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Alsdetore

J | ^ \ i ' PT-28 verhuisde van Kollumerfc^pomp naar Ameland Oost voor het
boren van een nieuwe put.' Een enkele zin
uit de rubriek Olie- en Gasnieuws, waarin
al jarenlang verslag wordt gedaan van ondermeer de bewegingen van de torens. Dat
de verhuizing van een boortoren een omvangrijke klus is, zal iedereen duidelijk
zijn. Maar het verplaatsen van de toren
naar een waddeneiland betekende dit keer
een soort 'militaire operatie'.
Vanwege alle beperkingen, enerzijds het
Wad zelf en anderzijds milieurestricties
(het werk op Ameland moet bijvoorbeeld
voor 1 april komend jaar voorbij zijn),
wilde de NAM alle logistieke aspecten van
deze boringen en bijbehorende ondersteunende activiteiten in handen geven van
één organisatie. Daarbij diende men bestaande contracten te respecteren en tegelijkertijd te voldoen aan de regelgeving
van de locale overheid en Staatstoezicht
op de Mijnen.
Wagenborg Logistics Management
(WLM), die deze klus voor haar rekening
nam, behoort tot de Wagenborg Groep,
waaronder ook firma's als Kramer, Lommerts en Reiniging vallen, evenals Wagenborg Passagiersdiensten. Deze verzorgt het
vervoer naar de eilanden Ameland en
Schiermonnikoog. Het lag dan ook voor
de hand al het vervoer over water met behulp van de bestaande veerboten tussen
Hollum en Nes te laten plaatsvinden.
Planning was daarbij van het grootste belang. Het verplaatsen van een boortoren
vergt vandaag de dag meer dan 120
vrachtwagens. Met bijbehorende materialen kwam het totaal zelfs op 150 en die
moesten allemaal in de reguliere vaarten
worden gepland.

Landingsvaartuigen
"We hebben natuurlijk ook naar alternatieven gekeken," reageert Bert Zuider-

Navertrek vandeGenie restteeenkunstzinnigspoor over het strand,richtingde locatie
op de oostpunt.

Deoperatie Ameland,waarbij deze herfst/winter opde locatie
opdeoostpunt van het eiland een put wordt bijgeboord,
vereist over detotale tijdsspanne een uitgebreide logistieke
aanpak, ^ttyêm
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veld op de vraag hoe vanzelfsprekend de
keus van vervoer per veerboot is. Als
NAM-coördinator Transport bekeek hij
onder meer de mogelijkheid om landingsvaartuigen in te zetten, "maar dan loop je
meteen tegen wel erg veel beperkingen
aan. Geluidsoverlast is daar één van, maar
ook zaken als een sterke stroming, de manier waarop je je materiaal op zo'n voertuig zet, het feit dat je in een vrij kort
tijdsbestek veel materiaal over moet zetten
en de vraag of je ten aanzien van het milieu wel zo goed bezig bent. En dan kom
je toch al gauw weer terug bij die geavanceerde veerboot, die zes vaarten per dag
verzorgt."
Naast de reguliere afvaart kan de veerboot ook voor extra vaarten worden ingehuurd, bijvoorbeeld voor het vervoer van
'gevaarlijke stoffen'. Zuiderveld: "Zo'n
boortoren gebruikt dagelijks 12 tot 15
kuub dieselolie en er is slechts één overtocht per veertien dagen voor het Vervoer
Gevaarlijke Stoffen gereserveerd (dan mag
er verder niets anders mee aan boord;
red).Voor ons is die ene vaart niet voldoende. Hoewel het een sport is om het
aantal extra vaarten tot een minimum te
beperken, moeten we de boot sowieso
eenmaal per week inhuren."
Voor wat het vervoer over Ameland zelf
betreft, werd gezocht naar een oplossing om
eilanders en toeristen zo min mogelijk tot
last te zijn. Besloten werd de zware vrachtwagens niet vanaf de veerboot over de
openbare weg door de dorpen naar de oostpunt te laten rijden, maar om ze naar een
terrein op het westelijk deel van het eiland
te leiden, even boven Ballum. Via een duinovergang kon de zeventien kilometer verder
gelegen locatie rijdend over het strand worden bereikt.

die 150 vrachtwagenladingen moest op de
juiste wijze gegroepeerd worden en goed
op elkaar worden afgestemd."
Een apart hoofdstuk was het strandvervoer. De locatie AME-1 bevindt zich zoals
gezegd midden in het natuurgebied Het
Oerd en is niet aangesloten op het elektriciteitsnet, noch op de waterleiding. Er is
ook geen Alben Heijn om de hoek en dat
betekent dat niet alleen boorspoeling moet
worden aangevoerd, maar vrijwel alles tot
en met toiletpapier en drinkwater. Een en
ander resulteerde in een intense voorbereiding, veel vooruitdenken en veel plannen.
Hes: "In de voorbereiding hebben we de
hele boorperiode met uitvoerenden als
Deutag en met leveranciers doorgesproken. In een aantal gevallen rolde daar een
planning uit rond kritieke fasen. Het is
voor ons bijvoorbeeld onmogelijk om op
afroep tien vrachtwagens boorspoeling aan
te laten rukken. Allereerst moeten we het
allemaal op de boot zien te krijgen, maar
het volgende struikelblok is dan het vervoer over het strand. De constructie van
de tankopleggers zoals die vroeger gebruikelijk was, is in de loop der jaren totaal
veranderd. Vroeger bestond zon oplegger
uit lange balken waar een tank op werd
gemonteerd. Vandaag de dag is het één geheel, waardoor de opleggers minder geschikt zijn om zwaar aan te trekken en ze
via het strand naar achteren te brengen.
Grote kans op scheurvorming. Daarom
hebben we speciale opleggers voor het
vervoer van zowel vloeistoffen als de boortoren laten maken, om het strandgedeelte
te verzorgen. Het gevolg is dat we iedere
vrachtwagen met materiaal hier overzetten
of overpompen, voor het naar de locatie
gereden kan worden."

Dag en nacht
Overslagterrein Ballum

Veel aandacht ging naar het 'overslagterrein' bij Ballum, dat ondermeer kantoorruimte kreeg, plus voorzieningen om materiaal van trailers over te laden op strandvoertuigen.
"We hebben hier ontzettend weinig
ruimte," legt directeur Hes van WLM uit.
"Daarom zijn we er bij het opstellen van
het vervoerschema van uitgegaan dat alles
wat op die tussenhalte aankomt, binnen
twaalf uur weer onderweg
moet zijn. Uitermate belang
rijk was ook de voorbereiding bij het afbreken van de
boortoren in Friesland,
omdat, het laatste onderdeel uit Kollumerpomp
op Ameland het eerste
nodig was voor de opbouw. Het vervoer van

Het vervoer via het strand gaat, afhankelijk van het tij, dag en nacht door. Net
als bij de andere facetten van het logistieke plan lijkt ook hierbij weer aan alles te
zijn gedacht. In principe rijdt men alleen
bij eb, dat wil zeggen vanaf een uur na

Specialeopleggers voor vervoer
over hetstrand.

Veelaandacht werd gegeven aanhet
milieu. Niet alleen bijhetvervoer over
hetAmelander strand,maar daarvoor al
opdeoverslagplaats. Hetterreinwerd
vaneenopstaande randvoorzien om
mogelijke lekkages opte kunnen vangen, terwijl bijdedieselolietank - waaruit
de daar geparkeerde vervoermiddelen
hun brandstof halen -zelfs eenbetonnenafvoerkanaalvoor dit doel lag.

hoog water tot twee voor het volgende
hoog water. Dit laatste om voldoende tijd
over te houden een wagen met pech vóór
de vloed te kunnen bergen. De standpalen
langs het traject zijn alle voorzien van
grote reflectoren en bij de duinovergang
werd extra verlichting aangebracht, 's
Nachts wordt er met twee man per wagen
gereden en er is communicatie tussen de
cabine en het kantoor op de overslagplaats. Op de boorlocatie weet men dat er
een wagen onderweg is, zodat die bij aankomst direct naar de plaats van bestemming geleid kan worden. Lossen en wegzetten van materiaal van de vrachtwagens
heeft er voorrang op de bouwactiviteiten,
om het strandtraject tussen eb en vloed zo
goed mogelijk te benutten.
Gedurende de hele boorperiode moet
het materieel op de overslagplaats in Ballum dus dag en nacht gereed zijn voor
vervoer langs het strand. Daarnaast werd
op de boorlocatie voor extra bufferingcapaciteit gezorgd, om voldoende overslagcapaciteit te hebben. Enerzijds moeten
tankwagens van de vaste wal hun lading
diesel of cement direct kwijt kunnen,
maar ook de boring wil z'n boorspoeling
op tijd lozen om geen vertraging op te
lopen.
Zuiderveld: "Alles rond deze 'stromen'
werd tot in de finesses doorgesproken.
Wanneer heb je iets nodig, hoe ga je daar
op locatie mee om, waar zitten beperkingen en mogelijkheden (met name het aantal silo's) en wat heb ik op de overslag
nodig aan buffer. Alle hoeveelheden moeten goed op elkaar afgestemd zijn om het
via verpompen in andere tankwagens verder te kunnen vervoeren. Die tankwagens
moeten ook weer wat retourvracht meenemen - afvalwater en dergelijke zaken maar mogen daardoor niet de veerboot
missen. Alles moet kloppen!"

