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Vitaliteit is levenskracht, een overvloed  
aan energie. Het is een teken van  
gezond heid en een indicatie voor kracht 
en flexibiliteit bij stress of tegenslag.  
De medische wereld spreekt wel van de 
vitale organen, zoals het hart en de  
longen. Dit zijn organen die noodzakelijk 
zijn om in leven te blijven. Het begrip 
vitaliteit is niet alleen van toepassing  
op mensen, maar ook op bedrijven.  
De rol van EdeA voor de Chemelotsite is 
te vergelijken met die van vitale organen 
voor het lichaam. Om als innovatieve 
community van chemische bedrijven ook 
in de toekomst fit en vitaal te blijven, zijn 
in 2014 studies naar de langetermijn
ontwikkeling van onze stoom en  
demiwaterproductieassets uitgevoerd.

Vitaal: voor onze medewerkers
Het afgelopen jaar is binnen EdeA de 
focus gelegd op de gezondheid van onze 
medewerkers. Een fysieke gezondheids

check is gevolgd door aandacht voor 
gezondheidsthema’s zoals voeding en 
beweging. 

Vitaal: voor Chemelot
Vitaliteit is meer dan alleen gezond zijn. 
Het is ook het beschikken over de juiste 
energie en flexibiliteit om dingen te doen 
of aan te pakken: de fysieke, mentale en 
technische bagage. In 2014 zijn we verder 
gegaan in ons streven naar ‘operational 
excellence’ in de totale keten productie 
distributielevering. We hebben hierin 
opnieuw voortgang geboekt. Zo werd 
tijdens een tweede klantenonderzoek 
waardering uitgesproken voor de directe 
klantcontacten, de betere afstemming  
in operationele werkafspraken en  
planningen, en het snel en correct  
afhandelen van meldingen en klachten. 
We zijn blij met deze terugkoppeling en 
blijven samen met onze klanten zoeken 
naar verbeteringen.

Onze klanten waarderen ook onze  
vernieuwde website www.edea.nl. We 
zullen de digitale mogelijkheden voor 
communicatie op operationeel niveau dan 
ook uitbreiden als daar behoefte aan is. 

Meer over 2014
In dit jaarverslag vindt u in een notendop 
een beschrijving van alle vitale producten 
die we aan Chemelot leveren, van onze 
gezamenlijke inspanningen en van de 
resultaten over 2014. Op deze manier  
willen we graag transparantie geven en 
verantwoording afleggen aan onze  
partners. Wilt u nog meer weten over 
EdeA en onze werkzaamheden in het  
afgelopen jaar? Wij nodigen u graag uit 
om een kijkje te nemen op www.edea.nl

Taco Douma
Directeur EdeA / EPG

Stoom. Optimale energiebalans
van Essent. Restgassen die met aardgas op een constante 
calorische waarde worden gehouden, verbranden als stookgas in 
de hogedrukstoomketels en deze energie wordt omgezet in stoom. 
Ook spuiluchten en droogluchten worden verwerkt, zodat de totale 
energiebalans optimaal is en de milieubelasting van Chemelot zo 
laag mogelijk blijft. 
In Warmtekrachtinstallatie Swentibold wordt aardgas door middel van 
warmtekrachtkoppeling omgezet in elektriciteit en stoom. Er kan tot 
300 ton hoge en middendrukstoom per uur worden geproduceerd. 
De gecombineerde productie van elektriciteit en stoom levert grote 
technologische synergievoordelen op.

Fijnmazig distributienet
EdeA levert jaargemiddeld 950 ton stoom per uur aan 
industriepark Chemelot. Het grootste deel hiervan is afkomstig 
van stoomretourleveringen van de fabrieken op de site; EdeA 
ontvangt deze stoom en distribueert deze naar de siteusers.  
De overige stoom maakt EdeA zelf. De netdrukken variëren van  
3 tot 140 bar. Het hogedrukstoomnet bestaat uit een verbindende 
leiding tussen Chemelot Noord en Zuid. Verdere verspreiding van 
de stoom gebeurt door de Stoomdistributienetwerken Noord 
en Zuid. Door middel van reduceren worden hier ook de netten 
met een andere stoomdruk voorzien. De stoom wordt door een 
fijnmazig distributienet geleverd aan de klanten en afnemers.

Stoomproductie
De opwekking van stoom door EdeA gebeurt in vijf eigen 
hogedrukstoomketels en in Warmtekrachtinstallatie Swentibold 
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Qua techniek, betrouwbaarheid, kwaliteit en 
veiligheid boeken we uitstekende resultaten. 
Toch blijven we voortdurend zoeken naar 
verbetering. Immers de energiemarkt 
verandert en geldstromen worden schaarser. 
We denken met onze klanten mee en zoeken 
samen naar nog slimmere oplossingen. Zo 
voeren we Six Sigmastudies uit om manieren 
te vinden waarop we leaner, efficiënter 
en milieuvriendelijker, maar toch veilig en 
concurrerend utilities kunnen produceren, 
distribueren en/of leveren. We leveren voor 
alle producten technische knowhow en bij 
enkele klanten zijn we zelfs in de lead als het 
gaat om het neerzetten van visie en beleid bij 
het maken van strategische keuzes. 

Voor onze klanten 2014
Dat de klant voorop staat, laten we merken 
in onze communicatie, studies, projecten en 
investeringen, kortom in ons gehele doen 
en laten. Het afgelopen jaar lieten we dat 
bijvoorbeeld zien door:

• op verschillende terreinen overleg voor te 
zitten waarin Chemelotbreed kennis, best 
practises, toolboxen, maar ook instructies 
gedeeld worden;

• milieuketel F3400 te optimaliseren en 
daarbij de productie van ACN te verhogen; 

• grote vervangingsinvesteringen in 
schakelstations en ondergrondse Ekabels 
te plegen, waardoor de elektriciteitslevering 
nog betrouwbaarder wordt en het aantal 
spanningsdips afneemt; 

• grote vervangingsinvesteringen in de 
bluswaternetten te plegen, waardoor de 
site en de klanten ook in de toekomst over 
voldoende bluswater beschikken;

• de troebelheid van het kanaalwater aan 
te pakken, door zowel buiten Chemelot te 
ageren tegen de oorzaak van het probleem, 
als het reinigingsproces te verbeteren 
waardoor Chemelot hier geen last van 
ondervindt;

• de verwerking van spuilucht en 
afvalgasverwerking volledig te laten 
overnemen door de nieuwe ketels 3700 en 

3800 en van enkelvoudig nu redundant te 
maken waardoor de beschikbaarheid van 
de verwerking zeer hoog is;

• de minimumlast van ketels 3500 en 3501  
te verlagen waardoor goedkopere stoom  
vanuit de Warmtekrachtcentrale Swentibold 
minder verdrongen wordt. In combinatie 
met aangepaste afspraken over de inzet 
van het EdeA productiepark, wordt veel 
efficiënter stoom geproduceerd.

• de stoomlevering qua temperatuur en druk 
verder te optimaliseren door levering van 
26 bar overschot naar het 18 bar stoomnet;

• een tweede exportleiding 18 bar 
Olefins4 te realiseren waardoor de 
exporthoeveelheid Olefins4 verhoogd is;

• een optimalisatie van de inzet van  
Warmtekrachtcentrale Swentibold te 
realiseren door inzet en gebruik van 
een Advanced Proces Controller voor de 
aansturing van de stoomketels Noord/Zuid.

Over deze en andere initiatieven leest u meer 
op www.edea.nl.

Steeds vitaler, ook voor onze klanten

Elektriciteit. Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid
Kwaliteit 
EdeA besteedt alle zorg aan de kwaliteit en de betrouwbaarheid 
van de geleverde elektriciteit. Zo bewaakt EdeA de spanning, 
de frequentie en de netvervuiling en wordt het optreden van 
spanningsdips tot een minimum beperkt. Daarvoor voert 
EdeA regelmatig projecten uit, waarbij verouderde delen van 
de installatie worden gemoderniseerd. Verder heeft EdeA een 
24/7 Estoringsdienst om de klanten weer op weg te helpen bij 
elektrotechnische problemen en storingen.

Eigen productie en inkoop
EdeA voorziet het hele industriepark Chemelot van elektriciteit. In 
totaal levert EdeA een gemiddeld vermogen van 240 megawatt. Het 
grootste deel hiervan wordt in Warmtekrachtcentrale Swentibold op 
Chemelot geproduceerd. Het overige deel wordt extern aangekocht; 
hiervoor zijn drie aansluitingen op het landelijke hoogspannings
150kVnet aanwezig. 

Netwerk
EdeA verzorgt ook de distributie van de elektriciteit aan de fabrieken, 
gebouwen en installaties via een uitgebreid boven en ondergronds 
netwerk van 150kV, 30kV en 10kVverbindingen en stations.  
Dit gebeurt met een hoge mate van redundantie en daarmee 
betrouwbaarheid. Uiteindelijk wordt de elektriciteit op diverse 
lagere spanningsniveaus geleverd. Meest gebruikelijk daarbij zijn  
10 en 6 kV (middenspanning) en 690, 400 en 230 V (laagspanning).
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Pers- en meetlucht. Voor een veilige productie
Meetlucht
Meetlucht – dat is perslucht met een hoge en constante 
beschikbaarheid die met name wordt gebruikt in meet en 
regelinstallaties – wordt afgetapt uit de geproduceerde 
perslucht. Bij uitval van het persluchtstation wordt deze 
voorziening in stand gehouden door een noodcompressor; 
hierdoor zit ook de leverbetrouwbaarheid op het hoogste 
niveau. 

Perslucht
In totaal levert EdeA bijna 60 ton pers en meetlucht per uur 
aan Chemelot. Perslucht wordt door EdeA opgewekt in drie 
compressoren en vier droogunits bij persluchtstation Kerensheide. 
Daarbij wordt buitenlucht eerst gecomprimeerd tot perslucht en na 
droging via het distributienet over de hele locatie verspreid.  
De distributie en netscheiding worden op twee headers op Noord en 
Zuid geregeld.

Milieu en kwaliteit
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Overige producten. Geen zorgen over utilities

Veiligheid en 
gezondheid

Kanaalwater wordt onttrokken aan het Julianakanaal en dient 
voor de gehele locatie als koelwater; EdeA produceert hieruit 
zelf ook demiwater.

Incinerator
Met de incinerator is het mogelijk om via thermische oxidatie 
drooglucht van de EPT 3 Lanxess milieuvriendelijker te 
verwerken. Tijdens het oxidatieproces ontstaat warmte en die 
wordt benut om het proces in stand te houden (regeneratief 
gebruik van warmte).

Bij storing
Mocht door een grote stroomstoring het landelijke  
150kVnet totaal uitvallen, dan is EdeA tijdelijk nog in staat 
om bluswater te leveren met dieselaangedreven pompen en 
bluswatervijvers, en om lagedrukstikstof te leveren vanuit 
een hogedrukstikstofopslag ten behoeve van inertiserings
processen.

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

Ontvangststations
EdeA produceert niet alle producten zelf: stikstof, 
drinkwater, aardgas, deels elektriciteit en natronloog 
worden buiten Chemelot ingekocht.  
EdeA zorgt dan voor het op specificaties brengen  
van het product, de distributie en de levering.  
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Bezoek en contactgegevens:
Kampstraat 101, 6163 HE Geleen
Postbus 603, 6160 MH Geleen
Telefoon: (+31) 046 702 1000
E-mail: info@edea.nl

EdeA levert aan DSM, SABIC, OCI, Lanxess en 
overige klanten op industriepark Chemelot 
in Geleen kwalitatief uitstekende utilities, 
tegen niet te verbeteren kosten. Jaarlijks 
zet EdeA hier voor ca. 290 miljoen euro aan 
stoom, elektriciteit, perslucht, meetlucht, 
stikstof, kanaal en bluswater, demiwater 
en condensaat, drinkwater, natronloog en 
aardgas af.  Commerciële contacten met de 
klanten op de Chemelotsite verlopen via USG.

Het productiepark van EdeA bestaat 
uit stoomketels, stikstofcompressoren, 
persluchtcompressoren, een noodmeet
luchtcompressor, twee demiwater
fabrieken, een flocculator en diverse 
hoogspanningsdistributiestations. 
Daarnaast is EdeA verantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering van Warmtekrachtcentrale 

Swentibold van Essent Productie Geleen, 
met een gas en stoomturbine en twee 
afgassenketels. De installaties maken 
gebruik van de allernieuwste technologieën, 
waardoor we een maximale energie
efficiency, lage emissies en een minimaal 
chemicaliënverbruik bereiken. 
De bediening en bedrijfsvoering van het 
productie en distributiepark gebeurt vanuit 
het ultramoderne Bedrijfsvoeringscentrum 
Swentibold. Van hieruit staan we in 
nauw contact met onze klanten om onze 
leveringen optimaal op hun processen af te 
stemmen.

Kwaliteit, veiligheid, zorg voor het milieu 
en klant en resultaatgerichtheid zijn onze 
kernwaarden. Bij EdeA werken ongeveer  
225 medewerkers.


