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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.

CONSTRUCTIE STATUS Q16-MAAS PLANT
Zoals van afstand goed te zien is groeit de installatie op de Q16-Maas locatie gestaag.
Het relatief warme winterweer heeft de voortgang niet nadelig beïnvloed, alhoewel de zware regenval en harde
wind de efficiëntie wel hebben gedrukt. Er wordt nu dag en nacht en op zaterdag gewerkt om eerder verloren tijd
in te halen. De realisatie gaat voorspoedig en het project is goed op koers om opgeleverd te worden rond begin
april.
De realisatie zal in de komende maanden worden voortgezet met het trekken van kabels en het installeren van
leidingen. De afgelopen tijd zijn er zo’n 100 km kabel en zo’n 1000 leidingstukken geïnstalleerd.
Er wordt de laatste hand gelegd aan de gebouwen en het installeren van de laatste stukken equipment. Zo is
bijvoorbeeld de flare stack overeind gezet als laatste process item. Het afwerken van de LPG truck verlading zal
in de komende tijd worden gedaan. Daarbij hoort het asfalteren en het plaatsen van het permanente hekwerk
rond de plant.
In februari zal de pijpleiding onder de Aziëweg van
Q16-Maas naar MOT worden geboord. Dit gaat in
overleg en met goedkeuring van de betrokken
instanties, zoals het havenbedrijf, de gemeente en
het leidingbureau. Verkeer over de Aziëweg zal geen
hinder van de werkzaamheden ondervinden.

TESTEN INSTALLATIE
Verder zijn we begonnen met het op spanning te
brengen de elektrische installatie in overleg met
Stedin. Daarna zullen we stapsgewijs gaan starten
met het testen van delen van de installatie. Hierbij
wordt geen gas gebruikt. De sterkte van de installatie
wordt getest door leidingdelen met behulp van water onder hoge druk te zetten.
Dit is de meest veilige testmethode. De lekdichtheid van de installatie wordt
vervolgens met een mengsel van stikstof en helium aangetoond. Het testen
van de installatie zal zijn beëindigd wanneer alle veiligheidssystemen zijn getest.
Het zal tot begin april duren voor we daadwerkelijk gas gaan introduceren
in de installatie om het productieproces op te gaan starten.

