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Weer een jaar verder 
 

Wederom, een jaar als gepensioneerde is voorbij gegaan, 
De feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar viering voorbij, de reisgidsen komen er 
aan. 
De Sint is reeds in galop op paard en varend in de boot naar warmere streken, 
De Kerstman ligt uitgeput van zijn reis met vliegende slede onder zijn warme deken. 
Onze kleinkinderen zijn onder de nieuwste elektronica bezweken. 
 

Dagelijks wordt er nieuwe rampspoed door de media over ons uitgespuwd, 
Ook Nederland wordt hier nu door de ”Wijze mannen” ingeduwd. 
Seconer gepensioneerden, laat u niet gek maken en koester uw zegeningen, 
Een goed pensioenfonds, mooie Seconer krant en leuke reünie herinneringen. 
 

Geniet van het leven zo lang het kan en uiteraard nog mogelijk is, 
Met uw kinderen en kleinkinderen was er de gezellige Kerstdis. 
Hopelijk begon u op onze leeftijd niet meer met de vuurwerkbommen, 
Zo oud en wijs geworden als we zijn, weten wij, dit is voor de dommen. 
 

Helaas moet regelmatig afscheid van bekenden worden genomen, 
Echter een realiteit, waar gelet op onze leeftijd, niet aan kan worden ontkomen. 
Voor de nabestaanden een droevige tijd en verdriet, 
Maar met hoop en acceptatie in het verschiet. 
 

Het Seconer bestuur en de redactie wenst u allen een voorspoedig en gezond 2012. 
 

© Bas Roos 
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1. EEN DAGJE KERSTSHOPPEN 
 
Door Elly Vrijdag-Venema 

Foto’s: Roy van Ravensberg 

 
Zoals gebruikelijk in de decembermaand worden er overal kerstmarkten georganiseerd. De 

personeelsvereniging had al ruim van te voren, via de e-mail service van Seconer, hiervan een 

aankondiging gestuurd en zij hadden gekozen voor de kerstmarkt in Düsseldorf. Want laten we eerlijk 

zijn, in Duitsland kon je hier al naar toe, toen er in Nederland nog nergens kerstmarkt werd gehouden. 

Kerstmis is met de zogenoemde Heiligenabend en hun Nikolaus, daar een belangrijk feest, terwijl wij 

nog graag onze Sint en zijn knechten verwelkomen. 
Gekozen was voor zaterdag 10 december. 

Dat betekende, met een flink aantal 

kilometers voor de boeg, vroeg opstaan. 

Het eerste vertrekpunt was op de locatie 

raffinaderij om 07.30 uur. Zorgen dat we 

er tijdig waren, maar oh schrik, we waren 

toch wel op de juiste plek, want er waren 

nog zo weinig medereizigers te bekennen. 

Een snerpend koude wind blies over de 

parkeerplaats daar, het was dan ook een 

opluchting toen we de bus aan zagen 

komen. Gelukkig mochten we al naar 

binnen en we kozen voor een plaatsje 

boven in de dubbeldekker. Weldra 

volgden anderen en liep de bus behoorlijk vol. Op tijd vertrokken we richting het tweede vertrekpunt 

“Capelse brug”. Ik had er geen idee van waar dit was, maar ‘t bleek bij het metro station in Capelle a/d 

IJssel te zijn. Dat heb je als je nooit met openbaar vervoer reist. Ook daarom was het leuk deze bus 

dag. 

 

Als een stel jonge meiden op schoolreis voelden mijn vriendin en ik ons. Chauffeur Piet deelde mee 

dat er onderweg een stop gemaakt zou worden voor koffie. Dat was bij een benzinestation, daar moest 

de chauffeur in zijn pantry zijn vaardigheden als steward laten zien. Er werd wat gemopperd hier en 

daar, omdat het enigszins anders ging als werd verwacht door sommigen. Na wat improvisatie had 

iedereen toch wat gedronken en vertrokken we voor het laatste gedeelte naar Düsseldorf. Rond half 

een kwamen we aan in deze stad aan de Rijn. Daar aan de oever van het water was parkeergelegenheid 

voor de bussen. 
 
Al snel werd duidelijk dat we niet de enige waren die vandaag de Duitse kerstmarkt wilden bezoeken. 
Een lange rij bussen met Duitse-, Belgische en Nederlandse nummerborden hadden al een plaats 

gevonden. Er werd medegedeeld welke richting het centrum was en dat we om 17.00 uur weer 

vertrokken ..…. dus opletten op tijd bij de bus te zijn. Ieder zocht zijn weg naar “die Altstad“ en al 

snel waren daar de kraampjes met de traditionele lekkernijen en andere hebbedingetjes voor aan de 

kerstboom of om de sfeer in huis te verhogen. Het was een drukte van belang en hier en daar trof je 

ook medereizigers of andere marktbezoekers in het gekrioel. Ook de geur van gepofte tamme 

kastanjes hangt altijd op zo’n markt, later zou ik zeker een zakje kopen ..….. heerlijk. Ook genoten 

we van de mooie winkels, met net weer even andere kleding of schoenen als in ons vertrouwde 

Holland. Ook het, vanwege de kou en een dringend noodzakelijk toiletbezoek, bezochte warenhuis 

viel reuze in de smaak en zagen we prachtige, geheel in kerstsfeer gedekte tafels, mooi kristal en 

glaswerk, toch allemaal net even anders dan bij ons thuis. Beneden in het souterrain zorgde een, aan 

een witte vleugel gezeten pianist, voor kerstmuziek. 
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Terwijl vriendin leuke cadeautjes uitzocht voor de kleinkinderen waagden ik mijzelf, en een inmiddels 

ook aangesloten zingende klant, zich aan het meezingen met de pianist van bekende kerstliederen. Al 

gauw trok dat meer mensen en ontstond een gezellige sfeer en de pianist nodigde ons uit de rest van de 

middag zijn gezelschap te blijven. Maar goed dat vriendin weer verder wilde want al zingend 

amuseerde ik me prima. Maar we wilden nu ook wel iets aan de inwendige mens gaan doen. In al die 

drukte viel dat niet mee, maar na enig zoekwerk toch een klein, maar ook hartstikke druk, zaakje 

gevonden en ons tegoed gedaan aan een heerlijk broodje en warme chocolademelk. 
 
Inmiddels was de middag al flink over de helft heen en besloten we over de andere kant van 

kerstmarkt weer richting de Rijn te gaan. Oei wat was het koud en wat ging je de voeten voelen, want 

al slenterend loop je toch een flink eind. Dus met het parkeerterrein van de bussen in zicht nog maar 

even een leuk zaakje in gedoken, waar we na enig zoekwerk nog een plaatsje vonden en wat warms te 

drinken namen. Op tijd was iedereen weer bij de bus zodat deze ook op tijd kon vertrekken naar het 

diner adres. De nodige pakjes en zakjes moesten een plekje krijgen in het bagagerek, de vermoeide 

benen uitrusten en de koude gezichten en 

oren weer een beetje opwarmen. 

Onderweg kregen we te horen dat er in 

Tiel een stop gemaakt werd om te gaan 

dineren, dus hadden we nog een aardig 

stukje voor de boeg. Daar aangekomen 

was het inmiddels donker en had iedereen 

wel trek in een lekkere hap. 
 

Bij een groot restaurant, ik ben de naam 

vergeten, waar meerdere bussen waren 

aangekomen was er in een flinke zaal 

ruimte voor ons gereserveerd. Met de 

nodige souplesse voorzag het personeel 

iedereen snel van een drankje. Warm werden we weer van een lekker soepje, waarna er een uitgebreid 

buffet klaar stond en tafel na tafel werd uitgenodigd daarvan wat te gaan halen. Heerlijke salades, 

vlees, vleeswaren, vis, garnalen en zalm. Van alles wat voor de hongerige magen en als afsluiting een 

mooi dessert buffet. Na genoten te hebben van al dat lekkers werd het tijd weer naar de bus te gaan 

voor ons laatste stukje van deze dag, eerst weer naar Capelse brug en daarna de mensen afgeleverd bij 

de raffinaderij. 

 

Als eind conclusie kan ik, op persoonlijke titel, zeggen dat ik het een erg leuke dag vond waarvoor 

dank aan de organiserende 

personeelsvereniging en mogelijk 

tot een volgend keer. 

 

Voor de duidelijkheid is verzocht 

mede te delen dat iedereen aan 

dergelijke uitstapjes, georganiseerd 

door de PV, kan deelnemen, ook 

gepensioneerden of zoals in mijn 

geval als weduwe van een 

voormalig werknemer. 

 
Kijk dat zijn nou leuke dingen. 

 
Nogmaals dank en allemaal 
een goed 2012 gewenst!
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OVER PENSIOENFONDSEN GESPROKEN 

 

 
2. Door Piet Bout 

 

In 2012 opnieuw bestuursverkiezing 
 

Zoals in de vorige Seconer-nieuws gemeld, heeft het 

Seconer bestuur bij monde van haar voorzitter de heer Nico 

ter Horst, schriftelijk gereageerd op de wijze waarop de 

Stichting BP Pensioenfonds de voordracht  voor een derde gepensioneerden 

vertegenwoordiger in het bestuur van het pensioenfonds heeft georganiseerd. 

 

In reactie op het schrijven van onze voorzitter reageert het bestuur van de Stichting 

Pensioenfonds BP in een brief gedateerd 8 november 2011 onder meer als volgt.  

 
Wij vinden het zeer spijtig dat er onduidelijkheid is ontstaan over de 
procedure voor de benoeming van een nieuw bestuurslid. 
 
Zoals u in uw brief aangeeft, wordt een derde bestuurslid namens de 
gepensioneerden voor ons fonds volgens de statuten voorgedragen door 
VOBP en Seconer tezamen. 
Het bestuur onderschrijft dat dit niet het geval is geweest. 

 
Naar het zich laat aanzien zal het bezwaar van Seconer ten aanzien van de vorige 

bestuursverkiezing op korte termijn worden opgelost. In 2012 zal de heer Van der Schalk, die 

namens de VOBP zitting heeft in het bestuur, aftreden. 

 

Binnen het VOBP bestuur is voorgesteld om de heer Van der Schalk op te laten volgen door 

de in 2011 gekozen heer Baltussen. Dat betekent dat er op korte termijn in 2012 opnieuw een 

bestuurslid benoemd zal moeten worden waarbij VOBP en Seconer samen kandidaten kunnen 

stellen. 

 

Binnenkort zal er dus een verkiezing worden uitgeschreven waarvoor we op korte termijn, 

namens Seconer, kandidaten moeten voordragen. Hebt u belangstelling voor een 

bestuursfunctie binnen de Stichting Pensioenfonds BP of wilt u eerst meer informatie en u 

oriënteren op de consequenties die zo’n kandidaatstelling met zich mee brengt, neem dan 

contact op met Nico ter Horst, voorzitter@seconer.nl.      

     

 



 

5 

 

3. Pensioenfonds 
 
Door Piet Houtman 

 
Pensioenzaken algemeen  

 

Pensioenzaken blijven het nieuws halen, iedere dag hoor of  lees je via 

de media alarmerende berichten dat kortingen dreigen op bestaande 

pensioenen. Vooral een aantal grote fondsen zoals ABP en Zorg en 

Welzijn zitten met tekorten die alleen maar lijken op te lossen via het op 

termijn korten van pensioenen in de orde van 5 – 10 %. 

De vraag is dan hoe het met ons pensioen gaat? Op de website www.pensioenfondsbp.nl leest u 

daarover het volgende: 

 

Ook de financiële situatie van het pensioenfonds BP is in de afgelopen jaren verslechterd. Op dit  

moment heeft het pensioenfonds BP een dekkingsgraad van 97,3 %. Eind 2011 moet de 

dekkingsgraad op 104,8 % staan. Dat is zo vastgelegd in het herstelplan. Dat is een plan dat 

pensioenfondsen moeten indienen bij DNB (De Nederlandse Bank) als hun dekkingsgraad onder een 

bepaalde grens komt. In dat plan moeten ze aangeven hoe ze dit gaan oplossen. Het Pensioenfonds BP 

heeft in 2009 een herstelplan ingediend bij DNB. 

 

De belangrijkste maatregel in het herstelplan is dat het Pensioenfonds BP een afspraak heeft met de 

werkgever dat deze een extra storting doet als de dekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan de 

minimum vereiste dekkingsgraad (104,8%). De werkgever doet deze storting na het einde van het jaar 

waarin het tekort is ontstaan, tenzij de financiële positie van het fonds zo is verbeterd dat het fonds al 

boven de minimale dekkingsgraad is gekomen. Hierdoor is de dekkingsgraad aan het eind van een jaar 

altijd gelijk aan de minimale dekkingsgraad (het geld dat het pensioenfonds ten minste in kas moet 

hebben om de pensioenverplichtingen te kunnen betalen). 

 
Korten is niet aan de orde. 
 

Door de bijstortingen is het korten van uw pensioen dus niet aan de orde. Ook heeft de daling van de 

dekkingsgraad geen direct effect op de hoogte van de toeslag (indexatie). De toeslag wordt namelijk 

gebaseerd op het behaalde rendement in de afgelopen vijf  jaren. En als de dekkingsgraad van het 

fonds onder de vereiste dekkingsgraad ligt, betaalt de werkgever de kosten voor de toeslag. 

 

Harmonisatie toeslagbeleid (indexatie). 
 

Inmiddels zijn de voorstellen voor de harmonisatie van het toeslagbeleid afgerond en goedgekeurd. 

Aangezien de methodieken voor het toeslagbeleid van het voormalige BP-NL en BP-Raffinaderij 

fonds in grote lijnen al redelijk identiek waren zal de harmonisatie niet tot grote veranderingen leiden. 

Belangrijkste punten zijn dat de  toeslagverlening zal worden gebaseerd op de jaargemiddelde 

Nederlandse prijsinflatie (CPI niet afgeleid) van het afgelopen jaar.  Wanneer het rendement van het 

pensioenfonds toeslagverlening mogelijk maakt zal dit per 1 januari van het daarop volgende jaar 

worden verwerkt. Bij de berekening van de toeslag wordt uitgegaan van het 5-jaars voortschrijdend 

gemiddelde rendement.  Omdat de rendementen van de twee fondsen (NL en Raffinaderij) in de 

afgelopen jaren vóór de fusie verschillend waren zal harmonisatie gefaseerd worden doorgevoerd 

vanaf 2012 – 2016. Indien u zowel een BPNL als BP-Raffinaderij deel in uw pensioen heeft zullen er  

http://www.pensioenfondsbp.nl/
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tot 2016 dus nog verschillen mogelijk  zijn  in de op die delen toegepaste indexaties. In de praktijk  zal 

alles naar verwachting  redelijk geruisloos verlopen en is in 2016 de eindfase op basis van de nieuwe 

systematiek van toeslagverlening volledig bereikt. 

 

Communicatie pensioenzaken, lezerspanel. 
 

Pensioen blijkt voor veel mensen een moeilijk onderwerp. Het is dus van belang dat niet alleen 

voldoende wordt gecommuniceerd, maar dat communicatie ook wordt begrepen. Daarom zal in 2012 

vanuit het pensioenfonds worden gestart met een lezerspanel. Diverse deelnemers, ook vanuit de 

groep gepensioneerden zijn inmiddels benaderd en zullen daar zitting in nemen. Het lezerspanel zal 

gevraagd worden hun mening te geven over de communicatiemiddelen die worden gebruikt. Ook 

zullen communicatie-uitingen zoals een brief of brochure worden getoetst door het lezerspanel om 

bijvoorbeeld na te gaan of de tekst begrijpelijk is en uitnodigt tot lezen. Op deze manier zal sturing 

worden gegeven om de communicatie over een moeilijk onderwerp verder te optimaliseren.  

 

phoutman@kabelfoon.nl     Telefoon 010 5910394. 

 

 

 
 

 
 
 
 

4. AOW vanaf de verjaardag 
 
Op de Site van de Sociale Verzekerings Bank, (SVB.nl) staat de volgende publicatie: 

 
Vanaf 1 april 2012 gaat het AOW-pensioen in op de dag waarop iemand 65 jaar wordt. 
Nu gaat de AOW nog in op de eerste dag van de maand waarin iemand die leeftijd bereikt. 

Door het verschuiven van de ingangsdatum valt het AOW-Pensioen in de maand waarin 

iemand 65 jaar wordt lager uit. Hoeveel lager ligt aan de dag waarop iemand jarig is” 
 
Eveneens op de site van de Sociale Verzekerings Bank treft men de rubriek “Veel gestelde vragen” 

aan. Onze voormalige collega Arie Broekhuizen stelde daar de volgende vraag: 

“Ik heb nu een VUT/pre-pensioen (Nerflex uitkering).  Loopt die langer door, dus tot mijn 

65e verjaardag? 

Daarop kreeg Arie het volgende antwoord: 

Dat is een zaak van de sociale partners, dus van werkgevers en werknemers. 

Wij raden u aan om te informeren bij uw pensioenuitvoerder of pensioenfonds. 

Volgens Minister Kamp van Sociale zaken dienen de Sociale Partners e.e.a. te repareren. 

Zo niet dan kan de Algemeen bindend Verklaring van de C.A.O.’s in het geding komen. 

 
Naar aanleiding van de ervaring van de heer Broekhuizen heeft Wim Blok, lid van het Seconer 

bestuur, contact opgenomen met de afdeling HR&O van de BP Raffinaderij en daarbij de vraag 

gesteld of de raffinaderij dan wel het pensioenfonds inmiddels een voorziening heeft getroffen om de 

verminderde AOW uitkering te compenseren. Een definitieve oplossing is nog niet gevonden, aldus de 

HR&O medewerker, maar het punt heeft de aandacht. 

 

Seconer-nieuws zal u over de verdere ontwikkeling hiervan op de hoogte houden.   
 

mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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5. Pensioenspreekuren 

Op het BP Raffinaderij hoofdkantoor in Europoort worden in de vergaderruimte nummer 0.11 

op de begane grond, van 11.00 uur tot 13.30 uur op de volgende data pensioenspreekuren 

gehouden. 

26 januari 2012  24 mei 2012   25 oktober 2012 

23 februari 2012  28 juni 2012   22 november 2012 

29 maart 2012   20 september 2012  20 december 2012 

26 april 2012 

Aan Willem de Boer kunt u dan uw vragen stellen inzake uw pensioenregeling, aanspraken 

overzichten, mogelijkheden, waardeoverdrachten en dergelijke onderwerpen. 

Indien u gebruik wilt maken van één van de spreekuren dan kunt u bellen naar Marloes 

Smolders telefoonnummer 013-4623988. Er zal dan het exacte tijdstip met u worden 

afgesproken. 

6.  

 

Brand op de Ronastar 

Geachte redactie, 
 
Weer met veel plezier de laatste Seconer gelezen en met name het stukje 
over de Ronastar, wat mij terugvoerde naar die nacht. 
 
We woonden nog maar kort in Rozenburg. Ik was 14 jaar en mijn broer 17. 
Er woonde ook nog een broer van mijn moeder bij ons in. 
 
Uiteraard werden we wakker van de explosies, maar we wisten niet wat en 
waar het was. Maar dat duurde niet lang want meteen ging de telefoon. 
 
Mijn vader was namelijk hoofd van de medische dienst van Verolme. 
Hij leeft overigens allang niet meer, maar mijn moeder, onze oom, mijn 
broer en ik hebben door dit stukje heel wat herinneringen op zitten halen. 

Met dank aan de schrijver van het artikel! 

Hartelijke groeten en tot de volgende keer,  
Sara de Jong  
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7. Een persiflage en een (late) terugblik 
 

Door Piet Gebraad 

 

Net als in het liedje van Gerard Cox hebben wij er 

jaren lang naar uitgekeken, maar eindelijk daar was 

ie dan, die veel besproken Seconer Reünie. 

 
Het gaat om de destijds genomen beslissing ten aanzien van het deelnemerschap van Seconer 

waardoor de Sociaal Planners van Pernis die per 1 november 1989 de raffinaderij verlieten, de 

afgelopen jaren verstoken bleven van de Seconer reünie. Daar stond dan wel tegenover dat ze in staat 

werden gesteld de reünie van SECO, zijnde het Senioren contact van Texaco, te bezoeken. Maar daar 

is nu verandering in gekomen, waarvoor hulde aan het Seconer-bestuur. 

 

Terugblikkend op de reünie van vrijdag 23 september 2011 op Neeltje Jans (lees voor een volledig 

overzicht de belevenis van oud-collega Ep de Jong in het vorige Seconer Nieuws), waar van de 

organisatie als gewoonlijk perfect was. De kontakten over en weer met zowel oud-Pernis collega’s als 

BP ex-medewerkers waren erg gezellig. 

 

Zonder ook maar iemand te kort te willen doen was voor ons het feit dat we Piet Houtman mochten 

ontmoeten één van de hoogtepunten van die dag. Naar aanleiding van het stukje van Piet Houtman in 

Seconer nieuws van oktober 2011, waren wij blij verrast hem op deze reünie de hand te kunnen 

drukken. 

Dat wij nu pas reageren werd veroorzaakt door 

familiebezoek dat wij uit Canada mochten 

ontvangen. Wij zien uit naar een volgende 

gelegenheid om de oud-collega’s te kunnen 

ontmoeten. 

 

 

   

Piet Gebraad tijdens de reünie  op 23 september 

2011 in gesprek met, van links naar rechts, Wim 

Blok, Aad van Biezen en Nel Blok. 

 

 

 

Staat een vrouw bij de bushalte in Westenschouwen, vraagt de vrouw aan 

de voorrijdende buschauffeur “gaat u ook naar Neeltje Jans?” 

Zegt de chauffeur: “nee mevrouw, ik moet werken”. 



 

9 

8. Foto's uit de oude doos 
 

Sinterklaas bij BP 
 

 

 

 

 

“1986” staat er achter op de 

foto, dat wil zeggen dat deze 

kinderen nu niet meer in 

Sinterklaas geloven.  

 

Wat een aandacht, de i-pod 

moet nog uitgevonden 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sinterklaas in1987, 

dat is dus 24 jaar geleden. 

Deze kleuters zijn nu 

ongeveer 30 jaar. 

 

 

 

 

 

 
Deze foto dateert nog uit de 

zwart-wit periode dus weer 

iets langer geleden. 

 

De verwachting op de 

kindergezichtjes is van alle 

tijden. 

 

Herkent u één van de 

kinderen op deze foto’s ? 

  

Laat het ons weten via 

redactie@seconer.nl, 

eventueel met een leuke 

anekdote, en u ontvangt 

van ons de foto.  

mailto:redactie@seconer.nl
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Business trip 
 
Sjef van der Veeken was op reis, 

Zogenaamd voor zaken. 

Het  was toevallig in Parijs, 

Waar hij zich bleef vermaken. 

De terugreis werd steeds uitgesteld, 

Wegens de demoiselletjes. 

Tot zijn kleine Sjef was uitgeteld, 

Toen vond hij het welletjes. 

 

Terug te Gent was zijn vrouw verlangend, 

Maar Sjefke lag te gapen. 

Zijn kleine was nederhangend, 

Daarom wilde hij gaan slapen. 

Zij tastte toen eens in het kruis, 

Van Sjefke van der Veeken. 

En zei “ge waart zo lang van huis, 

Da’s geen zakske van drei weken”. 

  

De strekking van deze historie: 

Ter vermijding van huis’lijk ongemak, 

Moet men potverdorie, 

Thuis komen met een volle zak. 

 
© John Van Der Aa 
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9. BP Botlek Installatie 

 

Van Harm Jager hebben we al vernomen dat het er in 

1959 met de bouw van de BP installatie heet aan toe 

ging. Zo heet dat er brand ontstond. 

We halen nog even Harm zijn woorden aan; 

 
Door Klaas Kuipers 

 
Het moet in 1959 geweest zijn op een zaterdagmiddag terwijl ik een mooi boeket aan het samenstellen 

was, dat mijn collega, Leen Schreuders, uit het raam van het kantoor kwam hangen en riep dat de 

nieuwbouw installatie van BP in de Botlek in de brand stond. Ik smeet mijn pas geplukte bloemen 

weg, sprong in de Opel en scheurde naar Hoogvliet naar de assistent bedrijfsleider Hans Höhle. 

Toevallig had hij toen hij naar huis ging tegen mij gezegd dat hij alleen maar geroepen mocht worden 

als er ergens brand uitbrak. Hij keek dan ook zeer vreemd op toen ik bij hem voor de deur stond met 

de mededeling dat er brand was in de Botlek. 

 

 

 
 
De foto toont steiger 3/4 na een aanvaring in 1987. Het binnenschip dat er aan lag werd dwars 
over de palen van de steiger gedrukt. Een van de afgeknapte palen prikte een gaatje in de 
voorcofferdam van het schip. Verder was er gelukkig geen lekkage. Wel was de bemanning, die 
lag te slapen, erg geschrokken. 
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Met verachting voor de maximum snelheid raceten we  richting Botlekt, werden opgehouden door de 

geopende Botlekbrug, er was toen nog geen tunnel, maar mochten van de andere autorijders die voor 

de brug stonden te wachten naar voren rijden en als eersten knalden we over de brug. De nieuwe 

installatie lag aan het eind van de Welplaatweg en van veraf konden we al zien dat er weinig van de 

opstallen overgebleven was. We werden opgevangen door een paar man van de brandweer maar het 

vuur was al gedoofd en we konden bij de portier van onze nieuwe buurman, de Matex, wat geredde 

tekeningen ophalen. Ik bracht Hans Höhle weer terug en omdat er verder geen werk meer viel te 

verwachten gingen Leen en ik ook maar naar huis. 

 

‘s Maandags werd ik bij mijn aankomst op kantoor door de baas naar binnen geroepen. In de mening 

dat hij verslag wilde hebben van de brand, stapte ik opgeruimd naar binnen waar ik op zijn bureau de 

verwelkte bloemen zag liggen die ik helemaal vergeten was. Dat was even slikken. Maar hij  was een 

vriendelijk mens en een vaderlijke figuur. Hij keek mij alleen maar verwijtend aan en zei niets over 

mijn schanddaad en hij wilde inderdaad verslag van wat er zaterdags was gebeurd.  

 

Daan van Rooyen vertelde me hoe hij tijdens de bouw van de installatie op zijn fiets daar ging kijken 

en een balletje opgooide of er werk voor hem was. En zo kwam Daan aan het werk op de Botlek 

installatie. In het begin werd er gewerkt in een semi-continuesysteem. Het tankwagenvervoer had 

eigen chauffeurs en er was een werkplaats voor onderhoud aan het wagenpark. Ook was er een 

weegbrug voor vrachtauto's. Op de autolaadplaats stonden een aantal laadarmen en de auto's werden 

over de top gevuld. Later kwamen er laadperrons en hadden de auto's laadaansluitingen aan de zijkant.  

 

Tot zover het verhaal van Harm Jager. 

 

Aanvoer van product vond plaats per zeeschip en afvoer liep per binnenschip, tankauto en wagons. Er 

stond een 40-tal tanks met een totale capaciteit van 140.000 m3. De grootste tanks waren 20.000 m3 

en de kleinste 20 m3. Bij aanvoer per schip werden de producten gelost in de grote tanks. Van daaruit 

werden de kleinere tanks gevuld, waarop de auto en wagonbelading waren aangesloten. Er werden 

zelfs vaten gevuld met terpentine en wasbenzine. 

  

De volgende producten van zwaar naar licht werden er opgeslagen. 

 

Stookolie (bodemdestillaat), een zwart en stroperig product dit werd met stoom op 50 °C 

gehouden. Werd aan de industrie (fabrieken) geleverd als brandstof voor het ketelhuis. 

Stoomschepen en baggermolens alsook grote dieselmotoren gebruikten het als brandstof. 

Gasolie (middendestillaat), onder te verdelen in huisbrandolie en dieselolie. 

Petroleum (middendestillaat) onder te verdelen in Lampolie en Kerosine voor straalmotoren. 

Benzine (topdestillaat) onder te verdelen in Nafta, een grondstof voor de chemische industrie 

en autobenzine. 

White spirit (terpentine), een petroleumachtig product met aromaten, gebruikt als 

verfverdunner. Dit product kwam per binnenschip uit Antwerpen. 

Kookpuntbenzine, beter bekend als wasbenzine. Dit zat in kleinere, ondergrondse tanks. 

 

Er was een ketelhuis, met twee stoomketels t.b.v. verwarming van stookolietanks en leidingen. Een 

kantoorgebouw waarin een 40 tal werknemers zat. Onder het kantoor zat een kelder, waarin het 

archief, een ketel voor kantoorverwarming en een schuilkelder. De schuilkelder kon met zware 

metalen deuren worden afgesloten en mechanisch met handkracht via luchtfilters geventileerd. Dit was 

het gevolg van de in die tijd heersende koude oorlog. Er stond een noodvoorraad drinkwater, dat elke 

week door de portier werd ververst. 

 

Er was een eigen brandweer met landrover jeep en motorspuit. Ook waren er op een steiger 2 

elektrische bluspompen en bij het ketelhuis stond een noodaggregaat van 240 PK om in geval de 

stroom uitviel toch bluswater te kunnen leveren. Midden op het terrein stond een Controlekamer, van 

waaruit de verpompingen werden uitgevoerd. Alle pompen en een deel van de afsluiters konden vanuit 

de controlekamer worden bediend. Dat gebeurde vanaf een mozaïekpaneel, waarop schematisch het 

leidingsysteem was afgebeeld. 
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Met het bouwen van de BP raffinaderij in Europoort werden er 4 pijpleidingen (2x 12”, 1x 8”en 1x6”) 

gelegd en de tanks op BP Botlek vanuit Europoort gevuld. Ook werd het operationele personeel 

overgeheveld naar de Raffinaderij en ging volcontinu lopen. In de 4-ploegenperiode werkten er 10 

man per shift. Later in de 5 ploegendienst waren het 8 man per shift. In drukke jaren werd er op 

jaarbasis 7 miljoen ton verladen. In het hoofdgebouw bleef een 30-tal werknemers voor BPHM 

werken. Er was een bunkerafdeling, support voor de binnenvaartvloot, een smeerolieloods en de 

bevoorrading van BP depots en tankstations werd er geregeld. Er was een kantine met twee dames, een 

telefoniste en een portier. Het bevoorraden van de tankstations werd door BPHM uitbesteed aan de 

firma Rutges. 

 

In 1986 werd begonnen met het vervangen van de scheepsbelading meters. Ook werd de autobelading 

door BPHM geautomatiseerd. Beide projecten liepen gelijktijdig en daarbij lag in 1987 een groot deel 

van de installatie overhoop. Door inzet van iedereen liepen de afleveringen in deze hectische tijd 

gewoon door. Met het gereed komen van het Tank Truck Loading Rack in Pernis is de autobelading op 

de Botlek gestopt. 

 

In de Nerefco periode werd besloten om de Botlek Installatie te verkopen. Van Ommeren, die aan de 

overkant van de Welplaatweg al een installatie had heeft het in 1997 gekocht. Een deel van het 

operationele personeel ging met de installatie over naar Van Ommeren. Aanvankelijk werd voor 

Nerefco nog product verladen, maar na een jaar of vijf hield dat op. De installatie bestaat nog steeds. 

Van Ommeren en Paktank zijn gefuseerd en opereren nu onder de naam Botlek Noord. Het 

hoofdgebouw is afgebroken en apparatuur in de controlekamer vernieuwd. Operationeel valt het nu 

onder Vopak Europoort. Het plan was om er een Biodieselfabriek te bouwen en die zal inmiddels wel 

draaien. 

 

Van de 4 pijpleidingen zijn er nog 2 in gebruik voor olietransport van Europoort naar Pernis. De 6” 

leiding is aangepast en wordt nu gebruikt voor transport van waterstof uit het Botlekgebied naar 

Europoort. Een 12” en 8” zijn in gebruik voor transport van dieselolie van Europoort naar Pernis. 

De 12” Stookolieleiding staat buiten bedrijf sedert 1999. 

 

De BP Botlekinstallatie is gebouwd op de hoek van de Botlek en de 3e Petroleumhaven, recht 

tegenover de invaart vanaf de Nieuwe Maas. In het begin waren er een 5-tal laad-/losplaatsen voor 

schepen. De onderkant inclusief het steigerdek was gemaakt van beton. De verbinding tussen schip en 

wal werd gemaakt door middel van slangen. De laadplaatsen waren L-vormige vingerpieren. Aan de 

buitenkanten kon zeevaart afmeren. De binnenkant was alleen geschikt voor binnenvaart. De 5e 

laadplaats was naast de smeerolieloods en werd gebruikt voor het aan boord zetten van 

smeerolievaten. 

Omdat de installatie recht tegenover de invaart naar de Botlek lag kwam er veel vaart langs de 

steigers. Ook was in het begin de invaart van de Botlek niet overzichtelijk. Later is die verruimd, maar 

dat had weer tot gevolg dat er over de vloed meer slib naar binnen spoelde. Ook werden door de jaren 

heen de schepen die de Botlek indraaiden steeds groter. Debet daaraan was o.a. de uitbreiding van de 

Verolme werf met een mammoetdok. Je kon 

er bijna op wachten dat het een keer mis zou 

gaan en daarbij een steiger zou worden 

geraakt. Een poosje geleden zag ik een aantal 

foto's dat me daaraan herinnerde. 

 

Eerst een paar foto's van de oude situatie met 

de betonnen L-vormige steigers. Helaas 

hebben we geen foto's met zeeschepen aan 

deze steigers. 

 

Op de foto hiernaast zien we steiger 1 met 

langszij de BP Holland 33. Op het 

naamplaatje kunnen we nog net de naam 

J.Bultje ontcijferen. 
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Aan de kop van de steiger liggen de 

BP Holland 21 en 24 te wachten. 

Op de betonnen steiger staat 

hijsgerei, waarmee de slangen 

worden gehesen. 

 

 

De tweede foto die u hiernaast ziet, 

toont  steiger 2 met langszij de 

Arneb of de Alamak, een tanker 

van mijn eerste werkgever Gebr. 

De Haas tankvaartbedrijf. 

 

De het schip is aangekoppeld met 

een laadslang en in de kraan hangt 

nog een slang. 

Helaas is niet te onderscheiden wie 

aan de lier staat. Het lijkt wat 

houding betreft wel iets op Toon de 

Bruin. 

 

Beide foto's komen van Hans Huijzer, een BP collega, die op de vloot heeft gevaren. Hans had voor 

een verhaal over de BP binnenvaartvloot de foto's te leen van Ger den Heijer. Op steiger 1 en 2 werd 

schoon product geladen. 

 

 

 

 

 

Op de derde foto  zien we BP 

Holland 27 tijdens de overdracht 

van de werf aan BP.  

 

Op de achtergrond zien we steiger 3. 

 

Met dank aan Hans Huijzer voor 

deze foto. 

 

 

 

 

 

De hiernaast afgebeelde foto  is van 

steiger 4 met een oud VT tankertje, 

de Veltum langszij. 

 

Ook hier zien we een betonnen 

steigerdek met hetzelfde hijsgerei 

als op steger 1 en 2. 

 

Op steiger 3 en 4 werd zwart 

product geladen 

 

Deze foto komt uit het archief van 

Harm Jager.  
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Op deze foto zien we dat een gedeelte van 

steiger 3 en 4 is verdwenen. Het enige dat 

is overgebleven is de oploop met de 

bluspompen. Het laadgedeelte is 

vervangen door een wachtsteiger. 

 

Steiger 1 en 2 hebben nog hun oude vorm.  

 

Rechtsboven op de foto kunnen we zien 

dat de oude laadarmen voor de auto's er 

nog staan, maar dat er nieuwe ballasttanks 

zijn gebouwd. 

 

Helaas is niet meer na te gaan wanneer 

steiger 3 en 4 zijn aangevaren. Jan van den 

Tempel vertelde dat het in dichte mist 

was. Er waren op dat moment geen beladingen, maar opeens begonnen in de controlekamer een paar 

meters van steiger 3 en 4 te draaien. Toen ze op de steiger gingen kijken bleek dat er een zeeschip 

tegenaan was gevaren en diverse leidingen waren afgescheurd. 

 

Er is toen besloten om deze steigers niet meer in oude vorm op te bouwen. De zeevaart ging naar 

Europoort en de meeste schepen, die op Botlek kwamen waren binnenschepen. Iets verder richting 

ketelhuis is toen een T-vormig steiger gebouwd met 4 laadplaatsen. Het had nog een betonnen 

steigerdek en er werd geen gebruik meer gemaakt van slangen. Daarvoor in de plaats kwamen 4 

laadarmen. 2 voor stookolie en 2 voor gasolie. 

 

Ook steiger 1 en 2 lagen op een kwetsbare plek. Deze steigers werden weggevaagd door een Russisch 

zeeschip. Die steigers werden vervangen door een geheel stalen constructie met 4 laadarmen. Wel 

werd hier de oude vorm van een 

vingerpier aangehouden.  

 

Foto 6 geeft de uiteindelijke situatie met 

de steigers weer. Op steiger 1 en 2 staan 

nu ook laadarmen. 

 

Verder op het terrein zien we dat er 

inmiddels nieuwe laadperrons voor de 

auto's zijn en dat de ballasttanks wit 

geschilderd zijn. 

 

Met het verbreden van de invaart naar de 

Botlek is de situatie wel verbeterd, maar 

toch werd de wachtsteiger nogmaals 

gekraakt. Er lag net een geladen 

binnenschip met stookolie langszij. 

 

Dat schip werd aangevaren en dwars over de palen gedrukt. Een van de afgeknapte palen prikte een 

gaatje in de voorcofferdam van het schip. Verder was er gelukkig geen lekkage. Wel was de 

bemanning, die lag te slapen, erg geschrokken. Dat gebeurde in 1987. Het trieste resultaat is te zien op 

de foto bij de aanhef van dit artikel. 

 

Mochten er lezers zijn die zich herinneren in welk jaar de steigers zijn aangevaren en vervangen, dan 

houdt ondergetekende zich aanbevolen. Aanvullingen of andere verhalen over de Botlek Installatie zijn 

welkom. 

De foto's geplaatst bij dit verhaal zijn in digitale vorm beschikbaar. Degene die ze graag wil hebben 

kan de schrijver een mailtje sturen. 
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10. Het verhaal van de BP-dames uit de vorige eeuw (2) 

 
Door Mijnie van der Hoek 

  
 

 
 

De dames gaan weer uit 
 
Will Eerland heeft deze keer georganiseerd dat we naar de Cabaretière Tineke Schouten in het Oude 

Luxor theater gaan. 

 

Will regelde in de jaren 1985 -1990 veel voor de raffinaderij. Zo kreeg iedereen die jarig was een kaart 

van haar. Leuk toch! 

 
Na een daverende show worden we uitgenodigd achter de coulissen. En dat wilden we wel, want we 

zijn en blijven altijd nieuwsgierig. Zoals u op de foto ziet staat Tineke Schouten te midden van ons, 

BP-dames. 

 
Ik heb goede herinneringen aan deze uitjes. Buiten de werkvloer om leerde je elkaar op een heel 

andere manier kennen en waarderen! 

 

Van links naar rechts ziet u op de foto: 

Will Eerland, Jolanda Oosthof, Jannie Garama, Cathy Janssen †, Tineke Schouten, Heleen haar 

achternaam is me ontschoten, Yvonne Besteman, Mevrouw Van Stekelenburg, Mijnie Snoey- van der 

Hoek, Yvonne Burger en Karin de Man. 
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11. Scheepvaartmuseum Amsterdam 
 

Een stevige verbouwing…. 
 

Door Rob van Breda 

 
Het scheepvaartmuseum te Amsterdam is gevestigd in een wel heel bijzonder 
gebouw. Het museum is de laatste tijd nogal vaak in het nieuws geweest 
omdat het na vier jaar gesloten te zijn geweest, recentelijk weer door de 
Koningin werd geopend. In die vier jaar heeft het gebouw een rigoureuze 
verbouwing ondergaan en is er een bijzonder element aan toegevoegd. Een 
beknopt verslag van een bijzonder project. 

 
Het gebouw waar het museum nu in is gevestigd, werd oorspronkelijk in het jaar1656 gebouwd in 

opdracht van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC. Het droeg toen de naam van het 

s’lantsmagazijn of  “Oost-indisch magazijn”. Het was midden in de gouden eeuw en de VOC was toen 

een uiterst bloeiend bedrijf. Ze bezat het monopolie op de handel met Azië en had een grote vloot 

schepen die men uitrustte voor reizen daarheen. De stad Amsterdam 

werd in die tijd wel het pakhuis van de wereld genoemd en om dat 

waar te maken heb je opslagcapaciteit nodig. Opslag van de goederen 

uit Indië, maar ook voorraden bestemd voor de vloot. Het bedrijf 

barstte in die tijd zowat uit haar voegen van de activiteiten. Men had 

door heel het land wel zes werven waar druk werd gebouwd en 

gerepareerd. De Amsterdamse werf was daarin verreweg de grootste. 

In 1661 kocht men daar zelfs het met de hand aangelegde eiland 

Kattenburg aan waar een grote houtzagerij werd gevestigd. Er kwam 

daar ook een scheepshelling en een enorme lijnbaan (touwslagerij) van wel vijfhonderd meter lang! In 

dit hele gebeuren vormde het nieuw gebouwde centraal zeemagazijn een spilfunctie. Er lagen naast 

allerlei ingevoerde goederen, voornamelijk specerijen, ook zaken als kanonnen, zeilen, vlaggen, 

touwen en andere scheepsuitrusting. In de tongewelven onder de binnenplaats werd zo'n 40.000 liter 

regenwater opgevangen voor de drinkwatervoorziening van de schepen.  

 
Het gebouw was vier verdiepingen hoog en had 

een omtrek van 177 meter. Er was een 

zeilmakerij in gevestigd, een slachthuis, een 

smederij, timmerwerkplaatsen, een tuigerij, 

kortom alles wat nodig was om al die schepen die 

naar de Oost voeren te onderhouden en te 

bevoorraden. Er werkten op het hoogtepunt van 

de voorspoed, circa 1300 man in een grote 

verscheidenheid aan ambachten. De baas van het 

geheel was de equipagemeester. Hij woonde vlak 

tegen het hoofdgebouw aan in een aparte 

dienstwoning. Zijn ondergeschikten woonden 

zoals destijds gebruikelijk was, ook allemaal vlak bij het magazijn. Het gebouw was heel praktisch, 

vlak aan het water gebouwd, zodat schepen er direct aan konden afmeren om te worden bevoorraad. 

Feitelijk staat het gebouw in het water. In 1791 brandde het op de stenen muren na geheel af maar 



 

18 

werd daarna toch weer in de oorspronkelijke stijl herbouwd. Het was inmiddels in de nadagen van de 

grote welvaart die de Nederlanden hadden gekend. 

 

Toen in 1795 Napoleon ons land binnenviel en de Bataafse Republiek stichtte, werd de Admiraliteit 

die toen nog uit vijf verschillende afdelingen bestond opgeheven en vervangen door één nationale 

marine. Het Zeemagazijn werd vanaf dat moment een centrale plek én pakhuis voor de marine. Dit is 

zo gebleven tot begin jaren zeventig van de vorige eeuw. De Marine heeft overigens tot op de dag van 

vandaag nog steeds een belangrijke centrale afdeling op het terrein. Niet lang daarna werd de VOC (in 

1799) opgeheven. Het huidige museum kwam na er na de Marine en is sinds 1975 in het gebouw 

gevestigd. 

 

Rigoureuze verbouwing 
Het gebouw was als voormalig magazijn eigenlijk in het geheel niet geschikt om er museale objecten 

in op te slaan. Het was er tochtig en vochtig. Voor het op één na grootste scheepvaartmuseum ter 

wereld moesten er dan ook heel wat aanpassingen worden verricht. Er is hiertoe een apart gebouw 

binnen het hoofdgebouw geplaatst. In 2007 startte deze meest rigoureuze verbouwing die het pand 

ooit heeft ondergaan. In januari van dat jaar ging het museum dicht en pas in het najaar van 2011 was 

de verbouwing gereed. Op twee oktober j.l. werd het museum door de Koningin weer voor geopend 

verklaard. De totale verbouwingskosten bedroegen ongeveer 58 miljoen euro. 

Een belangrijk deel van het werk betrof het overkappen van de binnenplaats. Dit was geheel nieuw 

want de grote binnenplaats was altijd open geweest. Deze grote ruimte van  34 bij 34 meter en dus een 

oppervlakte van ruim 1100 vierkante meter zou in de toekomst een vrij toegankelijke ruimte moeten 

worden. Ook als je geen kaartje kocht voor het museum zou je daar naar binnen moeten kunnen. 

Tevens zou je van daaruit de restaurants van het museum moeten kunnen bezoeken. Verder moest het 

een multifunctionele ruimte zijn, geschikt voor evenementen zoals feesten en recepties. 

  

Van het begin af aan was deze overkapping een zeer controversieel onderwerp dat onder de betrokken 

instanties de nodige discussie opleverde. 

 

• De gemeentelijke dienst van de Monumentenzorg was er op tegen, maar de Rijksdienst 

Monumentenzorg was er voor.  

• De stedelijke Welstandscommissie was er ook op tegen, maar het college van B en W was er 

weer voor. 

 

Belgische architect 
Maar B en W had kennelijk het laatste woord, ze nodigde een aantal architectenbureaus uit om met 

een mooi ontwerp te komen. De nieuwe kap zou goed bij het geheel moeten passen en zeker niet 

boven het oude gebouw mogen uitsteken (dus niet meer dan 5 meter hoog mogen worden). Het zou er 

eventueel ook weer af moeten kunnen, mochten de inzichten in de loop van de tijd toch weer 

veranderen. De Belgische architect Laurent Ney kreeg uiteindelijk de opdracht voor een origineel 

ontwerp. Zijn ontwerp zou onvermijdelijk een loodzware constructie gaan worden en die moest op een 

eeuwenoud gebouw gaan worden geplaatst. Een gebouw dat al enigszins was verzakt. U kent vast het 

rijmpje nog wel; Amsterdam die grote stad die is gebouwd op palen, als die stad nu eens omviel….. 

Nu, het museum stond ook op 2300 van die houten palen. Palen die aanvankelijk werden verdacht van 

houtrot. Ze moesten dan ook tijdens de restauratie allemaal worden onderzocht op deugdelijkheid. 

Gelukkig viel de staat ervan erg mee.  

 

Het ontwerp 
De kap zou een soort firmament moeten worden en was geïnspireerd op de contouren van een oude 

zeekaart. De toeschouwer zou van onderaf de indruk krijgen dat hij tegen zo’n oude kaart aan zou 

kijken. Moderne zeekaarten zijn op het zeegedeelte meestal tamelijk leeg. Er staat uiteraard wel 

ergens in een hoek van de kaart een kompasroos, maar daar blijft het wel bij. In vroeger tijden hield 

men kennelijk van een beetje houvast op zee en stond de hele kaart vol met de zogenaamde 

oriëntatielijnen. Dit zijn de lijnen die we nu terugzien in de stalen balken van de overkapping. Een 

originele gedachte……  Zoals gezegd, de kap werd erg groot. Het staalwerk alleen was al  2,2 

kilometer lang en er zouden 868 knooppunten komen. Om het geheel een eigentijds element mee te 
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geven, werden op bijna al deze kruispunten LED verlichtingslampen geplaatst. Deze LED-kanonnen 

zouden individueel of gezamenlijk vanuit een centraal punt kunnen worden aangestuurd en alle 

kleuren van de regenboog kunnen krijgen. Deze verlichting zou zowel als hoofd, nood en als 

sfeerverlichting kunnen worden gebruikt. Ik heb er inmiddels bij de opening een demonstratie van 

gezien. Het is werkelijk schitterend! 

 

Bouw en transport 
Ondertussen werd in België 

de enorme kap in aparte 

secties van acht tot vijftien 

ton gebouwd. Het geheel 

werd een zelfdragende 

constructie. Het zou komen 

te bestaan uit meer dan 6000 

verschillende onderdelen bij 

een totaalgewicht van circa 

200 ton. 160 ton staal en 40 

ton glas. Een stalen 

raamwerk waarbij de 

openingen zouden worden 

opgevuld met allemaal 

verschillende stukken glas.  

Het transport naar 

Amsterdam zou, heel 

toepasselijk, grotendeels over het water, plaatsvinden. De kraan om de nieuwe kap te plaatsen was ook 

geen kleintje. Een 700 tons telescoopkraan. Zeventig meter hoog met een mogelijkheid tot 100 meter. 

De lengte van elke steunpoot bedroeg al 18 meter… Zo’n beetje het formaat wat wij op de raffinaderij 

inhuurden om de internals van de reactor te vervangen. De kraan op de wal plaatsen bleek geen optie, 

omdat de grond daar te slap bleek en dit zou gevolgen kunnen hebben voor de kwetsbare fundatie van 

het museum. Besloten werd dan ook om de kraan op twee enorme drijvende pontons te plaatsen en zo 

geschiedde. Toen de kap uiteindelijk was geplaatst bleek het gebouw bijna 3 centimeter te zijn 

gezakt…. 

 

De vloer 
Het sluitstuk van de verbouwing betrof het ontwerpen van de vloer. Doordat alle toegepaste 

materialen hard waren (hoofdzakelijk steen, glas en staal) kreeg de ruimte een onacceptabel lange 

nagalmtijd. Deze tijd werd ongeveer12 seconden. Het was dus een soort echoput geworden. Zoiets is 

natuurlijk onbruikbaar voor een publieke ruimte. Aan het stenen deel, het gebouw zelf, mocht niets 

worden veranderd (historisch object) en aan de kap uiteraard ook niet. De vloer was dus nog de enige 

optie om iets te doen. De vloer moest zoveel mogelijk geluid kunnen absorberen. Er werd een zeer 

speciaal systeem ontworpen dat zo bijzonder was dat het verantwoordelijke ingenieursbureau er 

recentelijk nog een innovatieprijs voor heeft gekregen. De vloer werd opgebouwd uit 2300 zeer 

speciale tegels. De zogenaamde “travertin-tegels”. Deze zijn 60 centimeter in het vierkant en elke 

tegel bestaat weer uit zestien kleinere tegels van 15 centimeter in het vierkant. In feite is het een soort 

eierdoos constructie. Door deze toepassing werd uiteindelijk de nagalmtijd teruggebracht  tot een 

acceptabele 3 seconden. Daarbij werd het geheel ook nog eens naaldhakproef gemaakt want ook 

dames moesten er op kunnen lopen. 

 

Een robot 

Uiteraard moest het glas van de kap regelmatig schoongemaakt kunnen worden. Hiervoor werd 

speciaal voor de gelegenheid een ‘automatische glazenwasser’ ontworpen. Een machine die na 

eenmaal gestart te zijn zichzelf kon sturen en zich daardoor al poetsend en boenend over het hele dak 

kon verplaatsen. Misschien is het een idee om dit bijzondere museum zelf eens te gaan bekijken. De 

grootste drukte is inmiddels achter de rug, maar vanaf de opening gingen al zo’n 150.000 mensen u 

voor. Op Internet is het museum te vinden onder: www.hetscheepvaartmuseum.nl. 

http://www.hetscheepvaartmuseum.nl/
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12. Licht in het donker (16) 

 
Door Nico ter Horst 

 
In mijn vorige verhaal heb ik geschreven over de 

vuurtoren van Schouwen. In deze vuurtoren werd de 

draaiende beweging van de uit 8 panelen bestaande optiek 

tot stand gebracht door een uurwerk dat tevens de oliepompjes 

aandreef. Het uurwerk haalde zijn energie uit een zwaar gewicht, 

dat in de binnenkoker van de toren vrij naar beneden kon zakken. 

 

Het gewicht moest geregeld door de vuurtorenwachter weer 

omhoog worden gehesen. Een speciale regulateur zorgde voor een regelmatige 

en schokvrije beweging. Mocht onverhoopt het touw van het gewicht breken dan lag er uit voorzorg 

onder in de binnenkoker een met hooi en stro gevulde bak. 

  

De lichtbron was een grote Argandse lamp met 4 concentrische pitten, zodat de vlam een doorsnede 

had van 8,5 centimeter en een hoogte van 10 millimeter. Er werd geen andere olie gebruikt dan de 

zogenaamde patent- of gezuiverde koolzaadolie. 

 

Om de anderhalve minuut vertoonde het licht een krachtige schittering, zichtbaar tot op 24 zeemijl, 

afhankelijk van een goede weersgesteldheid. De heer Léonor Fresnel, broer van de al eerder 

genoemde Augustin, is de toren persoonlijk komen bezichtigen en daarbij verklaarde hij dat het licht 

zijn verwachtingen ver overtrof. 

 

Met het in gebruik nemen van dit licht werd definitief een streep gezet onder de steenkolenvuren. Van 

dit licht was nog één optiekpaneel als museum stuk bewaard gebleven in het toenmalige gebouw van 

de kustverlichting in Scheveningen. Tegenwoordig kan het optiek in het MuZEEum in Vlissingen. 

worden bekeken. Bijzonder aan dit optiek is dat het ‘t oudste vuurtoren-optiek is dat in Nederland 

bewaard is gebleven. 

 

Een reactie van een oud collega, nu vrijwilliger op het lichtschip 12 "Noord Hinder", waarin hij liet 

weten dat op het genoemde lichtschip in Hellevoetsluis een kleine expositie te zien is van het Fresnel-

systeem. Het Fresnel-systeem is ook voor deze tijd nog van veel belang, wij vinden het terug in onze 

verkeerslichten, verlichting van auto's, zaklantaarns, scheepsverlichting en de nieuwste Led-

verlichting op booreilanden. 

 

Onlangs gelezen in een krantenbericht:  

 

“Vuurtorenlicht wellicht terug over heel Scheveningen” 
 
Zoals u weet draait het vuurtoren licht 360 º. Toen Scheveningen lang geleden overging tot het 

bouwen van appartementen met meerdere verdiepingen, werd het steeds ronddraaiende licht, twee per 

tien tellen, door die bewoners als storend ervaren. Ruim veertig jaar geleden is toen besloten om aan 

de landzijde van de vuurtoren een gordijn te hangen zodat het licht alleen nog over zee kon schijnen.! 

Nu zijn een aantal bewoners een actiegroep gestart om het vuurtoren licht weer over heel 

Scheveningen te laten schijnen, dus het gordijn moet weer open.!! 

 

Wordt vervolgd. 
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13. Een blik in de achteruitkijkspiegel 
 
Door Piet van Kessel 

 
Voor het samenstellen van het BP Raff. historieboek heeft Seconer een paar dozen met foto's aan de 

opstellers van het boek meegegeven.  Andries Molengraaf, de schrijver van de geschiedenis heeft er 

samen met zijn helpers een hele kluif aan gehad om uit honderden foto's de passende afbeelding te 

kiezen. Inmiddels hebben we het resultaat  "Tussen koken en kraken" via de post thuis ontvangen, een 

onverwacht cadeautje voor de Kerstdagen. 

  

Toevallig viel uit een kartonnen doos met terugontvangen foto's een bosje met 17  pasfoto's door een 

paperclipje bijeengehouden. Deze ongepensioneerde gezichten herkende ik direct. Zij waren de 

medespelers in de reorganisatieperiode van Nerefco/Jointventure. Dat waren spannende tijden voor 

deze collega’s die daarna, jaren door een paperclipje bijeen zijn gebleven. 

  

Een gezicht herkennen is natuurlijk heel wat anders dan zeggen " Dat is……eh… hoe heet ie ook al 

weer. Persoonlijk herken ik foto 11, Leo Spelt heel goed omdat ik vanaf 1973 met Leo vele reizen in 

de shiftbus van en naar BP heb gemaakt. Als we op weg naar de nachtdienst bij Leo hadden 

aangebeld, kwam hij altijd gehaast en zijn overhemd dichtknopend, tas half open en zijn jas over zijn 

arm de winterkou in gestruikeld, alsof hij weer volkomen verrast was vannacht te moeten gaan 

werken. 

Op een avond echter kwam Leo ongewoon chique in donker afgekleed met dito jas over de arm de 

shiftbus in gestapt. Wij riepen in de oubollige stemming die altijd voor de nachtdienst in het busje 

hing, "Zo Leo ga je naar een begrafenis? "Nee, daar kom ik zojuist vandaan" antwoordde hij 

afgemeten. Het was ineens stil in de bus. Van Heenvliet tot aan de raffinaderij werd er daarna op 

gedempte toon gesproken.  

Naast zijn werk in de ondernemingsraad heeft Leo net als Martin Berends (foto 1) een juridisch 

academische studie opgepakt die beide heren tot Mr. in de rechten heeft gemaakt. Zo heeft elke foto 

zijn eigen verhaal. 
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14. Rondje Raff. 

 

 

 

 

 

Benoeming Lydia Velthuis 

Met ingang van 1 januari 2012 is Lydia Velthuis benoemd als HR Manager voor Eastern Hemisphere 

Refining en HR Manager voor de SAM Fuels Value Chain. Zij rapporteert in deze rol aan Paul 

Simmons. Dit is een nieuwe functie die HR verantwoordelijkheid combineert voor twee verschillende 

delen van de Eastern Hemisphere Businesses. Refining & SAM. 

Mevrouw Velthuis zal als HR Manager voor EH Refining, JJ Gomez ondersteunen en 

verantwoordelijk zijn voor HR issues die specifiek zijn voor de raffinaderijen binnen Eastern 

Hemisphere, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak voor capability. Deze taken 

zullen complementair zijn aan de bestaande HR taken die ongewijzigd via de FVC's worden geleverd. 

Velthuis zal voor het ontwikkelen van de gemeenschappelijke raffinaderij agenda samenwerken met 

de bestaande HR verantwoordelijken van de raffinaderijen. 

Als HR Manager voor de SAM Fuels Value Chain zal mevrouw Velthuis samenwerken met Alex 

Jensen en haar leiderschapsteam en zal verantwoordelijk zijn voor de HR agenda die specifiek is voor 

de SAM. Ze zal nauw samenwerken met de HR verantwoordelijken van de landen die deel uitmaken 

van de SAM. 

Lydia Velthuis is sinds 2004 bij BP als HR Manager voor de Raffinaderij Rotterdam. Hiervoor heeft 

zij veel professionele ervaring opgedaan bij verschillende andere bedrijven zoals Nedlloyd, Van Gend 

& Loos en Audax. Zij zal in haar huidige rol blijven tot een passende vervanging is gevonden. 

 

Nieuw Brandweervoertuig op BPRR  

 

Vanaf september 
vorig jaar beschikt 

BPRR over een nieuw 
brandweer voertuig.  

Het voertuig is in 
eerste instantie 

vooral ingezet voor 
oefening en training. 
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Alertheid operators & goede 

samenwerking assets cruciaal 

Dankzij de alertheid van CDU operator Anne ‘t Mannetje, assistentie van collega operator Hans 

Lievaart en de goede onderlinge samenwerking tussen de assets is een lek in de dampleiding van de 

CDU3 Stabiliser snel opgespoord en zorgvuldig gedicht. 

H2S geur 

In de nachtdienst van vrijdag 28 op zaterdag 29 oktober merkte Anne ’t Mannetje tijdens zijn ronde in 

de buurt van de Stabilizer op CDU3 een H2S geur op. Anne: “Omdat mijn pieper (nog) niet af ging, 

ben ik in eerste instantie zelf op onderzoek uitgegaan waarbij ik ervoor heb gezorgd dat ik altijd de 

wind in de rug had. Op de begane grond was alles in orde en ook boven bij de Airfinbanken zag ik 

geen lekkage. Echter merkte ik boven wel dat de wind en daarmee de sterke geur uit de richting van 

de Stabiliser kwam. Ik ben terug naar beneden gegaan en heb direct een multiwarn gehaald en mijn 

collega Hans Lievaart erbij geroepen.” De Stabiliser is een toren waarin LPG wordt gescheiden van de 

andere producten. 

Hans: “Toen we de multiwarn bij de dampleiding 

van de Stabiliser hielden sloeg deze meteen uit en 

wisten we dat we goed zaten. Daaropvolgend 

hebben we meteen de Senior van het plot ingelicht 

die direct, samen met de STL, de situatie ter plekke 

is komen beoordelen. De conclusie kwam overeen 

met die van ons: er was een lek in de dampleiding. 

Het ontstaan van een dergelijk lek kan 

verschillende oorzaken hebben. Het was nu zaak 

om het lek zo snel mogelijk te dichten.” 

 
Assets overleg 
 Om het lek op een juiste en veilige manier te kunnen 

dichten is er in overleg met de shiftbevelvoerder, TLSO 

en STL’s van FCCU en OM een plan van aanpak 

gemaakt. De goede onderlinge samenwerking, ook met 

de Maintenance organisatie en de dagstaf, die hierbij 

heeft plaatsgevonden was van cruciaal belang. De 

Stabiliser is namelijk een toren die je niet zomaar uit 

bedrijf kunt nemen, omdat deze andere units voedt. De 

gekozen oplossing was het plaatsen van een klem om 

het betreffende stuk leiding. Een dergelijke klem is 

echter maatwerk en om deze te kunnen plaatsen was 

het noodzakelijk om de toren uit bedrijf te nemen. 

Daarnaast zijn er diverse maatregelen getroffen, 

waaronder: afzetten van het gebied, uitrollen van de 

brandslangen, opstellen van een bluskanon en is er 

constant een operator aanwezig geweest om toezicht te 

houden. Z-safety, betrokken bij de TAR, heeft ook 

goed geassisteerd door gasmonitoren te leveren en later 

nog camera’s te plaatsen om zo nog nauwlettender 

toezicht te kunnen houden. Op 4 november is de klem 

geplaatst en in de TAR van 2012 kan het stuk leiding 

permanent gerepareerd of vervangen worden. 



 

24 

Nieuwe CDU4 Air Preheater 
 
BPRR is blij dat ze de eerste resultaten van de 

nieuwe CDU4 Air Preheater kunnen delen met 

het raffinaderijpersoneel. Zoals bekend was de 

Air Preheater het grootste project dat in de 

afgelopen TAR is geïmplementeerd. Het ging 

hier om een upgrade van de oude Air 

Preheater. Deze upgrade is een grote stap 

voorwaarts in het verbeteren van de energie 

efficiency van de BP raffinaderij. Deze 

verbetering is ook een goed voorbeeld van hoe 

BPRR met energie en milieu omgaat. In het 

STEPS programma staat energie efficiency 

hoog op de lijst. Met dit project laat BPRR 

zien dat het zijn verplichting in het Continuous Improvement programma na komt waar het 

gaat om het doel “Exceptional Performance” 

 

 

Verhuizing BP GRES Marine Fuels naar BPRR 
 
De BP GRES Marine Fuels medewerkers die op dit moment werkzaam zijn in Capelle aan den IJssel 

zullen mogelijk per 1 maart 2012 verhuizen naar het nieuwe kantoor van de BP Raffinaderij 

Rotterdam. Het gaat hier om een voorgenomen besluit waarvoor een advies aanvraag is ingediend bij 

de Ondernemingsraad van BP Nederland. De betrokken medewerkers zijn hierover reeds 

geïnformeerd.  

Een groot deel van de Marine bunker blending activiteiten loopt via de raffinaderij. Door een 

verbeterde coördinatie tussen de hierbij betrokken teams op de raffinaderij en het GRES Marine Feuls 

team, alsmede een hogere transparantie van interne en externe markt opportunity’s, kan een zeer 

aanzienlijke verbetering van de marge gerealiseerd worden. Co-locatie van de betrokken medewerkers 

is hiervoor een voorwaarde. Aan de verhuizing van de BP GRES Marine Fuels medewerkers liggen 

nadrukkelijk geen kostenbesparingen ten grondslag. 

   

 

Architectuurprijs 2011 voor BP RR 
 

Woensdagavond 21 december heeft BP RR, tezamen met architect Folkert Hagen (GroupA) 

en Sam de Ridder van Cordeel, de prestigieuze publieksprijs van de Rotterdamse 

Architectuurprijs 2011 gewonnen. 

 

De Burgerzaal in het stadhuis van 

Rotterdam was afgeladen met de crème de 

la crème van bouwend Rotterdam en 

omstreken. Terwijl de vakjury uiteindelijk 

koos voor het ontwerp van het 

metrostation Blijdorp heeft het merendeel 

van de 1400 stemmers gekozen voor het 

nieuwe administratiegebouw. Een 

prachtige beloning en kroon op het werk 

van velen die aan dit "Building for the 

Future" project hebben meegewerkt!
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Een paar dagen na zijn bezoek aan de Seconer reünie op de Neeltje Jans is  

Aad van Biezen weer teruggekeerd naar Senegal. 

 

Aad heeft in Toubacouta samen met zijn Senegalese vrouw Yayi een huis 

laten bouwen met een mooie tuin en wat  huisdieren. Op de onderstaande 

foto ziet u zijn ruime woning met in de tuin de halfzus van zijn vrouw (zelfde 

vader andere moeder) op de arm Adreano, het naar Aad vernoemde neefje. 

  

Op 1 december j.l. ontving de redactie alweer een handgeschreven brief 

van 20 ! kantjes uit Senegal waaruit we onderstaande onderwerpen hebben 

gekozen. 

 
 

 

 
15. Brieven uit Senegal 18 

 

 
Door Aad van Biezen. 

 

 
Petit Adreano 
De kleine Adreano is het 

vierjarig neefje van Yayi dat 

indertijd naar mij is vernoemd. 

Zo'n vernoeming heeft in mijn 

omgeving altijd financiële- en 

zorgconsequenties voor de 

naamgever. Het is een leuk en 

levendig ventje dat mij 

vertederend Oncle Adreano 

noemt. Onlangs kwam Yayi's 

zuster in paniek langs om te 

vertellen dat petit Adreano aan 

Cholera leed. Op zo'n moment 

schiet de Senegalese tak van 

Van Biezen in een 

stroomversnelling. Yayi koopt 

dan direct voor de hele familie 

medicijnen om verdere 

uitbraak te voorkomen. Deze in Europa praktisch uitgeroeide ziekte steekt hier zo nu en dan weer eens 

de kop op. Door onhygiënische toestanden, tropische warmte en bevolkingsdichtheid krijgt dit soort 

ziekten grotere kansen. Gelukkig heeft iedereen het overleefd en heeft Yayi aan iedere patiënt een 

paar stukken zeep gegeven, want handen wassen is voorkomen en dat is weer beter dan genezen. 

Petit Adreano is ook een beetje ondeugend en soms een stout jongetje. Men kookt hier op houtskool in 

kleine lage fornuisjes met open vuur op de grond naast de woning en tijdens één van zijn wilde 

spelletjes is het manneke gestruikeld en met zijn bolle buikje op zo'n fornuisje gevallen. Met een 

tweedegraads verbranding zo groot als een voetbal heeft het kind veel pijn geleden. Tegen mij zeggen 
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zijn ouders, "We kunnen er echt niks aan doen, hij is zo wild!" "Ja maar jullie zijn toch 

verantwoordelijk" zeg ik dan "En waarom zetten jullie die kacheltjes toch midden op het looppad? Dat 

is toch vragen om ongelukken" Het resultaat is dat als ik nu onverwachts voor hun neus sta, de 

fornuisjes naar een veiliger plaats gaan totdat ik weer vertrokken ben. 

 

 

Stroomonderbrekingen 
Als in Nederland eens een keer voor een paar uren de stroom uitvalt staat alles stil en de wereld op 

zijn kop. Meestentijds hebben we in Senegal maar een halve dag stroom en dan ook nog onregelmatig, 

je kan er nooit op rekenen. Boze tongen beweren dat de machthebbers lucratieve afspraken hebben 

gemaakt met fabrikanten van stroomgeneratoren voor particulieren die hun eigen stroom moeten 

opwekken in de stroomloze periodes. Tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika waren er opstootjes in 

Dakar omdat de bevolking door de stroomstoringen een deel van de wedstrijd miste. Een deskundige 

legde mij uit dat er voldoende centrales zijn gebouwd in Senegal met behulp van steungeld uit het 

Westen, maar dat sommige nieuwe centrales nooit zijn opgestart i.v.m. gebrek aan brandstof. Als de 

stroomexploitant zonder geld zit wordt er geen olie meer geleverd en gaat de centrale op non actief. In 

het geval dat de stroom erg lang uitblijft, stopt op den duur ook de waterleiding om over de koelkast 

en diepvriezers maar niet te spreken. Voor mij is het een dagelijkse zorg om de eigen aanvullende 

stroomvoorziening "stand by" te houden. Als half in de avond de stroomvoorziening weer eens uitvalt, 

moet ik in het pikke donker mijn aggregaat die in een schuurtje achter het huis staat, weer gaan 

opstarten. Met een flinke zaklantaarn op de grond gericht moet ik voorkomen niet op de staart van een 

slang te trappen want de avond is de tijd van slangen en gespuis, zeggen ze hier. Een ononderbroken 

stroomvoorziening is in Nederland een zegen waar eigenlijk maar weinigen zich van bewust zijn. 

 

 
Onder Allah's hoede 
In de tijd dat ik in Nederland ben krijgt de zoon van mijn nachtwaker Mgom een ongeluk. Ik weet niet 

wat de toedracht is. Een pees in zijn dijbeen blijkt beschadigd en nu kan hij dat been niet meer 

strekken! Hij kan dus niet meer lopen en moet daarom een operatie ondergaan. Mgom leent bij Yayi 

geld en ik stuur hem ook uit Nederland een bedrag. De hele familie doet "Hutje bij Mudje". Dat is nog 

niet voldoende dus is men aan het sparen voor de medische ingreep. Yayi heeft geregeld dat ik Mgom 

wat extra geld leen. 

Maar nu komt het grote Offerfeest “Tabaski” over 't land. Het gezin van Mgom woont zo'n 200 

kilometer bij ons vandaan en ze bellen hem nu wel 10 keer per dag dat hij geld moet sturen voor een 

paar schapen en mooie cadeaux. Zijn salaris maakt hij altijd direct over waardoor hijzelf niets meer 

over heeft. Hij vraagt acht dagen verlof en wat reisgeld, dat verreken ik later wel weer.  

"Jouw salaris is toch niet voldoende om drie of vier offerschapen te kopen. Hoe ga je dat dan doen?" 

Vraag ik Mgom. "Dat is geen probleem" zegt hij. "Kijk, dat gespaarde geld voor de operatie is toch 

niet voldoende, dus dat gebruiken we gewoon voor de Tabaski"  Dus jij vindt de offerverplichtingen 

belangrijker dan het verlamde been van je zoon?" vraag ik hem. Hij kijkt me verbaasd aan en zegt: 

"Dat is geen probleem hoor, dat been is onder Allah's hoede". Ik ben echt verbijsterd, wens hem en 

zijn familie fijne feestdagen en dat is het!   

 

Groeten van Aad van Biezen. 

 

 

PS: Een kaart of een briefje wordt door mij erg op prijs gesteld. 

Op een SMS wordt per omgaande gereageerd! 

 

A.N. van Biezen 

p/a Oosterheem 30, 9531 LB, Borger (NL) 

Tel.  0221763467964 
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16.  Personalia 

  

 Met Pensioen : Oktober 2011 H. Staring 

      J.G. Keus  

 

   November 2011 W. in ’t Veld 

    G. Kruijmel 

    H.G. Voorberg 

    J.F. Swemmer 

    

   December 2011 J.A. Koskamp 

 

   Januari 2012 J. Althof 

    C.A. Oostra 

    L.J. Ravesloot 

    A. Bos 

    N.J.F. van der Plas 

  

 Overleden: 

 
  20 augustus 2011, de heer R.P. Bout, in de leeftijd van 61 jaar. 

  30 augustus 2011, mevrouw G.J. Peeman-van Buren, in de leeftijd van 77 jaar. 

  25 oktober 2011, de heer D.A. Grootendorst, in de leeftijd van 90 jaar. 

  30 november 2011, de heer B.H. Willekes, in de leeftijd van 77 jaar. 
 

  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

De volgende seconer nieuws verschijnt op 15 april 2012. 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 31 maart aan: 

 

Redactie seconer nieuws 

 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927  

e-mail: redactie@seconer.nl 
 
 

mailto:redactie@seconer.nl
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco 
 

 
REDACTIE SECONER-NIEUWS 

 

Piet Bout  Piet van Kessel      Klaas Kuipers           Rob van Breda 

Bestuur Seconer  Scherpenhoek 80      Slotlaan 28              Lumeyweg 49 
Hoefweg 4a   3085 EG Rotterdam     3233 DD Oostvoorne             3231 CD Brielle              
3233 LG Oostvoorne 010 5016851      0181 485797              0181 416364 
0181 482927  Kessel.Pa@inter.NL.net     klaas-ali.kuipers@planet.nl        rjvanbreda@gmail.com 
redactie@seconer.nl  
 

 
 

BESTUUR SECONER 
 
Nico ter Horst, Voorzitter 
Goudenregenplein 226 
3203 BN Spijkenisse 
0181 632418 
voorzitter@seconer.nl 
    
Wim van Vliet, Secretaris 
Narcissenstraat 12 
3181 WT Rozenburg 
0181 217203 
secretaris@seconer.nl 
  
Piet Timmers, Penningmeester 
Eemsteyn 1 
4251 HM Werkendam 
0183 502884 
penningmeester@seconer.nl 
 
Bas Roos, Administratie 
Planetenlaan 105  
3204 BR Spijkenisse 
0181 616040 
administratie@seconer.nl 
 
Wim Blok, Pensioenen 
Rijpersweg 31 
4751 AP Oud Gastel 
0165 326388 
wimnellblok@live.nl 
 
Leny Voorberg 
Ossewei 151 
3238 XN Zwartewaal 
0181-663138 
leny@seconer.nl 
 
Gerrit Kamperman, IT-zaken 
Kraanvogelhoek 12 
3201 HE Spijkenisse 
0181 626506 
info@seconer.nl 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Mutaties Seconer 
www.seconer.nl 
Klik aan: CONTACT (bruine balk) 
Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen 
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg 
 
 
● 
 
 

Stichting Pensioenfonds BP 
website: www.pensioenfondsbp.nl 
adres: Stichting Pensioenfonds BP 
 p/a Syntrus Achmea 

Postbus 90170, 5000 LM Tilburg 
Telefoon (09.00-17.00 uur): 013 4622352 
e-mail: pensioenfondsbp@achmea.nl 

 
● 
 
 

Stichting Chevron Pensioenfonds 

Postbus 6100 - 3196 ZG Vondelingeplaat  
Tel : 010 - 2951502 

Fax: 010 - 4381292 

e-mail: pensioenfonds@chevron.com 

www.chevronpensioenfonds.nl 
 
 
● 
 

Contactpersoon Personeelszaken BPRR 
Doorgeven mutaties: Pascalle de Block 
e-mail: 
pascalle.deblock@bp.com 
Postbus 1033 
Telefoon 0181 259785 
3180 AA Rozenburg
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