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Het unieke hyperbaar testcentrum in 
Bergen op Zoom is niet alleen testfaciliteit 
om duikers te trainen maar ook om 
testen uit te voeren met grote stukken 
pijp van maximaal 48 inch of met 
kleppen die op een jacket geplaatst 
moeten worden. De tank heeft een  
200 meter werkdruk en een 280 meter 
testdruk. In een compleet gescheiden 
laskamer kunnen twee tot drie duikers 
gelijktijdig laswerkzaamheden uitvoeren. 
Afhankelijk van het doel waarvoor de 
testruimte wordt gebruikt, kan de 
atmosfeer worden ingericht. De complete 
samenstelling van het hyperbaar centrum 
bij DCN is inclusief een separate controle 
container en saturatiekamer onder 
overdruk, waartoe woonaccommodatie 

eigen volwaardig hyperbaar centrum 
waarmee we gesimuleerde 
testomstandigheden kunnen faciliteren,” 
vertelt mededirecteur Wim Vriens. 
“Wij kunnen ‘droogoefenen’ en de 
duikers die straks in de Java Zee  
onder druk moet lassen, opleiden en 
voorbereiden op de uiterst moeilijke 
omstandigheden waaronder zij moeten 
opereren. Alle testen in ons centrum 
zullen onder toezicht van vertegen-
woordigers van de opdrachtgever PGN 
en classificatiebureau DNV worden 
uitgevoerd.” Bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden onderwater in droge 
omstandigheden zal DCN een habitat 
inzetten om een veilige en beschermde 
werkomgeving te creëren voor de duikers. 

met douche- en wasfaciliteiten behoort.

Wim Vriens: “Speciaal voor het PGN 
project worden er hier bij DCN in  
Bergen op Zoom vijftien duikers 
opgeleid, waarvan uiteindelijk tien 
geprekwalificeerde duikers zullen worden 
uitgezonden. Van dit aantal zullen straks 
negen duikers voor ongeveer een maand 
in saturatie gaan om de reparatie volgens 
de door ons voorgestelde lasmethode uit 
te voeren. In totaal zal een team van 
ongeveer 100 DCN-medewerkers 
aanwezig zijn in de Java Zee exclusief 
de bemanning van het door ons 
gehuurde DP2 duikschip Normand 
Baltic voorzien van een 100 tons kraan, 
moonpool en helidek.”

REPARATIE REPARATIE

De scheur bevindt zich op een lasnaad 
en is reeds in mei 2013 ontdekt. Nog 
diezelfde maand heeft PGN de scheur 
tijdelijk laten dichten met een zg. 
Plidco klem. Na een uitgebreid 
onderzoek besloot PGN vorig jaar tot 
een permanente reparatie van de 32 
inch leiding die ligt op een diepte van 
ongeveer 27 meter. De reparatie zal door 
DCN specialisten in het vierde kwartaal 
van 2015 worden uitgevoerd terwijl de 
leiding onder druk staat, dus ‘live’ is.  
Dat wil zeggen: tijdens de hyperbare 
laswerkzaamheden stroomt het gas 
gewoon door de leiding heen. 

Wereldwijd zijn er maar weinig bedrijven 
die een dergelijke, uiterst kritische 
lasoperatie onder verhoogde druk 
kunnen uitvoeren. “Dat DCN de 
opdracht heeft gekregen is vooral te 
danken aan de referenties die wij konden 
overleggen en het feit dat wij hier in 
Bergen op Zoom beschikken over een 

GROOTSTE ORDER IN GESCHIEDENIS DCN

reparatie gasleiding 
in Java Zee  
Eind vorig jaar heeft DCN International Diving and Marine Contractors 

uit Bergen op Zoom het grootste EPIC contract in haar historie in de wacht 

gesleept. Het Indonesische staatsbedrijf PGN (Perushaan Gas Negara), 

gespecialiseerd in gastransport en -distributie, heeft het in 1957 opgerichte 

duikbedrijf samen met haar Indonesische partner SGI opdracht gegeven 

om een scheur te dichten in een vier jaar oude gasleiding gelegen op 

de bodem van de Java Zee. Het gas uit de bewuste leiding is bestemd 

voor de hoofdstad Jakarta, tevens regeringszetel van de Republiek 

Indonesië. PGN beheert ruim 5900 kilometer transportleiding en voorziet 

ongeveer 84 miljoen klanten van gas. 
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Artist impression van een habitat 

geplaatst over een pijpleiding.

In Bergen Op Zoom staat een 

volwaardig hyperbaar testcentrum, 

waar op diepte in een 

compleet gescheiden laskamer 

laswerkzaamheden kunnen 

worden uitgevoerd of proeven 

kunnen worden gedaan.

Controle kamer van het testcentrum.



TRANSPORT

After a successful FEED study of HFG  
in-house engineering, Heerema Vlissingen 
was awarded the engineering, procurement 
and construction contract of the Gina Krog 
launch jacket and pre-drilling wellhead 
module in February 2013. Throughout the 
various FEED phases, incorporating the 
design development of the topside, HFG 
developed a mature launch jacket concept 
providing a firm basis for the EPC contract. 

Within 17 months after construction the 
record breaking launch jacket was skidded 
onto the barge late March 2015 and has 
now set sail for installation at the Gina Krog 
field in the central part of the North Sea. 
The Gina Krog launch jacket weighs over 
17,000 tons, has a footprint of 60x50 
meters and at the top 40x30 meters.  
The height of the jacket is 142 metres.  
The pre-drilling wellhead module, which 
sails out after jacket installation, makes it 
possible to drill wells before the topside is  
in place and weighs 265 tons.

“The completion of this giant Gina Krog 
jacket and pre-drilling wellhead module 
highlights an important milestone at  
HFG Vlissingen yard,” says Koos-Jan van 
Brouwershaven, CEO Heerema Fabrication 

Group. “For this largest launch jacket  
ever built by HFG, we engineered and 
constructed a state of the art new flow 
measuring system which optimises the 
upending capabilities of the jacket during 
installation. Due to its heavy weight we 
built skid beams on the Vlissingen yard, 
especially for this project, which enabled  
us to execute the load-out of the Gina Krog 
jacket from our yard onto the barge safe 
and with high quality. Successful delivery of 
this heavily built and immense launch jacket 
is the result of great teamwork and 
commitment to high performance and 
safety of Statoil & Partners as well as HFG. 
We have completed this project safely 
without any Last Time Incidents as a 
consequence of our efforts to achieve  
a safe and incident free working 
environment.” 

The Gina Krog field development is a gas, 
condensate and oil field, located in the 
central part of the North Sea, about 30 
kilometres northwest of the Sleipner field. 
The Gina Krog field will be developed with 
a fixed platform in a water depth of 116 
metres and will be tied into the Sleipner 
facilities for gas export with oil being 
transported by tankers.

GIANT GINA KROG PLATFORM

Largest launch jacket 
built by HFG sets sail  

With the sail away on Friday 

19 June 2015 Gina Krog, the 

largest launch jacket ever built 

by Vlissingen yard of Heerema 

Fabrication Group (HFG), is ready 

for installation. The over 17,000 

ton jacket for client Statoil & 

Partners started its journey 

for final destination, the Gina 

Krog field on the Norwegian 

Continental Shelf. Late June 2015, 

the jacket was launched on the 

field in the Norwegian part of 

the North Sea.
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CONSTRUCTIE CONSTRUCTIE

Het Cygnus gasveld bestaat uit twee 
boorcentra; Alpha en Bravo. In augustus 
2012 kreeg Heerema Hartlepool het 
raamcontract van operator GDF SUEZ 
E&P UK Ltd (onderdeel van ENGIE Group) 
voor de constructie van drie topsides 
voor het Cygnus veld: een compression 
module met twee bruggen die die de 
Alpha platformen met elkaar verbindt 
en een flare tower. 

Flexibel
Koos-Jan van Brouwershaven, Chief 
Executive Officer van Heerema 
Fabrication Group (HFG), zegt: 
“In tweeëneenhalf jaar hebben we op 
onze yard in Hartlepool met succes drie 
topsides en een module opgeleverd. 

Er is gestart met de bouw van Alpha 
Wellhead, daarna zijn de andere 
staalconstructies vrijwel gelijktijdig 
gebouwd. Het succes van zo’n 
omvangrijk project is onder andere te 
danken aan het teamwerk met onze 
klant GDF SUEZ E&P UK. Gedurende de 
fabricage van de topsides zijn wijzigingen 
in het ontwerp doorgevoerd. Dit bewijst 
de kracht en flexibiliteit die onze 
organisatie heeft als het gaat om het 
bouwen van complexe constructies.  

apu
In het Cygnus veld is het APU platform 
het grootst, Dit is 65x35x25 meter en 
weegt ongeveer 4.600 ton. Het Alpha 
en Bravo Wellhead platform leveren gas 

aan het APU platform waar het gas 
wordt geoptimaliseerd en voorbereid 
voor transport via een systeem 
van pijpleidingen naar de Bacton 
gasterminal aan de kust. Nadat de APU 
is geïnstalleerd, wordt de ACM module, 
met de 25 meter hoge flare boom, 
op de APU topside geplaatst.

Het BWHP, een onbemand 
satellietplatform, is 42x25x13 meter, 
weegt ongeveer 3.200 ton en bevindt 
zich op circa 7 km afstand van de 
mainhub. Het BWHP wordt op afstand 
bediend vanaf het APU platform. 
Onderhouds- en ander personeel 
kan het platform met een 
helikopter bereiken. 

HEEREMA HARTLEPOOL 

Cygnus topsides en 
module voltooid
Met het wegvaren van de Cygnus Alpha 

Compression Module (ACM) op 20 juli is de 

laatste van de vier staalconstructies die Heerema 

Hartlepool in tweeëneenhalf jaar heeft gebouwd, 

vertrokken. Eerder waren ook de sail away van 

het Cygnus Bravo Wellhead platform (BWHP) en 

de Cygnus Alpha Process & Utilities (APU) topside 

naar de offshore locatie in de zuidelijke Noordzee. 

In mei 2014 is de key infrastructuur, het Cygnus 

Alpha Wellhead Platform (AWHP), al vertrokken.
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Vertrek van de 

Cygnus Bravo 

Wellhead topside.

Vertrek van de Cygnus Bravo Wellhead topside.



access arm to maintain a nearly 
horizontal position under most 
circumstances. This rules out unsafe 
uphill or downhill walking, further 
enhancing safety.

handling
The new Safeway system is designed 
for easy handling and operating, 
reducing operational costs.  
The counterweight balanced boom 
construction has been an important 
feature in creating the desired simplicity.  
Safeway offers training facilities  
for the vessel’s crew on board or 
at Van Aalst office.

end of 2015
“With Safeway we are aiming to 
revolutionise the walk-to-work market,  
introducing a product which surpasses 
competition and will be very attractive 
for projects in both renewable and oil 
and gas markets,” says Remko de Boer, 
General Manager of Safeway BV.  
The first Safeway unit is expected to 
be available for the rental market by 
the end of 2015.

The first Safeway unit is currently under 
construction in Holland under Bureau 
Veritas class. The workability of  
gangway systems has been gradually 
developing over the past decades.  
Van Aalst’s planned introduction adds 
roll compensation, vertical height 
adjustment and a weight balanced 
boom construction to the gangway 
types now dominating the market. 
These innovations are likely to increase 
the uptime of staff and equipment on 
any offshore installation. The added 
‘fourth motion actuator’ compensates 
for ‘rolling’, the vessel’s main motion. 
Tests and calculations show that Safeway 
should offer workability with offshore 
support vessels working at wave heights 
of up to 3,5 meters.

safety
The enhanced performance of the  
new gangway system will dramatically 
improve the safety level for offshore 
workers. Van Aalst announces real 
redundancy by doubling all hydraulic 
cylinders. The possibility of a 10-meter 
vertical height adjustment enables the 

The enhanced  

performance of  

the new gangway 

system will 

dramatically improve 

the safety 

level for 

offshore workers.

GANGWAY SYSTEM GANGWAY SYSTEM

SAFEWAY PROMISES SAFETY, COST EFFICIENCY AND WORKABILITY IMPROVEMENTS

new motion 
compensated 
gangway system
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Earlier this year the Dordrecht-based Van Aalst Group introduced a new motion 

compensated gangway system under the brand name Safeway. Thanks to several 

remarkable innovations, the Safeway gangway bridge makes it possible for vessels to 

provide access to a broad range of offshore constructions, varying from small unmanned 

installations in the Southern North Sea to large offshore production units in the Northern 

North Sea. Safeway claims workability in up to 3.5 metre wave heights. 
Technical design of the new motion compensated gangway system.



betrokken worden, hebben een hoog 
innovatief en uitdagend karakter en daar 
is nog niet altijd de praktijkervaring 
voor. Voor mij is het telkens weer een 
fantastische beleving om in teamverband 
een opdracht tot een goed einde te 
brengen.” Er heerst bij Mocean een 
cultuur van verantwoordelijkheid krijgen, 
nemen en dragen. In zijn toenadering 
tot collega’s staan bij Jelte wederzijds 
respect, vertrouwen en collegialiteit 
centraal. Vandaar dat hij ontzettend veel 
waarde hecht aan een optimale 
communicatie. Niet alleen met de klant, 
maar zeker ook intern. “Ik probeer altijd 
naar iedereen zo transparant mogelijk te 
zijn. Mijn motto in deze is dat mensen die 
hun werk met passie en plezier doen, de 
beste output geven. Tenslotte is elk werk 
dat we maken teamwerk. Zo lang je voor 
jezelf weet dat een team al het mogelijke 
heeft gedaan om een klant tevreden te 
stellen, kun je die klant met een gerust 
hart in de ogen blijven kijken.” 

Complexe fysische nieuwe problemen 
beetpakken, comprimeren tot een 
handelbaar probleem, rekenen met 
mathematische modellen teneinde 
deze uiteindelijk te vertalen in een 
relevante set aanbevelingen, conclusies 
en tekeningen. Goed onderbouwd 
gedocumenteerd. “Dat is waarin 
Mocean zich onderscheidt van andere 
ingenieursbureaus en wetenschappelijke 
onderzoeksinstellingen,” bevestigt Jelte. 
“Dus die stap maken van fysica, 
mathematica naar de praktijk. 
In Nederland zijn wij de enige 
onafhankelijke club die deze vorm 
van dienstverlening aan de offshore 
industrie aanbiedt.” Club? “Ja, want je 
kunt ons niet echt een echt instituut 
noemen. Wij doen projectsupport en 
R&D support voor onze klanten. 
Zijn in principe een ingenieursbureau, 
dat op zoek is naar uitdagingen waarvoor 
een oplossing moet worden gezocht. 
Onze focus ligt dus wel degelijk op 
ingenieursdiensten. Veelal raken wij 
reeds in een feasibility fase bij een project 
betrokken. En vraagt de opdrachtgever 
ons om te onderzoeken of iets dat 
zij heeft bedacht ook daadwerkelijk 
uitvoerbaar is of als schier onmogelijk 
moet worden beschouwd. Vervolgens 
gaan wij middels front-end engineering 
design (FEED) voldoende strategische 
informatie verzamelen om een goede 
risicoanalyse mogelijk te kunnen maken 
met betrekking tot de commerciële 
haalbaarheid van een plan; de 
verantwoordelijke kan dan beter 
onderbouwde beslissingen nemen met 
als doel met zo min mogelijk middelen 
de kans op een succesvolle productie/
operatie zo groot mogelijk te maken. 
Uiteindelijk is dat relevant voor de klant.” 

innovatief
Ongeveer 30% van de Mocean business 
is R&D support. Jelte Kymmell kan om 
begrijpelijke redenen niet al te specifiek 
zijn in het geven van voorbeelden. Zo is 
Mocean eens gevraagd een systeem te 
bedenken dat op 5000 m waterdiepte 
iets doet. Welk materiaal is er 
voorhanden om de verbinding tussen 
schip en die diepte te realiseren? Want 
5000 meter is te diep voor staal. Om een 
dergelijke dynamica te bekijken heeft 
Mocean momenteel een tiental, uiterst 
gedreven, ingenieurs in dienst. Jonge 
mannen en vrouwen die vanuit de 
theorie een uitdaging aanpakken met als 
doel een praktisch uitvoerbaar concept 
te genereren. Desgevraagd met inbegrip 
van 3D tekeningen en engineering. 
“En juist daar ligt onze kracht , want het 
resultaat van ons werk is doorslaggevend 
voor de klant,” stelt Kymmell stellig. 
“De meeste projecten waarbij wij 

Dat de filosofie van de jonge ondernemer 
tot op heden succesvol blijkt, moge 
duidelijk worden uit het feit dat de 
personeelsbezetting bij Mocean de 
afgelopen twee jaar is verdubbeld. Jelte 
Kymmell voelt zich heel senang bij dit 
groeitempo. Hij heeft absoluut geen 
behoefte aan een explosieve groei. 
Wil opdrachten uitvoeren waarmee 
Mocean zich kan onderscheiden dankzij 
het originele en innovatieve karakter. 
Dat is de nichemarkt die hij graag wil 
bedienen. En die strategie zou wel eens 
in het gedrang kunnen komen bij een 
veel grotere omvang van het bureau. 
Vandaar zijn keuze voor de weg van 
de geleidelijkheid. “Wat dat betreft zou 
je mogen zeggen dat ik wellicht niet echt 
een geboren businessman ben, maar 
veel meer een bevlogen techneut die 
graag nog zelf betrokken wil zijn bij 
‘vernieuwende’ projecten. Onze 
orderportefeuille zit redelijk gevuld en 
gaandeweg breidt ons klantenbestand 

ENGINEERING ENGINEERING

JELTE KYMMELL VAN MOCEAN OFFSHORE UIT AMSTERDAM

‘Ik hou van 
onopgeloste puzzeltjes’

Een gepassioneerd, scherpzinnig, 

maar vooral prettig en sociaal mens. 

Dat waren de eerste woorden die ik 

opschreef na het interview met de 

37-jarige Jelte Kymmell, managing 

director van Mocean Offshore BV 

te Amsterdam. Hoewel zijn naam 

anders doet vermoeden, is hij een 

geboren Nederlander, die met 

succes de master opleiding 

Werktuigbouwkunde aan de TU Delft 

heeft voltooid. Na eerst een aantal 

jaren bij respectievelijk SBM, 

Bluewater en KCI te hebben gewerkt, 

startte hij aanvang 2013 met zijn 

eigen ingenieursbureau. Niet omdat 

hij zo nodig zijn ultieme droom wilde 

verwezenlijken, maar gewoon omdat 

het zelfstandig opereren in zijn DNA 

zit. “Ik hou van onopgeloste 

puzzeltjes,” stelt hij onomwonden. 

“En vind het leuk om voor 

verschillende klanten constructies en 

methodes te ontwikkelen op basis 

van minimale informatie, waarmee 

complexe operaties efficiënt kunnen 

worden uitgevoerd. Als ondernemer 

kan ik daarbij zelf bepalen welke 

projecten ik aanneem en voor 

wie ik werk.”
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Managing director Jelte Kymmell: “Mocean is 

helder, strak, heeft lef en is spannend.”  

Mocean heeft ook R&D support gegeven aan het Luchterduinen project.



ENGINEERING

zich verder uit zonder dat wij frequent 
acquisitie plegen. Onze ervaring groeit 
met ieder project dat we doen. Samen 
met mijn mensen voer ik liever projecten 
uit die ook daadwerkelijk bij ons passen. 
Geen klussen die alleen maar winst 
opleveren. Ik voer liever een spannend 
project uit dat minder betaald. 
Bijvoorbeeld het Ocean Cleanup project 
waarbij wij een systeemontwikkeling 
ondersteunen dat grote hoeveelheden 
plastic uit de zee opruimt. Wij willen niet 
de zoveelste grijze muis in de engineering 
wereld worden. Wij zijn helder, strak, 
hebben lef en zijn spannend.”   

mooring
In wezen komt het er op neer dat 
de activiteiten van Mocean (een 
samentrekking van ocean en motion) 
vooral hydrodynamische studies 
betreft voor lifting en installatie 
werkzaamheden, het ontwerpen 
van mooring systemen en het uitvoeren 
van complexe studies zoals valpijpen die 
stenen moeten storten op een diepte van 
2000 meter. Met enige trots geeft 
Jelte aan dat de vier grootste dredging 
contractors van deze wereld allemaal 
klant zijn bij Mocean. Maar ook 
vele oliemaatschappijen kloppen in 
Amsterdam aan de deur vanwege de 
aanwezige specialistische kennis op 
onder meer het gebied van mooring. 
Jelte: “Operators willen zich vaak 
niet direct bij de mooring contractors 
vastleggen. Wij hebben in het nabije 
verleden al voor drie projecten inhoudelijk 
nieuwe mooring concepten ontwikkeld.” 

Recentelijk heeft Mocean ook een 
uitgebreide studie gedaan naar de 
invloed van bepaalde type windcondities 
op floaters en heeft in het verlengde 
daarvan samen met een oliemaatschappij 
onderzoek gedaan naar een nieuw type 
floater. Deze nieuwe ontwikkeling in de 
markt kan van belang zijn bij relatief 
grote drijvende gasinstallaties. 
Tegelijkertijd is ook gekeken naar een 

nieuw type floater voor ondiep water. 
Wat zijn dan de voordelen van het ene 
type mooring systeem ten opzichte van 
het ander? Kymmell hult zich terecht 
in stilzwijgen en vervolgt zijn relaas: 
“Een andere activiteit is het ontwikkelen 
van software waarmee wij eigenaren 
van schepen ondersteunen in het beter 
inzetbaar maken van hun schepen. 
Zo hebben we onlangs voor een groot 
sheerleg kraanschip software gemaakt 
waarmee ze aan boord tijdens de 
hijsoperatie kunnen voorspellen hoe 
het schip zich zal gedragen nadat ze 
een last hebben opgepikt. Er is reeds 
veel software op de markt waarmee 
voorspellingen gemaakt kunnen worden, 
maar software waarmee een voorspelling 
kan worden gemaakt nadat zich een 
nieuwe configuratie heeft voorgedaan - 
in dit geval dus na het oppakken van 
een last - is relatief nieuw.”  

eco tlp
Is Mocean ook betrokken bij projecten 
waarbij windmolens op floaters worden 
geplaatst? Enigszins verbaasd reageert 
Kymmwell: “Grappig dat jij daar naar 
vraagt, want wij zijn er nog nauwelijks 
mee in de openbaarheid getreden. 
Mocean is inderdaad 10% eigenaar 
van de Eco TLP ontwikkeling. ECO TLP 
staat voor ‘An Economical and 
Ecologically Sound Tension Leg 
Platform for Deep Water Wind Farms’. 
Om de installatiekosten van 
windturbinefundaties significant te 

reduceren, ontwikkelde DBD Systems LLC 
in samenwerking met ons een uniek 
proces van productie en installatie van 
diepwater TLPs. Vanuit deze ontwikkeling 
zijn we gevraagd voor de PreFEED 
engineering van en andere drijvende 
windmolen ontwikkeling voor een 
Zweedse klant. Zo blijkt al gauw dat een 
ontwikkeling niet alleen de business 
ondersteunt op basis van zijn directe 
opbrengsten, maar ook vanuit de 
opgedane kennis en de vraag van 
nieuwe klanten om die kennis voor 
hun project in te zetten. Het mes snijdt 
dus eigenlijk aan drie kanten.”

toekomst
De toekomst ziet Jelte Kymmell met 
vertrouwen tegemoet. Hij gaat met 
Mocean door op de weg die hij reeds 
op 2013 is ingeslagen. Langzaam 
doorgroeien en partnerships vormen met 
bedrijven waarmee Mocean een goede 
vertrouwensrelatie heeft. En dezelfde 
bedrijfsfilosofie hanteren. “Ik ben er een 
groot voorstander van om dingen de 
ruimte te geven om zich te kunnen 
ontwikkelen. Die transitie is best 
spannend. Doorstromen van een kleine 
club naar iets dat begint te lijken op een 
matrix organisatie. Dat is mijn uitdaging 
voor de toekomst. Een balans vinden in 
het aantal werknemers en het 
binnenhalen en uitvoeren van projecten 
waarbij schaalgrootte, innovatie, 
verantwoordelijkheid en technisch vernuft 
doorslaggevende kenmerken zijn.”   
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‘Wij willen niet de zoveelste grijze muis 

in de engineering wereld worden.’

Mocean managing director Jelte Kymmell. 

Ook voor de berging van de 

Costa Concordia is de hulp 

ingeroepen van Mocean uit 

Amsterdam.

Parker heeft het meest complete producten- en 
dienstenpakket op het gebied van aandrijving, besturing  
en procesbeheering. Voor het offshore en onshore 
oppompen, transporteren en verwerken van olie biedt 
Parker alles op het gebied van hydrauliek, pneumatiek, 
elektromechanica, filtratie, instrumentatie, leidingwerk  
en alle combinaties daarvan.

Samen kunnen we olie 
opboren, transporteren 
en verwerken 

Bezoek ons tijdens Offshore Energy 2015  
voor een compleet overzicht van onze  
producten, systemen en diensten.

Standnr. 
8.085
Hall 8

www.parker.nl
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Making critical plant information fully visible is just the 
beginning of the vigilant cycle. Seeing clearly gives you 
the knowledge necessary to anticipate the changes 
required in your process. Knowing in advance brings 
you the speed and flexibility to optimize your plant in real 
time. And by acting with agility, you are able to adapt 
to the ups and downs of your business environment. 
VigilantPlant excels at bringing out the best in your 
plant and your people - keeping them fully aware, well 
informed, and ready to face the next challenge.

Meet us at stand 1H21

“ Is your platform  
ready for the future?”

ACT WITH AGILITY

KNOW IN ADVANCE

DPharp EJX

CENTUM VP & ProSafe-RS

STARDOM

SEE CLEARLY
Improve visibility of information

Enable agility of business

-Absolute integrated control and safety 
 system (ICSS)
-High safety integrity and high availability
-Unified and intuitive HMI

-Intelligent RTU
-Autonomous remote operation
-AGA and API standard flow 
 measurement

-Accurate pressure transmitter
-Digital multi-sensing device
-Less maintenance work with 
 advanced diagnostics
-Standard-model SIL2/3 transmitter

Is your platform
  ready for the future?
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RUBRIEK

Later, many large multiphase separators 
followed for the Shaybah, Khurais, 
Safaniyah and Hawiyah fields as well 
as produced water treatment applications 
for the Shaybah, Khurais and Manifa 
fields. Since Electrostatic Coalescers are 
the last and crucial step in the crude 
separation train, the recent supply of  
also these items confirm the confidence 
of Saudi Aramco in our capabilities as 
a world-class solution provider.”

Frames electrostatic coalescers
Frames proprietary Electrostatic 

efficient separation. Frames is familiar 
with Saudi Aramco’s challenges and 
has been providing for many years 
their debottlenecking support through 
engineering studies, CFD analyses 
and process equipment.

Geert Willemse, Sales Manager at Frames 
Separation Technologies, says the delivery 
of the Electrostatic Coalescers is a new 
milestone in Frames’ relationship with 
Saudi Aramco. “Our first supply to Saudi 
Aramco started in 1993 with two 
Separator Skids for the Berri Platform. 

Coalescers are 2-phase separators that 
utilize an electrostatic field to remove 
water and salts from crude oil, allowing 
cost-effective transport and protecting 
downstream processes. Frames builds 
on its vast experience in Coalescer 
engineering, enabling them to give their 
clients a competitive advantage when 
it comes to cleaning crude oil. 
By efficiently and effectively removing 
undesirable water and salts, clients are 
able to increase the quality of their crude 
oil, cut their transport costs and protect 
their downstream processes and equipment.

ENGINEERING

The Shaybah Oil Field is Saudi Aramco’s 
most remote oil field and is located in the 
northern edge of the Rub’ Al-Khali desert. 
The current production of this field is about 
750,000 barrels per day. The Electrostatic 
Coalescers, also known as Dehydrators / 
Desalters will be used to dehydrate and 
desalt an additional 250,000 barrels of  
oil per day at the Shaybah Field and are 
therefore huge in size; 49 meters long  
and 4.3 meters in diameter.

local strategic partner
The internals are fabricated in-house in 
the Netherlands, while the fabrication 
of the vessels was subcontracted to 
Frames’ local strategic partner MIS 
Arabia, a renowned fabricator in 
the Kingdom of Saudi Arabia. 
From this fabrication shop the vessels 
are transported to the Shaybah Oil Field, 
which is a journey of more than 800 km 
through the dessert.

milestone in relationship saudi 
aramco
Frames is a known supplier to Saudi 
Aramco, mostly due to its drive to help 
clients find solutions for their process 
challenges. With depleting reservoirs, 
more water needs to be injected in (oil)
fields to maintain pressure and continue 
production. This will change the 
composition of the well stream and 
requires advanced solutions to ensure 

DESIGNED AND SUPPLIED BY FRAMES 

Electrostatic Coalescers 
for additional 250,000 
barrels of oil per day

Frames, the Dutch supplier of oil and gas solutions, successfully completed the fabrication of two enormous 

Electrostatic Coalescers for the Shaybah Oil Field GOSP 4 CPF Expansion (Gas/Oil Separation Plant) in Saudi Arabia. 

In 2014 Frames was awarded the design and supply of the vessels by Samsung Engineering, the Korean EPC contractor.
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'The delivery of the Electrostatic Coalescers is a new milestone 

in Frames’ relationship with Saudi Aramco.'

Geert Willemse, Sales Manager Frames Separation Technologies.

Pictures:

Frames Electrostatic Coalescer 

for Shaybah Field.



NAM NAM

Ten noorden voor de kust van Ameland 
bevinden zich twee platforms van 
NAM voor de aardgaswinning uit het 
Amelandgasveld. Op het moederplatform 
werken dagelijks zo’n twintig 
medewerkers aan de gasproductie en 
-behandeling. Ze onderhouden ook het 
onbemande platform ernaast. Net als 
op de andere platforms op de Noordzee 
wisselt NAM de bemanning met 
helikopters, die het bedrijf ook inzet 
voor onderhoud en transport van 
onderdelen. De innovatie van Veltman 
Marine Service en NAM maakt het 
mogelijk het transport naar de platforms 

bij Ameland via zee te doen. Veltman 
Marine ontwikkelde een speciale boot 
en NAM twee aanlandsteigers met brede 
treden die aan de strenge veiligheidseisen 
van NAM voldoen. De medewerkers van 
NAM stappen op in het Friese Holwerd. 
Hiervoor bouwde Veltman Marine 
Services een ontvangstruime, compleet 
met een pendel- en taxiservice. 
Medewerkers kunnen ook op Ameland 
worden opgehaald.

Begin 2015 werd het nieuw ontwikkelde 
‘Walk-to-work’ schip Kroonborg in 
gebruik genomen door de NAM voor 

het onderhoud aan de ruim twintig 
offshore platforms in de Zuidelijke 
Noordzee, zowel in het Nederlandse 
als in het Engelse deel. Met de inzet 
van de Vigilant geeft de NAM verder 
invulling aan haar beleid om de kleine 
gasvelden op de Noordzee zo 
economisch mogelijk te exploiteren. 
De gaswinning vanuit deze velden 
is belangrijk voor de Nederlandse 
energievoorziening. 
Zo is de jaarproductie uit 
Amelandgasveld ongeveer gelijk 
aan de jaarlijkse gasbehoefte van 
de provincie Friesland.

NAM-PLATFORMS NABIJ AMELAND 

Medewerkers per 
boot naar werk

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Veltman Marine Services introduceren een nieuwe manier 

van transport naar de twee platforms ten noorden van Ameland. In augustus gaan de NAM-medewerkers met 

de speciale boot ‘Vigilant’ naar de platforms in plaats van per helikopter. Om de gas uit de kleine gasvelden 

op de Noordzee zo economisch mogelijk te produceren is kostenbeheersing cruciaal. De inzet van deze nieuwe 

boot gaat hier een bijdrage aan leveren door menskracht en materieel op een zo efficiënt mogelijke manier 

in te zetten. Ook betekent het een milieuwinst omdat de CO2-uitstoot van helikopters achterwege blijft. 

De manier van werken bespaart ook veel tijd, vooral voor NAM-medewerkers die op Ameland of elders in 

Noord-Nederland wonen. Nu reizen zij via de helihaven van Den Helder naar de platforms.
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DRILLING SYSTEM

The flexible and modular design makes 
the Modular Drilling System suitable for 
a large range of applications in various 
markets. The system can be used for e.g. 
geotechnical drilling operations, well 
intervention, plug and abandonment 
operations, subsea mining, top hole 
drilling, wireline operations, compensated 
coiled tubing and modular lifting 
activities. The modularity of the design 
and limited mechanical and electrical 
interfaces facilitate easy mobilisation 
between various vessels and other 
structures at sea. 

The multipurpose system not only fits 
divers operating activities, it also makes 
it possible to work in a large weather 
window. To reduce the influence of 
waves upon the lifting and drilling 
operations, the drilling tower is equipped 
with a Passive Heave Compensation 
system that is a standard part of the hoist 
system. This compensation, executed by 
a hydraulic cylinder keeping the tools in 
position, ensures the system to follow 
the vessel motions. For more severe 
conditions and motions Active Heave 
Compensation can be added. The 
motions are measured by a Motion 
Reference Unit and are sent to the 
control system of the winches, creating 
a longer uptime for your operation.  

SMSTs first set up of the system, recently 
delivered to the Chinese market, has 
been for geotechnical purposes. The 
specific tasks of the so called Offshore 
Geotechnical Drilling System are down 
hole or seabed sampling and testing 

operations. With the samples of 
seabed material the most suitable 
type of foundation can be determined 
for offshore structures, like jack up rigs, 
jackets, PLETs or wind turbines. 
The system for riser less drilling has 
a capacity from 60 up to 240 tonnes 
and facilitates drilling at a depth of 600 
to 1,500 metres. All items of the drilling 
system are configured for advanced 
operating and enable safe and adequate 
access to the equipment for drilling 
operations, maintenance and service. 

The Offshore Geotechnical Drilling 
System consists of a modular built drilling 
tower, drilling deck and pipe handling 
deck as main equipment. Extra flexibility 
can be found in the optional items that 
are available for the system. For example, 
there is the possibility to perform the 
pipe handling activities manually; 
the optional pipe handling deck can 
be added for fully automated operations. 
A telescopic pipe handling crane, catwalk 
machine and two off pipe racks enable 
hands off execution of the process, 
allowing increased work safety and low 
operational costs. The drilling and pipe 
handling operations can be monitored 
and processed from the rigid and safe 
control cabin with large windows for 
maximum visibility. 

With the Modular Drilling System SMST 
delivers an advantageous addition to the 
worldwide market. The system is part 
of a wide range of offshore equipment 
delivered by SMST for pipelay, drilling, 
lifting, transport, walk to work, etcetera. 

To meet the specific needs of the market, 
the product range offered by the Dutch 
company is constantly evolving. Thereby 
delivering flexible solutions for the 
offshore industry.

SMST PRESENTS MODULAR DRILLING SYSTEM

Flexible solution for 
drilling operations

Facing the current challenges in the oil and gas market, offshore companies are 

looking for new, flexible employability of their services. SMST, with its headquarters 

in Drachten, has taken the need for modifiable and multifunctional equipment and 

applications into account with the design of their newest development: the Modular 

Drilling System. This system can be installed on a variety of vessels, barges, platforms 

or other offshore structures and performs a wide range of drilling and lifting 

operations. Increasing opportunities for offshore companies worldwide, at all times.
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The SMST Offshore Geotechnical 

Drilling System.

There’s not much that uses 
less energy than a WEG  
W22 permanent magnet  
motor drive system.

Energy-efficiency doesn’t have to mean doing less. The WEG W22  
permanent magnet IE5 is the most energy-efficient motor available,    
meeting the highest IE5 efficiency standards. Alternatively choose the 
WEG Premium or Super Premium Efficiency W22 motors to meet or 
exceed IE3 or IE4 standards. In fact, don’t waste energy searching  
for motors. Just choose WEG.

Transforming energy into solutions.    www.weg.net 

Motors | Automation | Energy | Transmission & Distribution | Coatings



NG, which reduces costs for the user. 
The communication standard eCl@ss 
Advanced additionally offers 
standardized device specifications 
and the import of manufacturer data, 
which helps to save a lot of time when 
acquiring new devices. 

interfaces and cloud compatibility
Further advantages for the user are a 
Microsoft.NET Framework 4.5, and a user 
interface based on Windows Presentation 
Foundation (WPF), enabling function and 
design to be separated and providing 
vector graphics which ensure ideal, 
individually adaptable presentation at any 
resolution – whether on desktops, mobile 
devices or web browsers. Prodok NG is 
also cloud compatible. This enables work 
to be carried out simultaneously at 
different locations throughout the world 
and allows cross-locational use of project 
data. Here Prodok NG’s automatic 
revision management is also helpful, 
since altered or deleted data and 
documents are always marked, making 
their status recognizable. The ‘adapters’ 
can also translate, if software tools 
deliver data in different languages. 
This means that in the heterogeneous 
world of process plants, communication 

But this is ultimately not important, 
because the right adapter is available. 
The EPCs deliver the device data and 
signals in a predetermined standard XLS 
format; the import module transmits 
them to the planning system, which then 
takes over the central administration of 
all the process engineering data. During 
the import, changed data are marked 
and logged. Thus they also include 
the information about when they 
were changed, and by whom, as well 
as a status, e.g. ‘provisional’ or ‘final’. 
The corresponding revision technology 
is integrated into the adapter, as is the 
knowledge of the source system.
In all other areas, including DCS 
engineering and procurement, 
communication is just as barrier-free. 
The range of corresponding interfaces 
for data import is growing all the time. 
For instance, there are revision-proof 
interfaces for SmartPlant P&ID, AutoCAD 
P&ID and similar systems. And of course 
the adapters can be used to configure 
the usual standards for data exchange 
between the trades involved in process 
planning and I&C- CAE planning, as 
well as individual software systems such 
as ISO15926 or CAEX. A CAD core is 
already integrated into the new Prodok 

barriers are a thing of the past – not only 
in engineering, but also in commissioning 
and throughout the whole lifetime of the 
plant. Together with LiveDok, Prodok NG 
ensures “live” As-built documentation 
which is always current, with the option 
of mobile access, for instance when 
checklists need to be worked through.

the i&c-cae system
For more than 25 years now, Rösberg 
Engineering has been offering the 
Prodok, a powerful I&C-CAE system 
which ensures an integrated planning 
process with unified rules. Now Prodok 
NG, the next generation of this proven, 
combines decades of experience with 
the most modern software technology, 
making the I&C-CAE system an ‘out 
of the box’ solution which is simple 
to operate, flexible and inexpensive, 
and offers new possibilities in terms of 
visualization, modularization, integration 
into different system landscapes, 
databases and cloud applications.

documentation made easy
The more up-to-date the plant 
documentation, the more effective is the 
work of the plant personnel. Livedok has 
been specially developed and tailored to 
the processes and requirements of plant 
operation and support. Using this system, 
plants can be documented electronically, 
meaning that making tedious multiple 
changes to paper documentation, and 
time-consuming hunts for documents, 
become things of the past. Livedok 
supports the complete life cycle of 
documentation, from document 
generation to comfortable use and the 
revision of the changed documents, and 
is also suitable for use on mobile devices.  
The Livedok Browser makes child’s play 
of navigation and searches in an 
electronic filing system, and makes it easy 
to change documents using intuitive, 
high-performance tools. The redlining 
options range from handwritten entries, 
through text marking and strikethrough, 
to dynamic stamping and many more. 

With thanks to Rösberg Engineering GmbH 
Karlsruhe.

ENGINEERING ENGINEERING

Production sites today generally consist 
of many sub-plants, each completed, 
extended, added to and modernized 
at different times. To keep modular 
‘landscapes’ of this kind – which are 
necessarily very heterogeneous – 
productive, a great deal of integration 
work is required. EPC (Engineering, 
Procurement and Construction) firms 
responsible for detail planning and 
control, procurement and carrying out 
construction and installation work, have 
to master the related challenges. In a 
homogeneous world everything would 
surely be easier for them – at least on 
first sight. All solutions would be similarly 
structured, and there would be only 
a limited need for different interfaces.

heterogeneous World
However, it is more than doubtful 
whether the principle of ‘everything from 
one source’ would be desirable in reality. 

It is the ‘heterogeneous world’ which 
opens up the possibility for process 
plants to make use of the best of 
everything, thus preparing the way for 
innovative solutions. But then, in order 
for processes to run smoothly, the right 
interface policy is needed at every stage 
of a plant’s lifetime, from engineering 
to the operative phase with its process 
improvements, expansions and 
modernizations. Here the Industry 4.0 
initiative is currently elaborating 
standards for instrumentation and 
control technology, for instance with 
DIN EN 62424 (representation of the 
tasks of instrumentation and control 
engineering), IEC 61987 (lists of 
properties), NE 150 (data exchange 
between I&C and DCS engineering) and 
IEC 62541 (OPC architecture). This is only 
a beginning, and an end to the efforts is 
by no means in sight. However, already 
today system-neutral engineering tools, 

appropriate interfaces and consistent, 
unified documentation are creating 
the prerequisites for removing 
communication barriers. This enables 
project planning and delivery times 
to be reduced and project risks to 
be minimized.

revision-proof interfaces 
Wherever various different software 
solutions have to work together, this 
is always bound to present challenges 
for the interfaces. The automation 
experts from Rösberg in Karlsruhe 
know this from their own experience. 
Their I&C-CAE planning tool Prodok NG 
supports the user in plant planning and 
construction, and together with the 
documentation tool Livedok companies 
the plant beyond the planning phase 
throughout its life cycle, in operation 
and maintenance.

Special attention is paid to revision-proof 
data exchange. In the planning, 
construction and commissioning of 
a plant, many different software tools 
are generally in use. In the course of the 
planning process all of these deliver 
relevant data for documentation, which 
have to be transmitted to the I&C-CAE 
system. In order for this to fit seamlessly 
into the existing system landscape, 
reliable ‘adapters’ are needed. 
Here the data delivered by other software 
tools involved in plant engineering are 
converted and passed on to Prodok NG.

data import
How this works in practice is best 
illustrated by an example. Thus in plant 
engineering, various EPC enterprises 
generate the process engineering data. 
For this, each individual firm uses the 
tools it is accustomed to work with. 

THE WAY TO A PROFITABLE, SECURE PLANT WITH HIGH AVAILABILITY:

With Integrated 
Engineering towards 
Industry 4.0
For decades now, the slogan of “Integrated Engineering” has figured prominently in the construction of plants in the 

process industry. The idea of a single tool for the complete life cycle of a plant still sounds alluring. However, things look 

quite different in practice. The reality of the process industry is heterogeneous, and so are the software solutions. The 

demand is for modern I&C-CAE systems with standardized interfaces. These remove communication barriers in the 

heterogeneous system landscape, and bring Industry 4.0 a significant step closer to reality, paving the way to profitable, 

secure plants with high availability.
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Production sites 

today usually consist 

of many sub-plants 

built, extended, 

added to and 

modernized at 

different times 

(photo: Fotosearch).

Dipl.-Ing. (BA) Martin Dubovy, Head of Plant Solutions Product Management 

 at Rösberg Engineering GmbH.

‘Adapters’ convert data delivered by other software tools participating in plant 

engineering, and pass them on to Prodok (photo: Rösberg).

The communication standard eCl@ss Advanced also offers standardized deice 

specifications and the import of manufacturer data, which helps to save a lot of 

time when acquiring new devices (photo: Rösberg).



theoretical modelling in Eindhoven. 
Trinuclear copper-oxo clusters were 
identified that exhibit a high reactivity 
towards activation of carbon–hydrogen 
bonds in methane and its subsequent 
transformation to methanol.
“The developed zeolite is one of the few 
examples of a catalyst with well-defined 
active sites evenly distributed in the 
zeolite framework – a truly single-site 
heterogeneous catalyst,” says Professor 
Johannes Lercher. “This allows for 
much higher efficiencies in conversion 
of methane to methanol than with 
zeolite catalysts previously reported.”
Furthermore, the research showed the 
unequivocal linking of the structure of 
the active sites with their catalytic activity. 
This renders the zeolite a "more than 

In an era of depleting mineral oil 
resources natural gas is becoming ever 
more relevant, even though the gas is 
difficult to transport and not easily 
integrated in the existing industrial 
infrastructure. One of the solutions 
for this is to apply 'gas-to-liquid' 
technologies. These convert methane, 
the principal component of natural 
gas, to so-called synthesis gas from 
which subsequently methanol and 
hydrocarbons are produced. These liquids 
are then shipped to chemical plants or 
fuel companies all over the world.
This approach, however, today is only 
feasible at very large scales. Currently 
there is no 'gas-to-liquid' chemistry 
available for the economical 
processing of methane from smaller 
sources at remote locations. This has 
spawned many research efforts regarding 
the chemistry of methane conversion. 
Of all the conceptually promising smaller 
scale processes for the direct conversion 
of methane, the partial oxidation to 
methanol seems the most viable 
since it allows for lower operating 
temperatures, making it more inherently 
safe and more energy efficient.

bio-inspired catalyst
A research team combining the expertise 
of Moniek Tromp (UvA/HIMS), Evgeny 
Pidko and Emiel Hensen (Eindhoven 
University of Technology), Maricruz 
Sanchez-Sanchez (Technische Universität 
München) as well as Johannes Lercher 
(Technische Universität München and 
Pacific Northwest National Laboratory) 
is currently focusing on a bio-inspired 
method enabling such partial methane 
oxidation.

At the focus of the team is a modified 
zeolite, a highly structured porous 
material, developed at Lercher’s research 
group in Munich. This copper-exchanged 
zeolite with mordenite structure mimicks 
the reactivity of an enzyme known to 
efficiently and selectively oxidize 
methane to methanol.
In their actual publication in Nature 
Communications the researchers provide 
an unprecedented and detailed molecular 
insight in the way the zeolite mimics the 
active site of the enzyme methane 
monooxygenase (MMO).

highly selective
The researchers show that the micropores 
of the zeolite provide a perfect confined 
environment for the highly selective 
stabilization of an intermediate 
copper-containing trimer molecule. 
This result follows from the combination 
of kinetic studies in Munich, advanced 
spectroscopic analysis in Amsterdam and 

promising" material in achieving levels 
of catalytic activity and selectivity 
comparable to enzymatic systems.
The research was funded by the U.S. 
Department of Energy, Office of Basic 
Energy Sciences, Division of Chemical 
Sciences and the EU NEXT-GTL 
(Innovative Catalytic Technologies 
& Materials for Next Gas to Liquid 
Processes) project. The XAS 
measurements were carried out with 
the support of the Diamond Light Source 
(Oxfordshire, UK). The Netherlands 
Organisation for Scientific Research 
(NWO) and SURFsara (NL) provided 
access to supercomputer resources. 
Prof. Johannes Lercher is member of 
the Catalysis Research Center at 
Technische Universität München.

RESEARCH RESEARCH

EFFECTIVE CONVERSION OF METHANE BY A NEW COPPER ZEOLITE

Bio-inspired catalyst paves 
the way to ‘gas-to-liquid’-
technologies

A new bio-inspired zeolite catalyst, developed by an international team with researchers from Technische Universität 

München (TUM), Eindhoven University of Technology and University of Amsterdam, might pave the way to small 

scale 'gas-to-liquid' technologies converting natural gas to fuels and starting materials for the chemical industry. 

Investigating the mechanism of the selective oxidation of methane to methanol they identified a trinuclear 

copper-oxo-cluster as the active center inside the zeolite micropores.
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Kupfer-Oxo-Cluster in a Zeolith with Mordenit-Structure 

(photo: Guanna Li und Evgeny Pidko / TU Eindhoven).

The copper-containing Zeolith with Mordenit-Structure for the effective conversion of methane to methanol (photo: Andreas Battenberg / TU München



exploratory well – this is how the Bao 
Vang gas field was discovered in 2007 
within the namesake structure. Since  
the boundaries of this field lie beyond 
block No. 113, in 2008 the Vietnamese 
Government granted us a permission 
to extend the contract area to block No. 
111/04. Drilling operations conducted  
by Vietgazprom in 2009 resulted in 
encountering commercial gas reserves in 
the Bao Den structure – that’s how the 
second field was discovered. In the near 
future we are planning to prepare the 
discovered deposits for pre-development 
and development.” 

“In 2008 we inked a contract on 
developing blocks No. 129, 130, 131  
and 132 under the PSA terms, with 
Vietgazprom acting as the project 
operator. The document, which entered 
into force in 2009, has a 30-year term 
with a possibility of extension for another 
five years. The contracted area of some 
28.5 thousand square kilometres is 
located within the Southern Nam Con 
Son oil- and gas-bearing basin. Their total 
potential resources were estimated at 
about 440 billion cubic meters of natural 
gas and 220 million tons of oil. Presently 
Vietgazprom has completed a whole 
range of geological exploration activities 
required at the first stage of studying  
the prospective blocks and started 
preparing the first exploratory well  
for drilling operations.” 

“In 2012 Gazprom International and 
PetroVietnam signed an agreement on 
transferring the PSA shares in the projects 
for developing blocks No. 05–2 and No. 
05–3 offshore Vietnam, and in 2013, 
after Gazprom had obtained the adjusted 
investment certificates, the Russian party 
became a full-fledged participant of 
these projects with a 49 per cent share. 
Blocks No. 05–2 and No. 05–3 are 
located in south-eastern South China Sea 

and management procedures, Gazprom’s 
top executives resolved to appoint 
Gazprom International a unified 
specialized company responsible for 
hydrocarbon prospecting, exploration 
and production outside Russia.  
Within the next three years the assets  
of Gazprom EP International and 
Gazprom Zarubezhneftegaz were 
consolidated. At present, Gazprom 
International operates in almost twenty 
countries in four continents and takes 
part in about 40 projects of different 
scales. The key ones are in Algeria, Vietnam, 
Bolivia, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, 
Bangladesh and offshore the North Sea.
 
In countries such as Vietnam and Algeria 
Gazprom does not only implement  
major projects, but also acts as project 
operators. Thus, in Vietnam the projects 
covering license block No. 112 as well  
as blocks No. 129–132 offshore the 
South China Sea were operated by 
Vietgazprom, a joint operational 
company, as part of which Gazprom 
cooperates with the Vietnamese party  
on a parity basis. Here Gazprom has 
already discovered the Bao Vang and  
Bao Den gas fields. Gulev: “In addition, 
we are developing fields within blocks 
No. 05–2 and No. 05–3. We are also 
producing NGV jointly with Gazprom 
Gazomotornoye Toplivo and PV Gas,  
a subsidiary of Vietnam’s PetroVietnam 
state oil & gas group. In Algeria we take 
part in the project for studying the 
El Assel area in the east of Algerian 
Sahara. Our share in the project, which 
we operate, equals 49 per cent. We 
cooperate with Algerian state-owned oil 
& gas corporation Sonatrach – their share 
is 51 per cent. By now four oil & gas 
fields have been discovered there.”

Could you please provide some more 
details about the progress with these  
two lines of activity?
“In 2000 we concluded an oil & gas 
contract with our Vietnamese partners  
on license block No. 112 offshore 
Vietnam in the Gulf of Tonkin.  
It envisages hydrocarbon prospecting, 
development, production and marketing 
under the terms of a production sharing 
agreement (PSA) concluded for 25 years 
with a possibility of prolongation for 
another five years. Vietgazprom is the 
project operator. In 2003 and 2004, 
following the exploration activities, a 
decision was made on extending the 
contract scope to cover the adjacent 
block No. 113. The aggregate gas 
resources in these two areas were 
preliminary estimated at 207.5 billion 
cubic meters. We hit commercial gas 
reserves when drilling the third 

and have a total area of about one 
thousand square kilometres. The 
aggregate reserves of the Moc Tinh (05–
3) and Hai Thach (05–2 and 05–3) fields 
located within the blocks are estimated 
at over 55.5 billion cubic meters of 
gas and about 25 million tons of gas 
condensate. In September 2013 we 
launched commercial production there.”
 
“In addition, in 2013 we set up 
PVGazprom Natural Gas for Vehicles,  
a joint venture (JV) for NGV fuel 
production. The JV will supply NGV fuel 
to the municipal transport of southern 
Vietnam’s major economic center – the 
city of Ho Chi Minh. So, this project will 
be mainly focused on the country’s south. 
The project logistics is conducive to this 
goal: natural gas and APG will be 
delivered to the Nam Con Son Terminal 
and Dinh Co gas processing plants near 
Vung Tau, from where liquefied gas will 
be further supplied to Ho Chi Minh  
and filling stations across the country.  
Of course, we are also regarding other 
possibilities for expanding our activities  
in Vietnam in partnership with 
PetroVietnam.” 

“As for Algeria, in 2008 Gazprom 
International won a tender for the El 
Assel prospect located in the oil- and  
gas-bearing Berkine Basin. A relevant 
agreement for its development until 
2039 was concluded and entered into 
force in 2009. Gazprom International 
holding a 49 per cent share became the 
project operator, while Sonatrach with  
a 51 per cent share acted as a partner 
and co-investor. The initial area of the 
block exceeded three thousand square 
kilometres and was underexplored. In 
2010 the first exploratory well testing 
resulted in a potentially commercial 
discovery at the Rhourde Sayah structure. 
In 2011 we drilled a prospecting & 
exploratory well in southern El Assel, 

GAZPROM GAZPROM

Why was this restructuring process 
initiated and what results have been 
achieved so far?
“It is obvious that international projects 
have their own specific features related 
not only to and even not so much to 
technological aspects, which certainly 
exist, but mostly to arranging project 
management, advocating commercial 
interests during contracts conclusion 
with the government authorities of the 
concerned countries, foreign private and 
national oil & gas companies as well as 
building up contractual relations with 
contractors. It is not to mention such 
evident factors as the need to study and 
consider the country’s industry-specific 
and tax laws, carry on business and 
maintaining documents at least in 
English, but quite often also in the 
language of the country of operation. 
The high level of competition that we 
face on entering this or that market 
should also be kept in mind, as our 
foreign partners have been for many 
years actively and successfully executing 
projects in countries and regions most 
attractive from the point of view of their 

resources. That is why a decision on 
setting up a specialized company to 
be focused on projects abroad and to 
accumulate the necessary technological 
and financial potential as well as human 
resources seems obvious and justified.”
 
Based on this reasoning, Zarubezhneftegaz 
was established by Gazprom, Zarubezhneft 
and Stroytransgaz back in 1998. This 
company was mainly focused on projects 
in Central and Southeast Asia, India and 

Venezuela. In 2007 Gazprom bought  
out the partners’ shares in this company, 
which was later renamed Gazprom 
Zarubezhneftegaz. The same year 
Gazprom EP International was registered 
in the Netherlands to represent 
Gazprom’s interests in the countries 
where Gazprom Zarubezhneftegaz was 
not running its projects. In 2011 with  
a view to consolidate the resources  
and experience gained in international 
projects, as well as to improve financing 

GLOBAL APPROACH EXPLAINED BY GAZPROM’S MD VALERY GULEV

‘Each international 
project has its own 
specific feature’

Several years ago the beginning 

of Gazprom Group’s foreign 

production block restructuring 

was announced. Valery Gulev, 

Managing Director of Gazprom 

International talked to journalist 

Denis Kirillov for an article in the 

Gazprom Magazine. And Offshore 

Visie was permitted to publish 

the interview as well.

O F F S H O r E  V I S I E    4  /  2 0 1 526 4  /  2 0 1 5    O F F S H O r E  V I S I E 27

Valery Gulev, Managing Director of 

Gazprom International.

In 2008 Gazprom inked a contract on developing 

blocks No. 129, 130, 131 and 132 under the PSA 

terms, with Vietgazprom acting as 

the project operator.



us by the management, including the 
implementation of the existing projects 
and entering new promising ones. 
Meanwhile, we should fully realize that 
our shareholder expects a certain 
outcome from these projects, which  
we should obtain. First and foremost,  
it is acquiring a considerable share in the 
international hydrocarbon production 
market. However, building up the 
reserves and production volumes abroad 
is not an end in itself. Our projects should 
meet the requirements of economic 
efficiency in terms of the risk-to-expected 
return ratio. In addition, our portfolio 
should be balanced by a whole range of 
parameters, including distribution among 
countries and regions, proportion among 
the projects at the production and 
exploration stages, among the offshore 
and onshore projects as well as a share  
of projects, where we act as operators.” 

“It also involves the advanced 
technological experience gained, for 
example, in the North Sea where 
technologies are the cornerstone of 
success. Another example here is deep-
water drilling in Vietnam. Organizational 
& managerial skills we improve when 
implementing international projects, are 
of no less importance. Working together, 
our partners and we should speak the 
same language and it is not a theoretical 
issue. We in Gazprom and our foreign 
partners as well have a clear understanding 
of project division by stages, of key 
decision points and the scope of analysis 
and preparations to be carried out in 
order to arrive at a sound decision.  
The problem is that our traditional 
approaches often do not comply with  
the standards applied in the international 
market. It is not the issue of what 
approaches are better – they are simply 
different. Of course, it means that we 
should clearly understand their project 
management standards in order to agree 
the timeframes and work scope at every 
stage. It holds true both for the projects 
in which we act as operators and those 

“It is aimed at sharing information and 
coordinating activities when operating  
in the international market. We set up  
a joint project group in order to make our 
information sharing regular and thus not 
allow competition among the Gazprom 
Group companies participating in bidding 
procedures beyond Russia. For instance, 
last year our companies developed a 
unified approach to tender procedures  
in North Africa and the Balkans, which 
made it possible to eliminate doubling 
costs for purchasing the initial data. 
Information sharing covers offshore 
projects as well as business outlooks  
in Gazprom Group’s strategic priority 
regions. At the same time, Gazprom 
International and Gazprom Neft do  
not rule out the possibility of joint 
international projects at further stages.”

Global corporation
There is a general question asking why 
Gazprom needs international projects  
as it owns huge hydrocarbon reserves 
in Russia and maintains high production 
levels.
“That’s true, there are ample reserves  
in Russia, and it is Gazprom’s obvious 
competitive advantage. Can Gazprom 
take the liberty to focus only on its 
own resources and completely give up 
international projects, in the meantime 
maintaining its status of a global energy 
corporation? I am sure it can’t. In the 
current environment global energy 
companies compete at all levels: for 
premium production markets, promising 
sales markets, new technologies, 
financial and human resources. We 
acutely feel this competition. Any 
company that confines itself to the 
domestic market risks not only to lose  
the established positions, but also to fall 
behind for many years to come.”
 
“We are an authorized structural unit  
of Gazprom responsible for implementing 
exploration, development and production 
projects beyond Russia. Within this 
competence we resolve tasks assigned to 

where our partners fulfil the function  
of operators.” 

“Another important aspect is entering  
the related sectors. The efficiency of any 
production project is governed not only by 
the efficiency and cost of process 
solutions, but also by the proceeds that 
may be received from selling the produced 
hydrocarbons. Moreover, in different 
countries and regions upstream and 
downstream margins are distributed in 
different ways, depending on the 
regulatory aspects, demand & supply 
balance, on how advanced the 
infrastructure and related segments are, 
for example, the power industry and NGV 
sector. Here situations may occur, where a 
hydrocarbon production project has to be 
implemented alongside with constructing 
gas transmission infrastructure or a natural 
gas liquefaction plant. In addition, 
combining a production project with a 
project in a related sector – for example, 
power generation capacities construction 
– yields a synergetic effect and bolsters the 
overall project economy. The possibility of 
proposing a comprehensive solution to the 
government of this or that country also 
considerably improves the cooperation 
outlooks. It is obvious that in such projects 
we closely cooperate with Gazprom 
Group’s relevant structural units, for 
example, Gazprom Gazomotornoye 
Toplivo in Vietnam.” 

What are the key objectives of Gazprom 
International in the foreseeable future?
“Balancing our project portfolio in terms 
of the production-to-exploration ratio. 
Historically, our portfolio is mostly 
comprised of the projects at the 
exploration stage and rather a small  
share of projects at the production stage; 
whereas in international companies about 
70 – 80 per cent of projects are, as a rule, 
production projects or those close to the 
start of production. So, this imbalance 
obviously leaves a mark on our performance. 
We are to resolve this issue in the 
foreseeable future.”

GAZPROM GAZPROM

which made it possible to estimate the 
reserves of the Zemlet Er Rekkeb field 
discovered earlier. In 2012 a prospecting 
well hit the new Zemlet Er Rekkeb Nord 
gas & oil deposit, and in September 2014 
the RSHN-1 prospecting well confirmed 
the presence of another deposit in the 
prospect’s northern part – the Rhourde 
Sayah Nord field.” 

north sea
Gulev: “In addition to Vietnam and 
Algeria I think it’s necessary to say a few 
words about our projects in the North 
Sea. Stakes and production volumes  
are not too big there, but the goals  
we pursue in these projects are also 
somewhat different. Offshore the North 
Sea in the British and Dutch sectors  
we operate within the international 
consortiums together with British, Dutch 
and German companies. We take part in 
developing the Wingate gas field as well 
as in geological exploration at the 
Winchelsea and Sillimanite prospects.  
For the majority of foreign companies  
the North Sea is primarily a testing area 
for new technologies in offshore 
developments as well as a certain ground 
for personnel training, covering all 
aspects of project implementation – from 
geological estimation and drilling to 
project management and cost 
optimization. In addition, highest labour 
safety and environmental security 
requirements and standards are applied 
there. By taking part in the North Sea 
projects, we gain a remarkable 
experience we can use in our projects  
in other countries and regions.” 

“We work in an extremely intense 
competitive environment and it requires 
higher mobility in decision making.  
When considering this or that option,  

our competitors try to find the right 
balance among the depth of study, 
elaborateness of analysis and the 
‘window of opportunities’ offered by the 
market. Quite often the ‘prize’ is drawn 
not by the one who has considered and 
evaluated all the existing options, but the 
one who did it faster: managed to get 
ahead of the game by carrying out a 
sufficient, though maybe not a full 
analysis. In the meantime, we certainly 
try to make the most of the professional 
potential, status and market position of 
Gazprom Group.” 

Could you please say a few words about 
other key projects?
“Sure. In Bolivia jointly with French Total 
(which is the project operator) as well as 
Bolivian state-owned YPFB and Argentine 
Tecpetrol we implement projects at the 
Ipati, Aquio and Azero blocks. Our share 
in the Ipati and Aquio projects is 20 per 
cent. The Incahuasi field was discovered 
there. As for the Azero block project, 
which is currently at the stage of 
geological exploration, we carry out 
together with Total, we hold a 50 per 
cent stake there. We agreed on the 
following: if we make a commercial 
discovery in Azero, we’ll establish a joint 
venture, where Gazprom and Total will 
hold minority shares of 22.5 per cent 
each, and state-owned petroleum 
company YPFB will get the rest (55 per 
cent). At the Sarykamysh prospect in 
Tajikistan we drilled Shakhrinav-1p, the 
deepest prospecting well (6,450 meters) 
in the history of oil & gas drilling in 
Central Asia. Right now we are focused 
on the interpretation of unique 
geological and geophysical data obtained 
there as well as on preparations for 
exploration activities in the Western 
Shaambary area. In Uzbekistan we are 

also involved in two projects – a program 
of geological exploration on the Ustyurt 
plateau and the follow-up development 
of the Shakhpakhty gas field, which was 
under development back in the Soviet 
times. We are building up production,  
we discovered the Dzhel field, 
preparations are underway for signing 
the production sharing agreement. In 
Kyrgyzstan we accelerated our efforts to 
start geological exploration at two license 
areas of ours – Kugart and Eastern 
Mailisu IV. Presently contractors are being 
selected there. In Bangladesh we execute 
a joint project with state-owned Oil, Gas 
and Mineral Corporation Petrobangla.  
It stipulates exploratory drilling at a 
whole range of gas fields. We are getting 
ready for setting up a joint venture.” 

What are Gazprom International 
development prospects related to?
“From the standpoint of promising 
projects and regions, the projects in Latin 
America and Southeast Asia nowadays 
seem to be the most attractive ones.  
At the same time, we are intensely 
looking for new opportunities not only  
in the traditional hydrocarbon 
development and production sector,  
but also in related sectors, including NGV 
and power generation. An NGV project 
in Vietnam may serve as an example of 
activities in this area as well as an idea of 
constructing a power plant in the 
Dominican Republic, which we consider 
to be quite interesting. We also try to 
enhance and consolidate our presence in 
the CIS. Our cooperation with Kyrgyzstan 
has recently acquired a significant 
momentum in this area.” 

Last year Gazprom International signed  
a cooperation agreement with Gazprom 
Neft. What does it envisage?
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“We work in an 

extremely intense 

competitive 

environment and it 

requires higher mobility 

in decision making,” 

says Valery Gulev. 

Any company that confines itself to the domestic market risks not only to lose 

the established positions, but also to fall behind for many years to come. In the current environment global energy companies compete at all levels.
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HEErEMA BOEkt InnOVAtIEVE OPDrACHt  

Heerema Zwijndrecht heeft op 3 juli een contract ondertekend voor de bouw 
van een topside en een jacket. Opdrachtgever is Oranje-Nassau Energie B.V (ONE). 
Het betreft een onbemand en duurzaam satellietplatform voor het P11-E veld 
dat voor de Nederlandse kust ligt.
“Wij zijn trots op deze mooie en innovatieve opdracht voor Oranje-Nassau Energie,” 
aldus CEO Koos-Jan van Brouwershaven van HFG. Oranje-Nassau Energie is in 2008 
opgericht en het grootste private Nederlandse onderzoeks- en productiebedrijf op het 
gebied van olie en gas. Het gaat om een innovatief concept: het platform wordt 
onbemand en vanuit een centrale post aan de Nederlandse kust bediend. Er is een 
helideck om in het geval van onderhoud of eventuele calamiteiten snel ter plekke te 
kunnen zijn. Daarnaast is de topside zelfvoorzienend wat betreft elektriciteitsopwekking 
dankzij zonnepanelen en windturbines. De verwachting is dat er in de toekomst meer 
van zulke onbemande stations op de Noordzee zullen komen. “Wij zullen er alles aan 
doen om samen met Oranje-Nassau Energie een succes van dit vernieuwende project te 
maken en zo gezamenlijk onze bijdrage te leveren aan duurzame energie,” zegt Van 
Brouwershaven. Het topside is 31 bij 25 meter, heeft een hoogte van 13 meter en weegt 
500 ton. Het jacket heeft een hoogte van 49 meter, een voet van 20 bij 20 meter en zit 
qua gewicht rond de 1.000 ton. Het bijzondere aan het jacket is dat de main risers door 
de main legs gaan. Het project heeft een uitdagend tijdschema. Op 1 september is de 
‘first steel cut’ en eind april 2016 staat de sail away gepland. Het P11-E platform is een 
offshore bewerkingsstation voor het aardgas dat wordt gewonnen uit het P11-E veld 
op het NCP. Het veld ligt 55 kilometer ten noordwesten van de Rotterdamse haven. 
Het geproduceerde gas en condensaat uit het platform gaan via een pijplijn naar het 
P15-D platform waar ze verder worden verwerkt voor transport.

MArGInAL FIELD DELIVErY COnSOrtIuM

Frames, headquartered in Alphen aan den Rijn, joins the Marginal Field Delivery 
Consortium, an initiative aimed at the development of offshore marginal fields. 
Frames will be working closely with ABTOG and Kongsberg Maritime to prepare 
and deliver process and utility systems, such as process and topsides, which can 
be operated on a normally unattended basis and enable marginal offshore fields 
to be economically developed.
“Now, more than ever, there is a strong need for clever, standardized economical 
production facilities to unlock the resources from marginal and stranded fields. 
Therefore, we are looking forward to working with ABTOG and partners to create 
economically feasible offshore marginal field projects and to deliver cost effective 
solutions,” explains Jacques Melman, CEO Frames.
Recently, Frames supplied a total plant solution in the Tulip Oil’s Donkerbroek 
and Hemrik development project. By selecting the best treatment equipment in 
combination with a modularized process design and unattended field operation 
Frames could lower both the CAPEX and OPEX. “Our experience in the fast-track 
Tulip Oil project and our extensive experience in modularized offshore oil and gas 
processing equipment will lead to lower investment costs and shorter lead times, 
and will be an enabler for future offshore marginal field project developments,” 
says Melman. The Marginal Field Delivery Consortium brings together established 
industry partners focused on the delivery of marginal field projects. The consortium 
members all have complementary expertise with the objective of providing the broad 
range of skills required to deliver field development projects. Frames will contribute 
with its more than 30 years of experience in designing, engineering, and building 
process packages for onshore and offshore upstream projects.

StOrk InkS 
COntrACt ExtEnSIOn 

Utrecht-based Stork has been 
awarded a three year contract 
extension with two one-year 
extension options, for global oil & 
gas operator Apache. Stork will 
provide Apache a full range of 
integrated Fabric Maintenance 
support services including: 
scaffolding, insulation, coatings, 
passive fire protection, deck 
support, environmental and 
decontamination and rope access.

This reinforces the strength of Stork’s 
services portfolio delivering a fully 
integrated asset optimisation 
approach across Apache’s Forties 
field and onshore SAGE Terminal 
at St. Fergus.

The initial contract was awarded to 
Stork in 2009 and has now been 
extended until 2017.

JOInt VEnturE SIF 
En VErBruGGE

De Sif Group, Verbrugge International 
en het Havenbedrijf Rotterdam hebben 
een principe overeenkomst gesloten 
voor de bouw van een productie en 
op- en overslag terminal in Rotterdam. 
Dit levert extra arbeidsplaatsen op 
voor 200 werknemers.
Sif Group en Verbrugge richten een 
joint venture op om de opslag en 
logistiek van de funderingen, 
zogenoemde monopiles, in één hand 
te brengen. Op de terminal van circa 
42 hectare gaat Sif Group stalen 
fundaties produceren voor offshore 
windparken en de olie en gas industrie. 
Zij zijn marktleider in de productie van 
monopiles voor de offshore wind 
markt op de Noordzee. Verbrugge 
verzorgt de logistieke afwikkeling 
op de terminal alsmede de overslag op 
zeeschepen. De nieuwe terminal 
zal naar verwachting medio 2016 
operationeel is. 

Global reach with a personal touch

T +31 (0)10 - 494 95 95   E info@broekmanlogistics.com    W broekmanlogistics.com

F o r w a r d i n g  &  S h i p p i n g   |   W a r e h o u s i n g  &  D i s t r i b u t i o n   |   B r e a k b u l k  T e r m i n a l s

Helping you with lifting capacity up to 700 tons indoor and 1.800 tons outdoor, 300 mtrs deep sea quay with 10,5 mtrs draught, 

16.000 m2 warehouse, 20.000 m2 open storage space and our extensive experience in offshore, construction and energy.

Broekman adv offshore heavy lift 420x145 FC HR.indd   1 13-08-2015   15:27



worden gebracht. Voor mij is het een 
uitdaging om daar het vessel sharing 
systeem van de grond te krijgen en  
dit vervolgens ook elders in de wereld 
voor elkaar te krijgen."
In Nederland is ondertussen gebleken dat 
het poolsysteem werkt. Met de komst 
van Oranje-Nassau Energie telt de SNS 
Pool naast Peterson Den Helder nu negen 
partners en is hiermee één van grootste 
charteraars van suppliers in West-Europa. 
Met tijdelijk 21 schepen was 2014 zelfs 
een piekjaar, wat voor Den Helder 
resulteerde in een recordaantal van ruim 
2.000 portcalls. De activiteiten van de 
SNS Pool bieden direct werk aan ruim 
300 mensen. Verder verzorgt de Pool in 
de Britse sector van de Noordzee 
transporten voor Shell UK en 
methanoltransporten voor Perenco UK. 
Daarnaast is onlangs een contract 
ondertekend om ditzelfde te gaan doen 
voor GDF SUEZ E&P UK. Dit laatste omvat 
het transport van methanol naar het 
Cygnus complex dat momenteel in de 
Britse sector wordt geïnstalleerd.

standaard zetten
Door de jaren heen is binnen de SNS Pool 
veel werk verzet om de veiligheid en 
efficiëntie verder te verhogen. Kimberley: 
"De SNS Pool staat met name voor wat 
betreft efficiëntie en flexibiliteit model. 
Maar het kan natuurlijk altijd beter. 
Recentelijk hebben wij in samenwerking 
met onze eigen IT-ers een zogeheten 
Transport Request Tool ontwikkeld die we 
nu aan het testen zijn. Met dit digitale 
systeem kunnen oliemaatschappijen via 
een online portal zelf hun afvaarten 
aanvragen en lading aanbieden. Aan dit 
systeem hangt tevens een database, 

en Occidental Petroleum hun 
scheepscapaciteit te gaan delen. In 1997 
ontstond de IJmond Pool met vijf 
oliemaatschappijen en uiteindelijk 
zouden al deze initiatieven resulteren in 
de oprichting, in 2002, van de Southern 
North Sea (SNS) Pool. Zelf beschouw ik 
dit laatste nog altijd als een hoogtepunt 
in mijn carrière. In deze Pool partici-
peerden destijds naast Peterson zes 
oliemaatschappijen met tien PSV’s. In het 
begin opereerde de Pool vanuit zowel 
Velsen als Den Helder, maar in 2004 
werden alle activiteiten in Den Helder 
geconcentreerd." Binnen Peterson is 
Loek zich altijd blijven bezighouden met 
het verder uitbouwen van het vessel 
sharing concept. Een ander hoogtepunt 
is voor hem de ingebruikname van de 
Noorse supplier Far Splendour. "Omdat 
dit schip in 2003 geheel naar onze 
wensen was gebouwd, kreeg het als 
eerste een lange termijn chartercontract 
voor een periode van vijf jaar. Vanaf die 
tijd heeft de supplier, op enkele maanden 
na, altijd voor de SNS Pool gewerkt. Maar 
ook de viering van het 10-jarig jubileum 
van de SNS Pool, in 2012, vond ik een 
zeer bijzondere gebeurtenis."

sharen werkt
"Al die jaren," vervolgt Loek Sakkers, 
"had ik voor geen goud willen missen. 
Het afscheid deed dan ook wel een 
beetje pijn, maar het was geheel mijn 
eigen keuze. In mijn nieuwe functie krijg 
ik de kans om het vessel sharing concept 
in het buitenland te introduceren. 
Hiervoor werk ik op dit moment in 
Aberdeen. Daar hebben wij eerder al een 
systeem geïntroduceerd waarbij lading en 
beschikbare scheepscapaciteit bij elkaar 

waarmee wij onze klanten van meer real 
time data kunnen voorzien. Doel is om 
hiermee wederom een efficiencyslag te 
maken. Nieuw is ook dat we voor wat 
betreft de planning per 1 september van 
dit jaar overgaan naar een rooster met 
volledige bezetting. Dit betekent dat er 
voortaan constant, zeven dagen in de 
week, mensen op kantoor zitten. Met 
deze maatregelen willen wij de SNS Pool 
voor wat betreft de operational efficiency 
naar een nog hoger niveau tillen."
Kijkend naar de veiligheidsaspecten zegt 
Kimberley: "Alle zaken die ergens in de 
keten gebeuren, bijvoorbeeld een 
incident met een supplier, worden 
gerapporteerd en breed gedeeld, zodat 
kan worden voorkomen dat een 
dergelijke incident ook op andere 
schepen plaatsvindt. Hiermee willen we 
de operaties steeds verder verbeteren en 
een standaard te zetten. En het is 
geweldig om aan dit alles leiding te 
mogen geven." 

Partners in SNS Pool

De negen partners van Peterson 
in de SNS Pool zijn:

Centrica Energy
Dana Petroleum
GDF SUEZ E&P Nederland
NAM/Shell
Petrogas E&P-NL
TAQA
Total E&P Nederland
Wintershall Noordzee
Oranje-Nassau Energie

ONDERNEMEN ONDERNEMEN

Met de nodige ervaring op logistiek 
gebied op zak, trad Kimberley Cordery in 
2010 bij Peterson in dienst. "Mijn functie 
van Assistant Pool Fleet Manager was 
onder andere in het leven geroepen om 
de kennis die Loek Sakkers in al die jaren 
als Pool Fleet Manager had opgedaan te 
delen en te borgen. Eerder was het door 
de grote drukte lastig gebleken om dit 
goed op papier te krijgen. De eerste tijd 
hield ik mij vooral bezig met operationele 
zaken en nam Loek de strategische zaken 
en de contracten met de Pool partners 
voor zijn rekening. Wel nam hij mij vanaf 

dag één overal mee naar toe, waardoor 
ik steeds meer kennis van de sector en 
het concept kreeg. Bijzonder is dat hier 
geen dag hetzelfde is. Het werk is heel 
veelzijdig. Volgens mij is iedereen na vijf 
jaar wel aan mij gewend, waardoor ik per 
1 maart van dit jaar redelijk geruisloos de 
functie van Loek heb kunnen 
overnemen." Kimberley Cordery geeft, 
zoals ze zelf zegt, leiding aan een 
topteam dat onder andere de planning 
en administratie verzorgt van een vloot 
Platform Supply Vessels (PSV’s) die op dit 
moment vijftien schepen telt.

hoogtepunten
Loek Sakkers is één van de mannen die 
samen met de deelnemende operators in 
Nederland het zogeheten vessel sharing 
concept tot wasdom hebben laten 
komen. Terugkijkend zegt hij hierover: 
"Voordat ik negentien jaar geleden bij 
Peterson in dienst kwam, had ik mij in de 
IJmond al geruime tijd met dit concept 
beziggehouden. In 1989 waren 
bijvoorbeeld Amoco met Mobil en 
Conoco met Unocal al met vessel sharing 
aan de slag gegaan. Vier jaar later 
besloten in Den Helder ook Elf Petroland 

KIMBERLEY CORDERY NEEMT ROER VAN LOEK SAKKERS OVER

nieuwe fleet manager 
bij SnS Pool
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Vijf jaar lang was ze Assistant Pool Fleet Manager en daarmee de rechterhand van Loek Sakkers. Nu de laatste 

binnen Peterson aan een nieuwe uitdaging is begonnen, heeft Kimberley Cordery per 1 maart van dit jaar de 

functie van Pool Fleet Manager overgenomen. Hiermee geeft Kimberley nu leiding aan een afdeling van vier 

teams en een vloot, in omvang variërend van 15 tot 20 bevoorradingsschepen. Met deze zogeheten Southern 

North Sea (SNS) Pool worden in een samenwerkingsverband van negen operators de offshore installaties in de 

Nederlandse sector van de Noordzee bevoorraad door middel van het delen van afvaarten. In de SNS Pool is 

Peterson de dienstverlener die onder andere de schepen inhuurt, de reizen plant, de schepen laadt en lost 

 op de supply base in Den Helder en de routes combineert. 

De nieuwe en scheidende SNS Pool Fleet 

Manager, Kimberley Cordery en Loek Sakkers 

(foto: PAS Publicaties).

Suppliers van de SNS Pool, waaronder rechts op foto de Far Splendour, 

in de haven van Den Helder (foto: PAS Publicaties).



bouwsector. Deze ontwikkelingen en 
bijbehorende investeringen vinden dus 
grotendeels buiten de upstream olie en 
gas markt plaats. Marktpartijen in de 
upstream olie en gas zouden zich 
beter richten op efficiëntere 
(en daarmee goedkopere) productie. 

plaatst marktpartijen voor een aantal 
strategische uitdagingen. Op geopolitiek 
gebied verschuift de machtsbalans naar 
opkomende producenten en landen zoals: 
Brazilië, voormalige Sovjet-Unie, China 
en India. Andere geografische en politieke 
gebieden brengen nieuwe risico’s 
met zich mee. 

Investeringsbeslissingen zijn in het verleden 
gemaakt op basis van de aanname dat 
zowel de prijs van, als de vraag naar olie 
zouden stijgen. Bij de huidige vraag en 
prijs ontstaat een verdringingseffect en 
prijsdruk met consolidatie en 
herstructureringen als gevolg. 

Bovendien zullen partijen op zoek naar 
rendement zich gedwongen voelen om 
meer (veiligheids-) risico’s te accepteren. 
Hetzij door het gebruik van nieuwe, 
alternatieve methoden en technieken, 
hetzij door het opereren in andere 
geografische en politieke gebieden. 
In alle denkbare scenario’s neemt de 
vraag naar Renawables sterk toe. 
De noodzakelijke investeringen bieden 
groeikansen en mogelijkheden tot 
het alternatief inzetten van assets. 

Binnen alle energie categorieën speelt 
energie efficiency een belangrijke rol. Een 
groot deel van de investeringen in energie 
efficiency zullen voor rekening komen van 
huishoudens (45%) en bedrijven (40%) en 
worden uitgegeven in de transport- en 

Met dank aan JBR Strategy, 
Corporate Finance and Restructuring:
Ronald van Rijn, Jeroen van Leeuwen 
en Mirthe Lantman.

MARKTONTWIKKELING MARKTONTWIKKELING

De scherpe daling van de olieprijs heeft 
velen verrast. Onlogisch was de daling 
echter allerminst. De vraag naar ruwe 
olie is de laatste jaren nauwelijks 
gestegen (1 tot 1,6% per jaar). Vanaf 
het begin van 2014 is de wereldwijde 
productie echter versneld toegenomen. 
De geschiedenis heeft bewezen dat 
abrupte schokken aan de aanbodzijde 
enorme fluctuaties in prijs teweeg 
brengen. Denk bijvoorbeeld aan de 
revolutie in Iran in 1979 toen het aanbod 
in één jaar met 5,3% daalde. Ondanks 
een eveneens afzwakkende vraag steeg 
de olieprijs explosief. In 1986 besloot de 
OPEC in Geneve om af te stappen van 
een louter prijs ondersteunende politiek. 
Saoedi-Arabië draaide de kraan ver open 
en het aanbod steeg met ruim 4% bij 
een vraagstijging van 3%. Genoeg om 
de olieprijs met 50% te laten dalen in 
een tijdsbestek van twee maanden.  

energiemix
Van 2012 t/m 2040 zal de wereldwijde 
vraag naar energie toenemen met 37% . 
Naar verwachting zal nog steeds meer 
dan de helft van de energiebehoefte 
worden ingevuld door fossiele 
brandstoffen. De exacte samenstelling  
is afhankelijk van het naleven van  
huidige duurzaamheidsdoelstellingen  
en de verdere aanscherping van deze 
doelstellingen in de toekomst. In alle 
scenario’s is het verschil in verwachte groei 
tussen de individuele categorieën groot. 

De vraag naar olie binnen de energiemix 
stijgt hooguit met 0,9% per jaar. Als er 
rekening gehouden wordt met een 
progressief klimaat beleid zal de vraag 
naar olie zelfs afnemen met 0,9% per 
jaar. In het jaar 2000 ging het 
Internationaal Energie Agentschap 
overigens nog uit van een gemiddelde 
jaarlijkse vraagstijging voor olie van 
1,9%, in 2008 was dit gedaald tot 1%. 
De categorie Renewables vertoont van 
alle energiebronnen procentueel gezien 
de sterkste stijging. Naar verwachting 
zal de bijdrage van deze categorie binnen 
de energiemix bijna verdubbelen. Dit 
betekent onder andere dat er t/m 2020 
een bedrag van € 90 - € 123mrd moet 
worden geïnvesteerd in de Europese 
windenergiesector. 

Geopolitiek
De versnelde toename van het aanbod 
de afgelopen twee jaar kan slechts 
gedeeltelijk verklaard worden vanuit 
de economische school. Bij een olieprijs 
boven de US$ 100 zijn vrijwel alle 
oliebronnen wereldwijd rendabel te 
exploiteren. Maar vanuit geopolitiek 
spelen niet te onderschatten krachten. 
De Verenigde Staten heeft in de tweede 
termijn van president Obama serieus 
werk gemaakt van haar energie 
onafhankelijkheid. Dit beleid zet de 
relatie tussen de Amerikanen en Saoedi-
Arabië stevig onder druk. Beide landen 
kwamen na de Tweede Wereldoorlog 

overeen dat alle olie zou worden 
afgerekend in US$. In ruil boden de 
Amerikanen militaire bescherming aan 
Saoedi-Arabië in het Midden Oosten. 
De afgenomen wederzijdse 
afhankelijkheid van beide landen biedt 
voor de Amerikanen meer vrijheid om 
tot een akkoord te komen met Iran 
(aartsvijand van Saoedi-Arabië) over het 
nucleaire programma van Iran. De Saoedi 
zijn op hun beurt steeds minder genegen 
om te zorgen voor prijsstabiliteit door 
hun aanbod aan te passen en hun olie 
te verkopen in US$. Een hoge prijs 
helpt concurrenten (waaronder de 
Amerikaanse schalie producenten) alleen 
maar verder in het zadel. Bovendien zijn 
het met name de Amerikanen zelf 
die hun productie flink hebben 
opgeschroefd. Dicht bij huis speelt 
soortgelijke problematiek, maar worden 
andere keuzes gemaakt. In Nederland 
wordt er onder druk van de publieke 
opinie voorlopig niet geboord in 
schaliegesteente en de productie van 
onze Nederlandse Aardolie Maatschappij 
wordt drastisch teruggeschroefd. 
Ondertussen betrekken wij een groot 
deel van onze fossiele brandstoffen 
uit Rusland. Voor de oplossing 
moet gekeken worden naar totale 
energiebehoefte en de manier  
waarop daarin kan worden voorzien.

strategische overwegingen
De huidige ontwikkelingen in de oliemarkt 

FLUCTUERENDE OLIEPRIJS, DE NIEUWE REALITEIT

Scherpe daling 
verrast velen

De scherpe daling van de olieprijs heeft verstrekkende gevolgen voor de 

olie-industrie. De prijs van ruwe olie wordt bepaald door vraag en aanbod, 

die op hun beurt weer worden gedreven door tal van invloeden. Het totale spel 

is dermate complex dat zelfs gerenommeerde analisten niet in staat zijn 

gebleken om ook maar in de buurt te komen van een nauwkeurige 

prijsvoorspelling. Dit artikel geeft een uiteenzetting van een aantal 

fundamentele ontwikkelingen dat de vraag- en aanbodkant van de oliemarkt 

beïnvloedt. Aan de hand van de verandering in de energiemix en de 

geopolitieke situatie wordt een vergezicht geschetst van de ontwikkelingen 

in de oliemarkt de aankomende 25 jaar. Tot slot wordt een aantal (strategische) 

overwegingen gegeven voor partijen die actief zijn in de olie industrie. 
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BEVOORRADING

Door de toegenomen bouw van 
offshore-windparken in de 
Noordzee groeit ook de behoefte 
aan bevoorradingsdiensten van 
platforms en installatieschepen. 

De Offshore-Shuttle-Service van 
ANTS Offshore biedt zowel regelmatige 
als ook ongeplande bevoorrading en 
afvoer van offshore-stations in de 
diverse windclusters op de Noordzee. 

De OBT is daarbij verantwoordelijk voor 
het aannemen van goederen en lege 
containers en eventueel voor de tijdelijke 
opslag, samenstellen van verzendingen, 
het verpakken en het laden van het 
bevoorradingsschip in de terminal. 
Teruggevoerde goederen en containers 
worden bovendien door OBT gelost, 
eventueel tijdelijk opgeslagen of 
teruggezonden. Tevens worden 
eindproducten afgevoerd.

Gunstig
Torsten Andritter-Witt, projectleider 
van de Schramm Group, licht de keuze 
van OBT toe: "De OBT biedt de ideale 
voorwaarden als een 'one-stop-shop' voor 
ons bevoorradingsschip in de Eemshaven. 
De geografisch gunstige positie vlakbij de 
windparken alsook de vakkennis op het 
gebied van terminallogistiek aan wal 
waren doorslaggevend bij onze beslissing. 
Maar met de ANTS Offshore Shuttle zullen 
op verzoek van de klanten ook andere 
Noordzeehavens worden aangedaan, 
om daar ladingen over te nemen of 
terug te brengen." 

Heinz Wasser, manager van de Orange 
Blue Terminal is blij met alweer een 
nieuwe opdracht uit de offshore-
windsector: "Vanaf het allereerste 
begin zijn wij al actief in de relatief 
jonge offshorebranche. De ervaring 
en de kennis van talrijke projecten 
op de Noordzee waaraan wij hebben 
deelgenomen, zijn ongetwijfeld ook 
doorslaggevend geweest bij de keuze 
van onze terminal."  

uiteenlopend
Het gebruikte DP II-bevoorradingsschip 
Jaguar zal continu (24/7) beschikbaar zijn 
voor de offshoremarkt langs de Duitse, 
Nederlandse en Deense kusten, voor de 
meest uiteenlopende lading zowel op als 
onder dek, zoals brandstoffen, vers water 
en afvalwater. De Jaguar beschikt over 
een laadoppervlak van circa 3000 m² 
en een capaciteit van 570 m³ voor 
brandstof en 400 m³ voor vers water 
met bijbehorende transferpompen. 
Aan boord bevindt zich ook een 
afvalwatertank. Dankzij de zeer grote 
laadoppervlakken boven en onder 
dek kan het schip ook als drijvend 
reserveonderdelenmagazijn of 
werkplaatsmagazijn worden gebruikt.

SAMENWERKING BUSS EN SCHRAMM BIJ OFFSHORE-BEVOORRADING 

Eemshaven gekozen
als uitvalsbasis

Het Hamburgse logistiekbedrijf Buss Port Logistics en de Schramm Group gaan voortaan samenwerken 

bij de bevoorrading van offshore-platforms. Daarvoor hebben beide ondernemingen onlangs een 

samenwerkingsovereenkomst getekend. De logistiek- en transportservice ANTS Offshore die in januari door 

de Schramm Group is opgericht, gebruikt de door Buss beheerde Orange Blue Terminal (OBT) in de Nederlandse 

Eemshaven als servicehaven voor het in te zetten DP (Redundant Dynamic Positioning System)- bevoorradingsschip. 
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Links Heinz Wasser, rechts Torsten 

Andritter-Witt (foto: buss-port-logistics).
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pump and heat recovery wheels can easily 
be integrated into the original design. 

First
The first pre-fabricated 40ft high cube 
fan room has already been delivered to 
Paragon Offshore and installed on 
the B391 jack-up drilling rig. This 
containerised fan room was placed on top 
of the accommodation and replaced the 
old fan rooms inside and was executed 
with two air handling units, two air-cooled 
chiller units and one dual pump skid. 
All ducting, chilled water piping, cables 
and control for a complete working 
system are integrated in the container. 

Features include heat recovery wheels, 
100% redundant cooling capacity and 
dual supply fans. The container for this 

deployed. In close co-operation with the 
customer a 100% customised design 
can be created to suit all necessary 
requirements. The design process also 
allows for the opportunity for engineers 
to visit the vessel for an on- board survey. 
The ultimate goal is to produce a design 
that is completely ‘plug & play’. Following 
onboard installation, the fan room just 
needs to be hooked up to the duct 
systems and electrical power system. 

The design of the containerised fan 
room includes air handling units with 
conditioned airflows up to 40000m3/hr. 
Cooling capacities are available up to 
800kW and are available in chilled water 
or direct expansion execution. Heating is 
normally executed with electrical heaters. 
Energy saving applications such as heat 

project was customised to fit onboard 
restrictions and executed with a 
weather-tight door and service access 
hatch in the side of the container.

This project has become a success in 
close cooperation with the Offshore 
Accommodation Contractors Group 
(O.A.C. Group). The O.A.C. Group offers 
the benefits of its unique single point of 
contact, this combined strength offers 
services for repair, refurbishment and / or 
new building of fixed or temporary 
accommodations modules, also known 
as temporary living quarters (TLQ) for 
marine and offshore units and / or 
platforms – a one stop shop for complete 
accommodation wishes on board drilling 
rigs, production platforms, hotel 
platforms or barges.

HVAC HVAC

To help save time spent on tasks, Heinen 
& Hopman has developed a containerised 
fan room that can be completely pre-
fabricated and tested before delivery to 
the vessel. Due to the design, installation 
time onboard can be shortened 
tremendously. A modified cargo or 
offshore certified container is used as 
the base for the fan room. The container 
size may vary from 10ft up to 40ft in high 
cube execution. The choice depends 
on the space needed to fit all required 
equipment and is influenced by the 
available space on-board.  

design
For the engineering and design of the 
containerised fan room, a specialised 
team of HVAC engineers with lots of 
experience in the oil & gas industry is 

CONTAINERIZED FAN ROOM DEVELOPED BY HEINEN & HOPMAN  

HVAC fan room solution

Jan Dirk Koelewijn, Project Manager at Heinen & Hopman, based in 

Bunschoten, recognises that in the offshore industry time and innovation is key 

and looks in detail at the latest HVAC fan room solution. As time is always of 

essence in the offshore industry and vessel owners make it a priority to keep 

the necessary yard visits as short as possible, suppliers must ensure their 

products do not add to vessel owners’ time constraints.
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The first pre-fabricated fan room 

has been delivered to Paragon 

Offshore and installed on the 

B391 jack-up drilling rig.

Key points

•	100%	customised	design

•	Completely	‘plug	&	play’

•	Completely	pre-fabricated	and	tested	before	delivery

•	Conditioned	airflows	up	to	4000m3/hr

•		Cooling	capacities	up	to	800	kW	–	available	in	chilled	water	 

or	direct	expansion	execution

•	Placed	on	top	of	the	accommodation

•	Container	replaced	the	old	fan	rooms	inside	

•	Integrated	ducting,	chilled	water	piping,	cables	and	control



2.5 m of 0.5 ton bij 25 m reikwijdte, 
gemonteerd aan stuurboord.

sproeiarmen
Externe brandbestrijdingstaken worden 
uitgevoerd door met twee, op afstand 
bediende, monitoren op het bovenste 
opbouwdek een verstikkend mengsel 
van water en schuim op de brandhaard 
te spuiten. Bovendien is de PSV is 
uitgerust met twee sproeiarmen van 
zes meter lang, waarmee de bemanning 
een oplosmiddelmiddel op het 
wateroppervlak kan aanbrengen om 
een olievlek af te breken, in geval zich 
een olieramp mocht voordoen.

dieselelektrisch
In nauw overleg met de werf, 
heeft ADNOC gekozen voor een 
dieselelektrische voortstuwing om een 
grotere flexibiliteit en toepasbaarheid 
te verkrijgen, terwijl daarnaast ook een 
economisch voordeel en een hoge mate 
van milieuvriendelijkheid is bereikt. 
De drie hoofdgeneratoren, voor het 
voeden van de dieselelektrische 
voortstuwingseenheden, de apparatuur 
en het hotelbedrijf, bevinden zich 

2050 ton bij een geringe diepgang van 
4,85m. Een aanzienlijk deel van dit 
volume is toegekend aan een groot 
aantal zeer volumineuze ladingtanks 
voor verschillende stortladingen en 
vloeistoffen, zoals brine, brandstof 
en diverse overige boorvloeistoffen. 
Om de boorvloeistoffen goed gemengd 
te houden, zijn een aantal tanks uitgerust 
met ronddraaiende schoepen. Daarnaast 
zijn er in het voorschip, waar ook zoals 
gebruikelijk de scheepsbrandstof-, 
drinkwater-, sanitair afvalwater-, 
verontreinigd water- en lenswatertanks 
zijn geïntegreerd, blusschuim- en 
dispersievloeistoftanks voor 
brandbestrijding en reddingsacties 
bij olierampen ondergebracht.

deklading
Naast de vloeibare lading kan de PSV 
ook deklading vervoeren op het 515 
vierkante meter werk- annex laaddek, 
dat een grote hoeveelheid en variatie 
aan offshore-materialen met een 
belasting tot vijf ton per vierkante meter 
aan kan. Voor het laden en lossen is een 
volledig hydraulische telescoopkraan, 
met een hefvermogen van 15 ton op 

onderdeks, in het voorschip onder 
de accommodatie. Dit is gedaan om 
de gekozen generatorsets, met de 
relatief grote mediumspeed motoren, 
te kunnen huisvesten. 
De voortstuwingscomponenten bestaan 
uit drie tunnel boegschroeven en twee 
roerpropellers, waarmee men met hoge 
nauwkeurigheid stationair op één 
plek kan blijven en waardoor een 
transitsnelheid van 13.5 knoop kan 
worden bereikt, beide met zo weinig 
mogelijk motorvermogen.

nox
Door een hoge mate van redundantie, 
is gegarandeerd dat het schip, zelfs met 
één complete generatorset of e-circuit 
buitendienst, volledig operationeel blijft. 
Het power management systeem regelt 
daarnaast dat de belasting als zodanig 
evenredig over de generatorsets 
wordt verdeeld. Door optimale 
generatorcombinaties te configureren 
voor elk gebruiksscenario, is dit 
systeem toonaangevend en heeft een 
indrukwekkend lage NOx-uitstoot en 
een heel gunstig brandstofverbruik 
bij elk vaarpatroon.

NIEUWBOUW NIEUWBOUW

BN 470, het eerste schip, heeft de naam 
Esnaad 221 gekregen en is op 15 juli 
2015 aan Esnaad, de werkmaatschappij 
van de ADNOC groep, opgeleverd. 
In de tussentijd is het casco van het 
tweede schip in Foxhol te water gelaten, 
terwijl de stalen romp van de vierde PSV 
op de dwarshelling aldaar wordt 
samengesteld. Op het werfterrein in 
Lobith ligt het derde schip klaar om 
langsscheeps te water te gaan op de 
eerste helling, ondertussen worden de 
secties van romp nummer vijf in elkaar 
gelast op de tweede langshelling. Tevens 
is het snijden van het staalpakket en de 
sectiebouw van de eerste secties voor de 

zesde PSV in een vergevorderd stadium.

psV-evolutie
Om te kunnen voldoen aan hoge 
doelstellingen van ADNOC, is de serie 
Esnaad schepen specifiek ontwikkeld 
om het offshore werk met maximale 
efficiëntie en geoptimaliseerde kosten 
uit te voeren, terwijl de (nadelige) 
gevolgen voor het milieu en de mensheid 
zijn geminimaliseerd. Hoewel gebaseerd 
op eerdere en bewezen De Hoop 
ontwerpen, vertegenwoordigt dit 
vaartuig, met de hoofdafmetingen 
70.4x15.8metres (L x B), een 
volgende stap in de PSV-evolutie. 

Als bekroning van het optimaal gebruik 
van alle thrusters en het effect van een 
enkelvoudig thruster falen of één 
algemeen falen, heeft het schip een  
DNV Environmental Regularity Number 
(ERN) score van 99/99/99/98 toegekend 
gekregen.

ladingtanks
De rompvorm van de PSV, met zijn 
speciaal ontwikkelde bulbsteven, is 
geoptimaliseerd om de (golf)weerstand 
te verminderen. Het bewijs van het 
gemaximaliseerde ladingvolume bij deze 
rompvorm, is gegeven in de vorm van 
een indrukwekkende deadweight van 

PRESTIGIEUS CONTRACT DE HOOP

Levering eerste PSV 
in een reeks van tien 
In 2013 werd de orderportefeuille van De Hoop aangevuld met een opdracht voor tien state-of-the-art Platform Supply 

Vessels (PSV) voor Esnaad. Ondanks de sterke internationale concurrentie werd De Hoop dit prestigieuze contract 

gegund, dankzij hun technisch geavanceerde ontwerp en concurrerende voorwaarden. De gehele productie van de 

schepen wordt evenredig verdeeld tussen de twee werflocaties in Lobith en Foxhol; zo wordt de volledige levering 

gespreid over bijna twee jaar en wordt de laatste PSV in 2017 opgeleverd.
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De Esnaad 221.

Your service in piping

Steuer Nederland is leverancier 

en voorraad houder van buizen, 

fittingen en flenzen in  roestvast 

en gelegeerd staal.

Steuer Nederland b.v.   
Leeghwaterstraat 111
3364 AE  Sliedrecht
T 0184 - 49 11 11
F 0184 - 49 11 10
E  sales@steuer.nl

www.steuer.nl

Tevens is Steuer Nederland project-
leverancier. Gespecialiseerd in het als 
maatwerk leveren van een pakket aan 
producten voor een volledig project, 
van geïnspecteerde standaard-
producten tot en met de meest 
geavanceerde specials.

Wij kunnen de verbinding maken 
tussen uw eisen en onze kennis 
en ervaring.

Standnummer 10.072

 

 

 
 
 

Steuer Nederland supplies 
and stocks Stainless, Duplex, 
Alloy and Carbon Steel 
Pipes, Fittings and Flanges.
 
Steuer Nederland supplies on 
a project basis, specialized in 
made-to-measure and delivering 
a range of products for full-scale 
projects.
Ranging from end user approved 
standard products to highly sophis-
ticated specials.
 
We can make the connection 
between your special requirements 
and our experience and expertise.
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Robuust en attractief.
De verbeterde serie 82.

Nu verkrijgbaar met vergulde contacten 

voor low level applicaties.

. Inslagbestendig tot IK10 

. Frontbescherming IP67

. Low level applicaties mogelijk

. Optionele verlichting en lastergravering

. Uitstekend tactiel gevoel

. Lange levensduur
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ArrIVAL OF StEnA DOn 

Keppel Verolme secured the repair and upgrade of Stena Don, a harsh environment 
semisubmersible for Stena Drilling. Part of the yard’s work scope for this project is 
a midlife upgrade for the fourteen year old vessel, which includes maintenance 
and renewal of the drilling equipment and accommodation. The rig will undergo its 
regular Special Periodic Survey (SPS) as well as maintenance works, thruster overhauls 
and a painting program. The vessel arrived at the yard on August 2, 2015, after the 
removal of its six thrusters at the deep water location in the Port of Rotterdam.

Arrival of the Stena Don.

EErStE ‘HYBrID BOOM CrAnE’ nADErt OPLEVErInGSFASE

Huisman is in april 2015 gestart met de laatste fabriek-acceptatietesten van de 
eerste 900mt ‘Rope Luffing Knuckle Boom Crane’, tegenwoordig genoemd de 
‘Hybrid Boom Crane’. De testen vinden plaats bij Huisman China aan de kade 
van de productiefaciliteit in Zhangzhou. De kraan is volledig geassembleerd in 
de grote productiehal van Huisman China en rechtop gezet met Huisman’s 
2,400mt kadekraan. In de komende weken zal de kraan een intensief fabriek-
acceptatieprogramma ondergaan, waarna deze verscheept zal worden naar 
Hyundai Heavy Industries in Ulsan, Zuid Korea. De kraan wordt daar geïnstalleerd, 
in gebruik genomen en getest aan boord van Subsea 7’s ‘Seven Artic’.

Huisman heeft de naam van de nieuwe hybride kraan gewijzigd van ‘Rope Luffing 
Knuckle Boom Crane’ naar ‘Hybrid Boom Crane’ om de unieke eigenschappen nog 
beter te benadrukken. Het ‘hybrid boom’ concept combineert de voordelen van een 
reguliere pedestal kraan en traditionele ‘knuckle boom kranen’. Het innovatie 
kraanontwerp zorgt voor een aanzienlijk lichtere giek wat leidt tot betere laadcurves, 
vergelijkbaar met laadcurves van een pedestal kraan met vaste giek. Met de ‘knuckle 
boom’ in uitgestrekte positie biedt de kraan een unieke hijshoogte met de volle 
hijscapaciteit, dit was voorheen alleen mogelijk met een vaste giek. Daarnaast bevat 
het ‘hybrid boom’ concept de belangrijkste voordelen van traditionele ‘knuckle boom 
kranen’ zoals een laag aangrijpingspunt en beperkte slingering van de last. Deze 
eigenschappen maken de reguliere ‘knuckle boom kraan’ erg gewild en veel gebruikt 
voor offshore en ‘subsea’ constructieactiviteiten. De voordelen van de ‘Hybrid Boom Crane’ 
gaan verder dan het ontwerp van de giek. De kraan is volledig elektrisch aangedreven. 

Dit betrouwbare en milieuvriendelijke aandrijfsysteem voorziet in nauwkeurige controle 
over de bewegingen van de kraan en de last, met lage geluidsniveaus, minimaal 
onderhoud en voorkomt bovendien het risico op olielekkage. Een ‘real-time’ 
deiningscompensatiesysteem en schokabsorptiesysteem vergroten het operationele 
weervenster voor veilige en accurate installatie- en constructiewerkzaamheden.

rtD DtI trEkSCAn 

Applus RTD announced its latest 
innovative technology, the RTD DTI 
Trekscan. It is the first free-floating 
inspection tool designed to traverse 
back-to-back one-dimensional (1D) 
bends, with an optimum speed of 
one meter per second (2.2 mph).
It can run in pipelines previously 
considered to be ‘unpiggable’. 
The bi-directional tool measures 
the return echoes of a transmitted 
ultrasound beam. 

The amount of time it takes to 
receive an echo provides highly 
accurate information on the 
remaining wall and enables detection 
and sizing of metal loss anomalies. 
The standard configuration of RTD 
DTI Trekscan comes in 6” and 8” 
sizes. It is also extremely lightweight 
– 15 kilograms (33 lbs) – and its 
maximum operating temperature 
is 40 °C (104 °F).
The report from this new system 
provides operators with ranked 
and screened ultrasonic survey 
data that will assist them with 
maintenance planning for the 
examined pipeline segments.

nExuS HAALt kABEL OP

De Nexus van Van Oord Offshore 
heeft aanvang juli bij de MEO-
terminal in Velsen-Noord een 
exportkabel geladen voor het 
windpark Gemini. 

Enkele uren na aankomst van de 
Nexus op 4 juli werd ook werkponton 
Stemat afgemeerd, beladen met 
exportkabel die ervoor moet zorgen 
dat de opgewekte stroom van het 
windpark op zee aan land aansluit op 
het vaste elektriciteitsnet. 

De acht kilometer lange kabel 
werd vervoerd in de grootste 
carrousel (eigendom van Blue 
Offshore uit Den Haag) ter wereld. 
Het ponton werd achter de Nexus 
gelegd waarna de kabel van de 
ene naar de andere carrousel 
werd gespoeld.

InnOVAtIE VEILIGHEID

Klein van stuk, maar groot in functionaliteit; de magnetische beschermhoek  
van het IJmuidense bedrijf MagProtect. Door gebruik te maken van hoogwaardige, 
‘custom made’ neodymium magneten vormt de even simpele als doeltreffende 
beschermhoek een innovatie op het gebied van veiligheid. En dat wordt inmiddels  
ook internationaal erkend. De productie van de beschermhoek is het afgelopen  
jaar verdubbeld en de innovatie wordt inmiddels in meer dan 25 landen gebruikt. 
Vooral in de staalverwerkende en offshore industrie, de bouwsector en de transport-  
en logistieksector vindt het product gretig aftrek.
De hoeken en randen van ladingen zijn vaak kwetsbaar. Niet alleen tijdens het 
transport, maar ook bij de behandeling en de opslag. Het idee voor de magnetische 
beschermhoek ontstond echter nadat Chris Lindenberg, de oprichter van MagProtect, 
in botsing kwam met een stapel staalplaten, waarbij een beschermhoek was 
losgeraakt. Lindenberg merkte dat er nog geen standaardoplossing voor dit soort 
veiligheidsrisico’s te vinden was. Binnen een jaar was de magnetische beschermhoek 
een feit. De uitvinding uit IJmuiden voorkomt niet alleen beschadigingen aan 
producten en materieel, maar zorgt er tevens voor dat voorbijgangers zich niet 
verwonden.  Ook het risico op bedrijfsongevallen neemt af door de beschermhoek. 
Chris Lindenberg van MagProtect: “We merken dat steeds meer bedrijven aan de 
moderne veiligheidsvoorschriften willen voldoen om een veilige werkomgeving te 
kunnen bieden aan hun medewerkers. En dat zien we terug in de, inmiddels 
internationale, belangstelling voor ons product.”

De kunststof beschermhoek 
is voorzien van een krachtige 
magneet en blijft daardoor altijd 
stevig op zijn plek zitten. In een 
schroefgat variant is de hoek ook 
op hout aan te brengen. Het 
product kan op iedere constructie 
worden bevestigd en beschermt 
niet alleen tegen scherpe hoeken, 
maar zorgt met zijn felle kleur ook 
voor een duidelijke markering. 

rECOrD LIFt

Early August crane vessel Oleg Strashnov successfully installed the Process Unit (PU) 
topside for operator GDF Suez E&P UK, and partners Centrica Energy and Bayerngas.
The Oleg Strashnov set a new lift record for Seaway Heavy Lifting with the safe 
installation of the PU topside with a hook load of 4700 Mt.

The PU topside is part of the Cygnus field which consists of four platforms: Alpha 
Wellhead platform, Process Unit platform, Quarters Unit platform and the Bravo 
Wellhead platform. The Cygnus Field is located in the southern part of the North Sea.
Last year our crane vessel Stanislav Yudin installed the Alpha Wellhead platform, 
Process Unit jacket, Quarters Unit jacket and subsea structures. This year the 
campaign continues with the installation of the Bravo Wellhead platform, Process 
Unit topside and compression module, Quarters Unit topside, and connecting bridges.

The Oleg Strashnov set a new lift record.

GEZAMEnLIJkE PrOFILErInG  

Den Helder Airport en Port of Den 
Helder benadrukken hun hechte 
samenwerking in een video over 
Den Helder als logistieke ‘offshore 
stad’ van Nederland. De video, 
met de belangrijkste elementen van 
de logistieke offshore (olie, gas en 
wind) activiteiten in de Kop van 
Noord-Holland, wordt ingezet in 
een gezamenlijke profilering op 
internationale vakbeurzen.

“Met deze video kunnen we het 
belang van onze samenwerking 
(inter)nationaal benadrukken en 
visualiseren. Het helpt ons om Den 
Helder binnen de offshore industrie 
te profileren als belangrijkste 
logistieke offshore haven van de 
zuidelijke Noordzee inclusief de 
grootste offshore helikopterluchthaven 
van Nederland,” legt directeur 
van Den Helder Airport Conny 
van den Hoff uit.

Een directe link naar de video is 
https://youtu.be/Rcw5zp_ik98  

SAMEnWErkInGSVErBAnD 

SeaZip Offshore Service in Harlingen 
heeft een samenwerkings-
overeenkomst gesloten met 
Heerema Marine Contractors (HMC). 
Voor de zomermaanden heeft HMC 
service schip SeaZip 4 vastgelegd 
voor haar jaarlijkse projectwerk-
zaamheden op de Noordzee. 
Hiermee maakt SeaZip Offshore 
Service een succesvolle start in de 
internationale olie- en gasindustrie. 

SeaZip 4, begin dit jaar opgeleverd, 
is de vierde Damen Fast Crew Supplier 
2610 in de SeaZip Offshore Service 
vloot. Het is één van de eerste 
‘Twin Axe Bow’ service schepen die 
wordt ingezet in de offshore olie- en 
gasindustrie. Alle andere schepen 
van dit type varen voor de offshore 
windindustrie. 

HMC is positief over de prestaties 
van het schip en haar goed getrainde 
bemanning. 

Jan Reier Arends, directeur SeaZip 
Offshore Service: “In de aanloop naar 
dit project, hebben we alle vereiste 
audits met goed gevolg doorlopen. 
Ik ben er trots op dat een 
vooraanstaande marktpartij als HMC 
aangeeft dat we ook de praktijktoets 
waarbij we volcontinu diensten 
draaien, waar weten te maken.” 

Voorbeeld van een kunststof beschermhoek.
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ACCESS SOLutIOn MAIntEnAnCE PrOJECt 

Ampelmann has been awarded a long term contract by a large oil & gas major 
operating in the Southern North Sea to provide a system for use on its offshore 
assets. The Ampelmann A-type system enables the company to deploy its workforce 
more effectively across its offshore facilities, thereby reducing helicopter costs and 
delivering more cost effective maintenance.
The contract, for up to one year excluding extensions, will cover activities on manned 
and unmanned assets in the Southern North Sea. The contract was signed after the 
successful trial of an Ampelmann system last year. This trial demonstrated that by 
enabling its offshore team to ‘walk to work’, the oil & gas major could carry out its 

maintenance and 
operational support 
activities throughout 
the year, even in adverse 
weather conditions. 
The Ampelmann system 
is capable operating in sea 
states of at least 2.5 meters 
significant wave height, 
thereby delivering more 
time on tools and a 
significant improvement 
in maintenance execution.

MEGA-GIEtStukkEn 

De Turnhoutse staalgieterij Allard-
Europe heeft twee opdrachten 
geboekt voor 4 grote gietstukken 
in martensitisch roestvast staal. 
De eerste opdracht betreft twee 
onderdelen voor een offshore 
onderwater hei-installatie met elk een 
gietgewicht van ongeveer 40 ton. De 
opdrachtgever is een Nederlandse klant. 
De tweede opdracht is zo mogelijk nog 
spectaculairder. Hier gaat het om twee 
onderdelen voor een bekende Vlaamse 
baggeraar die zo groot en zwaar zijn, 
dat ze telkens in twee delen zullen 
gegoten worden en daarna aan elkaar 
gelast tot een onderdeel van 37 ton 
afgewerkt gewicht. Met het volledige 
giet- en voedingssysteem zal het 
zwaarste gietstuk om en bij de 45 ton 
gaan wegen. Dit wordt meteen het 
zwaarste gietstuk dat ooit in 
Vlaanderen gegoten zal zijn. 

InZEt OP LnG ALS SCHOnEr BrAnDStOFALtErnAtIEF

Gasunie en Gazprom willen samen inzet van LNG als schoner brandstofalternatief 
in mobiliteit bevorderen. Tijdens een bijeenkomst in Moskou begin juli hebben 
Alexey Miller, de bestuursvoorzitter van Gazprom, en Han Fennema, CEO Gasunie, 
een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten over samenwerking op het gebied van 
small-scale LNG (vloeibaar aardgas voor transportsector) in Noordwest-Europa. 
Te denken valt daarbij aan de ontwikkeling van infrastructuur voor het gebruik 
van LNG in schepen en trucks op locaties aan de Oostzeekust. Het kan daarbij 
gaan om projecten voor ontvangstterminals waarin LNG kan worden opgeslagen. 

Van daaruit kan het worden ingezet als brandstof voor bevoorrading van 
LNG-schepen en –voertuigen, onder andere via vulstations. De infrastructuur 
kan ook worden ingezet om LNG weer gasvormig te maken en via pijpleidingen 
naar gebruikers te transporteren.

LNG speelt een belangrijke rol als 
schoner brandstofalternatief voor 
schepen en zwaar wegtransport. 
Dat is belangrijk voor transporteurs 
en reders omdat Europa de regels 
voor de uitstoot van emissies in 
die sector heeft aangescherpt. 
LNG kan ook in industriële 
toepassingen worden ingezet.
Tijdens de bijeenkomst is ook 
gesproken over voorzienings-
zekerheid van gas voor de 
Europese gasmarkt. 
Onder andere werd vastgesteld dat 
samenwerking op het gebied van 
gasinfrastructuurontwikkeling van 
belang is om Europa te verzekeren 
van een stabiele en betaalbare 
energievoorziening.

rVS kOPPELInG OPnIEuW 
uItGEVOnDEn

Het is Georg Fischer Piping Systems 
gelukt de bekende RVS koppeling 
opnieuw uit te vinden. De innovatie 
betreft de gepatenteerde rubber 
afdichting en een bijzondere gripring. 
De UNI-Coupling heeft een 
gepatenteerde afdichting. De speciale 
vorm van de groeven in het rubber 
maakt de afdichting progressief 
werkend. Daardoor is de koppeling 
gegarandeerd lekdicht. Bovendien 
maken die groeven de metalen 
steunring, die u gewend bent aan 
de binnenkant van de afdichting bij 
andere RVS koppelingen, niet meer 
nodig. Aangezien met name die 
steunring aan corrosie onderhevig is, 
wordt een potentieel zwakke 
plek voorkomen.

De UNI-Coupling heeft een bijzondere 
gripring met een kogelvormig profiel 
dat voor extra grip op de buis zorgt. 
Deze grip is progressief, dus bij 
toenemende druk grijpt de gripring zich 
steeds vaster in het buisoppervlak. Dat 
maakt deze koppeling absoluut veilig! 
Bijkomend voordeel is het grotere 
bereik per maat ten opzichte van 
andere RVS koppelingen. Dat betekent 
minder voorraad om leidingen van 
verschillende materialen met elkaar te 
kunnen verbinden. Hierdoor is de UNI-
Coupling efficiënt qua voorraad.

Sample of A-type system.

Han Fennema, CEO Gasunie.
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nationaal en internationaal neerzetten als 
dé regio voor offshore-wind, zowel voor 
installatie als onderhoud, dé regio voor 
drilling support voor de offshore olie 
& gas en dé locatie voor modificatie 
en onderhoud van offshore-
installatieplatforms en schepen. 
Wij hebben hier de ruimte om platforms 
en installatieschepen te ontvangen en 
onderhoud te plegen. Daarbij komt dat 
de bij AYOP aangesloten bedrijven een 
jarenlange ervaring in de dienstverlening 
aan de olie- en gasindustrie hebben.” 

Wat is het dienbladconcept?

“Met het dienbladconcept geven we 
aan welke unieke mogelijkheden de regio 
heeft. Het concept kent twee facetten: 
het brede en complete aanbod van 
specialistische toeleveranciers en door 
inzet van logistiek zo optimaal mogelijk 
gebruik maken van de beschikbare 
infrastructuur en ruimte.  In een straal 
van 25 kilometer is alles wat er nodig is 
voor installatie of onderhoud aanwezig. 
Door een kostenefficiënt systeem aan 
te bieden is het mogelijk de kosten voor 
logistiek  substantieel terug te brengen. 
Dit concept is een voorbeeld van een 
geslaagd samenwerkingsverband. 
En is het bewijs dat er binnen de regio 
voldoende ambitie en uitvoeringskracht 
aanwezig is. Het concept is doorlopend 
in beweging, en zorgt ervoor dat wij 
als AYOP groter en breder denken. 
Wij denken vooruit. Kijken over de 

Hoe belangrijk is AYOP voor de regio?

“Op het terrein van de offshore-energie 
zien zowel provincie en gemeentelijke 
overheden als de havenbedrijven ons 
als een serieuze partij. We worden 
betrokken bij allerlei plannen, zowel 
op het gebied van olie en gas, als wind. 
Onze mening doet er toe. Bovendien 
heeft de gemeente Velsen besloten de 
financiële bijdrage aan AYOP substantieel 
te verhogen omdat wij concrete invulling 
kunnen geven aan de door haar 
geformuleerde ambities. Maar vaak zijn 
wij ook zelf  initiatiefnemer. Initiëren wij 
zelf projecten. Een voorbeeld daarvan is 
de Averijhaven in IJmuiden, die we willen 
ombouwen naar een energiehaven. 
Hiervoor is recent een rapport openbaar 
gemaakt en overhandigd aan Elisabeth 
Post, gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland. Het verheugd mij te 
mogen constateren dat er heel veel 
steun is voor dit plan. Niet alleen vanuit 
het bedrijfsleven, maar zeker vanuit de 
diverse overheden. Deze transitie naar 
een duurzame energiehaven zorgt 
voor een grote impuls voor de offshore 
sector vóór de sluis.”

(Red.: meer over het rapport in de volgen  

de uitgave van OV)

Wat is een belangrijk speerpunt 
van AYOP?

“Wij willen het Noordzeekanaalgebied 

horizon kijken. Als bedrijf heb je daar 
geen tijd voor, maar als AYOP wel.”

Wat zijn de ontwikkelingen in de regio 
voor de olie en gassector?

“Op dat terrein ondernemen we zeker 
initiatieven. En vragen wij ons telkens 
weer af hoe wij die sector beter kunnen 
bedienen. Een voorbeeld daarvan is de 
behoefte van de olie- en gasoperators 
aan voorraadbeheer en –management. 
Dat is voortgekomen uit onze 
inventarisatie bij die bedrijven, daar 
gaan onze leden op inspelen. Ook voor 
drilling support-bedrijven willen we van 
toenemend belang zijn. Wij hebben op 
dat vlak al een behoorlijk aantal 
gerenommeerde bedrijven in de regio. 
Zij hebben zich hier gevestigd omdat 
vanuit de regio flexibel kan worden 
gehandeld. Hun activiteiten worden  
niet gestoord door reguliere activiteiten 
van operators. Dat aspect moeten we 
breder uitdragen. Evenals het gegeven 
dat wij de ruimte hebben om onderhoud 
en modificaties aan offshore-installatie-
platforms en schepen uit te voeren.  
Een goed voorbeeld is de IJmondhaven 
aan open zee. En als onze plannen met 
de energiehaven doorgaan, kunnen we 
ook daar in de toekomst booreilanden 
ontvangen voor het uitvoeren van 
onderhoud of verouderde platforms  
ontmantelen. Voor de olie- & gasindustrie 
zijn er dus volop mogelijkheden in 
IJmuiden en Amsterdam.”

AYOP AYOP

Wat betekent het dat AYOP haar 
dertigste verjaardag viert?

“Fantastisch dat AYOP al zo lang bestaat 
en dat we met z’n allen nog steeds  
zo enthousiast bezig zijn. Een 
netwerkorganisatie is natuurlijk alleen 
belangrijk als je enthousiaste leden hebt 
– en die heeft AYOP. Een aantal jaren 
terug telden we nog twintig leden,  
dat zijn er inmiddels 64.”

Hoe is het om voorzitter van AYOP te zijn?

“Heel interessant. Ik ben jaren directeur 
geweest van een onderneming actief in 

de offshore en destijds was mijn grootste 
zorg het binnenhalen van werk. In de rol 
van AYOP-voorzitter heb ik die zorg niet. 
Ik ben nu in de gelegenheid om over 
ideeën na te denken, over waar we in 
de toekomst naartoe willen.”

Wat biedt die toekomst?

“Naast olie en gas, veel wind. Daarmee 
kan de Noordzeekanaal-regio nog sterker 
worden. Net zoals we dertig jaar 
geleden sterk waren op het gebied van 
enkel en alleen olie en gas. De realiteit 
is helaas dat operators die actief zijn op 
het Nederlandse deel van de Noordzee 

minder gebruik zijn gaan maken van 
de faciliteiten die IJmuiden als zeehaven 
biedt. Hieraan liggen verschillende 
economische oorzaken ten grondslag. 
Gelukkig is die bedrijvigheid de 
afgelopen jaren weer toegenomen 
en diende zich tegelijkertijd ook de 
offshore-windenergie markt aan als 
potentiele gebruiker van de haven. 
Als AYOP hebben wij toen onmiddellijk 
onze focus verlegd. En met groot 
succes. Want bij het bouwen van 
windparken voor de Nederlandse kust 
speelt IJmuiden thans een belangrijke 
rol. Het is mooi om in die ontwikkeling 
een steentje te kunnen bijdragen.”

30 JAAR ACTIEF ALS NETWERKORGANISATIE

transitie naar 
duurzame energiehaven 
zorgt voor impuls

Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) 

is een netwerkorganisatie met 64 

(augustus 2015) leden, twee zeehavens 

en lokale autoriteiten die zich gezamenlijk 

richten op offshore energy. Opgericht in 

1985 heeft zij haar wortels in en rond 

het Noordzeekanaalgebied dat zich 

uitstrekt van IJmuiden naar Amsterdam. 

Ron Davio trad begin 2011 aan als 

voorzitter en was daarvoor jaren actief 

als bedrijfs- en vervolgens bestuurslid. 

Offshore Holland sprak met hem over

het heden en de toekomst.
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Ron Davio, voorzitter AYOP.

Gedeputeerde 

Elisabeth Post 

vindt de naam 

Energiehaven 

veel beter dan 

Averijhaven.  
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MuLtI WELL IntErVEntIOn CAMPAIGn 

Fugro’s dynamically positioned multi-purpose drilling, well intervention and 
geotechnical vessel, Fugro Synergy, is proving her capabilities on a multi well 
intervention campaign which recently started in the Gulf of Mexico. 
The campaign involves utilisation of a top tensioned 6 5/8” riser and coiled tubing, 
and fieldwork for the contract is being undertaken jointly by the Cross Group and 
Fugro. It employs the expertise of both organisations, providing a safe, efficient 
and cost-effective field-proven MODU (mobile offshore drilling unit).
The vessel was designed and built specifically for well intervention services, and 
with her impressive technical specification, Fugro Synergy truly complements 
MODU-based operations. Complete with a top tension riser system, this allows 
through-riser intervention activities. “The tower on Fugro Synergy allows us to 
run pipe, as opposed to either using a crane over the side, or running riser-less 
well intervention equipment,” explained Kevin Bosley, Managing Director at 
Fugro Drilling and Well Services.
“In the current industry climate ‘added value’ is of paramount importance, and Fugro 
Synergy certainly adds significant value to such client operations, together with our 

ability to deliver a flexible 
contracting strategy,” 
he continued. 
“The Cross Group’s 7-inch 
work-over riser packages 
are being run from Fugro 
Synergy, with both of 
our organisations 
focused on providing 
joint capabilities for 
a total light well 
intervention solution.”

Artist impression of 

the Fugro Synergy.

EErStE StrOOM 
LuCHtErDuInEn 

De eerste stroom van het nieuwe 
windpark in de Nederlandse Noordzee 
is afgenomen door NS. Windpark 
Eneco Luchterduinen ligt 23 km uit 
de kust bij Noordwijk en Zandvoort 
en is het eerste offshore windpark in 
zeven jaar dat wordt opgeleverd in 
Nederland. Half juni is de laatste van 
in totaal 43 turbines geplaatst. 
Vrijwel het volledige park produceert 
inmiddels elektriciteit voor het net. 
Vanaf 2018 neemt NS jaarlijks 100 
GWh stroom van Luchterduinen af. 
Dat is ongeveer 20% van het 
totale windpark.

OFFSHOrE rEnEWABLE COntrACt

DeepOcean has been awarded the inter array cable installation contract for the 
Bligh Bank Phase II Offshore Wind Farm offshore Belgium. Nobelwind NV is 
developing the Bligh Bank Phase II Offshore Wind Farm with fifty 3.3MW wind 
turbines offshore Belgium, with an estimated installed generating power of 165MW. 
The individual WTGs are to be connected in strings with 33kV inter-array cables, 
linking back to the Nobelwind Offshore High Voltage Substation (OHVS). From this 
point, an export cable will connect the Nobelwind OHVS to the existing 220kV 
Northwind OHVS. The offshore wind park will be constructed adjoining the existing 
phase of the aforementioned Bligh Bank concession, also known as Belwind I.

DeepOcean’s scope under this contract includes pre-lay surveys, pre-lay grapnel 
runs, installation and trenching of 50 array cables, design and supply of the cable 
protection systems, installation and trenching of a coupling cable between the 
Nobelwind and Belwind I OHVS, pull-in and trenching of the pre-installed 
Nobelwind export cable and all associated design and engineering activities. 

Cable termination and testing works, support and management is an option 
under the current contractual agreement. Design and Engineering works have 
already started. The offshore execution will start in Q3 2016 and run into Q4 2016. 
The optional termination and testing scope could run into Q2 2017.

”This award of array cables installation for Nobelwind is the first commitment for 
DeepOcean’s new chartered cable lay vessel currently being constructed by Damen 
Yard for delivery early 2016. Yet again DeepOcean’s experienced personnel prove 
our ability to find competitive solutions to be executed by our suite of subsea vessels 
and assets,” Ottar Maeland DeepOcean’s EVP Greater North Sea comments.

SAMEnWErkInG JAPAn

Holland Home of Wind Energy (HHWE) 
en de Japanse Wind Power Association 
(JWPA) hebben eind juni een 
samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend waarin is vastgelegd hoe 
beide partijen samen op zullen trekken 
om windenergie op zee verder te 
ontwikkelen in Nederland, Japan en 
mogelijk daar buiten.

Arjen Schutten, directeur van HHWE, 
verwacht veel van deze samenwerking: 
“De Japanse offshore windmarkt gaat 
de komende jaren explosief groeien en 
de Nederlanders kunnen hier met hun 
enorme offshore kennis en ervaring 
een bijdrage aan leveren. Wij zien deze 
samenwerking een eerste belangrijke 
stap. We merken dat het echt werkt. 
De eerste contracten lonken al.”

DeepOcean’s new cable lay vessel will be 

delivered early 2016.
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BurBO BAnk ExtEnSIOn

Van Oord heeft een contract getekend met het Deense Dong Energy voor de installatie 
van de funderingen voor het Britse offshore windpark Burbo Bank Extension. 
Van Oord installeert de 32 monopiles en transitiestukken voor het project. Daarnaast 
levert Van Oord de steenbescherming en brengt deze aan, en zorgt voor de logistiek 
tussen de Duitse, Deense en Britse havens waar de funderingen vandaan komen,  
en het windpark Burbo Bank Extension. De installatiewerkzaamheden zullen in de 
zomer van 2016 plaatsvinden.
Het windpark Burbo Bank Extension ligt 8 km 
voor de Britse kust in Liverpool Bay. De 32 
Vestas windturbines van elk 8 MW zullen 
uiteindelijk een vermogen leveren van in 
totaal 256 MW. Voor het installeren van de 
funderingen van het windpark Burbo Bank 
Extension zal Van Oord het hefschip Svanen 
inzetten. Voor de installatie worden de 
monopiles drijvend naar de Svanen op de 
installatielocatie gebracht. Deze zogenaamde 
'feeder-methode' is de afgelopen jaren steeds 
verder geoptimaliseerd, wat heeft geleid tot 
zeer efficiënte installatiecycli. De Svanen heeft 
op deze manier op succesvolle wijze al bijna 
500 funderingen voor offshore-windturbines 
geïnstalleerd.

               Archieffoto Svanen. 

MuLtIPLE SuBStAntIAL 
COntrACtS  

Lankhorst Mouldings has signed 
multiple contracts for Statoil’s Aasta 
Hansteen development. The company 
will supply VIV suppression strakes, 
distributed buckling mitigation 
buoyancy and a revolutionary new 
type of bend restrictor. 
Aasta Hansteen is the world’s largest 
spar hull, built by HHI in South Korea, 
moored in the Norwegian Sea at 
up to 1300 metres depth.

Sister company Lankhorst Ropes is 
supplying mooring ropes for the 
world’s largest spar. 

VIBrO LIFtInG tOOL

Mid July, during its first commercial application, the newly developed Vibro Lifting 
Tool (VLT) of Cape Holland has successfully installed 4 piles in up to 90m water  
depth in the UK sector of the Central North Sea approximately 200 km east of 
Aberdeen in license block 22/25a. This installation is part of the pre-piling project  
for the Culzean Wellhead Platform jacket which will be installed next year.  
The VLT was used as a stabbing tool to install all 4 piles in one sequence to stable 
depth through a template without any tool change. Negating the need for a tool 
change meant it was possible to install all 4 piles in just one 12 hour shift to the 
predicted penetration depths, which resulted in a significant time saving.

Cape Holland’s ceo Laurens de Neef commented: ”This is a major milestone for  
our company and has once again shown the potential of the VLT by demonstrating 
that this approach contributes to improved productivity and safety. It increases the 
pile installation rates by optimising crane handling operations with an added  
advantage of reducing the amount of required equipment on deck.“  
He added: “I am very proud of our team, who have worked extremely 
hard  over the past year to develop the VLT for its first application.”

Cape Holland’s Vibro Lifting Tool stabbed onto the final pile, ready for 

upending and lifting to the seabed 90m below.

PrEStIGIEuS PrOJECt 
VOOr VAn OOrD

Projectontwikkelaar Nakheel heeft  
Van Oord opdracht gegeven om het 
nieuwe waterfront van Deira Islands in 
Dubai aan te leggen. Het gebied Deira 
is in de periode 2005 en 2008 door 
Van Oord gebouwd. Het project Deira 
Islands wordt een nieuw waterfront 
van 15,3 km2 in Dubai. Deel van het 
werk voor Van Oord is het ontwikkelen 
van een 23,5 km kustlijn en golfbrekers.
Het gaat om een tweejarig contract 
voor 8,5 km strand, 3,5 km kademuur 
en 9,5 km steenbekleding voor 
twee van de vier Deira Islands. 
De werkzaamheden omvatten een 4 km 
lange kustlijn met ruimte voor ruim 
500 jachten en boten, op het zuidelijke 
eiland, dat een oppervlakte van 4,5 
km2 heeft. Daarnaast bouwt Van Oord 
golfbrekers over een lengte van 2 km 
om de nieuwe haven en stranden te 
beschermen. Het contract heeft een 
waarde van circa EUR 100 miljoen. 
Van Oord zet twee cutterzuigers in. 

Artist impression van Deira Islands.
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Programma Offshore WIND Conference 2015

Maandag	12	oktober
08.30	–	09.00		Welcoming	coffee
09.00	–	10.30		Opening	plenary	session:	Building	an	industry	without	borders
10.30	–	11.00		Refreshment	break
11.00	–	12.30		Morning	Breakout	Session	A:	Offshore	spatial	planning
11.00	–	12.30		Morning	Breakout	Session	B:	Operations	&	Maintenance	and	HSE
12.30	–	13.30		Networking	lunch
13.30	–	15.00		Afternoon	Breakout	Session	A:	Financing	and	insurance
13.30	–	15.00	Afternoon	Breakout	Session	B:	Construction	and	(Port)	Logistics
15.00	–	15.30		Refreshment	break
15.30	–	17.00		Closing	plenary	session:	Optimizing	stakeholder	cooperation
17.00	–	18.00		Networking	reception

Programma Offshore Energy  Exhibition & Conference 2015

Dinsdag	13	oktober
10:00	-	10:30		Official	Opening	
10:45	-	12:45		Technical	Session:	HPHT	Developments	
11:00	-	12:30		Keynotes:	Industry	Panel	
14:00	-	16:00		Technical	Session:	Technical	data	management	
14:00	-	16:00		Keynotes:	Human	Capital	Panel	
14:00	-	16:00		Technical	Session:	Supply	chain	optimization	

Wednesday	14	oktober
09:45	-	11:45		Technical	Session:	Offshore	safety	
10:00	-	12:00		Keynotes:	Drilling	&	Dollars	Panel	
12:30	-	14:30		Technical	Session:	Risks	and	rewards	in	challenging	jurisdictions	
12:30	-	18:00		Special	event:	Marine	energy:	status,	vision	and	roadmap	
12:30	-	14:30		Technical	Session:	Well	intervention	vessels	
15:15	-	17:15		Technical	Session:	Decommissioning	
15:15	-	17:15		Technical	Session:	Subsea	processing

Environment-gedeelte richt zich vooral op 
het humane deel van dit vakgebied. Met 
bijdragen van  Managing Director van 
Outsmart Asset Managment, Dennis 
Schiricke, Development Manager Peter 
Robert van Damen Shipyards en Albert 
van der Hem, partner bij Blix Consultancy 
BV biedt deze sessie een geweldige line-
up. Het gevarieerde conferentieprogramma 
van OWC op maandag 12 oktober wordt 
gecomplementeerd door onderwerpen als 
Spatial Plannings, Financing & Insurance, 
(Port) Logistics en Optimizing Stakeholder 
Cooperation. 

offshore energy 2015
Iedereen die zich inschrijft voor de 
Offshore WIND Conference krijgt 
automatisch toegang tot de Offshore 
Energy Exhibition & Conference 2015 
(OEEC), een van de belangrijkste 
evenementen op het gebied van 
alle facetten van de offshore energy. 
Op dinsdag en woensdag 13 en 14 
oktober zullen in de Amsterdam RAI 
meer dan 13.500 unieke bezoekers en 
650 exposanten uit meer dan 80 
verschillende landen samenkomen om 
in de ontwikkelingen en veranderingen 
van de gehele offshore energiesector 
te duiken. De perfecte combinatie 
om informatie op alle levels van 
energievoorziening te verzamelen. 

Naast de enorme exhibitie, die maar liefst 
vier zalen in de RAI beslaat met een totale 
oppervlakte van 23000m², biedt Offshore 
Energy 2015 een uitgebreid 
conferentieprogramma, waarin 
verschillende elementen uit de offshore-
sector worden behandeld. Zoals 
bijvoorbeeld een technische sessie over 
marine energy, ook wel ocean energy 
genoemd. Energie die niet alleen gehaald 
wordt uit golven en getijden, maar  
ook van het zoutgehalte en de 
temperatuurverschillen in de oceaan.  
Het water in de oceaan is altijd in 
beweging en dit kan worden omgezet  
 in grote hoeveelheden bruikbare energie. 
Een vorm van energiewinning die 
misschien nog in de kinderschoenen staat, 
maar die grote potentie heeft. Niet alleen 
qua kosten, maar ook omdat marine 
energy het milieu minder belast. 

Ook meer overkoepelende onderwerpen 
komen in het programma aan bod. Zo 
gaat Matthias Harting van Shell in op de 
negatieve effecten van slecht technical 
data management. Andere nieuwe 
onderwerpen in het conferentie-
programma dit jaar zijn Well Intervention 
Vessels, een sessie geleid door Peter 
Zoeteman van Netherlands Maritime 
Technology , Offshore Safety, waar  
George Galloway van WellSpec de 
discussie leidt en  HP/HT Drilling. 
Bovendien keren Decommissioning en 
Drilling & Dollars terug op de agenda.

BEURZEN BEURZEN

Hoewel het voor bedrijven niet nieuw is 
om te investeren in groene energy, lijkt 
deze vorm van schonere energie sneller 
te groeien dan ooit. De IEA berichtte zelfs 
onlangs dat binnen 15 jaar het gebruik 
van kolen, kernenergie en natuurlijk gas  
als belangrijkste bron van energie voorbij 
wordt gestreefd door renewable energie. 
Deze ontwikkeling is in lijn met de 
doelstelling van bijvoorbeeld de Europese 
Unie. De EU heeft zich ten doel gesteld 
om in 2020 tenminste 20% groene 
energie te produceren en het lijkt erop 
alsof de Europese unie als geheel dit ook 
gaat verwezenlijken. Windenergie is 
momenteel koploper onder de renewables 
in de offshore energy-sector. De totale 
wereldwijde windcapaciteit was in 
2014 7GW en verwacht wordt dat 
dit zal groeien naar 140GW in 2040. 
De komende jaren zullen op verschillende 
locaties dan ook vele nieuwe projecten 
worden gerealiseerd.

china
China mag dan worden beschouwd als 
een conservatief land, op het gebied van 
windenergie is het duidelijk een kracht 
waar rekening mee gehouden moet 
worden. De regering gaf al meer dan 80 
miljard dollar uit aan nieuwe renewable 
energievoorzieningen. China neemt 
daarmee een grote voorsprong op 
bijvoorbeeld de EU ($46 miljard), Japan 
($37 miljard) en de Verenigde Staten ($34 
miljard). Maria van der Hoeven, directeur 
van de International Energy Agency, liet 
BBC News onlangs weten: “China is nu 

de grootste markt op het gebied van 
windenergie. Het aandeel renewable 
energie in het land is gestegen van bijna 
niets 10 jaar geleden naar 25% nu. 
Dit zijn belangrijke signalen dat China 
de goede kant op koerst.” Tijdens de 
Offshore WIND Conference 2015, 12 
oktober in de Amsterdam RAI, zal de 
focus liggen op hoe de toekomst er uit 
zal gaan zien. En vooral hoe de laatste 
ontwikkelingen en mogelijkheden 
optimaal kunnen worden benut 

breakout sessions
Voor een snelle en optimale realisatie van 
nieuwe offshore projecten op het gebied 
van renewable energy en de daarbij 
behorende infrastructuur, is op verschillende 
niveaus een internationale samenwerking 
noodzakelijk. Tijdens de openingssessie 
op Offshore WIND 2015 zullen experts uit 
de industrie proberen mogelijke oplossingen 
te vinden om over grenzen heen te kijken, 
In het geval van offshore windenergie 
geldt dit niet alleen geografische grenzen, 
maar ook de grenzen in de hoofden van 
de besluitvormers. Een van de prominente 
sprekers is Jim Craig, CEO van Ampelmann 
Operations. Hij zal vooral ingaan op  de 
vraag wat er geleerd kan worden van de 
olie- & gasindustrie. Deze sessie zal 
worden gecomplementeerd door Martin 
Ars, Project Development Manager at 
Vattenfall en Erik Zigterman, Senior 
Advisor bij Royal Haskoning DHV. Zij 
zullen zich buigen over hoe de eerste 
internationale samenwerkingen in de 
offshore-industrie tot stand kunnen 

komen en waar op gelet moet worden 
tijdens de planning en ontwikkeling 
van (nieuwe) projecten. 

Geweldige line-up 
Een ander nieuw en actueel onderwerp 
tijdens Offshore WIND 2015 is Operations 
& Maintenance en Health, Safety and 
Environment. Tijdens deze  breakout-
sessie worden twee onderwerpen 
behandeld. Op het gebied van Operations 
& Maintenance wordt vooral gekeken 
naar hoe het meest effectief gewerkt 
kan worden. Het Health, Safety and 

OFFSHORE ENERGY EN OFFSHORE WIND BEURS IN RAI AMSTERDAM

Waar ligt de toekomst 
van de offshore energie?

Volgens de International Energy 

Agency (IEA) zal de vraag naar 

energie in 2040 met bijna 40% 

stijgen. Dit als gevolg van de 

groeiende wereldbevolking. 

Tegelijkertijd staat de energie-

industrie voor een grote uitdaging, 

aangezien de klimaatveranderingen 

het noodzakelijk maken dat de 

uitstoot van broeikasgassen verder 

wordt teruggedrongen.  Het komt 

dan ook zeker niet als een verrassing 

dat alternatieve schone energie een 

steeds belangrijkere rol gaat spelen 

in de wereldwijde energievoorziening. 

Dit is een van de redenen waarom  

op 12 oktober Offshore WIND 

Conference (OWC)  2015 plaatsvindt 

in de Amsterdam RAI. Het thema van 

de zesde editie van de Offshore 

WIND Conference is “Building an 

industry without borders”. Een 

thema met als doel zowel het 

bevorderen van de internationale 

samenwerking als het oprekken  

van mentale en juridische grenzen. 

Op deze manier kan worden ontdekt 

hoe de groei van de industrie beter 

kan worden gepromoot.  
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publieke opinie
Het wordt voor bedrijven in de offshore-
sector steeds duidelijker dat er veel te 
winnen valt op het gebied van renewable 
energy. In een interview met Blue & Green 
Tomorrow sprak Ben van Beurden, CEO 
van Royal Dutch Shell, over de noodzaak 
om meer te investeren in renewable 
energy: “In een wereld waar, zoals we 
onlangs hoorden, Saoedi Arabië de 
ambitie heeft om een grote kracht in 
zonne- en windenergie te worden, 
kunnen we een toekomst die volledig gaat 

bestaan uit renewable energy niet 
negeren.” Ook wil hij alle OPEC-leden 
aanmoedigen om deze ontwikkelingen 
bijzonder serieus te nemen: “Als we  
niets doen zal de publieke opinie binnen 
een jaar of twintig onvergeeflijk zijn.” 
Offshore WIND Conference 2015 en 
Offshore Energy Exhibition & Conference 
2015 willen actuele vraagstukken 
behandelen en duidelijke antwoorden 
verstrekken. Bekijk de volledige 
conferentieprogramma’s of registreer je 
nu op www.offshorewindconference.biz  

De RAI in Amsterdam.
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CurSuS ‘OLIE En GAS VAnAF DE BrOn’

Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar voor de cursus  
‘Olie en gas vanaf de bron’, meld u nu aan!

Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet- 
technische cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan,  
hoe zij worden gevonden en gewonnen en hoe de sector in  
elkaar zit. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan veel 
gebruikte terminologie. Voor meer informatie of een aanmeld-
formulier kunt u een e-mail sturen aan info@iro.nl of contact 
opnemen met IRO via telefoonnummer 079-3411981.  
De cursus vindt plaats op de werf bij Keppel Verolme. 

Bij deelname aan de cursus zijn persoonlijke beschermingsmiddelen 
(helm, veiligheidsbril en -schoenen) verplicht.

De volgende cursusdata voor 2015 zijn gepland:

•	 16	+	17	september	 ENG
•	 13	+	14	oktober	 NL
•	 17	+	18	november		 ENG
•	 8	+	9	december	 NL

BEHOuD OPLEIDInG HBO MInOr  
OLIE & GAS In DEn HELDEr 

In september start in Den Helder voor het vijfde jaar de opleiding 
HBO minor Olie & Gas. Dat wordt mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van de gemeente en de Nederlandse Olie 
en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA). Beide 
organisaties dragen bij met 15.000 euro. Daarmee wordt 
invulling gegeven aan één van de stadsambities: het naar 
Den Helder halen en behouden van hoger onderwijs.

De Maritime Campus Netherlands (MCN) organiseert deze 
opleiding in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool 
 in Leeuwarden en regionale offshore bedrijven. Ook IRO is  
betrokken bij het reilen en zeilen van de opleiding, evenals  
meerdere IRO leden, door middel van het geven van gastcolleges 
en het aanbieden van stageplaatsen. Zowel studenten als 
werknemers uit de offshore sector kunnen zich met deze  
HBO studie bekwamen in offshore operations. Er heerst een 
structureel personeelstekort in de Nederlandse offshore sector, 
met deze opleiding kan het tekort worden terug gedrongen. 

De geldelijke steun is nodig om de meerkosten te financieren  
die gemaakt worden voor het organiseren van de opleiding in 
Den Helder in plaats van in Leeuwarden, de thuisbasis van de 
Hogeschool. Voorheen kwamen deze gelden uit het programma 
van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)  
dat inmiddels is voltooid. 

Het belang van deze opleiding voor Den Helder is groot. 
Om een aantal redenen:

•    Het maritieme/offshore bedrijfsleven in Den Helder heeft  
dringend passend opgeleid technisch personeel nodig

•   Het draagt bij aan de kracht en ontwikkeling  van de haven

•   Het draagt bij aan de lokale economische structuurversterking 

•   Goed opgeleide mensen zijn goed voor de regionale arbeidsmarkt

HBO OFFSHOrE nEtWOrk

De Nederlandse Offshore industrie is een sterke, ondernemende 
en innoverende branche op wereldniveau. Nederlandse bedrijven 
zijn toonaangevend zowel bij het ontwerpen van olie- en gasin-
stallaties, boorplatformen, hijsinstallaties en pijplegsystemen,  
als bij het leggen van kabels en pijpen op de zeebodem, het 
baggeren en het plaatsen van windmolens op zee. Drie  
hogescholen hebben in nauwe samenwerking met de branche 
organisaties IRO en NOGEPA het ‘HBO Offshore Network’ in 
2012 opgericht. De intentie van dit netwerk is om gezamenlijk 
meer studenten met de juiste kwalificaties voor de Nederlandse 
Offshore en Olie & Gas branche op te leiden. De vraag naar  
afgestudeerde hbo-ingenieurs voor deze branche is groot en  
zal, naar verwachting, de komende jaren nog verder groeien.  
De Nederlandse Offshore industrie is toonaangevend in de  
wereld. De meeste HBO studenten weten dat helaas niet.  
Het Network zet de Offshore bij studenten op de kaart.

krachten bundelen 
Er bestond tot nu toe geen gestructureerde samenwerking en 
afstemming tussen hogescholen die studenten opleiden voor 
functies binnen de offshore of olie- en  gaswinning. Iedere 
school stelt tot nu toe zijn eigen curriculum vast en zoekt zijn  
eigen weg in de branche. Ook voor bedrijven is dit lastig.  
Willen bedrijven actief  participeren in het onderwijs, dan moet 
met iedere hogeschool apart een relatie worden opgebouwd. 
Met dit netwerk willen de branche organisaties en de  
aangesloten scholen de krachten bundelen. 

participerende opleidingen - minor programma

Minor Offshore Engineering Avans Hogeschool, 
’s-Hertogenbosch
Het bijzondere aan deze Minor is dat alle vakken worden  
gegeven door professionals van deze bedrijven. Ook alle projecten 
zijn actuele vraagstukken uit het offshore bedrijfsleven. 
Onderwerpen die in de vorm van praktijkcases de revue passeren 
zijn het ontwerpen, analyseren, simuleren, besturen en  
automatiseren van grote (offshore) installaties. Er wordt je  
een blik gegund in de wereld van grote constructies, zwaar  
offshore transport, hijsoperaties en windmolenplaatsing,  
positioneerregelsystemen en energietechniek.

Minor Offshore & Constructions, Hogeschool Rotterdam
Deze minor houdt zich bezig met het analyseren en oplossen 
van innovatieve, uitdagende onderzoek- en ontwerpvraagstukken 
op het gebied van constructies, hijs- en hefwerktuigen, systemen 
en aandrijvingen in de offshore sector, welke geconcentreerd is 
in de Rotterdamse haven. Je leert constructieve uitdagingen  

HBO Offshore Network

De Nederlandse Offshore industrie is een 
sterke, ondernemende en innoverende 
branche op wereldniveau. Nederlandse 
bedrijven zijn toonaangevend  zowel bij 
het ontwerpen van olie- en gasinstallaties, 
boorplatformen, hijsinstallaties en pijpleg-
systemen, als bij het leggen van grote kabels 
en pijpen op de zeebodem, het baggeren en 
het plaatsen van windmolens op zee.

Drie hogescholen hebben in nauwe samen-
werking met de branche organisaties IRO 
en NOGEPA het “HBO Offshore Network” 
opgericht. De intentie van dit netwerk is om 
gezamenlijk meer studenten met de juiste 
kwalificaties voor de Nederlandse Offshore 
en Olie & Gas branche op te leiden. De vraag 
naar afgestudeerde hbo-ingenieurs voor deze 
branche is groot en zal, naar verwachting, 
de komende jaren nog verder groeien. 
De Nederlandse Offshore industrie is toon-
aangevend in de wereld. De meeste HBO 
studenten weten dat helaas niet. Wij zetten 
de Offshore bij studenten op de kaart.

Krachten bundelen 
door samenwerking

Er bestond tot nu toe geen gestructureerde 
samenwerking en afstemming tussen hoge-
scholen die studenten opleiden voor functies 
binnen de offshore of olie- en gaswinning. 
Iedere school stelt tot nu toe zijn eigen 
curriculum vast en zoekt zijn eigen weg in 
de branche. Ook voor bedrijven is dit lastig. 
Willen bedrijven actief participeren in het 
onderwijs, dan moet met iedere hogeschool 
apart een relatie worden opgebouwd. Met 
dit netwerk willen de branche organisaties 
en de aangesloten scholen de krachten 
bundelen. 

De zoektocht naar goed 
opgeleide medewerkers

“Het gebrek aan goed opgeleide medewer-
kers is de belangrijkste beperking voor de 
groei van de Offshore industrie”, zei Goof 
Hamers van IHC op de Offshore Energy 
Conference van 23 oktober 2012, in 
Amsterdam. Dit is mede een reden waarom 
het netwerk is opgericht. De initiatiefnemers 
zijn opleidingen die al een aantal jaren 
“state of the art” onderwijs geven in nauwe 
samenwerking met het bedrijfsleven. 

In elk van de opleidingen worden theorie en 
praktijk aan elkaar gekoppeld, door middel 
van innovatieve, uitdagende onderzoek- en 
ontwerpvraagstukken uit de praktijk. Deze 
vraagstukken worden aangeleverd door 
de deelnemende bedrijven uit de Offshore 
en Olie & Gas branche. Studenten werken 
samen met bedrijven in (multidisciplinaire) 
projecten aan praktische oplossingen. 
Studenten komen zo direct in contact met 
ontwerp- en operationele afdelingen van 
bedrijven en kunnen op deze manier toetsen 
of ze passen in de offshore industrie of 
bij bedrijven die actief zijn in de olie en 

gaswinning. Zij maken kennis met uiteen-
lopende bedrijven en krijgen zo een ant-
woord op de vragen: “Is deze industrie iets 
voor mij?” en “Bij welk bedrijf pas ik en in 
welke functie?” Door de intensieve samen-
werking met bedrijven gedurende de 
opleiding, ontstaat er al vroeg een band 
tussen bedrijf en student. Dit is een 
win-win situatie voor beide partijen.

Meer dan 30 van de grootste Nederlandse 
Offshore bedrijven investeren intensief in de 
opleidingen van het netwerk. Als uw bedrijf 
dat ook doet, dan kunt ook u precies die 
studenten benaderen, die het beste passen 
bij uw toekomstplannen. Door een eerste 
kennismaking tijdens het uitvoeren van
projecten in uw bedrijf, leert u de student 
goed kennen. Als dit leidt tot een aanbieding, 
dan weet u vrijwel zeker dat de kandidaat 
past bij uw bedrijf en de functie. Bovendien 
is hij of zij door projecten en afstudeerwerk 
veel sneller effectief inzetbaar. Een aanpak die 
zich volledig heeft bewezen.

Wilt u actief participeren in 
het Offshore onderwijs? 
Sluit u dan aan bij het HBO 
Offshore Network!

HBO OffsHOre netwOrk

HBO OFFSHORE 
NETWORK

Wij laten studenten de unieke 
kansen ervaren binnen 
de Nederlandse Offshore.

De Offshore industrie en de olie- 
en gasbedrijven vragen de beste 
technici en scheepsbemanning. 
Wij leiden ze op!

Zoekt u goed opgeleide HBO-ingenieurs 
in de Offshore industrie? 

In de Offshore Industrie is de vraag naar hbo-ingenieurs 

groot. Wilt u de beste hbo-ingenieurs in deze branche? 

Werk dan samen met het HBO Offshore Network.

GO-AHEAD FOr kOOYPunt III 

In presence of around 
150 attendees, the 
official go-ahead for 
the construction of 
a new part of the 
Kooypunt industrial 
estate was given. This 
happened during the 
port stakeholders' 
meeting of Port of 
Den Helder (PODH) 
and the Harbour and 
Shipping Association 
(Haven- en Scheepvaart 
Vereniging/HSV). This 
new development is 
known as  Kooypunt III. 

Director Piet-Hein Kolff of NV Port of Den Helder: "There is growing demand for 
plots of land among companies that wish to set up in business in Den Helder. 
This is partly attributable to the increasing number of offshore and maritime 
businesses that are interested in Den Helder and partly attributable to growth 
in the port's activities. So the planned expansion in the form of the Kooypunt III 
business estate is an essential step."

OrAnJE-nASSAu EnErGIE 
COMPLEtES ACquISItIOn 

Amsterdam based Oil and Gas producer 
Oranje-Nassau Energie (ONE) announced 
the successful completion of the 
acquisition of a 50 per cent interest in 
the Sean field. ONE has taken over 
operatorship of the Sean platform  
from Shell on 1 June 2015 and has 
opened an office in Norwich to support 
its operations. The Sean field is located  
in the UK’s Southern North Sea.  
The remaining 50 per cent interest in the 
field is held by SSE E&P UK Limited.
The acquisition, which increases ONE’s 
total production to over 20 kboe/d, 
marks ONE’s entry into the UK sector  
as an operator.  Commenting on the 
completion of the deal, Alexander 
Berger, Oranje Nassue Energie’s CEO, 
said: “Our ambition is to become  
the preferred Southern and Central 
North Sea operator. We are optimistic 
about the growth prospects of  
the Sean area." 

SECOnD MOnOPOLE GrIPPEr

Breman Machinery delivered a second Monopile Gripper on behalf of 
Van Oord Ship Management.

After success with the first gripper, Van Oord ordered a second gripper by the end 
of October 2014. The second gripper, measuring 14,5x29x13,5m and with 
a weight of 560 mT was assembled and tested at Bremans facility in IJmuiden. 
This new facility, built in 2013, is located in the port of IJmuiden and has an 
open connection to the North Sea. The gripper was partially welded, machined 
and painted at Bremans facility in Genemuiden.  

To reach a short delivery time like on this gripper, Breman Machinery re-examined 
the whole production process of Gripper 1.0 and made, wherever possible, changes 
to improve the quality and shorten the lead time. This resulted into a high quality 
product and a satisfied customer.

The gripper wat tested at Bremans facility in IJmuiden.

ACCESS SOLutIOn 
FOr ACtA OrIOn 

Ampelmann has been contracted by 
Acta Marine for its newbuild wind farm 
support vessel, the Acta Orion; a vessel 
designed for optimal crew comfort and 
increased uptime. An important factor 
in the vessel’s capabilities is the inclusion 
of Ampelmann’s motion compensated 
gangway. The Ampelmann gangway 
provides a stable platform in sea states 
of up to 2.5m Hs to ensure safe, efficient 
and reliable transfers of personnel to 
and from the wind turbines.

In addition, Ampelmann, in close 
collaboration with Acta Marine, has 
developed a fully motion compensated 
cargo solution to enable the transfer of 
cargo and equipment weighing up to 
300 KG to the wind turbine without the 
need for a crane - a revolutionary step 
in the industry.

The Acta Orion will initially work as 
service vessel to the offshore wind 
industry with the first project being the 
construction of the Gemini Offshore 
Wind Park 55km north of the Dutch 
island of Schiermonnikoog. The 
combination of the vessel with an 
Ampelmann system meets the tough 
requirements of working for extended 
periods in the North Sea far from shore.

Pieter Kos the Municipal Alderman of Den Helder (left) 

and Piet-Hein Kolff (foto: PressOffshore).
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om te zetten in creatieve, innovatieve, duurzame en technisch 
haalbare oplossingen. Door nieuwe ontwikkelingen binnen  
de offshore markt ben je veelal grensverleggend bezig.

Minor Oil & Gas, NHL Leeuwarden, Maritime Campus 
Netherlands (MCN), Den Helder
De olie- en gasproducerende bedrijven staan centraal in deze 
minor. Zij zijn verantwoordelijk voor de hele levensfase van een 
bron. In deze minor wordt die levensfase gevolgd. Onder andere 
zoeken, boren, produceren en uiteraard veiligheid. De minor is 
samen met de olie- en gasindustrie ontwikkeld. In Den Helder, 
de ‘hoofdstad’ van de Noordzee, verzorgen professionals uit 
deze industrie de meeste lessen. Je hebt dan ook intensief  
contact met het werkveld en volop carrièrekansen.

Minor Offshore Operations and Dredging, Maritiem 
Instituut Willem Barentsz (MIWB), Terschelling
Deze minor heeft als doel om je voor te bereiden op functies aan 
boord van verschillende offshore- en baggervaartuigen. Er is een 
keuze mogelijk tussen een nautische of technische variant. In 
beiden staan modules op het gebied van projectmanagement  
en veiligheid op het programma. Bij de nautische variant komen 
belading, dynamic positioning, anchor handling, hydrografie  
en de stabiliteit van MODU’s en sleephoppervaartuigen aan de 
orde. De technische variant omvat gasturbines, hydrauliek, 
hoogspanning, elektrische aandrijvingen, environment and  
technology en baggersystemen.

major programma

major petrochemie & offshore, nhl leeuwarden
In de petrochemie en offshore branche voorzie je de hele wereld 
van energie. Als afgestudeerde houd je je bezig met het zoeken, 
produceren en bewerken van olie en gas, onderzoek je toepas-
singen of ben je actief in de rampenbestrijding. Door middel  
van projectonderwijs ben je vanaf je eerste studiedag al bezig 
met het vakgebied. In je stages ben je dan ook direct inzetbaar 
in interessante projecten, die meestal doorlopen in een baan.

major maritiem officier, maritiem instituut Willem 
barentsz (miWb), terschelling
De zeevaartschool op Terschelling bestaat al meer dan 135 jaar. 
Maritiem Officier is een combinatie van de opleidingen voor 
stuurman en werktuigkundige. Je kunt dus in beide disciplines 
gaan varen, maar je kunt je tijdens de opleiding specialiseren  
in het vakgebied wat je voorkeur heeft. Met name voor de 
MBO-doorstroom is het ook mogelijk om meteen al te kiezen 
voor de nautische of technische kant.

major ocean technology, maritiem instituut Willem 
barentsz (miWb)
Sinds 2002 is deze opleiding ondergebracht bij het MIWB 
op Terschelling. Havens aanleggen olieplatforms bouwen 
of pijpleidingen aanleggen op de bodem van de oceaan. 
Geen van deze projecten kan van start gaan zonder de 
metingen van een hydrograaf. Ocean Technology leid je op 
tot hydrographic surveyor. Dit houdt in dat je hydrografische 
metingen verricht en de waterbodem in kaart brengt.

major maritieme techniek/scheepsbouwkunde,  
nhl leeuwarden
Wanneer je kleine bootjes of grote schepen ziet varen dan klopt 
alles: de vorm, de drijfkracht, de afmetingen, de kleur en het 
materiaal. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar voordat een schip 
het water in gaat, is er al een heel proces aan voorafgegaan. 
Van een grove schets werk je steeds gedetailleerder naar het  
bestek, het definitieve plan van waaruit een schip wordt  
gebouwd. Je leert hier alles over tijdens de opleiding Maritieme 
Techniek/Scheepsbouwkunde. 

sYmposium op 5 noVember 2015

Op 5 november 2015 wordt het Offshore Network 
symposium georganiseerd op de Noordelijke 
Hogeschool in Leeuwarden. Van de deelnemende 
scholen komen zo’n 250 studenten en werknemers 
van bedrijven bij elkaar. Dit jaar is het onderwerp 
Sustainable Offshore Technology waarbij de studenten 
lezingen krijgen van vooraanstaande sprekers zoals 
Edward Heerema van Allseas.

MArItIEM MuSEuM ZOEkt VOOrWErPEn!

Het ontwerp van de nieuw te bouwen Offshore Experience in 
het Maritiem Museum Rotterdam is in een nieuwe fase beland. 
De basis voor het inhoudelijke verhaal staat. De centrale thema’s 
zijn bepaald. Het is tijd om dit verhaal te illustreren met modellen 
die straks de ruggengraat vormen van de Offshore Experience. 
De komende tijd bezoekt conservator Wouter Heijveld een groot 
aantal bedrijven op zoek naar deze modellen van schepen en 
platforms, interessante animaties, sprekend beeldmateriaal en 
indrukwekkende simulaties. 

Maar ook ‘echte’ objecten staan op ons verlanglijstje. Zo zouden 
we heel graag een ROV tonen of andere voorwerpen die daad-
werkelijk in de industrie worden gebruikt. Heeft u nog iets wat 
zeker niet mag ontbreken in onze expositie? 
Wij horen het graag van u! U kunt Wouter bereiken via mail: 
w.heijveld@maritiemmuseum.nl.

DutCH MArInE rOWInG CHALLEnGE 
ZOEkt SuPPOrtErS

Tijdens de Wereldhavendagen te Rotterdam op 5 september 
2015 zullen ruim 140 mariniers in roeisloepen onder de 
Erasmusbrug beginnen aan een monstertocht naar Engeland. 
Van Rotterdam gaat de tocht eerst naar Vlissingen (waar  
oprichter van het Korps Mariniers Michiel A. de Ruyter geboren 
is) alvorens de Noordzee wordt overgestoken. Vanuit Vlissingen 
zal de oversteek over de Noordzee worden gemaakt naar 
Sheerness. Onderweg dienen de twee drukst bevaren  
scheepvaartroutes ter wereld overgestoken te worden.  
Vanaf de monding van de Thames bij Sheerness wordt er 

richting Londen verder de rivier opgeroeid tot aan de Tower 
Bridge. Daar aangekomen zal er gelijk met alle sloepen worden  
meegedaan aan het grootste roei evenement ter wereld;  
The Great River Race!

Met dit initiatief wil de DMCR fondsen werven om (oud)  
mariniers te steunen die na een uitzending in de knel zijn  
gekomen bij het verwerken van traumatische ervaringen.  
Meer informatie over de Dutch Marine Rowing Challenge en 
mogelijkheden om steunen kunt u vinden op www.dmcr.nl. 

OFFSHOrE EnErGY ExHIBItIOn & 
COnFErEnCE 

Dinsdag 13 en woensdag 14 oktober 2015 vindt de 8e editie 
van Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) plaats in 
Amsterdam RAI. OEEC is de snelst groeiende bijeenkomst voor 
professionals uit de offshore industrie. Het jaarlijks terugkerende 
evenement vormt een zakelijk platform voor meer dan 13.500 
bezoekers en 650 bedrijven uit de offshore energie markt die  
tijdens deze twee dagen hun producten en diensten presenteren. 
Gelijktijdig behandelt het uitgebreide conferentieprogramma 
technische, operationele en commerciële uitdagingen die spelen 
in de industrie. Tijdens de technische sessies, C-level panels en 
master classes delen sprekers en het aanwezige publiek inzichten 
en ervaringen met betrekking tot de continue veranderende 

markt. Deelname als exposant aan Offshore Energy is nog steeds 
mogelijk, meer informatie is te vinden op www.offshore-energy.
biz	of	neem	contact	op	via	+31	10	2092600.	IRO	en	NOGEPA	
zijn met een informatiestand aanwezig op de beurs.

EurOPOrt 2015

Van 3-6 november 2015 is Europort, georganiseerd in wereld- 
havenstad Rotterdam, de internationale ontmoetingsplaats voor 
innovatieve technologie en complexe scheepsbouw. In een straal 
van 200 kilometer zijn de grootste havens van Europa, offshore- 
en baggerbedrijven, bouwers van superjachten en vele scheeps-
werven actief. Zij werken nauw samen met gerenommeerde  
onderzoekscentra, toeleveranciers en talrijke reders. Europort heeft 
een sterke focus op special purpose schepen, inclusief offshore-, 
bagger-, constructie-, marine-, binnenvaart- en visserijschepen en 
megajachten. Met circa 30.000 professionele bezoekers en 1.100 
exposanten behoort Europort tot ’s werelds belangrijkste maritieme 
ontmoetingsplaatsen. Europort 2015 biedt een omvangrijk c 
ongres- en seminarprogramma die bezoekers de mogelijkheid 
geeft om zich te verdiepen in specifieke vraagstukken en actuele 
thema’s in de maritieme industrie. De 4 hoofdthema’s zijn:  
technologisch leiderschap, ship efficiency, nieuwe marktkansen en 
human capital. Meer informatie is te vinden op www.europort.nl. 
IRO staat met een informatiestand op deze beurs.

IrO kALEnDEr 2015 / 2016

Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact opnemen met IRO via info@iro.nl of telefoonn 079-3411981.

15 oktober 2015

iro-kiVi biJeenkomst

ROTTERDAM

18 noVember 2015

alGemene ledenVerGaderinG

ROTTERDAM

3 december 2015

iro innoVatieseminar

NOORDWIJK

12 Januari 2016 

nieuWJaarsreceptie  

DEN HAAG

otc brasil, rio de Janeiro, 27-29 oktober 2015
Uitverkocht.

adipec, abu dhabi, 9-12 noVember 2015
Uitverkocht. 

otc houston, 2-5 mei 2016
Uitverkocht. 

oFFshore northern seas, staVanGer, 
29 auGustus-1 september 2016
De inschrijving start half september.

osea, sinGapore, 29 noVember-2 december 2016
De inschrijving start in september.

 

DEELnAME BEurZEn/HAnDELSMISSIES

Deelname in een Holland Paviljoen of aan handelsmissies staat 
open voor IRO leden en niet-leden. Bovenstaande activiteiten 
zullen alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.

Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem 
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl  
of telefoonnummer 079 - 341 19 81.

Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies, 
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of telefoon-
nummer 079 - 341 19 81.

BEurSGEnOtEErDBEurSPrOGrAMMA 2015

27-29 oktober 2015 otc brasil   

 RIO DE JANEIRO, BRAZILIë

9-12 noVember 2015 adipec 

 ABU DHABI, VAE

22-25 maart 2016 otc asia 

 KUALA LUMPUR, MALEISIë

2-5 mei 2016 otc houston 

 HOUSTON, VS

29 AUG – 1 SEPT 2016 OFFSHORE NORTHERN SEAS  

 STAVANGER, NOORWEGEN

noVember 2016 adipec 

 ABU DHABI

29 noV – 2 dec 216 osea 

 SINGAPORE

Deze pagina’s bevatten nieuws van IRO, Branchevereniging voor de 

Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie en haar leden.

Adres : Boompjes 40 (Willemswerf)  

  13th floor 3011 XB  Rotterdam

Postadres : Postbus 390

  3000 AJ  Rotterdam

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl
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MAXIMATOR

MAXIMATOR

MAXIMATOR

www.maximator.nl

Vageri Electrical &  
Instrumentation B.V.
Postbus 125
3360 AC  SLIEDRECHT
Tel.:  +31 (0)184 433900  
Fax:  +31 (0)184 433999
E-mail: vageri@vageri.nl

 www.vageri.nl

TES TAP PAR A TUURELEcTROTEcHNIEK TES TAP PAR A TUUR

Resato International is one of
the leading manufacturers in
the field of high pressure
technology. As a result of 20
years of experience Resato has
grown to become an intelligence 
centre for the development, 
production and application of
high pressure systems, especially
for the oil and gas industry.

Oil- and gas field equipment
• Well head control panels
• BOP control units
• Chemical injection units 
Test & control equipment
• Mobile air driven pump units
•  Mobile air driven gas booster units
• Workshop pressure test units
Pumps & gas boosters
• Air driven pumps
• Air driven gas boosters
• Hand pumps & spindle pumps
Rental equipment
• Air driven pump units
• Air driven gas boosters
•  High pressure hoses

Resato International BV
1e Energieweg 13
9301 LK  RODEN
Tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
E-mail: hpsales@resato.com
www.resato.com

Wilt u adverteren?
Bel Maarten de Wit  
023 571 47 45

RedWave is a specialized 
service provider for personnel  
and offers employment to over 
six hundred well trained 
professionals. It involves all 
types of specialists working in 
the fields of drilling, production, 
medical services, maritime and 
construction & maintenance.  
For our clients it is important to 
get the right personnel, in the 
right place, at the right time. 
RedWave  sees to this, both 
onshore and offshore, and has 
been doing so for many years.

Since establishment in 1989 
RedWave has built up a leading 
position with its services to the 
Oil and Gas Industry, navigation 
and related engineering. 

Keys to success in meeting  
all aspects of the strenuous 
demands imposed by the Oil  
and Gas Industry are the 
continuous attention to quality 
(according to ISO 9001) for 
people and the internal safety 
management system (VCU). 

Interested in more information 
about working in the Oil and Gas 
industry or looking for a new job 
opportunity?

   www.redwave.nl

Mail : info@redwave.nl
Tel. : +31 (0)251 262 400

REcRUITMENT
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 		 sales@offshore-energy.biz				 		 +31	(0)10	2092600

Development Agency Noord-Holland Noord

Development
Agency
Noord-Holland
Noord

Development Agency
Noord-Holland Noord

Register now

offshore oil and gas E&P • drilling • offshore contracting • maritime services  
offshore wind • offshore supply • offshore vessels • transport and storage
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