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Verwater is een industriële
dienstverlener gespecialiseerd
in tankonderhoud en tankbouw.
Wij zijn experts in het vijzelen en
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,
Houston 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
ontwikkelingen voor de praktijk.
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Verandering
Verwater bestaat komend jaar 100 jaar en barst van de nieuwe
energie. In de afgelopen jaren zijn verschillende belangrijke
ontwikkelingen ingezet, die ons bedrijf robuuster en veelzijdiger
hebben gemaakt. Ons onderscheidende concept van “Total Tank
Maintenance”werkt. We hebben onze aanpak met prefab-tankbouw
uitgebreid, door de overname van SJR op de RDM-werf. Onze vestiging Verwater Estland groeit gedegen en we verbeteren
ons aanbod met innovaties als roterend bouwen. We hebben een
uitstekende positie op de markt, die inmiddels weer op stoom komt.
Maar er zijn meer redenen voor een positieve blik naar voren.

K

omend jaar vieren we dat
Verwater 100 jaar is. Een eeuw
jong en een feestje waard. Want
het gaat goed met Verwater, zowel in
Nederland als in België. Onze Industrial services-bedrijven presteren
uitstekend, bijna alle grote contracten
in tankbouw en onderhoud zijn “op
het droge” en de teams op de projectsites zijn hecht. We zijn in opmars
in nieuwbouwprojecten, waarin de
acquisitie van de prefab locatie op de
RDM-werf heel mooi past. Het ondernemerschap binnen ons bedrijf, met
behoud van het zo belangrijke vakmanschap, zie ik daarbij als sleutel van
ons succes. Net als ons innovatievermogen. We zijn constant op zoek naar
verbeteringen en betere manieren van
werken, zodat onze klanten voor ons
kiezen en we een boterham kunnen
verdienen. Nu en in de toekomst.
Dit jaar is voor mij ook een afscheidsfeestje. Ik ga het per 1 november wat
rustiger aan doen. Mijn rol als CEO
stopt, maar ik blijf als adviseur verbonden aan Verwater. Voor Verwater heb
ik in de afgelopen jaren gewerkt aan
twee grote uitdagingen: veiligheid en
winstgevende groei. Veiligheid gaat
écht boven alles, vereist continue
focus. In de verbetering van onze
veiligheidscultuur bereiken we steeds
betere resultaten. De groei met sterke
druk op de marge is een gevecht.

We bevinden ons in een moeilijke
markt en de margedruk bestrijden wij
door in te zetten op partnerships met
onze klanten. Onze klantrelaties zijn
daardoor gelijkwaardiger dan vroeger
en kunnen tegen een stootje.
Ik heb bijna elke dag met enorm veel
plezier voor Verwater gewerkt, niet
in de laatste plaats door de geweldig
fijne samenwerking met mijn collega-directeuren Marloes Oude Breuil
en Eddy Spolspoel. Marloes neemt het
roer over en zal met al haar ervaring
en inzet - gesteund door Eddy en alle
medewerkers - ons Verwaterschip op
juiste koers houden.
Wat tot slot een feestje waard is, is dat
we begin oktober zijn verhuisd naar
ons nieuwe bedrijfspand aan
de Rotterdamse Droogdokweg.
Van daaruit werken we verder aan
de groei en bloei van Verwater, in
een gerevitaliseerd kantoor met de
modernste technologie, openheid en
licht en meer ruimte voor onderlinge
ontmoeting en samenwerking. In 2022
hopen de mensen van Verwater u te
mogen ontvangen op een mooi openingsfeestje, dat samenvalt met ons
honderdjarig bestaan!

Wichard Huigen |
CEO Verwater Group

Vopak Singapore

tekst

Trudy van Dijk

huisvest op de Sebarok terminal in Singapore 79 tanks met een capaciteit van in
totaal 1,3 miljoen m3. De terminal is een
van de vijf terminals die Vopak – wereldwijd de grootste onafhankelijke dienstverlener op het gebied van tankopslag – in Singapore heeft. Verwater is ook in Singapore
een van de preferred suppliers van Vopak.

10 tanks

Als er een tank gevijzeld moet worden,
weet Vopak ook in Singapore Verwater te
vinden. De afgelopen twee jaar vijzelde
Verwater 10 van de 79 tanks op de Sebarok
terminal.

6 tot 8 weken

Het renovatiewerk aan deze tanks neemt
meestal circa 6 tot 8 weken in beslag. Bij
grote tanks kan de looptijd oplopen tot 12
weken. Het vijzelwerk zelf neemt dankzij
een zeer uitgebreide voorbereiding steeds
ongeveer een dag in beslag: één dag aan de
voorkant en één dag aan de achterkant van
het traject. In de voorbereiding zit ongeveer
een week tijd, net als in de afronding als de
tank is teruggeplaatst.

20 tot 25 min.

De terminal van Vopak Singapore is gelegen op het eiland Sebarok. Om de werkplek te bereiken, varen er kleine ferry’s
die slechts een 10-tal mensen tegelijk kan
vervoeren. Een reis met de ferry duurt 20
tot 25 minuten.

9 mensen

Het team van Verwater Singapore bestaat
uit 9 vaste werknemers. Daarnaast wordt
onder supervisie van Verwater gewerkt
met lokale contractors tijdens de vijzeloperaties.

0

Professioneel en veilig werken staat ook
in Singapore voor Verwater voorop.
Het veiligheidscijfer is met een TRIR (Total
Recordable Incident Rate) van 0 al meer
dan 5 jaar uitzonderlijk goed.
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Minder CO2-uitstoot
dankzij ethanol
blending
Ethanol blending - het bijmengen van ethanol aan benzine is een belangrijke stap om de CO2-uitstoot geassocieerd met
brandstofverbruik te verminderen. Energieleverancier VARO
Energy investeerde daarom onlangs binnen het zogenoemde
Ethanol blending project in een nieuwe installatie waarbij de
energieleverancier vanuit een tank ethanol kan bijmengen in
drie andere tanks. VARO Energy vroeg Verwater binnen het
project de periodieke tankrenovatie te verzorgen, inclusief de
reparaties die volgden uit de inspectie.

Corné Hellemons, Discipline Engineer Tankmaintenance bij VARO Energy

‘We zijn uitermate tevreden over de goede en nauwe
manier waarop Verwater heeft samengewerkt met onze
andere huisaannemers die onder meer het leidingwerk
aanlegden en de tankwand en bodem volledig hebben
gecoat. Daardoor is het gelukt om het project veilig en
binnen de geplande termijn van drie maanden succesvol
af te ronden. Overigens heeft het Verwater projectteam
zichzelf tijdens eerdere projecten al bewezen.
Als opdrachtgever kunnen we inmiddels blindvaren
op de ervaring en vakkennis van Verwater.’
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Nog meer flexibiliteit voor klanten
Vesta Terminal Antwerp dankzij
infrasysteem voor vliegtuigbrandstof
Klanten flexibiliteit bieden. Dat staat al 50 jaar voorop voor Vesta Terminal Antwerp. Het overslagbedrijf zette daarin onlangs een nieuwe
stap met de nieuwbouw van vijf tanks en een pijpleidingeninfrastructuur die de terminal via het Central European
Pipe-line Systeem verbindt met de meeste grote luchthavens in
West- en Noordwest-Europa.

E

nkele jaren geleden kocht Vesta
Terminal Antwerp een aansluiting op het Central European
Pipeline Systeem (CEPS). Koen
Van Dooren, general manager van
Vesta Terminal Antwerp: ‘Door de
toenemende vraag naar vliegtuigbrandstoffen zagen we een kans om
met nieuwe tanks en leidingen de
klanten die gebruik (willen) maken
van dit netwerk meer flexibiliteit
te bieden. CEPS heeft een totale
lengte van 5.500 kilometer en zorgt
jaarlijks voor het transport van
dertien miljoen m³ aan brandstoffen
naar de meeste grote luchthavens
in West- en Noordwest-Europa.’ Van
Dooren maakt zich geen zorgen om
de gevolgen van de coronacrisis:
‘Het aantal vliegbewegingen is door
corona weliswaar sterk verminderd,
maar alle onderzoeken wijzen erop
dat het vliegverkeer binnenkort flink
gaat aantrekken.’

Vliegtuigbrandstof
In april is Vesta Terminal Antwerp
gestart met de nieuwbouw. Van
Dooren: ‘Wij bouwen de tanks en de
pijpleidinginfrastructuur met maximale flexibiliteit, zodat we de op- en
overslag van verschillende kwaliteiten
en producten tegelijkertijd mogelijk
maken. Met deze nieuwe tanks erbij –
de totale capaciteit was over de drie
terminals gemeten al 1,6 miljoen m3
– kunnen we nu ook vliegtuigbrandstof opslaan en verpompen in CEPS.’
Projectmanager Toon Brosens vult
aan: ‘We bouwen pijpleidingsystemen
voor (bio)vliegtuigbrandstof naar

onze steigers die aan alle productkwaliteitseisen voldoen. Denk hierbij
aan de geldende gezondheids-, veiligheids- en milieunormen en aan watertap-, filter- en rondpompsystemen.
En uiteraard voldoet onze nieuwe
installatie straks aan de JIG-guidelines.’

Roterend bouwen
‘Dat Verwater de tender voor de
bouw van de opslagtanks won, heeft
niet alleen te maken met het feit
dat ze al jarenlang een betrouwbare
partner zijn in het onderhoud van
onze terminal’, vindt Van Dooren. ‘We
waren met name onder de indruk van
hun voorgestelde manier van bouwen.
Verwater stelde roterend bouwen
voor. Een bouwtechniek waarbij de
tank om de lasinstallaties draait in
plaats van andersom. Daardoor kan
de lasser sneller werken en zijn er
geen bundels met kabels die steeds
verplaatst moeten worden. Ook
hoeven minder mensen op hoogte
te werken. Al met al resulteert dat in
een veiliger werkproces, een kortere
doorlooptijd en lagere kosten.’

Comfortzone
‘De planning is dat de tanks in september 2022 mechanisch gereed
zijn en we dan kunnen testen of we
de productstromen veilig kunnen
transporteren’, zegt Brosens. ‘In Q4
stroomt dan het eerste product in
de tanks. Naast Verwater heeft Vesta
Terminal Antwerp ook nog een aantal
andere contractors geselecteerd voor
de civiele werkzaamheden en voor de
piping. →

tekst
foto

Willem Fledderus
Maarten Laupman

Vesta
Terminal
Antwerp
Vesta Terminals heeft
vestigingen in Antwerpen,
Vlissingen en Tallinn (Estland)
en slaat ruwe olie, geraffineerde aardolieproducten, biobrandstoffen en petrochemicaliën op- en over. Het bedrijf kan
internationale oliehandelaren,
grote oliemaatschappijen,
petrochemische producenten,
lokale brandstofdistributeurs
en bunkerleveranciers tot zijn
klanten rekenen. Vesta Terminal Antwerp beschikt over twee
zeesteigers waar de grootste
tankers kunnen aanmeren.
Brosens: ‘Die kunnen 180 miljoen liter diesel of jet fuel per
vracht lossen. Met vier lichter/
barge-steigers en de verschillende aangesloten pijpleidingen
hebben we een uitstekende
achterlandverbinding. Om nog
meer zeeschepen te kunnen
behandelen wordt door de
Haven van Antwerpen momenteel een extra kademuur
aangelegd. Deze zal tegen 2024
gereed zijn.’ Sinds april 2013
is Vesta Terminals een 50-50
partnership tussen Mercuria
Energy Asset Management B.V.
en Sinomart KTS Development
Limited.
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Medewerkers van Verwater leggen bodemplaten van een van de vijf nieuwe tanks.

‘WIJ BOUWEN DE TANKS EN DE
PIJPLEIDINGINFRASTRUCTUUR
MET MAXIMALE FLEXIBILITEIT’

Beide gerenommeerde bedrijven.
Vesta Terminal Antwerp stuurt het
proces aan. We zijn ruim van tevoren begonnen met kennismaken en
hebben gezamenlijk de algemene
planning gemaakt. ‘Samen is een
kernwaarde in ons bedrijf. We willen
met elkaar een verhaal opbouwen,
een gevoel krijgen bij het project.
Zodat we allemaal in een comfortzone terechtkomen en Vesta Terminal
Antwerp zoveel mogelijk rekening
kan houden met de ideeën die elke
partij heeft. In de onderhandelingen
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vinden we het verder altijd belangrijk
dat partijen zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord handelen. Een onderdeel daarvan is het
respectvol omgaan met personeel’,
zegt Brosens. ‘In piektijden zullen er
zo’n 120 mensen bezig zijn met de
bouw van de tanks waarbij veiligheid
vanzelfsprekend voorop staat.’

Flexibiliteit
Van Dooren benadrukt dat ook de
infrastructuur van de bestaande
tanks de afgelopen jaren is aange-

past. ‘Daardoor kunnen onze klanten
ze gebruiken om verschillende
soorten producten in op te slaan, om
zo het maximale uit de marktsituatie
te halen. Dat we klanten flexibiliteit
bieden is misschien wel de belangrijkste reden van ons vijftigjarig bestaan.
Dat is ons onderscheidend vermogen. We blijven dan ook kijken naar
de veranderende energiestromen en
onderzoeken alle mogelijkheden om
hier ook in de toekomst goed op in te
kunnen spelen.’

Foto: Hollandse Hoogte

Wat is er
nodig om de
vijf nieuwe
tanks te
bouwen?

1.755

Het plaatsen van 1.755 schroefpalen.

850.000

Het verwerken van +/- 850.000 kg
wapeningsstaal.

8.000

Het verwerken van circa 8.000 m³
beton.

2.900.000
Het verwerken van +/- 2.900.000 kg
plaatstaal.

604.000
De montage van +/- 604.000 kg
staalstructuren.

5.500

Het installeren van 5.500 m
pijpleidingen.
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De ontwikkeling van een nieuw
elektrisch onderstation.

Maar het allerbelangrijkst?
Werken met de juiste contractors
en mensen met de juiste instelling
met betrekking tot veiligheid.

COLUMN

Timing in transitie is cruciaal
Niemand is in het bezit van een werkende glazen bol om de
toekomst mee te voorspellen. Ook ik niet, hoewel ik dat soms
best zou willen. Niettemin kun je een paar ontwikkelingen aan
zien komen, die voor Verwater en zijn klanten een belangrijke rol
gaan spelen. Zal ik er een paar noemen?

Z

o is helaas het einde van de stikstofcrisis nog niet in zicht. De Nederlandse overheid moet hiervoor echt snel in actie komen. Daarnaast is
de hoge grondstoffenprijs na de tijdelijke coronadip een groot probleem aan het worden. Zaken als staal worden alsmaar duurder, om maar te
zwijgen van computerchips, waar nauwelijks meer aan te komen is. Ik hoop
dat dit geen al te grote rem zet op het economisch herstel, maar ik vrees dat
we er allemaal last van zullen krijgen. Nieuwbouwprojecten voor bijvoorbeeld
tankopslagbedrijven worden tientallen procenten duurder.
Een ander issue waarmee veel bedrijven in deze sector worstelen is het tempo van de energie- en grondstoffentransitie. De tussendoelen van 2030 lijken
nog ver weg, maar negen jaar is zó voorbij. Dat elektrificatie en waterstof in
de industrie een hoofdrol krijgen, staat voor mij vast. Bovendien moeten we
ons gaan verdiepen in de grondstoffen en brandstoffen van de toekomst. Dat
levert ook voor Verwater en zijn opdrachtgevers interessante vraagstukken
op. Kun je bijvoorbeeld in een tank die je nu voor aardolie gebruikt over een
aantal jaren ammoniak opslaan? Of vergt dat grootscheepse ombouw? Wat
worden de bulkproducten van de toekomst? Zetten we vol in op biobrandstoffen of gaan we nog wel vijftig jaar door met fossiel?
Hoe het ook zij, de markt is volop in beweging en daar houd ik van. Wat mij
minder aanspreekt, is de recente uitspraak van de rechter in de zogeheten
“klimaatzaak” tegen Shell. Daar werd Shell als marktleider wel erg in het verdomhoekje gezet, terwijl het de complexiteit van de transitie geen recht doet.
Zelf heb ik natuurlijk een verleden in de fossiele brandstoffen, daarvan heb ik
nooit een geheim gemaakt. Dat ik vandaag vind dat het anders moet met de
wereld, is evenmin een geheim. Maar de timing hierbij is cruciaal, willen we
naast het klimaat ook onze welvaart en ons welzijn behouden.

Peter Goedvolk | Ondernemer en commissaris bij Verwater
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EEN EEUW
VERWATER

tekst

Gerben Holwerda

Komend jaar viert Verwater een bijzonder jubileum: het bedrijf bestaat een eeuw. In die eeuw ontwikkelde Verwater zich van een Rotterdams graafbedrijf tot een multidisciplinaire, wereldwijde aannemer
voor industriële en petrochemische installaties, gespecialiseerd in tankonderhoud en tankbouw.

1922-1940: DE OPRICHTING
In 1922 richtte Hendricus Verwater zijn bedrijf op. Het was
de tijd van de grote groei voor de Rotterdamse havens.
Verwater pakte al het werk aan dat daarbij kwam kijken.
Aanleg van havens en dijken, en vooral het graven van
bouwputten. Dat deed Verwater trouwens destijds niet
alleen in de haven. Het bedrijf werkte ook mee aan nieuwbouwwijken in Rotterdam Spangen, Blijdorp en Delfshaven.

1940-1950: OORLOG EN WEDEROPBOUW
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog hielp Verwater nog mee bij de
aanleg van de legendarische Diergaarde Blijdorp. Met de oorlog
in aantocht verschoven de activiteiten al snel naar het graven
van schuilkelders. Bij het uitbreken van de oorlog moest Hendricus
Verwater in militaire dienst. De overgebleven werknemers richtten
zich op grondwerk voor noodwinkels en op de aanleg van kaden voor
de baggermaatschappij Volker.

1950-1960: GROTE WERKEN
In de naoorlogse jaren speelde Verwater steeds vaker een rol bij grote werken.
Bijvoorbeeld het dempen van de Schie, met behulp van puin dat was achtergebleven
na het bombardement van Rotterdam. Ook nam Verwater het grondwerk voor zijn
rekening van het Dijkzigt Ziekenhuis (het huidige Erasmus Medisch Centrum). In
1956 werd als allereerste groot professioneel materieel een dragline aangeschaft. Dit
was een keerpunt voor het bedrijf: vanaf die datum nam het werk hand over hand
toe, zowel in de stad als in de havens en de opkomende petrochemische industrie.
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1960-1970: INNOVATIE
De jaren zestig startten met steeds meer werk voor het alsmaar
groeiende Shell Pernis, waar Verwater in 1961 het eerste grote
tankvijzelcontract won. Dat was een grote doorbraak. Verwater
werkte steeds vaker voor Shell. Daarnaast bleef Verwater actief
in het grond- en wegenwerk, vooral in opdracht van de Gemeente
Rotterdam. In 1965 werd een nieuwe dienst gelanceerd: in opdracht
van Esso verplaatste Verwater een complete tank. Deze tank liep op
rolletjes, wat geen erg snelle manier bleek. Daarom ontwikkelde
Verwater een methode met speciale lorries op spoorrails, en nog
later de zogeheten “strassenrollers”. Het vijzelen en verplaatsen van
tanks werd een succesvolle activiteit in binnen- en buitenland.

1970-1980: START INTERNATIONALISERING
Verwater opende in 1970 een kantoor in België. Zowel bij Shell als bij Matex (een van
de voorlopers van Vopak) nam de vraag naar verplaatsing van complete tankparken
toe. Bovendien breidde het havengebied in Rotterdam zich verder uit van de Botlek
naar Europoort en de Maasvlakte. En Verwater trok nog verder de wijde wereld in:
tot in Denemarken, Frankrijk, Engeland en zelfs Oman, Maleisië en Curaçao.

1980-1990: VESTIGING SINGAPORE
De internationalisering zette door in de jaren ’80. Verwater kreeg opdrachten in Kenia,
Brunei en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf opende een vestiging in Singapore. Eind jaren tachtig
kwam er een terugval in de vraag naar tanks. Door te bemiddelen in de doorverkoop van
overcomplete tanks, kon Verwater toch de nodige omzet behalen. Daarnaast bleef het
bedrijf zijn vijzeltechnieken verder verfijnen en innoveren.

1990-2000: CIVIELE BOUW
Verwater volgde Shell naar Nigeria, wat veel werk opleverde. Het bedrijf groeide door en schafte steeds meer
nieuw materieel aan. Een nieuwe vestiging in België
opende zijn deuren. En Verwater stapte in de markt van
de civiele bouw. Daarnaast bleef de markt voor het vijzelen en verplaatsen van tanks nog steeds groot.

→
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2000-2010: GROOTSTE TANK OOIT
Na een dip aan het begin van de eeuw volgde een periode van groei en
een belangrijke nieuwe overname: Verwater breidde uit met Dijksman,
een gerenommeerde tankbouwer. Vanaf dat moment werd Verwater behalve vijzelaar en aannemer ook een belangrijke speler in de tankbouw.
De projecten werden steeds groter, van een project voor Vopak met tanks
van 40 tot 45 meter in diameter tot de bouw van de grootste tanks ooit
(met een diameter van 87 meter!) voor de Maasvlakte Olie Terminal
(MOT). Ook in het buitenland volgden nieuwbouwprojecten.

2010-2020: REORGANISATIE
Helaas kende de groei naar steeds grotere en internationale projecten ook een
schaduwkant. Verwater verslikte zich in twee heel grote tankbouwprojecten
en kwam rond 2013 in financiële moeilijkheden. Een externe investeringspartij diende zich aan en er volgde een grote reorganisatie. Verwater werd snel
weer winstgevend. In 2015 nam Verwater bedrijfsonderdelen van Imtech
Industrial Services over en breidde zodoende de portfolio uit met elektrotechniek, instrumentatie, automatisering, kleppenrevisie en panelenbouw.

2020-HEDEN: VERWATER ESTLAND EN OVERNAME SJR
In 2020 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 nieuwe medewerkers worden ingezet
voor nieuwbouw- en onderhoudsprojecten in Nederland en België.
Het meest recente “wapenfeit” is de overname van SJR eind 2020, waarmee Verwater zijn diensten uitbreidde
met de prefab bouw van tanks tot en met een hoogte van 32 meter en een diameter van 24 meter.

12

Klant in beeld
Vanuit Nederland, België, Singapore en Houston verzorgen
wij tankonderhoud, tankbouw en andere industriële
dienstverlening voor verschillende klanten. Hoe ervaren zij dat?
Peter Werkman, van Werkman Hoofcare, vertelt.

‘MET VERWATER VERTROUW IK
EROP DAT HET ALLEMAAL GOED
KOMT MET DE VERDUURZAMING
VAN ONS PRODUCTIEPROCES’

tekst

Gerben Holwerda |
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Jeroen van Kooten

Peter Werkman van familiebedrijf Werkman Hoofcare,
maakte tijdens hun nieuwbouwproject dankbaar gebruik van
Verwaters expertise in elektrotechniek. ‘We verduurzamen
het productieproces van miljoenen hoefijzers die we jaarlijks
leveren en breiden tegelijk uit. Verwater speelt daarbij een
cruciale rol.’

W

erkman Hoofcare is een wereldwijde topspeler in de markt van
hoefijzers en hoefbeslag. Miljoenen hoefijzers per jaar vinden vanuit Groningen hun weg over de hele wereld. Het bedrijf is in meer
dan honderd jaar fors gegroeid. De toenemende vraag, de wens om verder
uit te breiden én over te stappen op een duurzamere productiemethode
maakten dat zij dit najaar verhuizen naar een nieuwe locatie in Eemshaven.
‘Voor de productie van hoefijzers maken we tot nog toe gebruik van gasgestookte ovens’, vertelt Werkman. ‘Maar in onze nieuwe vestiging stappen
we over op inductie-ovens. Dat is beter voor het klimaat, en we moeten
toch ooit een keer van het gas af. Daarnaast kunnen we met de elektrische
ovens de temperatuur consistenter houden wat leidt tot hogere efficiency en
minder afval.’
Voor alle elektrotechnische werkzaamheden die komen kijken bij de nieuwe
installatie doet Werkman een beroep op Verwater. Werkman: ‘Zij verzorgen
de elektrische voeding, leggen de kabels en de verlichting aan en sluiten alles
aan. Ook hebben ze voorafgaand aan de verhuizing alle elektrische apparatuur op de oude locatie in kaart gebracht en gelabeld, zodat deze moeiteloos
mee kan verhuizen naar ons nieuwe pand. En tijdens het project hebben
we afgesproken dat zij ook de besturingskast van een nieuwe productielijn
maken en storingsdiensten gaan leveren.’
‘Verwater speelt een cruciale rol in ons project’, stelt Werkman. ‘We zijn een
groot mkb-bedrijf, maar kennis van grootschalige elektrotechnische projecten is voor ons een nieuwe uitdaging. Zeker dan wil je een partij die met
je meedenkt en op wiens competenties je kunt bouwen. Een partner die je
meeneemt in het proces, zodat je erop kunt vertrouwen dat het allemaal
goed komt. Daarin is Verwater heel erg sterk.’
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Projecten
Vanuit Nederland, België, Singapore en Houston verzorgen
wij tankonderhoud, tankbouw en andere industriële dienstverlening voor verschillende klanten. Een greep uit onze
projecten. Meer projecten vindt u op www.verwater.com.

teksten

Trudy van Dijk

Oiltanking Terneuzen kiest voor
uniek bouwsysteem Verwater
Oiltanking Terneuzen – huidige opslagcapaciteit dik 500 miljoen m3 verdeeld over 40
tanks – vroeg Verwater onlangs twee nieuwe cuptanks te bouwen. Tony Hulstaert,
commercieel directeur Verwater: ‘De goede
ervaringen met Verwater op de terminal
van Oiltanking in Amsterdam speelde
daarbij zeker een rol. Doorslaggevend was
echter ons bouwsysteem. Traditioneel kie-

Vaste gast bij VARO Energy voor specialistisch
tankonderhoud

zen tankbouwers ervoor te beginnen met

Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is Verwater

verder op. Wij beginnen met het dak en de

regelmatig te gast bij de raffinaderij die volledig eigendom is van

bovenkant van de tank, lassen de platen,

en geëxploiteerd wordt door VARO Energy ("VARO") in Cressier,

vijzelen de tank vervolgens omhoog en

Neuchâtel (Zwitserland). Herman Buisman, manager Internati-

bouwen via deze methode verder. Zo sluiten

onal Projects bij Verwater: ‘Ongeveer om de twee jaar laat VARO

we het risico van inwaaien uit. Bovendien

Energy, raffinaderij en opslagbedrijf, een specialistisch team

lassen we roterend. Dat wil zeggen dat niet

van Verwater vanuit Nederland overkomen voor de moeilijkere

de lasser om te tank draait, maar de tank

onderhoudsklussen.’ Zo ook toen onlangs bij een van de tanks een

langs de lasser draait. Daardoor is de las-

bodem vervangen moest worden waarbij de verwarmingsspiraal

kwaliteit superieur en er is geen tot nauwe-

behouden moest blijven. Buisman: ‘De spiraalbodem verwarmt

lijks rework nodig.’ Een cuptank bestaat uit

met behulp van stoom de transportbrandstof in de tank als de

twee gestapelde tanks waarbij de onderste

buitentemperatuur daalt. Zo blijft de brandstof vloeibaar.’ Hij legt

tank eventuele retentie opvangt. Verwater

uit dat het om een paar honderd meter aan leidingwerk ging, dat

bouwt op de terminal in Terneuzen twee

op een hoogte van zo’n 35 cm boven de bodem van de tank ligt. ‘Het

cuptanks met een capaciteit van respectie-

behoud daarvan vraagt om precisiewerk. Nadat we de centrale

velijk 22.000 m3 en 5.000 m3. Ook het leggen

bodem los hadden gemaakt van de annular (de buitenste ring van

van de fundatie en het aanbrengen van

de tankbodem) en een supportconstructie onder de spiraal hadden

isolatie en coating behoren tot de werk-

geplaatst, is de tank samen met de spiraal gevijzeld tot een hoogte

zaamheden. De civiele werken voor deze

van 2 meter. Daarna is de oude bodem vervangen en de tank met

nieuwbouwopdracht starten in 2021 en de

spiraal weer omlaag gevijzeld.’ Het project werd door een team

tanks worden eind 2022 opgeleverd.

de bodem en bouwen ze de tank vervolgens

van vijf mensen veilig en binnen budget en planning opgeleverd.

Van afvalwater naar groene energie
Bij de productie van papier heb je te maken met een flinke hoeveelheid afvalwater. Papierfabriek Stora Enso in Zweden sloeg de
handen ineen met Gasum (de Zweedse Gasunie) om van die nood een deugd te maken. Het afvalwater is nu de belangrijkste grondstof
om zo’n 150 vrachtauto’s per jaar van brandstof te voorzien. Gasum liet daarvoor een biogascentrale bouwen op het terrein van de
papierfabriek en vroeg het Nederlandse Paques, marktleider in het leveren van gas- en waterbehandelinginstallaties, de biogasinstallatie te bouwen. Paques vroeg Verwater Industrial services Noord Oost op zijn beurt de E&I-werkzaamheden vanaf de fase van
basic engineering op de site in Zweden te verzorgen. Projectleider Stephan de Vries: ‘Het biogasproject met de naam Nymölla omvat
biogasproductie, upgrading en liquefactie. Wij verzorgden de detailengineering, de levering en uitvoering van het Motor Control
Cabinet (MCC-paneel), het besturingspaneel, de remote IO-kasten, de Asi-bus besturing, UPS-installatie, de kabeltracés, de bekabeling,
de aarding, de bliksembeveiliging en de Atex-loops. Daarnaast namen we de pre-commissioning van de geleverde installatie voor
onze rekening. Een leuke klus waarbij we veel tijd in de voorbereiding hebben gestoken. De werkzaamheden verliepen daardoor
soepel, maar wat betreft de planning gooide de pandemie wel wat roet in het eten. De werkzaamheden startten daardoor wat later
op dan verwacht. Inmiddels draait de biogascentrale naar volle tevredenheid.
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Verwater Singapore heeft
touwtjes in handen bij twee
projecten in Brunei en
Hongkong
Een grote olieproducent schakelde onlangs
Verwater in om twee onderhoudsklussen
in Hongkong en in Brunei te begeleiden en het vijzelwerk te verzorgen. Piet
Meertens, Regional Manager South East
Asia – Pacific bij Verwater: ‘In Brunei ging
maar liefst 70 meter waarbij het dak aan

TotalEnergies Antwerpen geeft Verwater
opnieuw ‘de sleutel’

reparatie toe was en waarbij de bodem

Verwater is al sinds 2007 de general maintenance partner

vernieuwd moest worden. In Hongkong

van TotalEnergies Antwerpen. Toch was het de afgelopen

ging het om het vervangen van de bodem

jaren behoorlijk spannend of Verwater dit zou blijven. In 2018

van een kleinere tank met een diameter

besloot het moederbedrijf TotalEnergies om voortaan centraal

van 10 meter. In beide gevallen werd

in te kopen vanuit Parijs en vroeg het verschillende nieuwe

het vijzel-onderhoudswerk onder onze

en vaste onderhoudsleveranciers om in te schrijven op de

supervisie uitgevoerd. Voor de civiele

tender. Tony Hulstaert, commercieel directeur Verwater:

en mechanische werkzaamheden is een

‘Augustus 2021 werd bekend dat TotalEnergies Antwerpen het

lokale mechanical contractor ingescha-

contract met ons verlengt. We zijn er ontzettend trots op dat

keld waarmee we al langer naar volle

TotalEnergies Antwerpen opnieuw voor ons heeft gekozen.’

tevredenheid samenwerken. Ons eigen

Hij licht toe: ‘Een van de doorslaggevende redenen was dat

team verzorgde daarnaast het vijzelwerk,

alle onderhoudscontractors onder supervisie van Verwater

inclusief de voorbereiding en afronding.

werken. Door ons “de sleutel” te geven minimaliseren we

Voor de klus in Brunei stuurde we in

verloren tijd, daardoor kunnen we projecten 20 tot 25 procent

het kader van opleiding een extra lokale

sneller opleveren.’ Maar er was nog een belangrijke reden.

supervisor mee. Beide projecten zijn naar

Hulstaert: ‘In 2019 vond onder onze auspiciën een fataal

volle tevredenheid van de klant en binnen

ongeluk plaats op de site van TotalEnergies Antwerpen. Dat

budget en planning afgerond.

ongeval was voor alle betrokkenen een enorme schok: vei-

het om een tank met een diameter van

ligheid van medewerkers is immers de nummer 1 prioriteit.
We hebben heel veel tijd uitgetrokken om hierover te praten
met de betrokkenen en andere klanten, en lessen te trekken.
Vervolgens hebben we ons veiligheidsbeleid nog verder aangescherpt. TotalEnergies heeft aangegeven dat onze openheid
en aanpak nog een reden was om voor ons te kiezen.’
Verwater is binnen het contract eindverantwoordelijk
voor het complete pakket aan tankonderhoud: civiele,
mechanische en vijzelwerkzaamheden, piping, coating,
isolatie, stellingbouw en brandwacht.

Renovatie en nieuwbouw voor BP Europoort
Verwater verzorgt al sinds 2012 het civiel onderhoud voor BP Europoort. Sinds Verwater in 2018 een nieuwe tank
bouwde op dezelfde locatie, schakelt de oliemaatschappij Verwater daarnaast steeds vaker in voor specialistische
werkzaamheden. Projectmanager Roland van Vlijmen: ‘We verzorgen momenteel bijvoorbeeld voor tank 24 en 40
grote renovatiewerkzaamheden, zijn bijna klaar met de tankbouw van tank 25 en starten in oktober met de tankbouw van nog een nieuwe tank: tank 88.’ Hij licht toe: ‘Als het gaat om het groot onderhoud gaat het onder meer om
engineering, vijzelwerk, het vernieuwen van de fundatie, het leidingwerk, het aanbrengen van een nieuwe wandaansluiting en het coaten van de binnen en buitenzijde van de tank. Bij tank 40 brengen we daarnaast een omloopbordes en een aluminium dome aan: een dak van aluminium dat helpt om
emissie tegen te gaan. De nieuwe tanks bouwen we met hulp van rotatie en
jacking, waarbij we nauw samenwerken met de collega’s van onze prefabafdeling. Doordat we ook nauw samenwerken met collega’s van Verwater
Estland en de collega’s van Verwater Protective Coating bieden we de klant
een total tank maintenance pakket. Dat bevalt BP goed. Wij zijn inmiddels ook
met BP in gesprek over vergelijkbare projecten in Gelsenkirchen in Duitsland.’
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Verwater laadpalen:
robuust, strak, industrieel
Veel van onze klanten nemen maatregelen om over te schakelen naar
een toekomst met een lagere CO2-uitstoot. Verwater ondersteunt hen
daarbij, waar het kan. Dat doen we bij werkzaamheden als tankbouw
en tankonderhoud, maar ook op andere vlakken. Onze afdeling Panelenbouw heeft onlangs een laadpaal ontworpen voor het opladen van
elektrische voertuigen.

D

e Verwater-laadpaal is geheel gemaakt van roestvast
staal (rvs). Dat maakt de paal
duurzaam en robuust en geeft hem
een minimalistische en industriële
look. Bovendien is er de mogelijkheid
de palen te personaliseren met een
print van een logo of een slogan.
De paal beschikt verder over een
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dubbele 22kW-aansluiting, waardoor
hij aan twee kanten een voertuig kan
opladen. U kunt ook kiezen voor een
wallbox, waarbij de oplaadkabel uit de
muur komt.

Verduurzamen
We hebben een speciaal team
samengesteld dat zorgt voor het be-

tekst

Willem Fledderus

nodigde civiele werk, de bekabeling,
ingebruikstelling en de keuring door
een onafhankelijke partij. Omdat
Verwater kind aan huis is op vele (petro)chemische sites, weten we exact
welke voorschriften, vergunningen,
eisen en veiligheidsregels er gelden.
Kortom, u verduurzaamt en heeft er
verder geen omkijken naar.

Slim!
Hoe kan het beter? Bij Verwater zijn we altijd op zoek naar slimmigheden waarmee we ons werk gemakkelijker, veiliger en efficiënter
maken. Daarbij leren we graag van collega’s, klanten en van bijvoorbeeld fouten. Dit keer: Dit keer: een opslagtank van composiet.

Een opslagtank van composiet
De vraag naar composiettanks neemt sterk toe. Jan Anno van der
Laan, sales manager bij Verwater Composites is er niet verbaasd over:
‘Composiet is duurzamer dan staal, corrosievrij en onderhoudsarm.
En je kunt er niet alleen kleine silo’s, maar ook grote opslagtanks voor
de (petro)chemische industrie mee bouwen.’

V

an der Laan merkt dat de interesse voor de composiet-tanks
van Verwater Composites sterk
groeiende is. ‘Logisch’, vindt hij, als
hij naar de voordelen kijkt. ‘Ze zijn
voor opslag van veel stoffen geschikt:
plantaardige oliën, voedingsmiddelen,
biodiesel, demie-, afval- en bluswater,
maar ook vetzuren en chemicaliën,
zoals FAME (fatty acids methyl esthers), zuren en polymeren. Verder
bereiken we met dezelfde dikte van
polyurethaan-schuim en polyester
een 35 procent betere isolatie, dus
is er minder warmteverlies.’ Verreweg het grootste voordeel is dat er
geen sprake is van corrosie en van
microbiologische corrosie (MIC). ‘De
afwerking van de wanden is glad en
niet poreus’, legt Van der Laan uit. ‘De
stof die je erin opslaat, hecht niet aan
de wanden. Het scheelt dus enorm
veel in schoonmaak- en onderhoudskosten. De ontwerplevensduur is zo’n
vijftig jaar en de carbon footprint is
40 procent lager ten opzichte van een
stalen tank, puur door het materiaal.’

Tanks in elke gewenste diameter
Wat is composiet? ‘Kortgezegd is composiet in ons geval een samenstelling
van glasvezel en polyester’, legt Van
der Laan uit. ‘En polyester is een
samenstelling van hars en styreen.
Het glas dat nodig is voor de sterkte in
horizontale en verticale richting wordt
geïmpregneerd met hars, waarna de
uitharding plaatsvindt. Hierdoor ontstaat een materiaal dat sterker is dan

tekst
foto

Willem Fledderus
Maarten Laupman

staal. Hier in onze productielocatie in Moerdijk hebben we drie
mallen en twee machines die tanks in
verschillende grootte kunnen maken,
van 3,5 tot 14 meter doorsnee en tot
een inhoud van 4.000 m3. De mallen
kunnen we traploos instellen.
Daardoor kunnen we tanks in elke
gewenste diameter leveren. Dat
is handig, want de ruimte op een
tankterminal is vaak beperkt.’

Veel progressie geboekt
Van der Laan, van oorsprong chemisch technoloog, beweegt zich
al dertig jaar op het terrein van
de glasvezelversterkte kunststof
tanks. Hij maakte de ontwikkeling ervan in de loop van de
jaren van dichtbij mee. ‘Er is in
relatief korte termijn veel progressie geboekt’, vindt hij.
‘De kwaliteit is enorm verbeterd en er zijn allerlei richtlijnen ontwikkeld waaraan het
product moet voldoen.
Onze tanks voldoen
aan de Europese
norm EN13121.’

‘DE CARBON FOOTPRINT
VAN COMPOSIET
IS 40 PROCENT LAGER
DAN VAN STAAL’
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Krachtenbundeling voor breder
aanbod en groei
Een one-stop-shop voor tanks. Met de overname van SJR is Verwater
weer een stap dichterbij dit doel. ‘We leveren nu ook prefab- en composiettanks en kunnen meer voorwerk zelf verrichten. Dat betekent
minder risico op site voor klanten.’

E

en breed aanbod is en blijft
cruciaal in de strategie van
Verwater. Etienne Slager, Head of
Sales Netherlands: ‘Mijn ideaalbeeld is
dat we een one-stop-shop voor tanks
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zijn. Een klant moet zeggen: “Ik ga naar
Verwater voor mijn tank, want daar
heb ik alles in één hand: fundering,
leidingwerk, transport, en zo min mogelijk “gedoe” op mijn site. Bovendien

VERWATER EN SJR
tekst

Gerben Holwerda
Poortvliet

foto 	Jeroen

denken ze met me mee voor de beste
en meest duurzame oplossing, en ze
bouwen hun tanks heel efficiënt.” De
overname van SJR past hier perfect in.
Het bedrijf is gespecialiseerd in prefab

‘HET BELANGRIJKST IS DAT WE ONZE KLANTEN NU EEN
COMPLETER AANBOD KUNNEN DOEN, WAARBIJ ZIJ –
WANNEER ZIJ DAT WENSEN – ZO MIN MOGELIJK
BOUWACTIVITEITEN OP HUN SITE ONDERVINDEN’
bouw van tanks in een eigen productieloods. En met de overname kreeg
Verwater ook via een joint venture
SJR Composites in handen (zie ook
bladzijde 17). ‘Dit bedrijf produceert
composiettanks voor de petrochemische industrie’, vertelt Robert Sloot,
mede-aandeelhouder en voormalig eigenaar van SJR. ‘Via deze van
glasvezel gemaakte kunststoftanks
helpen we klanten met oplossingen
op maat én met een reductie van hun
CO2-footprint. Want de productie van
composiettanks is klimaatvriendelijker
dan die van RVS-tanks. Toch zijn er
nog genoeg producten waarvoor je
RVS-tankopslag nodig hebt en vanzelfsprekend bedienen we de klanten in
die sectoren eveneens graag op maat.’

Innovatiekracht
Verwater denkt dat ze van hun nieuwe
aanwinst ook nog iets kunnen leren.
Etienne: ‘Hoewel Verwater een heel
innovatief bedrijf is, zijn we in onze
marketing daarvan misschien iets te
bescheiden geweest. SJR is wat brutaler en profileert zich flink op dit gebied.’
Verwater had altijd wel groeiambities,
maar dat ging altijd heel voorzichtig.
Het bedrijf hecht aan zijn bestaande
klantenkring en koestert de langdurige
partnerships. ‘De kans om SJR over te
nemen was te mooi om voorbij te laten
gaan’, vervolgt Etienne. ‘Belangrijk is

dat we onze klanten nu een completer aanbod kunnen bieden, waarbij
zij – wanneer zij dat wensen – zo min
mogelijk bouwactiviteiten op hun site
ondervinden. Met prefab tanks heb je
namelijk nog maar een paar dagen op
locatie nodig om alles op zijn plek te
zetten.’

Internationaal
Hoe reageren klanten op de overname
van SJR door Verwater? Etienne: ‘In het
Rotterdamse Botlekgebied hebben
we klanten die heel bewust kozen
voor Verwater én heel bewust kozen
voor SJR. Nu we samen zijn, profiteren we allemaal daarvan, en dat zien
die klanten óók. Voor hen betekent
het dat we een breder portfolio
van producten en diensten kunnen
aanbieden en voor Verwater betekent
het dat we nieuwe markten kunnen
betreden. Ook geografisch, want SJR
levert bijvoorbeeld ook prefab tanks
aan Abu Dhabi. Omdat hun productieloods meteen aan de haven ligt,
kan het transport eenvoudig over het
water gaan. Tot nog toe beperkten
onze internationale activiteiten zich
vooral tot civiele werkzaamheden en
vijzelen. Onze eerste focus blijft echter
gericht op het gebied Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen, maar we kunnen
nu meer de internationale markt op.’

Tanks voor biobrandstoffen
De krachtenbundeling heeft zijn
nut meteen bewezen met een grote
opdracht van Vopak. In de kolossale
prefab-productieloods op RDM zijn
momenteel tanks in aanbouw die een
rechtstreeks gevolg zijn van de energietransitie. Vopak investeert namelijk
op zijn terminal in Vlaardingen met
zestien nieuwe tanks voor de opslag
van op afval gebaseerde grondstoffen
voor de productie van biobrandstoffen, zoals biodiesel en biovliegtuigbrandstof. Sloot: ‘Zonder het sterkere
Verwater achter ons hadden we deze
opdracht niet gekregen. De financiële
armslag en veel professionaliteit in
projectmanagement en ondersteunende diensten gaven echt de doorslag. En voor Vopak is het ook gunstig,
omdat ze zaken doen met een partij
die zij al kennen.’

Feestje
De integratie van beide bedrijven
zal aan het einde van het jaar klaar
zijn. Dan is Verwater inmiddels ook
verhuisd naar de Droogdokweg 71
aan de Rotterdamse Waalhaven. Tijd
voor een feestje? ‘Zeker!’ beamen
Robert en Etienne. ‘In 2022 gaan we
samen met het honderdjarig bestaan
iets moois op touw zetten voor onze
klanten.’

Verwater: prefab tankbouw op RDM Campus
SJR bestaat al meer dan 55 jaar en is gespecialiseerd in de prefab bouw van tanks tot en met een hoogte van 32 meter en een
diameter van 24 meter. Twaalf jaar geleden verlegde het bedrijf zijn focus van tanks voor de tuinbouwsector naar tanks voor
de petrochemie. Niet voor niets: vanwege de energietransitie is de vraag naar heel grote opslagtanks beperkt. Die gebruikt
men met name voor de meer “crude” soorten en die worden steeds vaker vervangen door bijvoorbeeld (bio)ethanol en
methanol. Daarvoor kun je kleinere opslagtanks gebruiken en die bouwt Verwater nu door de overname in zijn eigen
productieloods op de RDM-werf aan de Rotterdamse Waalhaven.
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Verwater & Luchtvaart
Jan Jager, Manager HSEQ van Verwater, gaat het gesprek
aan over veiligheid met luchtvaart-veiligheidsexpert Benno
Baksteen. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de
industrie en de luchtvaart? Wat kunnen we van elkaar leren?

Een lerende organisatie geeft
je veiligheidscultuur vleugels
Wat kan de industrie leren van de luchtvaart als het gaat om veiligheidscultuur? Over die vraag gaat Jan Jager, Manager HSEQ van Verwater in gesprek met luchtvaart-veiligheidsexpert Benno Baksteen.

E

en hoog veiligheidsniveau ontstaat niet door regels. Ze zijn het
resultaat van een lerende organisatie. Dat is de stellige overtuiging van
Benno Baksteen. Hij was jarenlang
verkeersvlieger en het gezicht van de
Vereniging van Verkeersvliegers in de
media. Tegenwoordig is hij voorzitter van DEGAS, het adviescollege
Dutch Expert Group Aviation Safety.
Manager HSEQ Jan Jager van Verwater gaat graag met hem in gesprek
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over veiligheid. ‘Cultuur, en dus ook je
veiligheidscultuur, is een verzameling
normen en waarden die gelden als
normaal’, stelt Jager. ‘We zijn bij Verwater momenteel bezig met een meting
van onze veiligheidscultuur. Dat is
ingewikkeld, omdat onze mensen op
allerlei verschillende sites werken en
zich aanpassen aan de aldaar heersende veiligheidscultuur. Voor ons is
het dus een extra uitdaging om een
gemeenschappelijke veiligheidscultuur

HSEQ
tekst

Gerben Holwerda
van Kooten

foto 	Jeroen

te creëren. Dat zal uiteindelijk een
top-down-proces zijn. Op het gebied
van veiligheid moet je het juiste voorbeeld geven van boven naar beneden
om de cultuur op te bouwen of te
bestendigen. Je moet het juiste gedrag
dus vóórdoen en stimuleren. Daarna
gaan medewerkers dit overnemen en
tenslotte wordt dit gedrag ‘gewoon’ in
het dagelijks werk.’

'BIJNA-ONGELUKKEN
ZIJN EEN SOORT
CADEAUTJES:
WE KUNNEN
ERVAN LEREN'
Just culture

Gestold wantrouwen

Daarmee is Baksteen het eens. ‘Je
moet je veiligheidscultuur van boven
naar beneden invoeren en doorvoeren. Cruciaal in een veilige en lerende
organisatie is voor mij een just culture,
zoals we die in de luchtvaart al jarenlang kennen. Daarin draait het erom
dat mensen niet bang zijn om ongewone of onveilige situaties te melden.
Je hebt een open en eerlijk gesprek
over dingen die (bijna) fout gingen.
Meldingen worden aangemoedigd
omdat zij het startpunt kunnen zijn
van leren en verbeteren. Bovendien
is een belangrijk onderdeel dat je als
medewerker erop mag vertrouwen
dat je nooit gestraft zult worden als
je tegen de regels in hebt gehandeld,
omdat je naar eer en geweten dacht
dat dat beter zou zijn.’ Jager reageert:
‘Maar dat betekent toch niet dat je
maar kan doen wat je wil, neem ik
aan?’ ‘Zeker niet’, zegt Baksteen.
‘De just culture moet je vooral niet
verwarren met een no blame culture.
Als je malafide handelt, staat daar wel
degelijk straf op. Want een van de andere kenmerken van een just culture
is dat je onderscheid maakt tussen
bonafide en malafide intenties. Nadat
de medewerker zijn verhaal heeft
gedaan maak je een analyse. Heeft iemand te goeder trouw gehandeld en
wellicht daarbij een regel overtreden,
omdat hij dacht dat dit beter was? Of
heeft hij het niet zo nauw genomen
met de regels, zodat hij eerder thuis
kon zijn? In het laatste geval moeten
wel degelijk sancties volgen.’

Baksteen vervolgt: ‘Als je weet waarom iets (bijna) fout ging, kun je procedures opstellen die de medewerkers
echt helpen om beter en veiliger te
werken. Want in veel organisaties
zijn procedures veranderd van een
hulpmiddel om de vakman zijn werk
goed te laten doen tot een afvinklijst
om de organisatie in te dekken. Op
dat moment verliest de procedure
naar mijn mening zijn waarde. Het is
dan veranderd van gestolde ervaring
in gestold wantrouwen. Dat kan averechts gaan werken. Na een dodelijk
bedrijfsongeval bij een petrochemisch bedrijf bleek dat er zo’n 27
procedures niet gevolgd waren. Dat
was geen onwil maar het gevolg van
een onwerkbare set procedures waar
dus in de praktijk niemand zich meer
aan hield.’

Bewust afwijken
Overigens is het binnen een just
culture zeker geen taboe om van de
procedures af te wijken. ‘Als je goede
procedures hebt hoef je niet vaak
af te wijken, maar als gezagvoerder
deed ik het gemiddeld toch wel één
keer per jaar – natuurlijk altijd in overleg met de anderen in de cockpit’,
vertelt Baksteen. ‘En zolang iedereen
echt vindt dat het veel beter is, en al
helemaal als je denkt dat het anders
dramatisch mis zal gaan, is dat prima.
Zo’n afwijking werd na de vlucht
altijd gemeld en geanalyseerd. Als je
professionals te veel opsluit in procedures, kunnen ze niet meer omgaan

met onverwachtse gebeurtenissen
en die veerkracht heb je wel degelijk
nodig. Het leven is nu eenmaal fundamenteel onvoorspelbaar. In een just
culture kun je bewust afwijken van de
procedures en zolang je het naar eer
en geweten doet, word je er niet voor
gestraft. Ook niet als de afweging
toch niet goed was en zelfs niet als
het mis gaat.’

Ervaring delen
‘Interessant’, reageert Jager. ‘We
kunnen als industriële service provider zeker van de aanpak binnen de
luchtvaartsector leren. Ook ik vind
dat er over bijna-ongelukken veel
meer gepraat moet worden. Want
dat zijn eigenlijk cadeautjes: er is iets
misgegaan maar zonder gevolgen.
De reflex moet niet zijn: oei, dat ging
maar net goed, daarover houd ik
mijn mond, maar: daar ging iets bijna
mis, laat ik die ervaring delen zodat
we ervan kunnen leren.’ Baksteen:
En dat is toch waar je naar toe wilt:
een lerende organisatie. Dat geeft je
veiligheidscultuur vleugels!’
Meer informatie over just culture
en uitlegvideo’s van Benno Baksteen
vind je op: www.adviescollege-degas.nl
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TankTalk
In TankTalk reageren klanten van Verwater op een vraag
of een stelling. Deze keer is het woord aan Adwin Martens,
directeur WaterstofNet, en Xander Japin, Business
Developer Energy Transition bij Havenbedrijf Rotterdam.

tekst
foto

Trudy van Dijk
Havenbedrijf Rotterdam en Waterstofnet

Waterstof gaat een
grote rol spelen in de
energietransitie.
Welke infrastructuur
is daarvoor nodig?
De vraag naar waterstof neemt in rap tempo toe. Zowel het Rotterdamse als het Vlaamse havengebied gaan
naar verwachting een grote rol spelen in de waterstofeconomie gericht op Noordwest Europa. Het gaat daarbij om tientallen miljoenen tonnen aan waterstof die nodig zijn als grondstof voor de industrie, als warmtebron en als brandstof voor landvervoer en scheep- en luchtvaart. Wat betekent dat voor de praktijk? Hoe
vervoeren we die waterstof en hoe slaan we het op?

Xander Japin, Business Developer
Energy Transition, Havenbedrijf
Rotterdam .

‘De eerste import van
duurzaam geproduceerde waterstof verwachten we in 2025’

‘O

m aan de vraag van 20
miljoen ton waterstof te
kunnen voldoen, moeten
we flink inzetten op import. Lokaal
kunnen we – onder meer dankzij het
elektrolysepark op de Maasvlakte –
straks zo’n twee miljoen ton waterstof
opwekken. De rest moeten we importeren uit landen waar je energie uit
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zon of wind in grote hoeveelheden kan
opwekken, zoals Australië en landen in
Afrika en Zuid-Amerika. In Rotterdam
werken we samen met de aanwezige
tankopslagbedrijven en industrie om
de waterstofmarkt – import, gebruik
en export – op te zetten. Om waterstof
te importeren en vervolgens te exporteren naar het achterland, zullen er
verschillende technieken ingezet worden. Op de lange termijn zal er sprake
zijn van een waterstofmix die bestaat
uit vloeibare waterstof, ammoniak en
verschillende LOHC’s. Daarom werken
we in Rotterdam aan de infrastructuur die nodig is voor elk van deze
waterstofdragers. Waterstof kun je in
theorie goed sterk gekoeld vervoeren.
Het voordeel daarvan is dat de waterstof zijn pure vorm houdt, het nadeel
is dat koelen veel energie vraagt. Een
tweede manier is de waterstof verpakt
in ammoniak te transporteren. Daarbij
kun je de bestaande infrastructuur gebruiken en ook de ammoniak vermarkten. Het nadeel is dat als je de waterstof wilt gebruiken, je de ammoniak
moet kraken bij hoge temperaturen
en de opslag ervan vraagt om speciale

tanks. Tot slot kunnen we waterstof
importeren door waterstof aan LOHC’s
te koppelen. Ook in dit geval kun je, als
het gaat om vervoer, gebruikmaken
van bestaande infrastructuur. Maar
zodra je de waterstof wilt vermarkten
moet je het kraken en heb je vervolgens twee tanks nodig: een voor de
waterstof en een voor de LOHC’s.
LOHC’s brengen een extra uitdaging
met zich mee, omdat je de lege LOHC’s
wilt hergebruiken. De vraag is: Kan dit
op de eindbestemming of moet je ze
retourneren om ze opnieuw te laden?
Hoe je de waterstof vervolgens naar
het achterland brengt? In vloeibare
vorm, al dan niet verbonden aan een
drager, zal het vervoer via boot, trein
of truck plaatsvinden. Daarnaast zal
het in gasvorm vervoerd kunnen worden via waterstofleidingen, waarvoor
we aan HyTransPort.RTM en de Delta
Corridor werken. De eerste import
verwachten we in 2025. Tot 2030 zal
het daarbij vooral gaan om waterstof
in de dragers ammoniak, methanol en
LOHC’s. Daarna verwachten we dat de
techniek er is om gekoelde waterstof
in grote volumes te vervoeren.’

Adwin Martens, directeur en
oprichter van WaterstofNet

‘Vlaanderen herbergt
nu al het hart van het
grootste private
waterstofnetwerk
ter wereld’

‘W

at nu heel anders is dan
tien jaar geleden, is dat
er een sense of urgency
is. Grote bedrijven beseffen dat ze
zich echt moeten voorbereiden op de
energietransitie. Over 10 jaar zullen de
milieueisen zo streng zijn dat ze wel
over moeten op groene moleculen, en
die omslag is niet in drie jaar gedaan.

Met de havens van Antwerpen, North
Sea Port, Zeebrugge en Oostende, de
grote chemie- en staalindustrie en de
huidige logistieke keten naar onder
meer Duitsland en Frankrijk, heeft
de regio Vlaanderen alles in huis om
daarop in te spelen. Wij kunnen straks
een toppositie innemen in de Europese waterstofeconomie. Belangrijk
voordeel daarbij is dat in Vlaanderen
nu al het hart van het grootste private
waterstofnetwerk ter wereld ligt: in
de jaren zeventig aangelegd door Air
Liquide. Cruciaal is dat er straks een
open systeem wordt aangelegd, dat
als backbone van de waterstofeconomie kan dienen en kan worden ingezet
voor de industrie, de gebouwde
omgeving en de vervoerssector. Fluxys
ontwikkelt momenteel de plannen
voor een dergelijk “open netwerk”.
Vlaanderen “heeft” weinig zee en daarmee minder opties om zelf grootschalige groene windenergie op te wekken.
Net als de Rotterdamse haven zet het
Vlaamse havengebied daarom in op
import. Kansrijke landen voor import
via de zeevaart zijn het Midden-Oosten, Australië en landen in Zuid-Ame-

rika, zoals Chili. Daarnaast verwachten
we waterstof via leidingen te gaan
importen uit landen zoals Spanje en
Portugal. Zeebrugge is als importterminal de uitgelezen plek voor de
bouw van een tankterminal voor de
opslag van waterstof in dragers zoals
methanol en ammonia (ammoniak opgelost in water) en mogelijk de opslag
van vloeibare waterstof. Momenteel
wordt er veel ingezet op ammoniak als
drager, omdat dit in bestaande tankers
vervoerd kan worden. Maar alle opties
worden momenteel bekeken. Belangrijk is nu dat technologie voldoende
opgeschaald wordt, bijvoorbeeld die
van vervoer voor vloeibare waterstof, methanol, ammonia en LOHC’s.
Binnen het Waterstof Industrie Cluster
denken verschillende partijen na over
de overstap op groene moleculen
en er lopen verschillende projecten.
Hierbij is het essentieel dat partijen als
Verwater proactief zijn en meedenken
en mee investeren: ook zij moeten aan
de ontwikkeltafel zitten om “de duurzame realiteit van morgen” te kunnen
invullen.’
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Hernieuwbare energie
uit Vlaardingen
Op de terminal Vopak Vlaardingen komen zestien nieuwe tanks te staan, die Verwater momenteel aan
het bouwen is. Vopak zal deze tanks gebruiken voor de opslag van op afval gebaseerde grondstoffen voor
de productie van biobrandstoffen, zoals biodiesel en biovliegtuigbrandstof.

16 tanks

In totaal worden zestien tanks
gebouwd voor dit project.

14 meter

32 mensen

29,6 meter

5 Kilometer

De tanks hebben een diameter van
14 meter.

64.000m

3

De tanks hebben allen een volume van
4.000 m3, in totaal dus
64.000 m3.

De tanks hebben een cilinderhoogte van
26,5 meter, met de bordessen erbij zijn ze
per stuk 29,6 meter hoog.

Op een gemiddelde werkdag werken zo’n
32 Verwater-medewerkers aan de
productie van deze tanks.

Het is ongeveer vijf kilometer varen
van de productieloods van Verwater naar
Vopak Vlaardingen. Volgend jaar juni gaan
de zestien tanks per drijvende bok over
de Nieuwe Maas van RDM Campus, waar
Verwater gevestigd is, naar de Vopak
terminal in Vlaardingen.

