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Herstel

Ook wij moesten meteen actie 
ondernemen bij de uitbraak 
van de pandemie (zie pagina 

10 en 11). En het is zeker waar dat 
een aantal van onze opdrachtgevers 
last krijgt van een moeilijke markt. 
Tegelijkertijd zie ik dat de koers die 
wij voor de coronacrisis inzetten de 
juiste is en succes brengt. Waar dat 
aan ligt? Dat heeft alles te maken met 
teamwork en met een beetje lef. We 
hebben bijvoorbeeld flink geïnves-
teerd in goede projectleiders, zitten 
bovenop risicovolle projecten en 
nemen het voortouw om de samen-
werking met klanten te verbeteren. We 
nodigen onszelf uit bij de klant om de 
voordelen van langdurig partnership 
met hen te bespreken. Ons streven 
is een gouden partnership aan te 
gaan. Dat betekent dat we op een 
exclusieve basis met elkaar werken, in 
een partnership voor een periode van 
minimaal vijf jaar. Achterliggend idee is 
de kwaliteit te verhogen en de kosten 
te verlagen, zodat we beiden profite-
ren. Kosten worden volledig transpa-
rant in ‘open boek’-calculatie zichtbaar 
gemaakt. Die transparantie is, net als 
goede communicatie, cruciaal. Zeker 
in crisistijd en op weg naar econo-

misch herstel is het nog belangrijker 
dan voorheen. Deze aanpak is wat dat 
betreft net een huwelijk. Ik merk dat 
dit klanten inspireert en ook intern 
veel energie geeft. Het werk is op deze 
manier leuker en gelijkwaardiger. 
Ik ben gepast trots op wat we als club 
bereikt hebben. Die koers zetten we 
samen door. Ik weet als geen ander 
hoe belangrijk ‘wij’ daarbij is. Het gaat 
ons goed, omdat we het sámen doen.

Wichard Huigen |
CEO Verwater Group

Verwater staat er goed voor. We sloten 2019 boven budget af en maak-
ten direct een goede start in 2020. Maar de coronacrisis ging natuur-
lijk ook onze deur en die van onze klanten niet voorbij. 
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COLOFON

Verwater is een industriële dienstver-
lener gespecialiseerd in tankonder-
houd en tankbouw. Wij zijn experts 
in het vijzelen van tanks, relocatie van 
tanks, civiele werken, leidingwerken, 
turnarounds, schilderwerken, E&I, 
E&A, panelenbouw en engineering. 
Verwater denkt aan de voorkant 
mee met klanten en staat dankzij zijn 
vestigingen in Nederland, België, Est-
land, Louisiana en Singapore en haar 
multidisciplinaire oplossingen dichtbij 
zijn klanten. 

In ons relatiemagazine Waterdrops 
laten we klanten, experts en 
Verwater-collega’s aan het woord 
over zaken die ons en onze klanten 
bezighouden. De arbeidsmarkt, slim 
maintenance management en HSEQ 
bijvoorbeeld, maar ook de betekenis 
van grote maatschappelijke ontwikke-
lingen voor de praktijk.
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 IN MEMORIAM
Met veel verdriet hebben wij 
kennisgenomen dat Rowin Zonneveld, 
supervisor maintenance bij Shell Pernis, 
is overleden. Wij kennen Rowin, die op 
de vorige editie van Waterdrops nog 
de cover sierde, als een deskundige, 
innovatieve samenwerkingspartner  
en bovenal als een prettig mens.  
Wij wensen zijn familie en naasten  
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
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Koole Tank- 
storage Botlek
is onderdeel van Koole Terminals, een 
grote Europese tankstorage provider met 
een tankcapaciteit van in totaal 3,5 miljoen 
m3 en negen locaties: zes locaties in Neder-
land, twee in het Verenigd Koninkrijk en één 
in Polen. Verwater werkt op Koole Tanksto-
rage Botlek met een vast team van minimaal 
35 man aan tankonderhoud en projecten. 
Verwater verzorgt daarnaast tankonder-
houd voor Koole Tankstorage Pernis. 

270 tanks
Verwater verzorgt het onderhoud van 270 
tanks van Koole Tankstorage Botlek. De 
tanks hebben een totale opslagcapaciteit 
van 1.622.000 m3.

Project tankput 8
Verwater maakte onlangs binnen het project 
Tankput 8 binnen korte tijd vijf tanks, 
die buiten gebruik waren, weer klaar voor 
gebruik. Twee tanks zijn gevijzeld en kregen 
een nieuwe fundatie. Bij alle tanks zijn diver-
se daknozzles vervangen en zijn alle terpen 
opnieuw geasfalteerd. Ook zijn alle spiralen 
gecontroleerd, bij één tank is een afgekeurde 
spiraal vervangen. Daarnaast hebben we alle 
tanks voorzien van een regenrand en zijn de 
tanks voorzien van een nieuwe laag coating. 
Verwater verving ook de productleidingen 
tussen de pompplaats en de vijf tanks.

1 aanspreekpunt
Verwater werkt met een multidiscipli-
nair team aan de projecten voor Koole 
Tankstorage Botlek – daarin zijn de vier 
disciplines civiele techniek, mechanisch 
onderhoud, tankbouw en coating  
actief – en biedt de klant daarbij altijd 
één aanspreekpunt. Zo wordt de klant 
volledig ontzorgd.

4 maanden
De doorlooptijd van het project Tankput 8 
was 4,5 maanden. Projectleider Jelle Jippe 
Holwerda: ‘Dat is redelijk snel. We hebben 
dan ook in de piekperiode met 20 man, 
zes dagen per week tien uur per dag 
aan dit project gewerkt.’  

tekst Trudy van Dijk 
foto Danny Cornelissen
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Roterend bouwen
Verwater introduceert roterend bouwen: een lastechniek 
waarbij de tank om de lasinstallatie draait in plaats van an-
dersom. Daardoor kan de lasser sneller werken: hij hoeft zich 
niet te verplaatsen. Het resultaat? Lagere kosten en een korte-
re doorlooptijd, zo merkten Arjen Schneiders (Inter Terminals 
Amsterdam) en Bart Aerts (Tiense Suikerraffinaderij).
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Arjen Schneiders 
Managing Director bij Inter Terminals Amsterdam

‘De nieuwe methode van roterend bouwen die 
Verwater bij ons introduceerde, levert ons verschillende 
voordelen op. Bijvoorbeeld lagere kosten en een kortere 
doorlooptijd. Daardoor komt onze nieuwe tank eerder in 
de markt.’

Bart Aerts 
Productiemanager Tiense Suikerraffinaderij

‘Voor ons was deze methode nieuw. Logisch ook, omdat 
de laatste keer dat we een nieuwe tank bouwden dertig 
jaar geleden was. Wat betreft de juiste tankbouw-
expertise vertrouwden we op Verwater. En terecht, 
onze nieuwe vierde tank voor de opslag van diksap 
is met goede laskwaliteit binnen de afgesproken tijd 
opgeleverd.’
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Robert de Graaf (l.) en Harold den Bieman.
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Vopak faciliteert 
milieuvriendelijker varen
Met de invoering van nieuwe regels voor zwaveluitstoot door de 
scheepvaart verwacht Vopak een toenemende vraag naar de op-
slag van laagzwavelige brandstof. Senior projectmanagers Robert 
de Graaf en Harold den Bieman leggen uit hoe het opslagbedrijf zich 
daarop voorbereidde in de afgelopen periode.

IMO 2020
tekst Gerben Holwerda

foto Jeroen Poortvliet

‘Vanaf 1 januari 2020 moet 
de scheepvaart voldoen 
aan nieuwe regels rond de 

uitstoot van zwavel (IMO 2020 – zie 
kader). Dat geeft rederijen twee 
opties: scrubbers installeren aan 
boord, dat zijn installaties die zwavel 
uit de schoorsteen verwijderen, of 
laagzwavelige brandstof tanken (in 
scheepvaarttermen: ‘bunkeren’). 
Vopak bereidde zich voor op het laat-
ste. Senior projectmanager Robert de 
Graaf vertelt: ‘Daarom hebben we een 
deel van de Vopak Terminal Europoort 
stookolie tanks, leidingen en laad-/
losfaciliteiten losgekoppeld van de 
rest en functioneert dit deel vanaf 
september 2019 als voorziening voor 
laagzwavelige stookolie'. 

Wit en zwart
Met een opslagcapaciteit van vier 
miljoen m2 en 99 tanks is Europoort 
de grootste terminal van Vopak’, 
verduidelijkt De Graaf. ‘Een deel van 
de terminal is bestemd voor wat we 
noemen “witte producten”. Dat zijn 
geraffineerde brandstoffen zoals 
diesel en kerosine. Het andere deel 
is het “zwarte deel”, dat we gebrui-
ken voor ruwe olie en stookolie.’ De 
aan- en afvoer van producten naar 
en van de terminal gaat via schepen 
en pijpleidingen vanaf raffinaderijen. 
Aan- en afvoer met zeeschepen vindt 
plaats via de zogenaamde vingerpie-
ren. In totaal zijn er zeven ligplaatsen 
voor zeeschepen. Aan- en afvoer met 
binnenvaartschepen gebeurt via de 
binnenvaartsteigers, die zich op ver-
schillende locaties bevinden. 

Minder 
zwaveluitstoot 
met IMO 2020
Vanaf 1 januari dit jaar gelden er 
nieuwe regels voor de toegestane 
hoeveelheid zwavel in brand-
stof voor scheepvaart. Deze 
regels worden ook wel kortweg 
IMO 2020 genoemd. IMO staat 
voor International Maritime  
Organization, een agentschap 
van de Verenigde Naties met 170 
lidstaten. De maatregelen 
moeten zorgen voor minder  
zwaveluitstoot en dus voor een 
beter milieu. De meeste schepen 
varen op zware stookolie, die als 
residu afkomstig is van destillatie 
van ruwe olie. Ruwe olie bevat  
zwavel die, na verbranding in de 
 motor, terechtkomt in scheeps- 
emissies. Het beperken van deze 
emissies van schepen verbetert 
de luchtkwaliteit. Het doel van 
de nieuwe regelgeving IMO 2020 
is een reductie van zwaveluit-
stoot door schepen met 77%. 
De grootste reductie ooit van 
zwaveluitstoot door een 
transportbrandstof. 

Apart systeem
De uitdaging binnen dit project was 
om een deel van het “zwarte deel” los 
te koppelen en er een apart systeem 
van te maken, helemaal gericht op 
laagzwavelige stookolie. Vopak heeft 
dit project in nauwe samenwerking 
met haar klanten ontwikkeld. ‘Com-
mitment van onze klanten is heel be-
langrijk bij zulke grote investeringen’, 
weet De Graaf. ‘Er zijn immers grote 
bedragen mee gemoeid, dus je moet 
wel een bepaalde zekerheid inbouwen 
dat je de investering terugverdient.’

Duidelijke deadline
Eind 2018 werd een overeenkomst 
met klanten bereikt en klonk het 
startsein voor deze grote verbouwing. 
Een verbouwing met een duidelijke 
deadline: ‘Onze klanten moesten vol-
doende tijd hebben om vóór 1 januari 
2020 een voorraad aan laagzwavelig 
stookolie opgebouwd te hebben’, 
vertelt senior projectmanager Harold 
den Bieman. ‘Daaraan vooraf ging 
vanzelfsprekend een engineeringstra-
ject, waarin we het ontwerp definitief 
maakten en alle werkzaamheden in 
kaart brachten. Zo waren er flink wat 
aanpassingen in het leidingwerk nodig, 
inclusief afsluiters, en moest er elek-
trische tracing (verwarming voor de 
leidingen) worden aangebracht, 
 waarvoor ook weer een nieuwe voe-
ding en bekabeling nodig bleek.’

Besturingssysteem
‘Daarnaast hebben we, met gebruik 
van de bestaande automatiserings-
systemen, een nieuwe wijze van 

opereren ingevoerd, waarbij we alle 
laad- en losprocessen automatisch 
kunnen aansturen. Net zoals bij het  
navigeren in een auto kunnen we  →
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voor laagzwavelige stookolie het be-
gin- en eindpunt tussen schip en tank 
ingeven en het systeem automatisch 
de route laten bepalen.’ ‘Tenslotte’, 
vult De Graaf aan, ‘moesten ook de 
tanks zelf onder handen genomen 
worden, met een aantal reparaties, 
verbeteringen en aanpassingen in de 
tanks zelf. Bijvoorbeeld in de niveau-
meting en zuigaansluiting en in de 
luchtkruizen. Die laatsten zijn belang-
rijke onderdelen voor het mengen van 
de stookolie. Het project werd veilig 
en binnen de beoogde tijd afgerond, 

zodat onze klanten de installatie tijdig 
in gebruik konden nemen om volledig 
operationeel te zijn voor het begin  
van 2020.’

Dynamische wereld
En, blijft het hierbij qua verbouwing? 
Zeker niet, weten Den Bieman en 
De Graaf. ‘Een terminal als deze is 
eigenlijk doorlopend aan het ver-
bouwen’, zegt De Graaf. ‘Het is een 
dynamische wereld, omdat we mee 
veranderen met de wereld om ons 
heen. Er komen nieuwe producten 

bij, er verdwijnen brandstoffen van 
de markt of de installaties worden 
aangepast aan moderne en/of mili-
euvriendelijker technologieën. Er is 
hier echt altijd wel iets te doen. Voor 
ons bij Vopak als service provider is 
het belangrijk nieuwe klantwensen te 
vertalen in een technische scope en er 
vervolgens voor zorgen dat het project 
tijdig wordt opgeleverd. Mooi dat dat 
nu opnieuw is gelukt, mede dankzij 
Verwater.’ 

Harold den Bieman (l.) en Robert de Graaf:
‘EEN TERMINAL ALS DEZE IS EIGENLIJK 
 DOORLOPEND AAN HET VERBOUWEN’



COLUMN

De kansen van de energietransitie
Peter Goedvolk denkt in kansen, ook als het gaat om de energie-
transitie. ‘Ik was wat dat betreft een van de trendsetters. Maar 
wat destijds gold, geldt nog steeds: de overheid moet het speel-
veld wel zodanig maken dat erop gespeeld kan worden!’

De energietransitie is een mooie kans om het ideële en het zakelijke 
samen te brengen. Er wonen best wel veel mensen op deze aardkloot, 
dus dan kunnen we er maar beter goed voor zorgen, vond ik vijftien 

jaar geleden al. Bovendien dacht ik met biobrandstoffen wel wat te kunnen 
verdienen aan de energietransitie. Het was in die tijd al gelukt om de zure 
regen te elimineren en het gat in de ozonlaag te dichten, dus de energietran-
sitie zou ook wel snel op gang komen. Ik was er waarschijnlijk iets te vroeg 
bij. Minister Cramer stak in elk geval een stokje voor het bijmengen met 
biobrandstoffen. Met het Nationaal en het Rotterdams Klimaatakkoord liggen 
er nu goede ambities. We leven wat dat betreft in een mooie en spannen-
de tijd. Waar de kansen liggen voor de petrochemische industrie? Fossiele 
brandstoffen zullen de komende 30 tot 50 jaar niet in de ban raken, maar 
het is belangrijk om ook in te spelen op de toenemende vraag naar andere 
brandstoffen. Ik verwacht veel van groene waterstof, ook als vervanging voor 
aardgas: de infrastructuur ligt er al. Daarnaast zal de vraag naar LNG toene-
men. De petrochemische industrie doet er verder goed aan te investeren 
in meer efficiëntie: gebruik restwarmte circulair en zorg voor goede isolatie. 
En misschien wel het belangrijkste: zet jongelui in om na te denken over 
innovaties. Dat klinkt misschien alsof je het probleem bij de toekomst neer-
legt, maar in 1860 wisten ze ook niet dat ze 50 jaar later in een auto zouden 
rijden. Hoe groter het innovatieteam, hoe beter, wat dat betreft. Voorwaarde 
is wel dat de overheid het speelveld zodanig maakt dat er daadwerkelijk op 
gevoetbald kan worden. Er moet een goede balans zijn tussen ambities en 
verplichtingen. Leg het bedrijfsleven niet vast in een brei van regelgeving, 
zorg voor draagvlak, ook bij de burgers, en wees realistisch. De MVO- 
gedachte moet wel in lijn blijven met het verdienmodel.’ 

Peter Goedvolk | Ondernemer en commissaris bij Verwater
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Het krappe 
schema was 
een belangrijke 
reden om voor 
Verwater te  
kiezen

15
Verwater is een huisaannemer van 
Vopak op deze locatie. Verwater 
verzorgde binnen dit project de on-
derhouds- en verbeteringswerkzaam-
heden aan zes tanks, en coördineerde 
het werk van de overige aannemers 
binnen dit project. Daarbij zorgde 
Verwater ervoor dat de verschillende 
aannemers elkaar niet in de weg liepen 
tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden én dat het werk veilig werd 
uitgevoerd.

9
De verbouwing vond plaats in negen 
maanden tijd. Dat betekende een krap 
schema. Voor Vopak een extra reden 
om voor een vertrouwde partij als 
Verwater te kiezen.

6 
In zes tanks verving Verwater de 
luchtkruizen: belangrijke onderdelen 
voor het mengen van de stookolie, wat 
men ook wel ‘homogeniseren’ noemt.

31
Tijdens dit project werkte Verwater 
met 31 mensen op de Vopak-locatie 
aan een veilige en tijdige uitvoering van 
de verbouwing.

9
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Verwater & Corona
Wat speelt er in de verschillende sectoren waarin klanten 
van Verwater actief zijn? Wat zijn heikele punten en welke 
gevolgen hebben die? We kunnen er niet omheen: in deze 
editie gaat het over de coronacrisis.

tekst Gerben Holwerda 
foto ShutterStock en Madeleine Sars 
Photography

De coronacrisis raakt ons allemaal. Verwater zet sinds het begin van de pandemie alles op alles om de ge-
zondheid van medewerkers en klanten zoveel mogelijk te waarborgen. Daarnaast namen we verschillen-
de maatregelen om het werk gedaan te krijgen. Vijf Verwater-medewerkers vertellen wat corona voor hen 
en hun klanten betekent.

Eelco Fokkens 
(Verwater Industrial Services)

Aart Kroneman  (International)

Wichard  Huigen (CEO)

‘VOORLOPER IN MAATREGELEN’

‘GROTE GEVOLGEN’

‘VERTROUWEN 
IN DE TOEKOMST’

‘In de manier waarop de coronacrisis impact had en 
heeft op onze klanten zie ik een wisselend beeld. De 
raffinagesector is zwaar geraakt door een combina-
tie van een extreem lage olieprijs en de coronapan-
demie. De voedingsindustrie daarentegen draaide 
juist extra goed. Net als de opslagbedrijven, die 
kregen het door de lage olieprijs extra druk. Omdat 
gezondheid en veiligheid voorop staan bij alles wat 
we doen, heeft Verwater meteen alle richtlijnen van 
het RIVM doorgevoerd. Daarin zijn we heel stringent 
geweest. Daarnaast moest het werk zoveel moge-
lijk door kunnen gaan. In samenspraak met onze 
klanten hebben we op sommige plekken extra per-
soonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, zoals een 
gelaatsscherm. Zo kon het werk op site toch door-
gaan. Overigens erkennen alle klanten die ik spreek 
dat wij hierin echt een voorloper waren ten opzichte 
van de andere contractors. Dat is fijn, maar het was 
nog fijner geweest als het niet nodig was geweest.’

‘In deze crisis gaat je eerste zorg uit naar de gezondheid van je me-
dewerkers. Ik wilde iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. Ook heb ik geprobeerd zoveel mogelijk 
persoonlijk aanwezig te zijn op de sites en zo vaak mogelijk een 
corona-update te geven aan alle medewerkers. Die communicatie 
werd op prijs gesteld, zo merkte ik. Ook heb ik regelmatig met onze 
klanten gebeld, nu fysiek bezoek onmogelijk is geworden. Ik denk 
dat de relatie met onze klanten nog iets verstevigd is. We zitten 
immers allemaal in hetzelfde schuitje en dat versterkt de band. Over 
onze werkvoorraad mogen we niet klagen. Wel zie ik dat sommige 
opdrachtgevers nu al enige projecten doorschuiven.’

‘Vanuit een internationaal perspectief kun je eigenlijk geen eenduidig beeld geven van de gevolgen 
van de coronacrisis. Maar dat er grote gevolgen zijn, is wel duidelijk. In Nederland zijn we weer aan 
het opkrabbelen, maar in veel andere landen zijn onze klanten nog lang niet zover. Verwaters werk-
zaamheden in Panama zijn tot nader order door de klant on hold gezet. Ons kantoor in Singapore heeft 
lange tijd te maken gehad met de lockdown maar start nu weer voorzichtig op. In de USA worden er op 
dit moment geen werkzaamheden uitgevoerd, omdat we simpelweg geen jacking supervisors kunnen 
invliegen. In Singapore werken we door met lokale mensen, onder de leiding van drie Verwater-expats.
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Dirk Vandeweyer 
(Verwater Tank & Industrial Services België)

Stijn Staffhorst 
(Verwater Tank &  

Industrial Services Nederland)

‘CRISIS KAN KANS BIEDEN’

‘BESMETTINGSRISICO ZO KLEIN 
MOGELIJK GEMAAKT’

‘De coronacrisis begon in België met een behoorlijk strenge lockdown. Er was echt sprake van grote angst voor 
het onbekende. De ene klant reageerde met onmiddellijke sluiting van de toegang voor niet-vitale beroepen. De 
andere klant liet het werk min of meer gewoon doorgaan. Wat Verwater meteen merkte was het stilvallen van 
de civiele activiteiten, terwijl de mechanische werkzaamheden en tankbouw doorgingen, zij het met allerlei extra 
beschermingsmaatregelen. Na een paar weken draaide dat om, en werden juist deze laatste werkzaamheden 
teruggeschroefd. En in de fase daarna kwamen alle activiteiten weer op gang, maar in veel mindere mate dan 
voorheen. Wij merken dat veel klanten het moeilijk hebben en op zoek zijn naar een lange termijn partnership om 
deze onzekere tijden door te komen. Samen met deze klanten werken we steeds intensiever aan kostenreductie en 
hogere efficiëntie. Dit biedt kansen om onze innovaties verder uit te rollen en de goede samenwerking te bestendi-
gen in langdurige contracten. Wat dat betreft kan deze crisis ook een kans bieden. Als echte partner die dichtbij de 
klant staat en meedenkt kunnen we ons juist nu nog meer onderscheiden.’

‘Veel klanten van Verwater Tank & Industrial Services werken in de vitale sector, die hoe dan ook door moet draaien. 
Samen met onze klanten hebben we besloten om behalve extra beschermingsmaatregelen ook het werk voor onze 
mensen anders in te delen. Zoveel mogelijk mensen gingen thuiswerken, en voor de mensen die op site moesten 
werken, hebben we nieuwe teamindelingen gemaakt. Daardoor werd het besmettingsrisico zo klein mogelijk. Ook 
hebben we de materiaaldienstmedewerkers in dubbele ploegen ingedeeld, zodat er altijd een backup beschikbaar zou 
zijn. En onze veiligheidskundigen werken wat minder ambulant, om het besmettingsgevaar te verminderen. Ande-
re maatregelen, zoals het maken van een auto-indeling voor woon-werkverkeer, zijn inmiddels niet meer nodig. Al 
met al hebben we redelijk kunnen doorwerken, maar voor mij is wel duidelijk dat vooral de lage olieprijzen voor een 
lastiger markt gaan zorgen.’
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tekst Jeannine Westenberg | foto Jeroen Poortvliet

Jeroen Jansen, projectmanager bij Shell Nederland, blikt terug 
op de nieuwbouw en transport van tank 393 bij Shell Pernis 
door Verwater. ‘De verplaatsing van de tank, met speciale 
voertuigen over rails, was een uitzonderlijke klus. Letterlijk 
millimeterwerk.’ 

Shell Pernis, de grootste raffinaderij van Europa en één van de grootste 
raffinaderijen ter wereld, doet al vele decennia een beroep op Verwater 
voor het tankonderhoud. Net als de beide andere locaties van Shell in 

Nederland: Moerdijk en Europoort. ‘Toch was het transport van de nieuwe 
tank 393 een geval apart’, zegt Jeroen Jansen. ‘Een sterk staaltje precisiewerk. 
 
Eerst heeft Verwater, tegelijkertijd met de sloop van de oude tank en de 
renovatie van de bestaande terp, een noodterp naast de bestaande terp 
gebouwd. Hierop heeft Verwater de nieuwe tank stapelend gebouwd en die 
daarna gecoat. Vervolgens kwam het spannende deel: het vervoeren van 
de nieuwe tank naar zijn permanente locatie. Verwater heeft hiervoor drie 
rails aangelegd tussen de prefab-locatie en de bestaande tankterp. Na het 
vijzelen is de prefab-tank op speciale voertuigen geplaatst en is de tank over 
de rails naar zijn plaats geduwd. Dit is in twee fases gebeurd.’  
 
Het eerste deel van de route was recht. Maar het tweede deel niet, daarom 
is de tank onderweg geparkeerd en zijn de rails omgelegd voor het tweede 
deel van de route. Zo kon Verwater langs de aanwezige portalen manoeuvre-
ren. Om de tank stabiel op de terp te kunnen plaatsen zijn repack en vijzel-
hout gebruikt om hoogteverschillen te overbruggen. ‘Het kwam ontzettend 
nauw in deze tweede fase’, zegt Jansen. ‘Om aan te kunnen sluiten op het 
bestaande leidingenwerk hadden we niet meer dan 0,5 centimeter speling.’ 
‘Veiligheid is onze topprioriteit; we laten niets aan het toeval over’, bena-
drukt de projectmanager. ‘We hebben deze opdracht heel nauwkeurig met 
elkaar voorbereid. Verwater kwam zelf met het voorstel om de nieuwe tank 
met speciale voertuigen te transporteren, zo konden we de tank dichtbij de 
grond verplaatsen. Dat is sowieso het veiligst. Verwater had met deze wijze 
van transport bovendien eerder goede ervaring opgedaan bij een Deense 
klant. Na een gedegen voorbereiding, is het dan: gewoon doen! Natuurlijk 
speelt hierbij mee dat je al een jarenlange goede werkrelatie met elkaar hebt. 
Dat vertrouwen trekt je over de streep. Door de goede afstemming vooraf en 
beheerste en professionele uitvoering liep het gesmeerd.’ Bekijk het filmpje 
over het verplaatsen van de tank op  www.verwater.com 

‘ZO’N PRECISIEKLUS LAAT JE ALLEEN
OVER AAN EEN CONTRACTOR DIE JE
VERTROUWT’

Klant in beeld
Vanuit Nederland, België, Singapore en Louisiana verzorgen 
wij tankonderhoud, tankbouw en andere industriële dienst-
verlening voor verschillende klanten. Hoe ervaren zij dat?  
Jeroen Jansen, projectmanager bij Shell Nederland vertelt.
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Van drie manweken naar 
twee mandagen

Slim!
Hoe kan het beter? Bij Verwater zijn we altijd op zoek naar 
slimmigheden waarmee we ons werk gemakkelijker, veiliger en ef-
ficiënter maken. Daarbij leren we graag van collega’s, klanten en 
van bijvoorbeeld fouten. Dit keer: frezen in plaats van gutsen.

Een nieuwe op afstand bestuur-
bare freesmachine die over 
de tankwand kan bewegen 

om lasverbindingen los te maken. 
Deze veelbelovende noviteit ont-
wikkelt Verwater momenteel samen 
met MOT binnen het partnershap 
MOVE (zie kader). ‘Lasverbindingen 
losmaken is geen fijn werkje’, begint 
Willem Griffioen, director projects van 
Verwater. Hij doelt daarmee op het 
thermisch gutsen, een lasbewerking 
die bij tankonderhoud nodig is om 
lasverbindingen aan de tankbodem 
te verwijderen. ‘De medewerker zit in 
beschermende kleding op zijn knieën 
en blaast het gesmolten metaal met 
een behoorlijke druk en lawaai weg. 
Er ontstaat veel rook en gloeiend 
hete metaaldeeltjes vliegen rond. 
Daarnaast moet hij het smeltbad goed 

in de gaten houden. Na het gutsen 
moet het oppervlak met een slijptol 
geëffend worden.’ Dat moest anders 
kunnen. 

Niets is onmogelijk
Griffioen herinnerde zich een klus bij 
de Moerdijkbrug. Daar werden lasver-
bindingen losgefreesd. Samen met 
constructiemanager Ger Vos jr dacht 
hij verder na en schakelde twee oude 
bekenden uit België in; een mechani-
sche specialist en een softwarespe-
cialist die nu samen de frees maken. 
‘Niets is onmogelijk is hun motto’, zegt 
Ger Vos. ‘Een fijne lijfspreuk, want we 
hadden nog een paar aanvullende 
eisen. De frees moet door een mangat 
van 60 cm doorsnee passen en moet 
niet te zwaar, maar wel stabiel zijn. 
Ingebouwde magneten, die een massa 

Een slimme freesmachine maakt binnenkort een einde aan de in-
tensieve bewerking thermisch gutsen. Willem Griffioen en Ger Vos 
vertellen hoe het werkt en over de voordelen. ‘De freesmachine is 
financieel, ergonomisch en milieutechnisch een betere oplossing dan 
thermisch gutsen.’

Ger Vos jr. (l.) en Willem Griffioen. 
‘FREZEN KOST VEEL MINDER 
ENERGIE EN VEROORZAAKT 
VEEL MINDER EMISSIE. PURE WINST!’

MOVE is een hecht partner-
schap tussen Maasvlakte 
Olie Terminal en Verwater. 
Het doel is om de efficiëntie van 

tankonderhoud gezamenlijk te 

verbeteren. Kenmerken: weder-

zijds vertrouwen, respect en open-

heid. Binnen het partnerschap is 

ook ruimte voor het ontwikkelen 

van innovaties.

van 450 kilo creëren, houden de frees 
tijdens de werkzaamheden op zijn 
plek.’ Dankzij een geavanceerd bestu-
ringssysteem kan de frees straks ook 
op hoogte lasverbindingen verwijde-
ren. De ijzerkrullen die bij de bewer-
king ontstaan, worden weggeblazen 
door een ingebouwde persluchtunit. 
Dit voorjaar wordt de slimme oplos-
sing getest in een van de 39 enorme 
olie-opslagtanks op het MOT-terrein. 
Het duo schat dat de bewerking dank-
zij de innovatie geen drie manweken, 
maar slechts twee mandagen in be-
slag neemt. Griffioen: ‘Financieel beter, 
ergonomisch beter en milieutechnisch 
beter, omdat frezen veel minder 
energie kost en veel minder emissie 
veroorzaakt. Pure winst!’ 

tekst Willem Fledderus 
foto Danny Cornelissen
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zelfde kleine vijver’, zegt Tony Hulstaert, 
commercieel directeur bij Verwater. 
‘Tegelijkertijd groeien we als Verwater 
en hebben we meer personeel nodig.’ 
In de branche kiezen bedrijven met 
hetzelfde dilemma veelal voor inleen 

om aan voldoende personeel te 
komen. Hulstaert licht toe waarom 
Verwater een andere keuze maakt. 
‘Door te kiezen voor een nieuwe 
vestiging in plaats van een beroep te 
doen op onderaannemers, kunnen 

‘Net als voor klanten en 
collega-bedrijven is het in 
Nederland en België al enke-

le jaren lastig om aan voldoende goed 
gekwalificeerd technisch personeel te 
komen. We vissen met zijn allen in de-

Begin maart opende Verwater Estland zijn deuren in Tallinn. 
Met de nieuwe vestiging zorgt Verwater voor nieuwe aanwas van 
goed geschoold personeel met ‘het DNA van Verwater’. De dertig tot 
veertig nieuwe medewerkers worden ingezet voor nieuwbouw- en 
onderhoudsprojecten in Nederland en België. Tony Hulstaert, 
commercieel directeur bij Verwater, en Vafa Hamzin, manager van de 
nieuwe vestiging, lichten toe. 

GOED WERKGEVERSCHAP
tekst Trudy van Dijk

foto Danny Cornelissen

Verwater Estland

Nieuwe medewerkers 
mét Verwater-DNA

De nieuwe Verwater-medewerkers Sergei Subatov en Aleksandr Bakša van Verwater Estland  
zijn momenteel in Tienen aan de slag bij de Tiense Suikerraffinaderij.



De Estse
mentaliteit
past goed
bij de
Nederlandse
mentaliteit

3
Estland is naast Letland en Litou-
wen één van de drie Baltische 
Staten. Estland is lid van de EU en 
de NAVO. Je betaalt in Estland met 
de euro.

1
Estland is nummer één als het 
gaat om digitale samenlevingen. 
Al je overheidszaken regel je in 
Estland online en het is in Estland 
heel normaal een contract met 
een digitale handtekening te on-
dertekenen. 

450.000 
Tallinn telt bijna 450.000 inwoners, 
een derde van alle inwoners van 
Estland.

4
De Estse bevolking is over het 
algemeen vrij hoogopgeleid. De 
meeste mensen spreken vier 
talen. Naast Ests, spreken ze vaak 
Russisch, Engels en Duits. 

6
Met de nieuwe vestiging meegere-
kend heeft Verwater zes vestigin-
gen: Nederland, België, Louisiana, 
Singapore, Panama en Tallinn. 
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we medewerkers zelf scholen en ze 
‘het DNA’ van Verwater eigen maken. 
Bovendien zorgen we zo voor meer 
continuïteit. De nieuwe medewerkers 
zijn vaste Verwater-medewerkers en 
worden dus vertrouwde gezichten 
voor onze klanten.’

Prefab-shop
De Estse medewerkers gaan straks 
maximaal acht maanden per jaar aan 
de slag in Nederland en België en 
werken de overige maanden in de 
prefab-shop van Verwater Estland. 
Hulstaert verduidelijkt: ‘De Estse 
regelgeving vereist dat medewerkers 
drie maanden per jaar in Estland 
werken, en bovendien maar 185 
dagen achter elkaar in hetzelfde 
buitenlandse land aan de slag mogen. 
Om de medewerkers aan ons te 
binden zetten we ze daarom drie tot 
vier maanden per jaar aan het werk in 
Tallinn, in onze nieuwe prefab-shop. 
Gezien onze nieuwbouwportfolio is de 
nieuwe shop trouwens geen overbodi-
ge luxe: we kunnen de capaciteit goed 
gebruiken.’ 

Estse manager
Vafa Hamzin is de manager van de 
nieuwe vestiging. Hij werkte nog niet 
zo heel lang geleden zelf als con-
struction manager voor verschillende 
projecten van Verwater in Nederland 
en België via een Ests bedrijf. ‘Dat 
beviel wederzijds goed en toen ik 
daarna weer in Estland ging werken, 
hebben we altijd contact gehouden.’ 
Hij vervolgt dat hij het direct zag zitten 
toen het managementteam van Ver-
water hem vorig jaar benaderde met 
de vraag of hij mee wilde helpen een 

nieuwe Verwater-vestiging in Tallinn 
op te zetten en die te gaan leiden. ‘Ik 
ken hier veel mensen die net als ik 
al eerder voor Verwater werkten en 
de mentaliteit van de inwoners van 
Estland past goed bij de Nederlandse 
mentaliteit.’

Typisch Ests
‘In Estland wonen veel mensen die 
oorspronkelijk uit Litouwen, Oekraï-
ne, Rusland en Wit-Rusland komen’, 
vertelt Hamzin. ‘Hardwerkende men-
sen die graag een beter leven willen 
opbouwen en leergierig zijn. Ze vinden 
het bovendien leuk om meer van de 
wereld te zien. Nederland en België 
zijn prettige landen om te wonen en 
cultureel gezien interessant. Het is bo-
vendien een goede uitgangsbasis om 
eens een weekend naar bijvoorbeeld 
Parijs te gaan.’

Floating roofs
Hamzin vervolgt: ‘Uitgangspunt is dat 
we gaan rouleren qua werkzaamhe-
den. In de praktijk zullen er altijd zo’n 
tien mensen in de prefab-shop in 
Estland werken en 20 tot 30 mede-
werkers ingezet worden op projecten. 
De eerste medewerkers zijn inmiddels 
aan de slag voor projecten in Neder-
land en België – momenteel 17 men-
sen. Ik verwacht dat de prefab-shop in 
oktober van start zal gaan.’ Hulstaert: 
‘Een belangrijke klant in Nederland 
heeft ons gevraagd de komende 
jaren een aantal drijvende daken te 
bouwen. Dit project is een springplank 
om onze Estse vestiging “voeding” te 
geven en stelselmatig uit te bouwen in 
de toekomst.’  
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dicht bij huis’, zo motiveert ze in eerste 
instantie. ‘Maar vooral omdat elke dag 
bij Zeeland Refinery een boeiende dag 
is. We staan voor grote uitdagingen, 
zoals de gevolgen van de energie-
transitie en digitalisering. De vierde 
industriële revolutie – de digitalisering 
– levert enerzijds veel op. We hanteren 

nu bijvoorbeeld het realtime digitaal 
aftekenen van werk. Dat scheelt een 
boel manuren, met name tijdens een 
turnaround. Maar digitalisering heeft 
tegelijkertijd ook impact op de (cyber)
veiligheid. Een andere uitdaging is dat 
er minder vraag is naar olieproducten, 
waardoor de marges onder druk staan. 

Communiceren op ooghoogte
De relatie tussen Zeeland Refinery en Verwater – inclusief Verwaters 
voorgangers –bestaat al zo’n twintig jaar en werd onlangs met nog 
eens zes jaar verlengd. Nathalie de Muynck, algemeen directeur van 
de raffinaderij in Vlissingen-Oost, vindt een langdurig partnerschap 
zeer waardevol. ‘Het is een weg die we gezamenlijk bewandelen om 
de beste raffinaderij van de Benelux te worden.’

LANGDURIG PARTNERSHIP
tekst Willem Fledderus 
foto  Els Swart

Nathalie de Muynck werkt al 
zo’n dertig jaar binnen de To-
tal-groep, waar ze uiteenlopen-

de technische en economische func-
ties had. Van 2012 tot en met 2015 
was ze al eens algemeen directeur van 
Zeeland Refinery (ZR). In 2018 keerde 
ze terug op het oude nest. ‘Lekker 
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Daarnaast staat de industrie  
voor een grote klimaatopgave.  
Langdurige relaties – gekenmerkt 
door tweewegcommunicatie met 
onze contractors, op ooghoogte –  
helpen om al die uitdagingen het 
hoofd te bieden. Het partnership 
met Verwater is daarvan een goed 
voorbeeld. We werken samen op 
een manier die ons beide goed past. 
Veiligheid en transparantie staan op 
nummer één en kwaliteit en professio-
naliteit zijn gewaarborgd.’

Transparant
Transparantie is iets dat Verwater 
laat zien in zijn total-tank-mainte-
nance-concept’, zegt Jaap Quaars, 
projectleider tankrenovatie bij ZR. ‘We 
hanteren sinds kort een gezamenlijk 
dashboard met kpi’s. Daarin zien we 
in een oogopslag welke werkzaamhe-
den goed en minder goed verlopen. 
Verwater zegt wat hij doet, en doet 
wat hij zegt. Calculaties zijn accuraat 
en zij laten goede vakmensen het werk 
uitvoeren.’ De Muynck vult aan: ‘Wat 
ik ook een goed initiatief vind, is dat 
Verwater extra dingen onderneemt 

om de veiligheid te verhogen. Zo lieten 
zij bijvoorbeeld eigen LMRA-kaartjes 
(Laatste Minuut Risico Analyse) druk-
ken, die ze aan iedere contractor-me-
dewerker uitdeelden. Daarop staat dat 
voordat iemand aan een werk begint, 
hij of zij nog een tiental seconden 
neemt om te controleren of de werk-
plek veilig is en of hij nog risico’s ziet.’  

Innovaties
‘Partnership betekent daarnaast sa-
men investeren in innovaties’, zegt De 
Muynck. ’Die zijn voor de beschikbaar-
heid van tanks cruciaal. Ik verwacht 
dat Verwater deze reis samen met ons 
gaat maken.’ Tony Hulstaert, commer-
cieel directeur Verwater: ‘We hebben 
momenteel negentien innovaties in 
ontwikkeling. Waarvan het roterend 
bouwen van opslagtanks, inspecties 
met drones, ergonomische verbe-
tering van onze vijzels en tijdelijke 
verharding ter vervanging van rijpla-
ten, onze belangrijkste pijlers zijn.’ De 
Muynck: ‘Wellicht heeft het te maken 
met jullie bescheiden inborst, maar 
daar mogen jullie best meer mee uit 
de coulissen komen.’ 

Vertrouwen
Net als in een burgerhuwelijk gaat ook een zakenrelatie niet altijd over rozen. Tweemaal heeft de samenwerking onder druk 

gestaan, herinnert ook Verwaters commercieel directeur Tony Hulstaert zich. ‘Toen onze organisatie in zwaar weer verkeerde, 

hebben we stevige gesprekken gevoerd omdat Zeeland Refinery de garantie wilde dat het niveau van de werkzaamheden op peil 

zou blijven.’ ‘Dat is gelukt en die storm hebben jullie goed doorstaan’, voegt de Muynck toe. Het andere moment was een fataal 

ongeval dat zich op een andere locatie afspeelde, bij een team van een onderaannemer weliswaar, maar wel onder de auspiciën 

van Verwater. De Muynck: ‘Ik merkte dat Verwater daar erg goed mee omging. Verwater was heel open over de toedracht en we 

hebben er hier uitgebreid bij stilgestaan met alle contractors. Dat heeft mij in positieve zin geraakt. Dit nare incident heeft jullie 

nog beter en alerter gemaakt.’

Imago
Zeeland Refinery heeft de ambitie om 
de beste raffinaderij van de 
Benelux te worden en werkt daar hard 
aan. De Muynck: ‘Contractors komen 
graag hier werken, omdat het er hier 
gemoedelijk aan toe gaat en ze goed 
kunnen doorwerken. Bovendien ge-
bruiken we graag ons boerenverstand 
en kiezen we bij voorkeur voor prag-
matische oplossingen. Dat is belang-
rijk om goede medewerkers aan ons 
te blijven binden. Daarnaast nemen 
we onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid op het gebied van het 
milieu serieus. We zijn goed op weg. 
Een zonnepark met meer dan 28.000 
zonnepanelen zorgt bij maximale 
capaciteit voor ongeveer een kwart 
van het elektriciteitsverbruik van de 
raffinaderij en we streven naar een 
vermindering van CO2-uitstoot met  
40 procent in de komende tien jaar. 
Door energie-efficiënte maatregelen 
te nemen, meer groene brandstoffen 
te maken en CO2 af te vangen. Lang-
durige partnerships met partijen zoals 
Verwater zijn daarvoor een belangrijke 
voorwaarde.’  

Nathalie de Muynck:
‘VERWATER NEEMT OOK ZELF HET INITIATIEF 
 OM DE VEILIGHEID OP DE SITE TE VERHOGEN’ 



teksten Trudy van Dijk en  
Jeannine Westenberg

Grondverbetering en nieuwbouw tank 
gelijktijdig gerealiseerd 
BP Europoort schakelde Verwater onlangs in voor de vervan-
ging en nieuwbouw van opslagtank nummer 156. Tijdens de 
uitvoering bleek de ondergrond niet toereikend te zijn voor 
de bouw van de nieuwe tank. Willem Griffioen, director 
projects: ‘Doorgaans kost een grondverbetering veel extra tijd. 
Maar dat hebben we weten te voorkomen. Hoe? Door na het 
verwijderen van de oude tank, gelijktijdig te starten met de 
grondverbetering en de bouw van de nieuwe tank. De nieuwe 
tank hebben we eerst op een tijdelijke fundatie gebouwd. 
Vervolgens hebben we de nieuwe tank op de oorspronkelijke, 
gerenoveerde terp gezet. Door de parallelle uitvoering van 
beide klussen konden we veel tijdverlies voorkomen en kon 
BP de tank sneller dan verwacht weer in gebruik nemen.’ 
Verwater verzorgde tijdens dit project ook alle bijkomende 
werkzaamheden, zoals de civiele activiteiten, het aanbrengen 
van heatingcoil en mixers en de watertest.’

Verwater wint opnieuw Efficiency Award ExxonMobil Antwerpen
Het Verwater-team op ExxonMobil Antwerpen heeft opnieuw de Efficiency Award  

gewonnen. Projectmanager Allan Van den Bogaert vertelt dat het team trots is: ‘Vorig 

jaar wonnen we de prijs vanwege ons plan van aanpak voor de renovatie van een crude 

tank Tk 302. Dankzij onze verbetervoorstellen, inclusief aanpassing van de standaarden 

(APC’s) zou de tank slechts een jaar buiten bedrijf zijn in plaats van twee jaar. In 2019 

hebben we bewezen dat dat het geen loze beloften waren. Het project is binnen de plan-

ning voltooid. Wat ook meespeelde is dat we al onze andere projecten die onderdeel zijn 

van de grootschalige ombouw van de raffinaderij (DCU project) binnen de planningen 

hebben voltooid.’ Verwater is bij ExxonMobil Antwerpen met een multidisciplinair team 

van in totaal meer dan honderd man verantwoordelijk voor de mechanische, civiele en 

schilder onderhoudscontracten binnen en buiten het tankonderhoud. 

Projecten
Vanuit Nederland, België, Singapore en Louisiana verzorgen 
wij tankonderhoud, tankbouw en andere industriële dienst-
verlening voor verschillende klanten. Een greep uit onze 
projecten. Meer projecten vindt u op www.verwater.com.

Schone grond
Een grote oliemaatschappij in Denemarken ontdekte dat een 

van hun tanks flink gelekt had. Het bedrijf vroeg Verwater om 

hulp: konden zij de met ruwe olie vervuilde aarde onder de tank 

opruimen? En moest de tank vervangen worden? Verwater 

bedacht een kosten- en tijdbesparende oplossing waarbij de tank 

gerepareerd kon worden en alle verontreinigende aarde werd 

opgeruimd. Aart Kroneman, director international sales: ‘Dank-

zij ons unieke jacking-systeem konden we de tank vijzelen en 

repareren, terwijl gelijktijdig de verontreinigde aarde vervan-

gen en opgeruimd werd.’ De verplaatsing was best een specta-

culaire actie. ‘Met een team van 15 mensen tilden we de tank 

twee meter de lucht in en verplaatsten we de tank met behulp 

van acht SPMT-voertuigen (self-propelled modular transporters) 

naar een locatie 60 meter verderop. Nadat de bodem op de ori-

ginele locatie volledig was vervangen en alle reparaties waren 

uitgevoerd, bouwden we een nieuwe fundatie en brachten we 

een HDPE-beschermlaag (high-density polyethylene) aan. Ver-

volgens plaatsen we de tank terug, voerden we een uitgebreide 

hydro-test uit en werd deze gegritstraald. Zo kon de tank al na 

drie weken weer in bedrijf genomen worden.’ 
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worden verspild, maar terugkomen in 
de waardecyclus. Juist de chemische 
industrie kan hieraan substantieel bij-
dragen. Met chemische recycling is het 
mogelijk om een product af te breken 
tot op moleculair niveau en uit dit afval 
grondstoffen te winnen die chemisch 
identiek zijn aan de oorspronkelijke 
grondstof. Dit is geen science fiction, 
maar een methode die energiezuiniger 
is dan traditionele raffinageprocessen. 
 
Meeste impact 
LANXESS produceert een grote  
diversiteit aan industriële chemicaliën 
en polymeren: additieven en halffabri-
katen die bijvoorbeeld in auto's worden 
gebruikt. Om een klimaatneutrale 
productie in 2040 mogelijk te maken 
pakken we allereerst de projecten aan 
die de meeste impact hebben. Zo elimi-
neren we de lachgasemissies (N2O) in 
onze fabriek in Antwerpen. Daarnaast 
doorbreken we het verband tussen 
uitstoot en groei door strikte kaders te 
stellen aan onze productiebedrijven. 
We zetten bovendien in op technolo-
gische innovaties, zoals bijvoorbeeld 
warmte-uitwisseling (gebruik van 
warmte van andere processen en be-
drijven), elektrificatie en optimalisatie 
van luchtzuiveringsinstallaties. 

Overheidsbeleid 
Goed overheidsbeleid is voor ons 
onmisbaar om de transitie te ma-
ken, want chemische recycling is 
alleen onder bepaalde voorwaarden 
economisch haalbaar. Bij complexe 
consumentenproducten zoals een 
auto, wordt het lastig. Ik heb veel ver-
trouwen in de maatregelen die de EU 
neemt in het kader van de Green Deal. 
De omvang van de transformatie die 
we nu doormaken is enorm: een “man 
op de maan-moment”. 
 
Menselijke factor 
Overigens gaat duurzaamheid wat 
LANXESS betreft zeker niet alleen 
over het klimaat. Het is belangrijker 
dan ooit om de menselijke factor niet 
onder te laten sneeuwen. Denk aan 
gelijke kansen, toegang tot onderwijs, 
gezondheid, arbeidsomstandigheden, 
en mensenrechten in het algemeen. 
We moeten overal ter wereld naar 
gelijke voorwaarden streven. Een gelijk 
speelveld op mondiaal niveau is de 
enige manier waarop de transformatie 
kan slagen. We werken er elke dag 
aan om ons steentje bij te dragen. Zo 
kunnen we klimaatneutraal én echt 
duurzaam produceren.’  

‘Wij streven ernaar om al in 
2040 klimaatneutraal te 
zijn. Dat is ambitieus, maar 

we zijn op de goede weg. We heb-
ben de uitstoot van broeikasgassen 
al gehalveerd sinds onze oprichting 
in 2004. In 2030 moet de huidige 
hoeveelheid – ongeveer 3 miljoen ton 
– opnieuw zijn gehalveerd.  
 
We zijn er bij LANXESS van overtuigd 
dat als we onze planeet niet willen 
blijven uitputten, we een circulaire 
economie nodig hebben. Een eco-
nomie waarin middelen niet langer 

TankTalk
In TankTalk reageren klanten van Verwater op een vraag 
of een stelling. Deze keer is het woord aan Sebastian 
Roehrig, hoofd Corporate Responsibility bij LANXESS.

Sebastian Roehrig, hoofd Corporate 
Responsibility bij LANXESS:

LANXESS wil in 2040 
al klimaatneutraal 
zijn’

Binnen dertig jaar 
klimaatneutraal 
produceren, kan dat?
Met de Europese Greendeal werd eind 2019 een routekaart uitge-
stippeld om van Europa vóór 2050 het eerste klimaatneutrale con-
tinent te maken. Om dat voor elkaar te krijgen is een belangrijke 
rol weggelegd voor de markt. Wat vinden zij van het streven? Is het 
haalbaar om over pakweg 30 jaar klimaatneutraal te produceren?

tekst Willem Fledderus  
foto Danny Cornelissen en LANXESS



Het project werd onder de supervisie van Gerco Kievit (Nederland) uitgevoerd. 
Hij werkte daarbij nauw samen met Vopak, Hiap Seng Engineering en Asian Lift.

Kordate aanpak 
beschermt koraal
Verwater Singapore plaatste onlangs drie nieuwe tanks voor de 
opslag van brandstof op de plant van Vopak op het eiland Sebarok. 
Het eiland is omringd door koraal dus dat vroeg om een nauwe
samenwerking en planning.

1 dag
Daarbij werd 1 dag per tank 
uitgetrokken. 

3 dagen
Het team van Verwater wist de plaat-
sing van drie tanks in drie dagen te 
realiseren

06.00 uur
Vanwege het getij en de eisen van 
het havenbedrijf kon het drijvende 
ponton elke ochtend pas om 06.00 
uur uitvaren.

24/7
Het team was 24/7 actief om de 
klus te klaren. Daar ging heel wat 
denkwerk aan vooraf om te kun-
nen bepalen hoe het team de klus 
zo snel mogelijk kon klaren, terwijl 
tegelijkertijd het koraal optimaal 
beschermd bleef.

1 meter
De golfslag mocht daarom maximaal 
1 meter zijn.

20 meter
De tanks werden 20 meter de lucht 
in getakeld om ze te verplaatsen en 
op het eiland te zetten.

30 meter
De drie tanks zijn alle drie 30 meter 
hoog, maar variëren in diameter 
(23, 24,5 en 28,5 meter) en tonnage 
(300, 350 en 450 ton). 

3 uur
Het team had vervolgens steeds 
drie uur de tijd om een tank te 
plaatsen. Daarna moest het drijven-
de ponton weer vertrekken, omdat 
het eb zou worden.


