
Geo Plus brengt op zee de bodem in kaart
INTERVIEW
JAN LOOTS

3 Bedrijf GeoPlus uit Scheemda
voert wereldwijd op zee meet- en
onderzoeksklussen uit
3 Nieuw schip van 35 meter moet
bedrijf nieuwe klanten en op-
drachten bezorgen

Een landmeter op het water. Dat

Door Bouke Nielsen
Scheemda Een landmeter op het water. Dat

is feitelijkwat Jan Loots doetmet zijn bedrijf

Geo Plus uit Scheemda. Is er dan geen ver-

schil tussen meten op water en meten op

land? "Jazekerwel!", klinkt het stellig. "Op het

water zijn er veel meer uitdagingen."

Loots vervolgt: "Een schip op water be-

weegt bijvoorbeeld op de golven en dat is las-

tig bij het meten. En dan heb je de weersom-

standigheden nog. Het kan op zee flink te-

keer gaan, waardoor het werk soms echt ge-

vaarlijk is. En dan zit je soms met z’n drieën

op een klein bootje in eenuithoek vandewe-

reld. Je moet het kunnen. Dat is allemaal wel

heel uitdagend."

Jan Loots is allesbehalve het type van de

manager. Het woordje ’uitdaging’ – manage-

mentspeak in optima forma – past dan ook

niet bij hem. "Maar ik wil het woord ’pro-

bleem’ ook niet horen", zegt hij lachend,

"want weet je wat er doorgaans met proble-

men gebeurt? Die schuif je elkaar in de

schoenen."

Hij begon zeventien jaar geleden zijn eigen

landmeetbedrijf. Loots had voor die tijd bij

allerlei bazen gewerkt enwas ondermeer be-

trokken bij de aanleg van de A7 van Zuid-

broek naar Nieuweschans. "Ik zocht watbroek naar Nieuweschans. "Ik zocht wat

nieuws en ook meer uitdaging", vertelt hij,

"Vijf jaar geleden begon ik ook op water. Ik

heb wat met water. Bij het meten op land is

alles heel zichtbaar, onder water weet je niet

wat er is.Het is dus eenklus omalle gegevens

naar boven te halen."

Loots begon dusmet ’meetschepen’, volge-

stouwd met de meest geavanceerde appara-

tuur die te vinden is. Vier stuks varen er al

over de helewereld – van Irak tot Sachalin en

Yamal - , maar er komt nog een heel grote bij,

deGeoFocus.Dehuidige vloot bestaat uit bo-

ten van pakweg17meter die eenman of drie

herbergen, de nieuwste miljoenen kostende

aanwinst wordt 35 meter lang en kan acht-

tien bemanningsleden huivesten. Het zijn al-

lemaal schepen met een stabiel meetplat-

form, vol met sensoren, een perfecte nauti-

sche uitrusting en meetapparatuur die up to

date is. Loots: "Dat laatste bepaalt hoe goed je

bent. En wij beheersen het vak."

Geo Plus koos het goede moment om het

werkterreinmeer van land naar zee te verleg-

gen.Want de zeewordt steeds vaker gebruikt

omkabels en pijpleidingen te leggen,maar de

zee is ook steeds vaker een uit-het-zichtloca-

tie die geschikt is voor mega-windparken.

Loots: "Er kwam wel een beetje geluk bij kij-

ken. Ik nam poolshoogte in Dubai en Abu

Dhabi, want het was een potentieel werkge-

bied, en toen stortte eenhalf jaar later in 2008

alles in elkaar." Veel dienstverleners trokken

zich in die tijd terug uit die regio,maar hier in

Nederland was ook niks te doen. Geo Plus

verrichtte er goed werk en een vernieuwend

concept sloeg aan. Loots: "Wij werken met

mensen aanboord die de gegevens direct ver-

werken als de klant dat wil. Dat werkte goed.

We zijn soms net een patattent: je kunt alles

krijgen. En dat kan omdat we veel kennis

hebben."

Of ernoueenklus in Siberië of dePerzische

Golf is, Geo Plus heeft mensen en materieel

om het te klaren. Loots. "Allesmoet op en top

zijn. Ik ben ook heel zuinig op m’n personeel,

want ik besef in wat voor barre omstandig-

heden ze soms werken. Maar ze beleven ook

van alles. Ze zien ijsberen of een school wal-

vissen passeren. Ze zijn lyrisch over dat soort

voorvallen en nemen daarom het ruwe weer

voor lief." Enmet een grijns: "Maar ik zouniet

met ze willen ruilen. Niks voor mij."

Volgend jaar komt de 35 meter lange Geo

Focus erbij. Met die boot kan ook seismisch

onderzoek worden gedaan, de bodem kan

worden gemonitord voor boringen, onder-

waterrobotten kunnen worden begeleid en

onbemande onderzeeërs kunnen worden

aangestuurd. "We krijgen daarmee weer an-

dere klanten, grotere klanten ook", weet

Loots, die nu ook al bij oliemaatschappijen

over de vloer komt.

Sinds kort heeft Geo Plus ook apparatuur

om scheepswrakken op te sporen. Loots laat

een driedimensionele foto zien van eenwrak

waarop demeest uiteenlopoende details zijn

te zien. Dat wordt weer een heel nieuwe

markt, weet Loots. "We kunnen details van

de bodemzien", vertelt hij, " daar ligt veelmu-

nitie. Bij het leggen van een leidingwil je bij-

voorbeeld wel graagweten of er ookmunitie

ligt."

De plaatjes van de zeebodemzijn zo detail-

listisch dat zich al archeologen bij hem ge-

meld hebben. De toekomst van Geo Plus ligt

dus ook in het verleden.
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¬ Een door Geo Plus in beeld gebracht wrak in de Noordzee bij Julianadorp.

Ð Jan Loots bij
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Geo Plus dat
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onderzoek.
Foto: DvhN/
Duncan Wijting


