
Onlangs heeft Straalbedrijf Catseman een 
omvangrijk project gerealiseerd in 
opdracht voor Fluxys LNG.

Binnen een tijdsbestek van 4 maanden 
werden 5 laadarmen van een installatie 
op de LNG-terminal in Zeebrugge volledig 
gereviseerd. Straalbedrijf Catseman was 
als partner betrokken in dit project, voor 
het stralen en coaten van de 
constructieonderdelen van deze installatie. 
Alles werd voorzien van een nieuw 4-laags 
verfsysteem geschikt voor offshore. 

Fluxys Belgium SA is de onafhankelijke 

beheerder van de vervoers- en 

opslaginfrastructuur voor aardgas in 

België. Fluxys LNG is de onafhankelijke 

beheerder van de LNG-terminal in 

Zeebrugge. De terminal is in Noordwest-

Europa de LNG-toegangspoort bij uitstek.

De installaties in de terminal zijn bestemd 

voor het lossen en laden van schepen met 

vloeibaar aardgas (liquified natural gas of 

LNG). Dit wordt er tijdelijk in buffer 

opgeslagen in opslagtanks. Het LNG kan 

worden hervergast en in het aardgasnet 

worden gestuurd, of overgeladen naar 

LNG-schepen of LNG-tankwagens. 

Fluxys LNG tevreden over samenwerking met 

Straalbedrijf Catseman:

‘Deze kwaliteit van afwerking 
is uitzonderlijk!’  - Pieterjan Serruys, Fluxys LNG -
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Na 30 jaar intensief gebruik van de installatie, was de 

laad- en losinstallatie op de LNG-terminal toe aan een 

revisie. Door het gebruik in de haven hebben het 

zeewater en de weersomstandigheden zijn effect gehad 

op de installatie, zowel mechanisch als op de lak. Een 

belangrijk onderdeel van deze revisie was daarom het 

opnieuw coaten van de constructie van de laadarmen 

waarmee de schepen geladen en gelost worden. 

Een complex project met strakke 
deadlines 

Pieterjan Serruys, projectleider bij Fluxys LNG: “Voor dit 

project zijn we op zoek gegaan naar een geschikte 

locatie, aangezien we dit niet ‘on site’ konden uitvoeren. 

De locatie van Hydrauvision in Schoondijke bleek 

hiervoor geschikt te zijn, in combinatie met hun expertise 

op vlak van hydrauliek. Tijdens onze eerste bezoeken aan 

Schoondijke viel ons oog op de aanwezigheid van 

Straalbedrijf Catseman, slechts 200 meter verderop. Ons 

project had een aantal complexiteiten. Enerzijds was er 

een harde deadline, aangezien de datum van oplevering 

vast stond. Anderzijds stapten we in het onbekende, 

aangezien deze installatie sinds de oplevering niet 

gedemonteerd en gereviseerd is geweest. Dit project was 

daarom gebaat bij flexibele en betrouwbare partners, die 

we achteraf gezien absoluut gevonden hebben.”

Zoeken naar de optimale situatie

Menno Catseman, eigenaar bij Straalbedrijf Catseman: 

“Fluxys stelde duidelijke maar strenge eisen. We werden 

onder andere verzocht om met een voor ons nieuw 

verfsysteem te werken, volgens de specificaties van de 

opdrachtgever. In zo’n situatie is het zoeken naar de 

optimale werking en laagdikte, wat we hebben getest op 

het eerste onderdeel. Ik was er niet tevreden over, maar 

het leverde ons genoeg inzichten op om de optimale 

situatie te creëren. We bewerkten het onderdeel opnieuw, 

wat de maatstaf was voor het vervolg van de opdracht. Ik 

ben trots op het werk wat we hebben geleverd, evenals 

op onze medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet."

“ We werden onder 
andere verzocht om 
met een voor ons 
nieuw verfsysteem te 
werken, volgens de 
specificaties van de 
opdrachtgever.”
- Menno Catseman, Straalbedrijf Catseman -
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In een tijdsbestek van 4 maanden (van oktober 2017 tot 

en met januari 2018) werden alle onderdelen en 

constructie-elementen voorzien van een 4-laags 

verfsysteem.

Klaar voor de toekomst
“We zijn erg tevreden over de samenwerking met 

Straalbedrijf Catseman. Zij hebben hun toegevoegde 

waarde meer dan bewezen. Enerzijds door de 

uitzonderlijke kwaliteit van de afwerking. Anderzijds door 

de professionele en flexibele aanpak, die ervoor heeft 

gezorgd dat er ruimte was voor onvoorziene elementen 

in de planning en voor een tijdige oplevering.

De installatie kan er nu weer heel wat jaren tegenaan en 

daarmee is onze LNG-terminal klaar voor de toekomst” 

aldus Pieterjan Serruys. 
Project van stap tot stap:

1. Demontage

In augustus 2017 is Fluxys LNG begonnen met de

demontage van de installatie op de terminal in de

haven van Zeebrugge. De elementen zijn daarna

getransporteerd naar Nederland voor onderhoud

en revisie.

2. Revisie

De revisie is vanaf september 2017 uitgevoerd

vanuit Schoondijke, waar monteurs en engineers

van Fluxys LNG nauw samenwerkten met mensen

van o.a. Straalbedrijf Catseman. Alle noodzakelijke

elementen, zowel mechanisch als hydraulisch, zijn

vervangen en de constructiedelen zijn gestraald en

voorzien van een 4-laags verfsysteem geschikt

voor offshore.

3. Opbouw en ingebruikname

In maart 2018 is Fluxys LNG gestart met de

heropbouw van de gereviseerde installatie in de

LNG-terminal in Zeebrugge en per 1 april was de

installatie opnieuw operationeel.
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“ Dit project was 
gebaat bij 
betrouwbare en 
flexibele partners, 
die we achteraf 
gezien absoluut 
gevonden hebben.”
- Pieterjan Serruys, Fluxys LNG -




