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Megaklus roestpreventie
Werken op de Maasvlakte

Het project 

Van der Heide werkt in opdracht 

van Havenbedrijf Rotterdam aan de 

beveiliging van de kades van de HES 

Hartel Tank Terminal. Deze terminal 

ligt op de Maasvlakte. Op het terrein 

van 27 hectare komen 54 tanks met 

een capaciteit van 1,3 miljoen m3. 

Aan de kade met zes ligplaatsen 

kunnen zeeschepen afmeren. Ook 

komen er negen aanlegplaatsen voor 

de binnenvaart. De terminal voldoet 

aan de laatste stand der techniek en 

de hoogste eisen qua vergunningen, 

milieu en veiligheid.   
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Roestpreventie in de Mississippihaven
Ruurd Dijkstra is projectleider kathodische 

bescherming. Sinds vorig jaar is hij geregeld te 

vinden in de Rotterdamse Mississippihaven. Hier 

wordt gewerkt aan de bouw van de HES Hartel Tank 

Terminal. De tientallen hagelwitte opslagtanks die in 

aanbouw zijn, springen natuurlijk in het oog. Ruurd: 

‘Maar onder het wateroppervlak wordt net zo goed 

iets bijzonders aangelegd.’

Eén keer per week rijdt hij vanuit zijn woonplaats 

Dokkum naar de Maasvlakte. Een rit die hij graag voor 

lief neemt. Ruurd: ‘Bij een groot project als deze is 

het belangrijk om feeling met het werk te houden. 

Hoe staan we ervoor qua planning, waar lopen we 

tegenaan? Samen met m’n collega Adrie Stoop heb ik 

drie maanden gewerkt aan de detailengineering en de 

werkplannen. Al die kennis deel je niet via telefoontjes. 

Je moet op locatie continu mee blijven kijken en 

denken.’

‘In opdracht van het Rotterdamse Havenbedrijf 

brengen we kathodische bescherming aan voor de 

roestpreventie van de kades van de HES Hartel Tank 

Terminal. Ga er maar aan staan: ‘2 kilometer kade;  

360 anodes die op damwanden moet worden 

aangebracht; 5 kilometer voedingskabel die door 

de kade getrokken wordt én 70 putten voor de 

voedingskasten’, somt Ruurd in één adem op.

Logistiek is de sleutel 
De werkplannen en engineering zitten in z’n hoofd. Het 

is nu zaak om die plannen in de praktijk te brengen. 

Ruurd: ‘De complexiteit zit ‘m in de logistiek. Als ik deze 

week vier man op locatie heb gepland, dan moet al 

het materiaal voorhanden zijn en moet er voldoende 

aanvoer vanuit de werkplaats in Drachten zijn. Wanneer 

één onderdeel vertraging oploopt, dan heeft dat 

meteen gevolgen voor de rest. Kortom, je moet continu 

scherp zijn, in gesprek blijven en communiceren.’  
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en meetelektrodes. Via onderwatercamera’s op 

hun helm monitoren we hun werk.’  

Er wordt niet alleen hard gewerkt op de 

Maasvlakte. Ook in Drachten is iedereen volop in 

de weer. Ruurd: ‘Sibbele Lootsma is met z’n collega 

Marco de Jong de spil in de werkvoorbereiding. 

In de werkplaats zijn onze collega’s bezig om 

360 anodes gereed te maken. Deze anodes 

gaan vervolgens naar Rott erdam waar ze door 

Hayri worden voorbereid. Duikers brengen ze 

vervolgens onder water op de damwand aan. 

Ook wordt er een monitoringssysteem aangelegd:  

‘Hiermee kan het Havenbedrijf de werking van het 

systeem 24/7 volgen.’  

Vooralsnog ligt de klus op schema. ‘We kregen 

onderweg weliswaar te maken met een factor 

waarmee we vooraf nooit rekening hadden 

gehouden: het coronavirus. Dit maakte de puzzel 

er niet gemakkelijker op. Desondanks hebben we 

met vereende krachten de planning toch weten 

vast te houden.’ Leks

Ruurd: ‘Want er zijn alti jd zaken die niet zo 

lopen als je vooraf had gedacht. Zo werken we 

aan een splinternieuwe damwand, maar toch 

trof het duikteam op meerdere plekken aanslag 

aan. Dit betekent extra schoonmaakwerk en dus 

vertraging. En we werken op een locati e waar 

nog ti entallen andere parti jen aan de slag zijn. 

Dit vraagt om een goede  afstemming. Wanneer 

zo’n megatrekker onze werknemers voor de 

zesde keer onderspat, gaan we wel even om 

tafel. Gelukkig hebben we in Hayri Kayaalp een 

collega die de dagelijkse operati e coördineert en 

zorgt voor goede samenwerking tussen duikers, 

onderaannemers en monteurs.’ 

Werken onder water 
Duikers vormen een belangrijke schakel in 

het werk. Daarom koos van der Heide voor 

de samenwerking met duikbedrijf W. Smit. 

Ruurd: ‘We hebben in een eerder project goed 

samengewerkt. De duikers hebben bijna een half 

jaar nodig om het werk onder het wateroppervlak 

gedaan te krijgen. Eerst lassen ze 2700 beugels aan 

de damwanden. Daarna monteren ze de anodes 
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