
STC Brielle’s Oefenfabriek is een

initiatief van STC Brielle, onderdeel van

het Scheepvaart & Transport College. 

De Oefenfabriek behelst het realiseren

van 9 procesunits, waarin de nieuwste

technologieën ondergebracht worden.

Naast Foundation Fieldbus technologie,

zullen Profibus DP en PA technologie, 

ASI-, LON-,  Devicenet- en HART 

technologie in de Oefenfabriek 

vertegenwoordigd zijn. De process units

zullen, samen met een aparte state of the

art controle kamer in een nieuw gebouw

in Brielle de Oefenfabriek vormen. De

Oefenfabriek zal ingezet worden in de

opleiding Algemene Operationele

Techniek (AOT), Operator trainingen,

Fieldbus cursussen en Meet en Regel

cursussen. Een groot aantal partijen 

(zie achterkant) zijn  als sponsor

betrokken bij het project  door tijd, geld

of materialen beschikbaar te stellen. 

In deze nieuwsbrief  vindt u de volgende

onderwerpen:

• Status Units 100 - 1000

• Eerste paal bijeenkomst 
STC Brielle

• STC Oman

• MES applicaties

• Alle participanten

• Unit 100, Extractie

EPG heeft de engineering bijna afgerond en

Stork Industry staat op het punt om te 

starten met de bouw van deze unit die

bestuurd zal worden door het Endress &

Hauser Control Care systeem. 

• Unit 200, Atmosferische destillatie

Fluor Daniel heeft de engineering van Unit

200 afgerond en Croon start binnenkort de

bouw van deze unit die door het Yokogawa

Centum CS hostsysteem bestuurd worden.

• Unit 300, Reactie 1

GTI Industry is gereed met het E/I gedeelte

en de unit zal bij Stork Industry gecommis-

sioned en opgestart worden. Daarna zullen

STC Brielle docenten aan de slag gaan om

de unit te leren kennen en opdrachten te

maken. Unit 300 zal (tijdelijk) naar Oman

worden verscheept, waar de industrie 

opgeleid wordt in Operationele Technologie

(zie STC Oman).  

• Unit 400, Filtratie met fornuis

Controlec Engineering en Controlec 

Construction zijn druk bezig met de 

engineering en de constructie van deze unit,

die bestuurd zal worden m.b.v. het Smar

systeem. Hitma levert het filtratiesysteem 

en Duiker Engineering levert het fornuis-

brander. Lloyd’s Register zal voor het 

fornuis de certificering voor z’n rekening

nemen.

• Unit 500, Vacuüm destillatie

De vacuüm destillatie unit (bestaand) zal als

laatste unit verbouwd worden om in het

nieuwe gebouw te worden opgesteld.

• Unit 600, Power Plant

T-Gradin heeft de proces engineering afge-

rond en ABB Lummus zal de engineering

voorzetten. Lloyd’s Register zal ook voor

deze unit de certificering voor zijn rekening

nemen.  

• Unit 700, Reactie 2

Unit 700 is mechanical compleet. PCC

(Protective Coating Contractors) schildert 

de piping, waarna Imtech Industry de 

E/I bedrading voor zijn rekening neemt. 

• Unit 800, Water zuivering

Unit 800 wordt een waterzuivering 

installatie. Binnenkort beginnen we met de

engineering van de unit.

• Unit 900, Tankenpark

Het tankenpark wordt samengesteld uit de

meest voorkomende typen tanks. Van Steen

Apparatenbouw zal deze unit bouwen. Het

besturingssysteem dat deze unit gaat 

besturen komt van Invensys. In het 

tankenpark wordt ook de compressor, door

Atlas Copco beschikbaar gesteld, gesitueerd. 

• Unit 1000, Controlekamer

In de controlekamer worden consoles

geplaatst zoals men die ook in de praktijk

tegen komt. Bovenop de besturingslaag 

zullen MES (Manufacturer Execution

Systems) applicaties worden gebouwd 

(zie MES applicaties). 
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Status Proces units

Wilt u informatie betreffende de 

Oefenfabriek of andere activiteiten 

van STC Brielle dan kunt u onze website

(oefenfabriek.nl) bezoeken of u kunt

contact opnemen met :

STC Brielle

Kerkhoekstraat 1

3232 AE  Brielle

Telefoon: 0181 - 412 799

Bareld Bruining: bruining@stc-r.nl 
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STC Oman

Het oefenfabriek project raakt zelfs bekend

buiten onze landsgrenzen. Als gevolg

van dit succes mag STC drie units en een

tankenpark voor het Maritime College in

Oman gaan bouwen. De units 100, 200,

300 en 900 worden gekopieerd voor de

aparte afdeling  Operational Technology

(OT). Vertegenwoordigers uit Oman 

hebben gekozen voor de besturings-

systemen van Emerson, Honeywell, 

Yokogawa en Invensys om de processen

te bedienen. De technologie die op deze

units toegepast zal worden bestaat 

voornamelijk uit Foundation Fieldbus en

HART technologie.

MES Applicaties

Een belangrijk onderdeel van de 

Oefenfabriek is de bovenliggende IT-

laag. Er is een stuurgroep opgericht die zich

bezig houdt met de gewenste applicaties

die in de Oefenfabriek ondergebracht

moeten worden. De stuurgroep wordt

gevormd door Henk van Koolwijk van

Shell, Marinus Jan Westerink en Bianca 

Scholten van Ordina, Rene van Opstal van

Allmons,  Ton Knegt en Bareld Bruining

namens STC Brielle. Na het voltooien van

de ISA-S95 analyse zijn de werkgroepen

aan de slag gegaan om de verschillende

applicaties te realiseren. De  medewerking

van OSI-soft die de software voor de 

interface naar verschillende applicaties

beschikbaar stelt en het feit dat Hewlett

Packard aan boord is gekomen met 

infrastructurele apparatuur stelt het 

project in staat om een belangrijke stap

te zetten in de realisatie van de MES laag.

Op 19 december 2005 is een begin gemaakt

met de bouw van het gebouw. Op het 

schoolplein vinden allerlei werkzaamheden

plaats. Op vrijdag 17 februari jl. werd het 

officiële startsein van de bouw van de 

Oefenfabriek gegeven door vertegenwoordi-

gers van de belangrijkste subsidieverstrekkers:

Wim van Sluis, wethouder Rotterdam, Erik 

van Heijningen, gedeputeerde provincie 

Zuid Holland, Roelf de Boer, voorzitter van 

Deltalinqs en Frans Veringa, College van

Bestuur STC.

Buiten deze subsidieverstrekkers wordt aan de

realisatie van de oefenfabriek bijgedragen door

veel andere partijen. Naast de chemische en

petro-chemische fabrieken uit het Europoort

Botlek gebied zijn dit KMR, Deltalinqs, 

STC (Brielle) en ruim 120 toeleveranciers en

installatiebedrijven. Van alle participerende 

partijen waren een kleine 140 personen naar

deze eerste paal bijeenkomst gekomen.

De drie hoogwaardigheidsbekleders hebben

in hun speeches mooie woorden gesproken. 

Een kleine greep uit de speeches:

“Het wordt een opleidingscentrum en een

demopark voor apparatuur tegelijk. In feite 

een marktplaats waar jongeren met het 

nieuwste van het nieuwste het vak leren 

en waar bedrijven hun innovaties op

procestechnologisch gebied kunnen tonen 

aan hun klanten. Die combinatie ten volle

benutten biedt ook unieke kansen voor 

kennisontwikkeling. Zo’n praktijkcentrum

schept een ontmoetingsplaats waar wordt

gesproken over operationeel toepasbare 

producten.
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Eerste paal bijeenkomst STC Brielle Oefenfabriek

Bijvoorbeeld over sensoren en composieten.

Nieuwe materialen die onze productie-

processen op een nog hoger kwaliteitsniveau

zullen brengen” 

“Natuurlijk, de core business is een prachtige

MBO-opleiding, maar de opleidingsketen is 

uitgebreider. Ook het VMBO en het HBO en

zelfs Universiteiten kunnen hier straks goed

uit de voeten. En wat te denken van om- en

bijscholing van operators, of onderhouds-

personeel. Een slimme combinatie van dat alles

creëert een geweldige toegevoegde waarde

voor het onderwijs, het bedrijfsleven én de

overheid. Investeringen in deze fantastische

infrastructuur, en het op peil houden daarvan,

moet je nu eenmaal gezamenlijk doen, 

concentreren op één plek, en rond de klok

benutten” 

Wim van der Sluis sprak over het welbekende

Rotterdamse aanpakbeleid. Hij noemde 

het heel plastisch: “het NLMP beleid” (niet  

lullen  maar  poetsen), waar zo’n beetje de 

aanpak van dit project en het doorzettings-

vermogen van STC (Brielle) mee wordt

bedoeld.
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