-Persbericht VEROLME SPECIAL EQUIPMENT STUURT ZWAARSTE DEELTRANSPORT VAN HAAR IN TOTAAL 1000
TON PROJECT VANUIT DE HAVEN VAN MOERDIJK NAAR DE VERENIGDE STATEN
Moerdijk 1 mei 2014 – Vanuit de haven van Moerdijk vertrekt op 1 mei een transport van
ongekende omvang. In opdracht van een chemiereus in de Verenigde Staten bouwt Verolme
Special Equipment (VSE) in totaal voor 1000 ton aan drukapparatuur. De eerste twee zwaarste
apparaten uit dit project zijn gereed en zullen per schip vertrekken vanaf de Haven van Moerdijk.
Dit zijn warmtewisselaars van ca. 28 meter lang en per apparaat wegen zij bijna 200 ton. In
samenwerking met het naastgelegen Van Der Vlist transport worden door middel van twee 500
tons kranen beide apparaten vanuit de werkplaats op een schip geladen en gaan zij onderweg naar
de Verenigde Staten. Een transport van dergelijke omvang is hoogst uitzonderlijk in Nederland.
Bijzonder project
Warmtewisselaars, gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, van deze omvang zijn zeer
uitzonderlijk zo niet uniek in de wereld. Niet alleen de lengte maar ook het feit dat er zich in ieder
apparaat een pijpenbundel bevindt waarvan de buizen een lengte hebben van ca. 25 meter en iedere
bundel duizenden buizen bevat maakt dit tot een uniek project. Eerder zijn er reeds een aantal
apparaten naar de VS vertrokken en ook in de nabije toekomst zullen er nog volgen, in totaal wordt
er voor 1000 ton aan hoogwaardige roestvast staal verscheept.
Rob van den Berg, directeur-eigenaar van Verolme Special Equipment: “ De Nederlandse
maakindustrie is een serieuze speler in de wereld, met dit project laat Verolme Special Equipment
zien dat wij op dit wereldwijde podium een rol van betekenis spelen. Door onze uitzonderlijke
technische kennis en door de strategische locatie zijn wij in staat om unieke apparaten te bouwen
welke van Verolme Special Equipment in Moerdijk zo vanuit de werkplaats verscheept worden naar
onze klanten. Nog niet eerder in de geschiedenis van VSE zagen we een dergelijk transport
vertrekken.” Verdere informatie over haar klant en het project kan Verolme niet vrijgeven.
Jacco Rentrop, Programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid van het
Havenschap Moerdijk: “Wij als havenschap zijn zeer verheugd dat de verschillende bedrijven op het
Haven- en Industrieterrein Moerdijk elkaar weten te vinden en samenwerken. Op die manier worden
er unieke projecten neergezet. Samenwerking maakt het verschil!”
Over Verolme Special Equipment:
Verolme Special Equipment (VSE) is a world leader in manufacturing high-end process equipment. The core
expertise is building state-of-the-art heat exchangers, pressure vessels, and reactors in the high temperature,
high pressure, and high corrosion resistance area. VSE is a proud member of Verolme Corporate in The
Netherlands.
VSE built a reputation for delivering the best equipment on the market with world-class quality and unmatched
reliability. Verolme Special Equipment has been able to help customers in the Oil & Gas-, Petrochemical,
Chemical, and Polysilicon industry worldwide in more than 30 countries.

