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FAKKEL EN SCHOORSTEEN ‘GELANCEERD’
Terugblik sloop met explosieven op GZI-terrein

Met twee explosies gingen de fakkel en de schoorsteen op het
GZI-terrein tegen de vlakte. Deze gebeurtenis op zaterdag 17
augustus, markeerde het einde van de sloop en daarmee de
start van GZI Next. De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV
(NAM) had onder andere oud-medewerkers, buurtbewoners en
zakenpartners uitgenodigd om in Van der Valk Hotel Emmen
samen via een live-verbinding het sloopmoment te bekijken.
NAM-directeur Johan Atema sprak van een bijzonder moment.
In zijn welkomstwoord benoemde
Atema NAM’s energielevering door
de jaren heen en de rol van de
GZI-locatie daarin; in het verleden,
heden én in de toekomst. Atema
bedankte de oud-medewerkers
van de GZI en benadrukte dat de
aanpak van toen nog steeds actueel
is: nauwe verbinding met de buren
en samenwerking met de regio.
DUURZAAMHEID
Nadat de fakkel en de schoorsteen
omver waren, kreeg energiehubmanager René Jansen van NAM
het woord. Hij vertelde dat het

volledige veranderproces van het
GZI-terrein in het teken van
duurzaamheid staat. Niet alleen
de toekomstplannen voor het GZIterrein, maar ook al bij de sloop.
Zoveel mogelijk onderdelen van
de oude installatie krijgen namelijk
elders een tweede leven.
LANCERING
Als aandenken kregen de gasten
een stukje steen uit de schoorsteen
mee. De stukjes steen komen uit de
gaten die de springmeester boorde
om daar springstof in te plaatsen.
Een uniek aandenken waar de zaal

GZI NEXT
PARTNERS

enthousiast op reageerde nadat
Johan Atema dit al in zijn welkomstwoord had toegezegd. Tijdens zijn
toespraak maakte Atema overeenkomsten met een maanlanding.
Zo sprak hij onder andere van de
‘lancering’ van de schoorsteen en
vergeleek de aanwezige gasten
met astronauten die een stukje
maansteen mee naar huis namen.
Zowel astronauten als de gasten
waren onderdeel van een belangrijke gebeurtenis en hebben daar
beide een tastbare herinnering aan
over gehouden, aldus Atema.
n

CONTACT

COLOFON

Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van onze werkzaamheden op
en om het GZI-terrein, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de
afdeling communicatie van NAM, telefoon 0592 36 82 22. Buiten kantooruren
kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer op nummer 0592 36 40 00.
Meer informatie is ook te lezen op onze website www.nam.nl.

Update GZI-Emmen is een uitgave van
de afdeling communicatie van NAM.
Telefoon 0592 36 82 22
Postbus 28000, 9400 HH Assen
E-mail: nam-communicatie@shell.com
Oplage: 17.250 exemplaren

Deze editie van Update GZI-Emmen is mede tot stand gekomen na bijdragen van Provincie
Drenthe, Gemeente Emmen, Emmtec Services, New Energy Coalition, Gasunie, EBN en Shell.
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Dit is de derde
uitgave van Update
GZI-Emmen; een
bewonersbrief over
actuele activiteiten
van NAM op en
om het GZI-terrein.
Mocht u vragen
hebben, dan kunt
u contact opnemen
met de afdeling
communicatie op
telefoonnummer
0592 36 82 22.

@NAMbv
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DE SPRINGMEESTER
Wie is de mens achter springmeester Jacob Uittenboogaard
en wat doet een springmeester?
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HET HOOFD BEVEILIGING
Hoofd beveiliging Paul Eilering
waakt over de veiligheid van de
NAM-medewerkers.
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TERUGBLIK 17 AUGUSTUS
De dag dat de schoorsteen en
de fakkel op het GZI-terrein met
explosieven werden ‘gelanceerd’.

GEMEENTE
EMMEN STEMT
UNANIEM
VOOR
PLANNEN
GZI-TERREIN

De gemeenteraad van
Emmen heeft op 26
september 2019 unaniem
ingestemd met de
plannen voor het terrein
van de voormalige
Gaszuiveringsinstallatie
(GZI) van NAM. Emmen
loopt daarmee voorop in
Nederland in de energietransitie.
De diverse ontwikkelingen
zijn verwoord in de
Strategienota Energy Hub
GZI Next Emmen. Het GZIterrein is zeer geschikt voor
een energiehub met een
mix van duurzame energiebronnen. De laatste
bebouwing is inmiddels van
het terrein gehaald. Boven
de grond zijn er nog asfalt,
wegen en hekwerken en
onder de grond liggen
leidingen voor onder meer
elektriciteit en gas. Er zijn
plannen voor onder andere
zonne-energie, waterstof en
groen gas. Deze plannen
kunnen nu verder worden
uitgewerkt.
n
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OMWONENDEN PRATEN
MEE IN FOCUSGROEPEN
Meedenken over ideeën en kansen GZI-terrein
Afgelopen zomer werden
omwonenden van het GZIterrein uitgenodigd om mee
te doen aan een zogenaamde
focusgroep. Dertig personen
gaven hieraan gehoor.
Inmiddels hebben deze dertig
belangstellenden, verdeeld
over drie groepen, hun eerste
bijeenkomst gehad. Het is de
bedoeling dat de groepsleden
regelmatig bij elkaar komen.
KANSEN, IDEEËN EN ZORGEN
Los van elkaar geven de drie
groepen aan te waken voor overlast
in de vorm van stank, geluid en
verkeer. Ook wordt het belangrijk
gevonden dat de ruimte waarop
de zonnepanelen komen, efficiënt
wordt benut. De groepen zien ook
kansen: zo raden ze aan eens te

kijken naar mogelijke samenwerking
met een partij in Duitsland. Ook
de opslag van de geproduceerde
duurzame energie biedt mogelijkheden volgens de focusgroepen.
BIJDRAGEN
Via de drie focusgroepen wil GZI
Next direct contact houden met de
omwonenden van het voormalige
gaszuiveringsterrein. Zo krijgt het
samenwerkingsverband goed zicht
op welke kansen en ideeën zij zien,
maar ook welke zorgen zij hebben
over waterstof, groen gas en zonneenergie. Hun bijdragen worden
telkens gedeeld met de beslissers
binnen het samenwerkingsverband.
Zij zullen deze bijdragen meenemen
in de overweging van bepaalde
keuzes voor het project GZI Next.
n
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Interview met
springmeester
Jacob Uittenboogaard
en Hoofd beveiliging
Paul Eilering

Hoofd beveiliging
Paul Eilering:
“We waken over
de veiligheid van
onze medewerkers,
kantoren en locaties”

Wie ben je?
“Ik ben Paul Eilering.”
Waar werk je?
“Ik ben werkzaam bij Real Estate
Asset Protection NAM (afdeling
beveiliging).”

“MET JACOB BLIJFT
GEEN BOUWWERK
OVEREIND”
Paul Eilering over springmeester GZI-terrein

Het was springmeester Jacob Uittenboogaard die met een druk
op de knop er voor zorgde dat op zaterdag 17 augustus 2019
de fakkel en de schoorsteen op het voormalige terrein van de
Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen omvielen. Het beroep
van springmeester, dat is toch best wel speciaal. Wie is de mens
achter de springmeester? En welke taken vervult hij? Het toeval
wil dat NAM-collega Paul Eilering deze springmeester goed blijkt
te kennen. We stelden beide mannen een aantal vragen.
Wie ben je?
“Ik ben Jacob Uittenboogaard.”
Waar werk je?
“Ik werk als zelfstandig ondernemer
in de sloopbranche.”
Wat voor taken vervul je?
“Ik verricht alle voorkomende
sloopwerkzaamheden waaronder
het slopen met explosieven oftewel
springwerken in de hoedanigheid
van springmeester.”
Waardoor ken je Paul Eilering?
“Paul werkte in het verleden bij het
arrestatieteam waarvoor mijn vader
Piet Uittenboogaard, hij is helaas
drie jaar geleden overleden, de PUbuis* maakte en leverde. Deze buis
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werd gebruikt voor het ‘explosief
forceren van ingangen’. Doordat
ik in hetzelfde vak zit hebben wij
elkaar destijds leren kennen.”
Hoeveel mensen in Nederland
hebben deze baan?
“In Nederland zijn er niet veel
meer die daadwerkelijk zulke
werken nog mogen en kunnen
uitvoeren. Volgens mij zijn er nog
vijf anderen. Door de komst van
zware en hoge machines, de
onbekendheid en de onterechte
angst soms bij opdrachtgevers, is
deze werkwijze in ons land sterk
afgenomen. Mijn vader daarentegen was in zijn jonge jaren
dagelijks op pad met een auto
vol met springstof.”

Waarom maakte jij de keuze
voor deze baan?
“Door mijn vader. Hij heeft mij met
het ‘plofvirus’ besmet. Ik liep vanaf
mijn zesde jaar al mee op diverse
springwerken en op mijn achttiende
heb ik de benodigde opleidingen
gevolgd en behaald. Het blijft
mooi om met zoveel geweld toch
gecontroleerd te kunnen werken.”
Hoe was de klus op de GZI?
“Perfect, een schoolvoorbeeld van
hoe zo’n werk moet verlopen. We
hadden dan ook een superteam.
Iedereen wist zijn taak en vervulde
die met volle overtuiging.”
Was er nog iets speciaals op
de GZI waar je niet eerder
mee te maken hebt gehad?
“Het is altijd moeilijk mensen ervan
te overtuigen dat het springen,
van in dit geval de flare en de
schoorsteen, de snelste en vooral
veiligste sloopmethode is. De goede
ervaringen tussen Paul, mijn vader
en mij in het verleden, hebben zeker
meegeholpen met het verkrijgen van
‘groen licht’. Veel dank dus aan alle
betrokkenen van NAM/Shell, SGS
Search en VSM sloopwerken. Het
was een prettige samenwerking. Ik
hoop dat in de toekomst te kunnen
voortzetten bij nieuwe werken.”

* PU-buis is een buis die vernoemd
is naar Piet Uittenboogaard, de
vader van Jacob.

met water gevulde buizen, de
zogenaamde PU-buis*. Om dit werk
te mogen doen heb ik de opleiding
tot springmeester gevolgd op de
Hogeschool in Utrecht.”

Wat voor taken vervul je?
“Voor NAM ben ik de Asset
Protection Manager, oftewel Hoofd
beveiliging. We waken over de
veiligheid van onze medewerkers en
integriteit van onze NAM-kantoren
en -locaties, zowel on- en offshore.”

Hoeveel mensen in Nederland
hebben deze baan?
“Bij de diverse speciale diensten in
Nederland lopen ongeveer twintig
springmeesters rond. De groep van
specialistische springmeesters, zoals
Jacob, die ook hoogbouw mogen
neerhalen, is echter veel kleiner;
slechts vijf personen.”

Waardoor ken je Jacob
Uittenboogaard?
“In mijn vorige baan heb ik tien
jaar bij het arrestatieteam van de
Brigade voor Speciale Beveiligings
opdrachten (BSB) gewerkt. Dat is
een brigade van de Koninklijke
Marechaussee. Ik was daar onder
andere verantwoordelijk voor het
‘explosief forceren van ingangen’
voor het team, waarbij ik veelvuldig
deuren, raampartijen en rolluiken
moest ‘opblazen’. We gebruikten
hiervoor bijna altijd bijzondere,

Waarom maakte jij de keuze
voor deze baan?
“Als beveiligingsmanager kwam
ik - vanaf 2011 geplaatst op de
Nederlandse Ambassade in Bagdad
(Irak) - met Shell in aanraking. Ik
was onder de indruk van de werkwijze en attitude van de mensen van
Shell-security en was op dat moment
in mijn loopbaan klaar voor een
volgende stap. Via via werd ik
getipt dat in Assen gezocht werd
naar een Deputy Asset Protection
Manager. De rest is geschiedenis…”

Hoe was de klus op de GZI?
“Toen ik vernam dat de schoorsteen
en de flare van de GZI opgeblazen
zouden gaan worden, had men mijn
onverdeelde aandacht. Als kers op
de taart hoorde ik dat Jacob de
klus zou gaan klaren. Mijn eerste
reactie? Er is niemand in Europa
die dit beter zou kunnen doen dan
Jacob Uittenboogaard. Hij heeft
heel veel ervaring, met hem blijft
geen bouwwerk staan!”
Was er nog iets speciaals op
de GZI waar je niet eerder
mee te maken hebt gehad?
“Jacob heeft samen met een aantal
Civil Engineers van Shell echt alles
berekend wat er berekend kon
worden om risico’s te mitigeren.
Van kansberekening in relatie tot
valrichting van de schoorsteen en
flare, tot windfactor en bodemtrilling
en ga zo maar door. Heel leuk dat
de boorkernen uit de schoorsteen,
die uit het gat komen dat later
met springstof werd opgevuld, als
presentjes zijn weggegeven aan
oud-werknemers.”
n

Op 17 oktober 2018
werd een begin
gemaakt met de sloop
van de installaties op
de voormalige Gaszuiveringsinstallatie.
Momenteel is de sloop
in de afrondende
fase. De ontmanteling
leverde spectaculaire
beelden op wat werd
vastgelegd door o.a.
fotograaf Hans Banus
(foto rechtsboven en
onder) en NAMmedewerkers (foto
linksboven).
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enthousiast op reageerde nadat
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Zo sprak hij onder andere van de
‘lancering’ van de schoorsteen en
vergeleek de aanwezige gasten
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maansteen mee naar huis namen.
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waren onderdeel van een belangrijke gebeurtenis en hebben daar
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Nederland in de energietransitie.
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Strategienota Energy Hub
GZI Next Emmen. Het GZIterrein is zeer geschikt voor
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mix van duurzame energiebronnen. De laatste
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MEE IN FOCUSGROEPEN
Meedenken over ideeën en kansen GZI-terrein
Afgelopen zomer werden
omwonenden van het GZIterrein uitgenodigd om mee
te doen aan een zogenaamde
focusgroep. Dertig personen
gaven hieraan gehoor.
Inmiddels hebben deze dertig
belangstellenden, verdeeld
over drie groepen, hun eerste
bijeenkomst gehad. Het is de
bedoeling dat de groepsleden
regelmatig bij elkaar komen.
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Los van elkaar geven de drie
groepen aan te waken voor overlast
in de vorm van stank, geluid en
verkeer. Ook wordt het belangrijk
gevonden dat de ruimte waarop
de zonnepanelen komen, efficiënt
wordt benut. De groepen zien ook
kansen: zo raden ze aan eens te

kijken naar mogelijke samenwerking
met een partij in Duitsland. Ook
de opslag van de geproduceerde
duurzame energie biedt mogelijkheden volgens de focusgroepen.
BIJDRAGEN
Via de drie focusgroepen wil GZI
Next direct contact houden met de
omwonenden van het voormalige
gaszuiveringsterrein. Zo krijgt het
samenwerkingsverband goed zicht
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