Klant-
tevredenheid
Tevreden klanten … een belangrijk 
onderdeel uit onze EdeAmissie. Ook los 
daarvan weten we dat het belangrijk is 
voor elk bedrijf om klanten te hebben 
die tevreden zijn met de geleverde 
producten en diensten. Het is echter ook 
iets waar moeilijk direct op te sturen is, 
het is meer het resultaat van alles wat 
we doen.

Natuurlijk proberen we het op alle 
gebieden zo goed mogelijk te doen. 
Maar als we u als klant niet zelf aan het 
woord laten over onze inspanningen en 
prestaties, dan zijn het vooral onze eigen 
aannames over of we het op dat gebied 
goed doen. We meten daarom sinds 
2012 de tevredenheid van onze klanten. 
Uit het eerste onderzoek bleek dat men 
over het algemeen tevreden was, maar 
dat er zeker ruimte was voor verbetering 
in de operationele prestaties, met name 
planning en afspraken. We hebben op 
deze punten daarom verbeteracties 
opgezet en het is goed om te zien dat 
onze klanten dat herkennen. In een in 
de tweede helft van 2014 uitgevoerd 
klantonderzoek komen nu ook op deze 
punten prima beoordelingen van onze 
klanten terug. Een mooi succes voor 
onze organisatie!

Geen reden echter om op de lauweren te 
rusten, meer een mooi fundament om in 
2015 samen verder op te bouwen!

Taco Douma
Directeur EdeA/EPG
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De bediening en bedrijfsvoering van 
het hele productie en distributiepark 
van EdeA gebeurt vanuit het moderne 
Bedrijfsvoeringscentrum Swentibold.  
Van hieruit staan we in nauw contact met 
onze klanten om onze leveringen optimaal 
op hun processen en op de vraag en het 
aanbod af te stemmen.

Op www.edea.nl/utilities leest u alles over 
de utilities, installaties en organisatie van 
EdeA.

Hoofdwerktuigkundigen als frontoffice 
De hoofdwerktuigkundigen (HWTK) 
Distributie van EdeA zorgen voor de 
bewaking en coördinatie van de bedrijfs
voering van alle utilities op de gehele 
Chemelotlocatie. De functie wordt 
ingevuld vanuit het Bedrijfsvoeringcentrum 
Swentibold. Van hieruit sturen de 
hoofdwerktuigkundigen het distributie
proces aan op een optimale inzet van de 
productiemiddelen. 

Tot de taken van de HWTK’s Distributie 
horen:
• Klantcontacten 24/7;
• Op elkaar afstemmen van vraag en 

aanbod;
• Bedrijfsvoering distributieinstallaties;
• Afstemmen van distributieactiviteiten;
• Bewaken contracten voor verschillende 

producten. 

De hoofdwerktuigkundigen Distributie 
vormen dus de frontoffice van EdeA; zij zijn 
het centrale aanspreekpunt voor de klanten 
van EdeA/USG op Chemelot. 24 uur per dag, 
7 dagen per week zijn zij bereikbaar  
via telefoon (046) 702 1121 en via email 
hwtk.bedrijfsvoering@edea.nl. Klanten 
kunnen hier terecht met elke vraag, elk 
verzoek en elke klacht. Aanvragen voor het 
bedienen van battery limit afsluiters en 
aanvragen voor het gebruik van hydranten 
kunnen ook via de website ingediend 
worden: www.edea.nl.

Klanten die belangstelling hebben om het 
Bedrijfsvoeringscentrum te bezoeken en 
meer te weten te komen over de levering 
van utilities, kunnen contact opnemen met 
onze hoofdwerktuigkundigen. Zij organiseren 
dan een bezoek om u uitgebreider te 
informeren.

Technische Leveringsvoorwaarden 
In de Technische Leveringsvoorwaarden 
(TLV) staan de productspecificaties en de 
voorwaarden die gelden voor alle partijen 
(klant, USG, EdeA) aan de levering en 
teruglevering van utilities, inclusief het 
wijzigen of stoppen van de levering. USG is 
de beheerder van de leveringsvoorwaarden 
en verantwoordelijk voor het tot stand 
komen en wijzigen van deze voorwaarden. 
Voor de productspecificatiebladen en de 
technische leveringsvoorwaarden kunt u 
zich wenden tot USG of EdeA.

De hoofdwerktuigkundigen Distributie 

“Tevreden over de  
contacten met EdeA” 
Fons Kreukels, chef van dienst bij 
de kunstmestfabriek (OMF) van OCI 
Nitrogen, is over het algemeen zeer 
tevreden over de service van EdeA: 
“Betrouwbaarheid van levering is voor 
ons heel belangrijk. Het heeft direct 
gevolg voor de fabrieken. Wij nemen 
namelijk niet alleen stoom af, maar we 
leveren ook stoom terug. Gelukkig is 
de betrouwbaarheid van EdeA goed. 
Als er een alarmfase is, dan neemt de 
chef van de wacht van EdeA meteen 
contact op, zodat we eventueel 
maatregelen kunnen nemen volgens 
het afschakelprogramma. 

We hebben het meeste contact met 
EdeA wanneer we een hydrant willen 
gebruiken of een battery limit willen 
afsluiten of weer openzetten. Binnen 
twee uur is dat dan geregeld, mits 
er een urgentieverklaring is. Door de 
gesprekken met hoofdwerktuigkundige 
Wim Kruit heb ik meer inzicht gekregen 
in de procedures bij EdeA en weet ik 
dat we een melding zo snel mogelijk 
moeten doorgeven, zodat EdeA meteen 
actie kan nemen. Aan de andere kant 
snapt EdeA goed waarom wij urgenties 
hebben.

Persoonlijk contact vind ik 
heel prettig. Je kent elkaars 
gezicht en je krijgt inzicht in 
elkaars wensen en behoeften. 

Dat is belangrijk, omdat we aan 
elkaar ‘hangen’ met de levering en 
teruglevering van stoom. Samen over 
elkaars keuken praten zorgt voor meer 
begrip. Bovendien kun je elkaar tips 
geven en verbeteren.”

Georg van der KleijHarry Driessen Wim Kruit

Jack van Velthoven

Paul Hendriks

John WeltersJan van Ree



Projecten en Turnarounds
De stand van zaken op het gebied van projecten en turnarounds.

Vervangen 10 kV kabels elektrisch 
distributienet Chemelot
In 2013 en 2014 is fase 1 van de groot
schalige vervanging van de oude 10 kV 
kabels gerealiseerd. Hierbij zijn de oude 
10 kV kabels, die meer dan 50 jaar in 
bedrijf zijn geweest, vervangen door 
50 kilometer nieuwe 10 kV kabels en is 
8 kilometer aan nieuwe zogenaamde 
pilotkabels gelegd. Binnen het project zijn 
tegelijkertijd 10 kilometer mantelbuizen 
gelegd voor de toekomstige uitbreiding van 
het glasvezelnet van EdeA. De uitdaging 
van dit project was het uitvoeren van de 
werkzaamheden in een complexe omgeving 
waarbij verkeershinder en beperkingen voor 
de toegang tot de locaties van de siteusers 
zo veel mogelijk voorkomen is. Het project is 
gerealiseerd in samenwerking met Tebodin 
(Bilfinger), REEF, Imtech en Fudura.

Bluswaterpompen Kerensheide 
Het project vervanging bluswaterpompen 
Kerensheide en Beekerveld nadert zijn 
einde. Zowel op de locatie Kerensheide als 
Beekerveld zijn twee nieuwe dieselmotoren 
geplaatst die elk gekoppeld zijn met een 

verticaal opgestelde turbinepomp met een 
capaciteit van maximaal 910m3/h. Tijdens 
de laatste stap van het project worden de 
twee oude bluswaterpompen Beekerveld 
ontkoppeld van het bluswaternet en wordt 
het oude pompengebouw gesaneerd. 
Planning is om dit in april 2015 gereed te 
hebben.

Vervangen kanaal- en bluswaterleidingen
In 2015 gaat EdeA verder met het vervangen 
van de kanaal en bluswaterleidingen. 
Hierbij worden knelpunten aangepakt in 
het Chemelotbluswatersysteem.  
De voorbereidende werkzaamheden zijn in 
2014 al aangezet. Deze hebben betrekking 
op de verbindingen tussen Kerensheide
Elserheide en KerensheideBeekerveld. Om 
deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, 
moeten er enkele maatregelen genomen 
worden zodat de vastgelegde blusscenario’s 
gegarandeerd kunnen worden. Eén daarvan 
is het aanbrengen van een afsluiter in de 
persleiding van de Kerensheidepompen.  
Op de foto zijn de werkzaamheden in gang 
om de persleiding van flenzen te voorzien 
voor het aanbrengen van de afsluiter.

Met goedkeuring en vrijgave van de 
Operational board Chemelot is deze 
afsluiter in een 48 uursactie geplaatst.
Na het overdragen van de Kerensheide
pompen wordt gestart met de verbinding 
tussen Kerensheide en Elserheide.  
De overige werkzaamheden die gepland 
zijn in 2015, zijn het vervangen van de 
persleiding Kerensheidepompen, van de 
verbindingsleiding KerensheideBeekerveld 
(Tankenpark 3), van de bluswaterleidingen 
rondom de Melaf OCI Nitrogenfabriek en van 
de blusleidingen rond de NH3verlading.
Tijdens alle werkzaamheden wordt door 
het EdeA projectteam gecontroleerd 
of en vastgelegd dat de blusscenario’s 
gegarandeerd kunnen worden.
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