
Uitbreiding Vopak Terminal 
Amsterdam
case study | E&I 

Vopak en het havenbedrijf Amsterdam investeerden onlangs 
samen in een forse uitbreiding van de steigercapaciteit voor 
vloeibare bulk in de Amsterdamse haven. De steiger van Vopak  
Terminal Amsterdam Westpoort is verlengd met een ligplaats voor  
een zeeschip en daarnaast is er een nieuwe kademuur gebouwd  
waar voortaan twee extra binnenvaartschepen kunnen aanleggen.  
Een uitbreiding van 33 procent. Verwater verzorgde de E&I tijdens  
het project. Ron Oomkes, projectmanager Netherlands bij Vopak:  
‘Verwater heeft een belangrijke rol gehad in het succesvol afronden  
van dit project.’

Ron Oomkes: 

‘Het was heel erg fijn om  
 bij deze complexe klus  
 een E&I-contractor in  
 huis te hebben die zich  
 opstelde als partner’



De Vopak Terminal Amsterdam 
draait continu op volle toeren. 
Hier slaan schepen brandstoffen 
over die Vopak ter plekke opslaat 
en blendt en die vervolgens vaak 
direct per schip naar de plaats van 
bestemming worden gebracht. 
Bijzonder aan de terminal is dat 
deze volledig geautomatiseerd 
is en bediend wordt vanuit de 
controlekamer. Een centraal 
manifold verbindt de ingaande 
schepen met de tanks en de tanks 
met de uitgaande schepen. 

Win-win
Ron Oomkes: ‘Grote oliemaatschappij-
en, traders en andere klanten maken 
hier gebruik van onze 1,2 miljoen m3  
aan capaciteit. Die hoge volumes leid- 

den tot voor kort soms tot wachttijden.  
We besloten daarom samen met 
Havenbedrijf Amsterdam de steigers 
met 33 procent uit te breiden. Op de 
terminal kunnen nu vier zeeschepen 
en tien binnenschepen tegelijkertijd 
aanleggen. Een win-win-situatie: zo 
komen er meer schepen de haven in en 
kunnen wij betere service verlenen aan 
onze klanten.’

Snel en complex
De uitbreiding vond plaats binnen een 
fast-track-model, vertelt Oomkes: ‘We 
hebben een jaar genomen om met 
onze aannemers de constructieplan-
nen te maken. We kozen er nadrukke-
lijk voor deze partners in een vroeg 
stadium bij het werk te betrekken. Zo 
konden we gebruik maken van hun  

expertises. Verwater dacht mee over 
de vernieuwing van de controlekamer.  
Samen maakten we een plan om 
deze te renoveren, terwijl de volledige 
terminal “gewoon” in gebruik bleef. In 
de praktijk betekent dit dat Verwater 
de elektrotechnische installaties in 
de controlekamer – de brandblus- en 
detectiesystemen bijvoorbeeld – tijde-
lijk heeft verplaatst. Redelijk stoer: je 
kunt het zien als sleutelen aan een 
auto, terwijl hij gewoon op de snelweg 
blijft rijden. Dit durft dan ook zeker niet 
iedereen aan. Omdat het plan op detail 
klopte, zijn de werkzaamheden zonder 
problemen verlopen. Een project als  
dit is topsport’, benadrukt hij. ‘Alle  
schakels moeten sterk zijn.’ 

Verwater verplaatste 
tijdelijk alle elektro-
technische installaties 
in de controlekamer.



Vraag van Vopak:
Hoe vernieuw je de controlekamer, zonder dat deze buiten bedrijf hoeft  
te gaan?

Aanpak Verwater: Verwater 
Verwater maakte samen met Vopak en engineeringbureau Fluor een gedetail-
leerd plan voor de verplaatsing van de elektrotechnische installaties. Tijdens 
de shutdown van twee weken werd de controlekamer vernieuwd en is het  
nieuwe incidentenpaneel, dat Verwater al op locatie had gebouwd, geplaatst. 
Alle elektrotechnische installaties bleven in bedrijf. 

Overige werkzaamheden
Verwater verzorgde tijdens de uitbreiding van de terminal ook de plaatsing  
van de kabels naar de nieuwe ligplaatsen, de elektrotechnische werkzaam-
heden aan de kademuren en de plaatsing van de verlichting op de verlengde 
pier. 

Periode: 1 maart t/m 1 december 2018

Proactieve communicatie
Omdat de terminal gewoon in bedrijf 
was, waren de eisen aan de veiligheid 
op de terminal tijdens de werkzaam-
heden extra hoog. Oomkes: ‘We werken 
met grote hoeveelheden brandbare 
stoffen, dus safety is prioriteit nummer 
één. Hoe we dat aanpakten? Proactieve 
communicatie stond voorop. Zo nam 
het team onder meer dagelijks de tijd 
om van elkaar te leren en het proces te 
verbeteren. Dat heeft ons achteraf veel 
complimenten van klanten opgeleverd.’ 

Bijzonder
Oomkes: ‘Het was heel erg fijn om bij 
deze complexe klus een E&I-contractor 
in huis te hebben die zich opstelde als 
partner. Verwater heeft een belangrijke 
rol gehad in het succesvol afronden van 
dit project. Dan bedoel ik met name 
de tijdelijke verplaatsing van de gehele 
controlekamer en de start-up die daar-
na zonder problemen verliep. Knap, 
want Verwater had nog niet eerder zo’n 
groot E&I-project voor ons gedaan. Ze 
hebben laten zien dat ze echt wat in 
huis hebben. Bovendien was het leuk 
om met mensen te werken die met  
positieve energie en heel veel passie 
aan een gemeenschappelijk doel  
werken. Echt bijzonder.’

Een centraal manifold verbindt de ingaande schepen met de tanks en de tanks met de
uitgaande schepen. 

Ron Oomkes: 

‘Wat Verwater heeft   
 gedaan kun je zien als   
 sleutelen aan een auto,   
 terwijl hij gewoon op   
 de snelweg blijft rijden.  
 Redelijk stoer.’

Facts & figures

25 man 
Verwater werkte tijdens de stop met 
25 man om de werkzaamheden op tijd 
gereed te krijgen. Daarbij werden lange 
dagen gemaakt.

2 maanden 
Verwater bereidde de werkzaamheden 
in 2 maanden voor. Zo werd onder 
meer het incidentenpaneel op locatie 
gebouwd

1 jaar 
Een jaar voor de start van de  
werkzaamheden betrok Vopak de  
aannemers bij het plan. Intern startte 
het project een jaar eerder al op. 



Verwater is een industriële dienstverlener 

gespecialiseerd in tankonderhoud en 

tankbouw. Wij zijn experts in het vijzelen 

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, Houston en Singapore 

en zijn multidisciplinaire oplossingen dicht-

bij zijn klanten.
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