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Oranje-Nassau Energie B.V. (ONE) is momenteel bezig met
de bouwwerkzaamheden op de mijnbouwlocatie Q16-Maas.
Als aangrenzende “buren” willen we u graag op de hoogte
brengen van de laatste ontwikkelingen en van onze plannen.

Onderwerpen in dit bulletin:
• Constructie status Q16-Maas plant
• Constructie status Q16-Maas pijpleidingen
• Constructie status monitoringspeilbuizen
• Nog uit te voeren werkzaamheden

CONSTRUCTIE STATUS Q16-MAAS PLANT
De eerste fase van de aanleg van Q16-Maas bestond vooral uit civiel werk, maar de afgelopen
maanden zijn we in de tweede fase terecht gekomen, waarin de opbouw van de installatie
centraal staat.
Tijdens deze fase zijn de meeste gebouwen
gereed gekomen. Inmiddels is een aanvang
gemaakt met de geluidsisolerende gebouwen voor
de compressoren. De ‘zwaargewichten’ zoals de
condensaattanks, de geterpte propaan en butaan
opslagtanks, de dehydration unit en verticale
kolommen, bluswatertank en de compressoren zijn
aangevoerd via de Yangtze haven en met zwaar
transport en hijswerk op hun plaats gezet.
De ruggengraat van de plant, het zogenaamde
“piperack” heeft gestalte gekregen, en de installatie
van kabelbanen en pijpwerk is van start gegaan.
Bovenop dit piperack zijn de eerste gaskoelers
geplaatst. De stalen constructies die nodig zijn
om de hoogte te creëren voor de verschillende
condensors, reflux- en procesvaten zijn onder
constructie, daarna kunnen de eerste destillatiekolommen worden geplaatst. De transformatoren die de
middenspanning omzetten naar laagspanning zijn geplaatst en aangesloten. Nu wordt hard gewerkt aan de
aansluiting op de schakel- en verdeelkasten.

CONSTRUCTIE STATUS Q16-MAAS PIJPLEIDINGEN
Op het GTS–terrein is de aansluiting van de Q16-Maas plant op het
GTS-gaspijpleiding gereed gekomen en voorlopig geïsoleerd van de
plant met afsluiters.
Ook de aanleg van de condensaatleiding op het MOT-terrein is van start
gegaan. Deze activiteiten zullen worden gevolgd door een gestuurde boring
onder Aziëweg vanuit Q16-Maas naar MOT.

CONSTRUCTIE STATUS MONITORINGSPEILBUIZEN
Voor de monitoring van eventuele bodemdaling worden vier diepe peilbuizen geboord.
De buizen staan verspreid op de Eerste - en Tweede Maasvlakte. De referentiepeilbuis staat bij het Hartelkanaal.
Inmiddels zijn de eerste twee peilbuizen gereed en is begonnen met de derde peilbuis. Daarmee hoopt ONE
vanaf eind 2013 de nulmeting te kunnen starten.

NOG UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN
In de komende maanden zullen de gebouwen en de inrichting daarvan worden afgemaakt,
inclusief het completeren en opleveren van al het civiele werk, de LPG-verlading en de
weegbruggen.
Verder zullen de resterende procesvaten en destillatiekolommen worden geplaats en zal de installatie van het
pijpwerk en de kabelbanen worden gecontinueerd.
Het waarborgen van de veiligheid van de mensen is extra belangrijk in verband met de grote hoeveelheid
activiteiten en een strakke planning. ONE hoopt eind januari de eerste systemen onder spanning te kunnen
zetten, met als uiteindelijk doel eind maart 2014 (ijs en weder dienend), gasproductie te kunnen starten.

