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Het zwaar transportschip Black Marlin van Dockwise verscheen in november van vorig jaar
in het Calandkanaal te Rotterdam na een transportreis met de nieuwe Seafox 5,
het nieuwe multi-purpose support vessel in de Seafox familie van Workfox.
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OFFSHORE GRADES
in stock 15 - 100 mm
•
•
•
•

S355G10 +M acc. EN 10225 (NORSOK)
API 2W-50
S460G2 +M acc. EN 10225 (NORSOK)
S420G2 +M acc. EN 10225 (NORSOK)

Competitive
competence in
steel plates and
flame cutting
Over 35.000 tonnes of
quality plates in stock
Flame cutting
• reliable highly experienced partner for heavy parts / high
thicknesses
• thickness 6-300 mm: 5 oxy-fuel cutting machines;
2 plasma cutting machines
• authorised by DNV, LRS, TUV for transfer of markings (restamping)
• 150 x 6 meter cutting tables
• automatic two-sides deburring line
• bevelling robot, shotblasting / painting, additional tooling

Steel plates
•
•
•
•
•
•
•
•

Structural strength in steel plates

over 35.000 tonnes in stock: 22.000 m2 roofed surface
construction plates S235JR / S355J2+N acc EN 10025-2
ﬁne grained construction plates S355NL acc EN 10025-3
offshore grade S355G10+M / S420G2+M / S460G2+M acc EN 10225
high strength ﬁne grained plates (Dillimax 690 - 1100)
wear-resistant plates (Dillidur 400 / 500 V)
exclusive worldwide HIC-resistant Dicrest stockholder
boiler plates: SA516 GR60 / GR70, P355NL2, P265GH

AncoferWaldram Steelplates bv:
Expertise, skills and true competence in heavy steel plate processing.

Contact:
Joost van Dijk, e-mail: joost.van.dijk@aws.dillinger.biz
AncoferWaldram Steelplates bv is a subsidiary of the Dillinger Hütte Group

AncoferWaldram Steelplates bv / P.O. Box 190 4900 AD Oosterhout The Netherlands T +31(0)162 49 15 00 F +31(0)162 42 98 06 E info@AWS.dillinger.biz I www.AncoferWaldram.nl
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‘We moeten als handelaar een brede blik houden
op de markt’. Offshore Visie sprak met algemeen
directeur Joost van Dijk van AncoferWaldram
Steelplates in Oosterhout. Hij staat aan het hoofd
van een voorraadhoudende staalgroothandel en
steel service center gespecialiseerd in het leveren en
op maat snijden van warmgewalste koolstofstalen
(kwarto)platen. Een openhartig interview.

Een opkomende ster in de vaderlandse staalconstructie
sector is Hillebrand B.V. uit Middelburg, een modern
constructiebedrijf dat totaaloplossingen biedt in
complexe staalbouw. ‘Voorlopige’ kroon op het werk
is de opdracht voor de bouw van twee helidekken
voor platforms van Gaz de France. Een interview.

LUCHTERDUINEN

ZWAAR TRANSPORT

PAGINA30

PAGINA32

Het nieuwe windmolenpark Luchterduinen
(voorheen Q10) komt voor de helft in Japanse
handen. Het Japanse Mitsubishi Corporation
en Eneco, initiatiefnemer van de bouw van
43 turbines op 23 kilometer uit de kust van
Noordwijk en Zandvoort, willen ook bij
toekomstige projecten samenwerken.

Na een slecht 2011 trok de markt in de tweede helft
van vorig jaar behoorlijk aan. Toch stond 2012 vooral
in het teken van overnames en de komst van veel
nieuwe schepen, maar uiteraard werden ook weer
diverse spectaculaire en soms grensverleggende
transporten uitgevoerd. Een verslag van Paul Schaap.

Abonnementen:

Offshore Visie
Postbus 526
1970 AM IJmuiden
E-mail: tridens@practica.nl
Verspreiding:

Offshore Visie wordt in
controlled circulation toegezonden aan geselecteerde
kader- en leidinggevende
functionarissen bij olie-
maatschappijen, raffinaderijen, ingenieursbureaus,
contractors en andere
ondernemingen/instanties
nauw betrokken bij de olieen gaswinning, windenergie
alsmede de (petro)chemische
industrie.
Voor personen buiten
deze doelgroep bedraagt de
abonnementsprijs  30,- per
jaar excl. 6% btw (buitenland
binnen Europa:  35,-).
Losse nummers:  6,- .
Overname van artikelen
is uitsluitend toegestaan
na schriftelijke toestemming
van de uitgever.
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S TA A L
ALGEMEEN DIRECTEUR JOOST VAN DIJK VAN ANCOFERWALDRAM STEELPLATES

‘We moeten als handelaar
een brede blik houden
op de markt’

“Op voorraad hebben wij het meest brede
assortiment stalen platen in de Benelux,”
zegt Algemeen directeur Joost van Dijk
van AncoferWaldram Steelplates.

“Weet u dat ik met Offshore Visie ben opgegroeid,” begint algemeen directeur Joost van Dijk van AncoferWaldram
Steelplates in Oosterhout het interview. “Mijn vader had vroeger een houthandel in de Rotterdamse Waalhaven en
hij leverde ook aan de offshore-industrie. Offshore Visie lag zodoende altijd bij ons op tafel.” Dit jaar viert Offshore Visie
haar 30-jarig jubileum en in dat verband is het aangenaam om te horen dat de waardering voor het blad van ‘vader
op zoon’ is gegaan. Alleen zoon Joost zit niet in het hout, maar in het staal. Hij staat aan het hoofd van een
voorraadhoudende staalgroothandel en steel service center gespecialiseerd in het leveren en op maat snijden
van warmgewalste koolstofstalen (kwarto)platen.
AncoferWaldram Steelplates, afgekort
AWS, is in 2003 ontstaan door de
samenvoeging van Ancofer Nederland
uit Oosterhout en Waldram-staal uit
Zaltbommel. Beide bedrijven zijn begin
zeventiger jaren opgericht en waren
inmiddels dochterondernemingen van
4
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de Dillinger Hütte Group uit het Duitse
Dillingen. Joost van Dijk: “In 2004
hebben we hier in Oosterhout onze
nieuwe vestiging in gebruik genomen.
Een 30.000 vierkante meter groot
bedrijfsterrein, met daarop een moderne
hal met een overdekt oppervlak van

20.000 vierkante meter. De helft van de
hal wordt gebruikt voor ons snijbedrijf en
de andere helft dient als opslag voor de
voorraad platen. Wij hebben hier
momenteel zo’n 40.000 ton aan
kwartoplaten op voorraad liggen.
Toen we negen jaar geleden begonnen,
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‘Een verdere sanering
binnen onze branche
is onvermijdelijk’
- Joost van Dijk

AncoferWaldram Steelplates heeft een 30.000 vierkante meter groot bedrijfsterrein, met daarop een
moderne hal met een overdekt oppervlak van 20.000 vierkante meter.

lag hier 20.000 ton. Maar in de loop
der jaren zijn we kritische massa gaan
opbouwen. Dankzij die verdubbeling van
voorraad hoeven wij niet vaak meer nee
te verkopen.” In 2009 heeft AWS op het
terrein nog een tweede hal in gebruik
genomen. Hiervan wordt een deel
gebruikt voor de bewerking van platen
en snijwerk (waaronder het afschuinen
van laskanten), een deel als opslag voor
just-in-time delivery van snijwerk en is
een deel bestemd voor de expeditie van
exportorders. Hoewel het bedrijf over de
weg goed bereikbaar is, wordt bijna al
het benodigde staal per schip aangevoerd
en met eigen middelen gelost. De ligging
aan het Wilhelminakanaal is ideaal.
Bijkomstig voordeel is verder dat
buurman Staalstraal Brabant, hèt
straal- en conserveringsbedrijf voor
de staalhandel in Nederland is.
Voorraad
“Onze afnemers hebben de keuze uit
hele platen of brandsnijwerk,” vervolgt
Joost van Dijk. Hij spreekt kalm en
kiest weloverwogen zijn woorden.
“Op voorraad hebben wij het meest
brede assortiment stalen platen in de
Benelux. In diktes oplopend van 5 tot
en met 300 mm. We houden de
gebruikelijke handelsafmetingen aan
van 6.000 – 14.000 mm lengte en 2.000
– 3.500 mm breedte. De plaatgewichten
lopen op tot 25 ton. En op bestelling
zelfs tot 30 ton. De zwaarste platen die
we geleverd hebben, wogen 43 ton.”
Met kwaliteit wordt bij AncoferWaldram
Steelplates niet gesjoemeld. Het is eerste
keus materiaal dat altijd voldoet aan

internationaal geldende normen en
dat minimaal voorzien is van een EN
10204/3.1 certificaat, meestal echter
ook leverbaar met een 3.2 LRS attest.
De relatieve sterkte van de organisatie ligt
in de grote voorraad S355J2+N platen,
maar ook in het assortiment Dillimax
690, een hoge sterkte staalsoort die
vanwege de sterkte en de taaiheid
veel wordt toegepast in de veeleisende
offshore industrie. Voor de klassieke
offshore constructie-markt en de relatief
nieuwe windenergiemarkt worden bij
AWS sinds twee jaar specifieke offshore
platen op voorraad gehouden. Het gaat
hier om thermomechanisch gewalste
offshore platen tot diktes van 100 mm
in de kwaliteiten S355G8+M en
S355G10+M / MDS Y20 volgens
Euronorm 10225 / Norsok M120, tevens
gecertificeerd als API 2W-50, volgens
American Petroleum Institute (API) en
S460G2+M en S420G2+M / MDS Y30
volgens Euronorm 10225 / Norsok
M120. Van Dijk: “Onze aandeelhouder
Dillinger Hütte is de enige die 100 mm
dikke platen in deze specifieke
kwaliteiten thermomechanisch kan
walsen. Het grote voordeel van dit TMmateriaal is de zeer goede lasbaarheid
ten opzichte van de klassieke
genormaliseerde staalsoorten.
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om
hoogwaardige staalsoorten die we steeds
meer op voorraad hebben liggen om
reden dat we mede anticiperen op de
voorspellingen dat met name het
tonnage, dat in Europa gaat loskomen
voor de offshore windparken, groeiende
is. Volgens experts zou het gebruik van

deze kwaliteiten in de komende acht jaar
wel eens kunnen verzes- of zevenvoudigen.”
Joost van Dijk waagt zich terecht niet zelf
aan het doen van een harde uitspraak
over de toekomst van de offshore
industrie en de windenergie markt.
De verkopen van de offshore platen
uit voorraad vertonen een stijgende lijn
en daarom is onlangs besloten om het
voorraadassortiment aanzienlijk uit te
breiden. De ontwikkelingen in de
offshore windmarkt zijn interessant,
maar dat geeft hem zijns inziens niet
het recht om als deskundige in een
glazen bol te kijken. Van Dijk: “Waar we
over tien of twintig jaar staan, ik weet
het echt niet. Eind jaren negentig
vroegen we ons af hoe het verder zou
moeten toen het tijdperk van de grote
stalen jackets in de offshore ten einde
begon te lopen. Toen kwam geleidelijk
de offshore windenergie om de hoek
kijken, waardoor het dalende
staalverbruik in de offshore-sector
inmiddels grotendeels wordt
gecompenseerd en zijn we allemaal
weer optimistisch gestemd. Ik denk
daar toch wel wat genuanceerd over,
maar geloof wel dat de algemene
vooruitzichten voor wind en voor
alternatieve energie redelijk tot goed
blijven. Met momenteel de nodige
vertragingen als gevolg van trage
politieke besluitvorming in Europa
over de toekomst en kosten van
onze energievoorziening en de
financieringsproblematiek als gevolg
van de financiële crisis. Energie zal
duurder worden, linksom of rechtsom.
En dat hangt niet alleen op het licht of
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zwaar subsidiëren of het aanleggen van
een dure infrastructuur. Kijk eens om je
heen. Hoeveel grote spelers, zoals
bijvoorbeeld Van Oord en Ballast Nedam,
zetten tegenwoordig niet ook hun
kaarten in op windenergie? Ze zijn
allemaal vol in de wind gestapt.
Of kijk eens naar constructeurs als
Heerema, HSM, Mercon en Hollandia,
die ook profiteren van het toenemend
aantal activiteiten in de windenergie
markt offshore. Wat echter ook duidelijk
is geworden, is dat voor offshore-wind
specifieke spelregels gelden. Naast een
zeer solide financieringsstructuur is
expertise in diverse disciplines noodzaak.
Een compleet transformatorplatform
is niet zo maar een stalen jacket. Een
offshore windpark met alles erop en
eraan blijkt, mede door de schaalgrootte,
toch complexer te zijn dan de bouw van
een standalone platform. Her en der is
inmiddels stevig leergeld betaald.”
superieur
Een andere échte specialiteit die in
Oosterhout voor een inmiddels
wereldwijde klantenkring op
voorraad gehouden wordt, is Dicrest,
een gegarandeerd HIC-bestendige
staalsoort bestemd voor de constructie
van drukvaten ten behoeve van de
petrochemische industrie. AWS verkoopt
vanzelfsprekend de specialiteiten van
haar moedermaatschappij Dillinger Hütte
die technisch superieur zijn, maar het
Brabantse bedrijf koopt daarnaast
ook veel staal in bij andere walserijen,
voornamelijk binnen Europa, maar ook
daarbuiten, om zo haar concurrerende
positie in de markt te kunnen waarborgen.
“We moeten als handelaar een brede
blik houden op de markt, dwars door
alle segmenten heen. Daarvoor is
het noodzakelijk om voor alle
afnemersegmenten specifiek in te
kopen,” stelt Van Dijk.
snijbedrijf
Naast de aankoop van staalplaten uit
voorraad kunnen afnemers bij AWS
ook terecht voor hoogwaardig snijwerk.
In het snijbedrijf wordt per jaar meer
dan 25.000 ton op de gewenste maat
en vorm gesneden, eventueel met
laskantafschuiningen en verdere
mechanische bewerkingen.
De snijbedden in Oosterhout zijn 150
meter lang en 6 meter breed. Gesneden
wordt met 5 CNC gestuurde autogeen
brandsnijmachines en 3 (high definition)
plasmasnijmachines. AWS staat bewust
op twee poten: platen uit voorraad
en snijwerk. Het tijdperk van ‘platen
schuiven’ is definitief voorbij. Ook bij
AWS draait het uiteindelijk om het
leveren van toegevoegde waarde,
6
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De staalgroothandel heeft in Oosterhout momenteel zo’n 40.000 ton aan kwartoplaten op voorraad liggen.

om service, snelheid, assortiment,
flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid en
vakkennis. Daarbij speelt het snijbedrijf
een belangrijke rol. Het is een aanvulling
die nog meer inhoud geeft aan de
toegevoegde waarde als leverancier.
Heeft een staalgroothandel eigenlijk
wel recht van bestaan zonder snijbedrijf
of omgekeerd, een snijbedrijf zonder
staalhandel? Van Dijk: “Soms vraag ik
mij dat ook wel eens af. Daar zit
momenteel een beetje de kneep.
Volgens de economieboekjes zou je
beloond moeten worden voor het
creëren van toegevoegde waarde.
In ons geval voor de grote investeringen
in snijmachines, kraancapaciteit,
logistiek en IT. Maar in de praktijk valt
dat momenteel soms behoorlijk tegen.
Sommige afnemers willen kwaliteit
kopen en toch voor een dubbeltje op
de eerste rij zitten. Uiteindelijk gaat dat
niet samen. Aan de andere kant blijf ik
ervan overtuigd dat onze keuze om
op twee benen te staan, de juiste is
geweest. Onze activiteiten ondersteunen
elkaar duidelijk. Stel dat een constructeur
belt voor 600 ton staal voor de giek van
een kraan. Tevens legt hij het verzoek
neer om het staal te snijden. Op zo’n
moment hoef ik geen nee te verkopen
en ben ik in staat om een scherpe
aanbieding te maken en dus boek ik
die mooie order. Het in-house kunnen
snijden is in veel gevallen dus
doorslaggevend. Destijds bij de
nieuwbouw is de beslissing genomen
om ons bedrijf van de grond af aan
op te bouwen. Dat vergde een forse
investering. In totaal is sinds 2003
circa 25 miljoen Euro geïnvesteerd.
Die strategische keuze voor nieuwbouw
werpt nu zijn vruchten af.

We groeien gestaag door, ook in tijden
waarin alles tegen lijkt te zitten.”
realist
Joost van Dijk noemt zichzelf een
realistische optimist en ervaart de huidige
economische crisis als ‘spannend’.
“Onze orderportefeuille was in januari
heel goed gevuld en ook februari ziet er
aantrekkelijk uit, maar het is en blijft een
spannende tijd. Daar hoef ik niet omheen
te draaien. De wereld kraakt. Het gaat al
sinds 2009 minder goed in de business.
Het staalverbruik in Nederland loopt al
jarenlang geleidelijk terug. Zeker ook
door de malaise in de bouw en de
infrasector. Ook in Europa is het
staalverbruik teruggevallen tot een
niveau van 70% van de productie in
het topjaar 2007. Ik ben er daarom van
overtuigd dat we een slepende ‘shake
out’ gaan krijgen, net als destijds in de
houtbranche. Er wordt inmiddels her en
der al volop gereorganiseerd. Een
verdere sanering binnen onze branche
is onvermijdelijk. Er zullen nog meer
walserijen, staalhandelaren en
snijbedrijven gaan sluiten de komende
jaren. De markt staat behoorlijk onder
druk en daarom ben ik juist zo blij dat
wij een breed afzetgebied hebben.
We hebben voor elk wat wils, tegen
een redelijke prijs. Daar ligt onze kracht.
De offshore-industrie en de zware
kraanbouw blijven voor kwaliteit gaan.
Die hebben échte ‘structural strength’
nodig. In product en in service. Daar is
jaren op gestudeerd. Wij hebben de
expertise om hen optimaal van dienst
te kunnen zijn. Zij gaan niet alleen voor
een lagere prijs en nemen geen
genoegen met een mindere kwaliteit.
Daarom koesteren wij deze high end
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‘De wereld kraakt.
Het staalverbruik
in Nederland loopt
al jarenlang
geleidelijk terug’

In het
snijbedrijf wordt
per jaar meer dan
25.000 ton op de
gewenste maat en
vorm gesneden.

Van Dijk: “Een groot voordeel voor onze
exportklanten is dat ons bedrijf op een
steenworp afstand van Rotterdam en
Antwerpen ligt, van waaruit de
verscheping naar verre exportbestemmingen
plaats vindt. Soms zelfs worden platen
per vliegtuig verzonden.”

onzichtbare hand op de achtergrond via
diverse klanten aan hetzelfde project.
Vaak worden wij ook ingeschakeld voor
levering van partijen uit nieuwwalsing,
met tussenopslag, aanvullende
bewerkingen en just-in-time toelevering.
Zo vervullen wij onze rol in de
waardeketen en nemen we onze
afnemers veel werk uit handen.”
Een voorbeeld hiervan is de rol die AWS
samen met Dillinger Hütte heeft gespeeld
in de levering van 14.000 ton hoge
sterkte staal voor drie zware PTC kranen
van Mammoet in 2010 en 2011. AWS
vervulde na de aanlevering van de platen
in Oosterhout de rol als logistieke hub
voor zowel platen als snijwerk dat aan
vele toeleveranciers in binnen- en
buitenland, vaak onder intense tijdsdruk,
geleverd moest worden. Inclusief een
sluitende quality assurance.
Alles gestempeld en gecertificeerd.
Tot op ieder snijdeel, tot op elke plaat, is
AWS in staat te herleiden waar deze naar
toe zijn gegaan, dankzij een geavanceerd
ERP systeem, dat met maatsoftware
gekoppeld is aan subsystemen.

De afnemers van de AWS-producten
zijn in diverse sectoren actief, waaronder
de offshore industrie, middelbare en
zware machinebouw, petrochemie,
ketel- en apparatenbouw, baggerij,
grond-, weg- en waterbouw,
staalconstructie en kraanbouw,
transportmiddelensector en
scheepsbouw. De ordergrootte is
vanaf een paar ton tot 1.000 ton.
Joost van Dijk: “In vele kranen van
Huisman zit bijvoorbeeld Dillimax 690
hoge sterkte staal. Als voorraadhoudende
partij leveren wij niet in één keer een paar
duizend ton, maar dikwijls leveren wij als

Van Dijk: “Andere afnemers zijn de
grote en middelgrote constructiewerven
en -bedrijven in ons land. We leveren
aan hoofdcontractors en subcontractors.
Zo bestaat het dus dat wij bijvoorbeeld
voor één en hetzelfde project via
verschillende constructeurs materiaal
hebben geleverd. Wat ik in deze wel
eens als jammer ervaar, is dat wij aan
het begin van de materiaalstromen
zitten. Dat wil zeggen, we doen vandaag
een levering van staalplaten en pas over
en jaar of twee jaar zien we het
eindproduct. Ergens ben je er trots op
dat je aan een bepaald project hebt

afnemers en zullen wij hen met alle
egards blijven bedienen als een
one-stop-shop.”
Afnemers
De thuismarkt van AWS strekt zich in
Europa uit over Nederland en België.
Daar wordt ieder jaar nog steeds het
merendeel van al het staal dat het bedrijf
verkoopt, afgezet. Tevens is er zowel
binnen als buiten Europa een duidelijke
groei in de afzet van hoogwaardige
stalen platen. Het gaat dan voornamelijk
om hoge sterkte staal (fijnkorrelig met
een hoge vloeigrens, S690 en hoger),
offshore platen, platen voor drukvaten
en ketels, en in het algemeen platen in
S355-materiaal met grotere diktes
geproduceerd door Dillinger Hütte.

mogen leveren, toch kun je er niet direct
echt de sier mee maken. We hebben
ook hoge sterkte staal geleverd voor de
kraangiek van de Oleg Strasnov, maar
ook het materiaal voor de kraan aan
boord van de Seven Borealis. Het betreft
hier de grootste offshore mastkraan ter
wereld met een maximaal hijsvermogen
van 5.000 ton. Maar wie weet dat?
Aansprekende projecten in Nederland,
waarin ook staal van Dillinger Hütte
is verwerkt, zijn bijvoorbeeld de
Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg
met 30.000 ton, de Erasmusbrug in
Rotterdam en de hogesnelheidsspoorbrug over het Hollands Diep bij
Moerdijk. “Telkens als ik die constructies
weer zie, bekruipt mij een gevoel van
trots,” erkent Joost van Dijk. “Met staal
kunnen mooie dingen worden gemaakt.”
Logistiek systeem
Kwaliteit en degelijkheid staan hoog in
het vaandel bij AWS, dat reeds in 1991
als eerste staalhandel van Nederland
een ISO-certificering kreeg van Lloyd’s
Register Quality Assurance. Nieuw is dat
het bedrijf alle logistieke gegevens van
de complete voorraad in een specifiek
computersysteem heeft verwerkt.
“De cultuur die binnen onze club van
een kleine 100 medewerkers heerst,
is er één van serviceverlening en
kwaliteitsbewustzijn. Wij proberen
klanten probleemoplossingen aan te
reiken. Hiervoor hebben wij in eigen
beheer een tracking en tracing systeem
ontwikkeld, dat enig in zijn soort is.
Geen staalleverancier in Nederland doet
het op de manier waarop wij het doen.
Alle platen worden bij binnenkomst
individueel gecontroleerd, gestempeld en
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gelabeld om vervolgens nauwgezet te
kunnen worden gevolgd. Wij zijn in die
controle behoorlijk kritisch. Eventuele
gebreken worden al bij binnenkomst
gesignaleerd en niet pas op het moment
van verkoop, als de leverdruk hoog is.
De lasbaarheid van elke plaat wordt
beoordeeld aan de hand van een
koolstofequivalent. Hoe lager, hoe beter.
En voor elke plaat voeren wij een
zogeheten paspoortnummer in. Als het
moet, kan een klant een specifieke plaat
uitzoeken nadat hij vooraf de materiaalcertificaten heeft kunnen bestuderen.
Wil hij een plaat hebben met een laag
koolstofequivalent, dan zetten wij onze
infrarood terminals in om specifiek die
plaat in het magazijn ‘te picken’.
Ook al ligt de bewuste plaat onderop
een stapel van 20 platen, dankzij die
individuele markering wordt de klant
altijd op zijn wenken bediend. Een
absoluut uniek systeem, waarmee
wij ons zeker onderscheiden.”
a-kwaliteit
Een thema waarvoor Joost van Dijk
als plaatspecialist graag nog eens
expliciet de aandacht wil vragen is
de zogenaamde appels-en-perenproblematiek. Een plaat is nooit zomaar
een plaat. Er komt relatief goedkoop
materiaal uit Azië op de markt, dat
weliswaar formeel voldoet aan de
geldende normen, maar in vele gevallen
wel degelijk van mindere kwaliteit is.
Ook AWS houdt een assortiment van wat
Van Dijk noemt ‘Euroshopper’ kwaliteit
op voorraad. “Wij hebben een zorgvuldig
opgebouwde kwaliteitsreputatie, die we
delen met Dillinger Hütte. Daarom is de
bulk van onze voorraad A-kwaliteit, maar
we hebben ook een paar duizend ton
Euroshopper kwaliteit: commoditykwaliteit voor relatief laagwaardige
toepassingen. Afnemers moeten daarom
vooraf goed bedenken waarvoor zij het
staal gaan toepassen. Een willekeurige
S355J2+N plaat met een kerfslagwaarde
van slechts 30 tot 60 Joule bij -20 graden
Celsius uit China is wat betreft
zuiverheid, homogeniteit, taaiheid,
materiaal-reserve en quality assurance
niet vergelijkbaar met vacuüm degassed
S355J2+N materiaal met een sterkte van
meer dan 100 Joules bij -20 graden
Celsius of bij -40 graden Celsius
geproduceerd door de bekende WestEuropese walserijen. Dat staat gelijk aan
appels met peren vergelijken en schept
verwerkings-technische risico’s waar in
veel gevallen te licht mee wordt
omgegaan. Soms door onkunde, soms
door nonchalance, maar vaak ook door
kostendruk. Met name in China en de
Oekraïne is er nog steeds veel kaf onder
8
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AncoferWaldram Steelplates heeft in eigen beheer een tracking en
tracing systeem ontwikkeld, dat enig in zijn soort is.

het koren. Laat staan dat we het hebben
over materiaal dat zonder certificaat
gevraagd wordt.”
advies
Zoals reeds eerder gesteld in dit artikel
wordt voor offshore-constructies en
kranen alleen maar staal voor
hoogwaardige toepassingen
voorgeschreven. Dus materiaal van
een West-Europese walserij, geleverd
met een 3.2. Lloyd’s of 3.2 DNV 3.2 DNV.
Verder is het van groot belang dat hoge
sterkte staal als Dillimax 690, zeker in
de grote diktes, voor verwerking eerst
zorgvuldig wordt voorverwarmd volgens
de instructies van de producent.
“Onze specifieke ervaring op dit
vlak heeft ons geleerd dat correct
voorverwarmen bij hoge sterkte staal
van groot belang is,” besluit Van Dijk.

“Daarom snijden wij bij voorkeur dit
materiaal in de grote dikteranges in
het eigen snijbedrijf, dat daarvoor met
voorwarmtafels en meetapparatuur
goed is uitgerust. Het besparen van
een paar centen door niet of slechts zeer
gebrekkig voor te verwarmen kan grote
risico’s, zoals scheurvorming met zich
mee brengen. AWS heeft een eigen
lasingenieur in dienst. Op deze wijze
kunnen wij als enige platenhandelaar
in Nederland onze klanten ook een
deskundig en praktijkgericht lasadvies
geven. Daarnaast kunnen we natuurlijk
ook altijd terugvallen op de expertise van
de metallurgische afdeling van Dillinger
Hütte zelf. Vandaar dat we altijd zeer
zorgvuldig omgaan met technische
vragen en verder denken dan onze neus
lang is. Ook dat maakt deel uit van de
zorgvuldig opgebouwde ‘structural
strength’ van onze organisatie.
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Fluidtechniek, Hydrauliek,
Elektronica en Service. Wereldwijd.

Samen kunnen we olie- & gaswinning veiliger, efficiënter en
duurzamer maken.

Met meer dan 7000 medewerkers, 45 buitenlandse vestigingen
en meer dan 500 verkoop- en servicepartners is HYDAC
wereldwijd een betrouwbaar partner.
Ons leveringsprogramma omvat hydraulische accumulatoren,
ﬂuid ﬁlters, procesﬁlters, koelers, elektro-hydraulische
besturingen, industriële ventielen, sensoren voor druk,
meet - en magneettechniek, cilinders, pompen,
bevestigingstechniek, armaturen, condition monitoring en
zoveel meer.
Wij projecteren en leveren sleutelklare hydraulische besturingen
aandrijvingsystemen inclusief elektronische besturingen voor
regelingen voor mobiele en stationaire machines en installaties
voor de meest verschillende branches.
HYDAC B.V.
Vossenbeemd 109
5705 CL Helmond
Tel:
+31 - 4 92 - 59 74 70
Fax:
+31 - 4 92 - 59 74 80
Email: nl-marketing@hydac.com
Internet: www.hydac.com
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Wilt u
adverteren?
Bel Maarten de Wit
023 571 4745

De Black Eagle slang is een kosten-efficiënt alternatief
voor rubberen slang, flexibele pijp en chicksan pijp
voor Drilling & Well Servicing-applicaties.
De flexibele hogedruk-slang (1035 bar) heeft een lager
gewicht en een kleinere buigradius. Dit biedt voordelen
tijdens transport, montage en gebruik.
De slang is leverbaar in langere lengtes, waardoor de
montagetijd wordt verkort en het aantal potentiële
lekpunten afneemt.
Het slijtvaste thermoplastische
materiaal is bestand tegen een scala aan
chemicaliën en een hogere temperatuur.

Meer weten?
Scan de QR-code!

De Black Eagle slang is DNV-gekeurd
voor cementing, chemical injection,
water injection, air & nitrogen en
voldoet onder meer aan API 7K.

www.parker.com/nl www.ontdekparker.nl
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OIL PrODUCTION
21ST-CENTURY OIL: HARD TO FIND/HARD TO PRODUCE

The era of cheap oil is over
UK energy expert, Chris Rhodes (53), sees no easy path to fulfilling oil demand. “The big, easy-to-find fields have been
discovered and are now mostly depleted,” the former university professor, Chris Rhodes explains to Offshore Visie editor
Han Heilig. “Remaining reserves are thought to lie mostly under the sea rather than onshore, and new fields will be
smaller than previous discoveries, situated in more difficult environments and where oil will be more challenging to
produce.” Nowadays Rhodes works as an independent consultant advising on energy and environmental issues.
BP and Shell are among his clients.

The offshore oil industry learned its game
in relatively shallow waters. Down to
about 200 meters it is possible to fix a
steel platform to the seabed. “But
further out you have to start using
floating rigs, which are moored to
anchors on the seabed,” Rhodes says.
“The deepest so far is Shell’s Perdido
spar platform, a floater located in 2,500
meters in the Gulf of Mexico.”
problems
Operations in depths of 2,000 to 3,000
meters are subject to problems not
encountered in shallow waters. “For
every 10 meters you go down, the
pressure increases by one atmosphere,”
Rhodes continues. “At 3,000 meters,
the pressure is enormous – 300 times
what it is at the surface. Equipment has
to be specially designed and reinforced if
it is to run efficiently under such pressure.
Because of the many challenges involved
in extracting oil from such depths, new
production methods are being examined.
“Rather than pump the oil and water
mixture that comes out of the well to a
processing facility at the surface, some
oil companies are looking to perform
processing on the seabed.”
Companies such as Shell and Norway’s
Statoil are looking to create seabed
oil-processing plants. This is a worthwhile
objective, but a daunting challenge,
involving running an industrial plant
on the seabed from a control room
many kilometres away. For a start,
all the equipment must be highly reliable.
drilling
Drilling is also problematic in deep
waters. The drill string to which the drill
bit is attached is made up of interlocking
sections of pipe that weigh 30 kilograms
per meter. When a rig has five kilometres
of drill pipe slung beneath it, that adds
up to a weight of 150 tons.
10
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“Engineering is needed to find ways of
supporting this weight at the surface,”
Rhodes explains. Trying to hit oil with
the drill bit is no easy task at the best
of times, as it involves drilling three to
five kilometres on average through
layers of rock and sand. “But now we
are increasingly going twice that
distance,” says Rhodes. “The deeper
you go, the tougher conditions get, as
both pressure and temperature increase
to quite extreme proportions. Such
conditions create significant technical
challenges, including extreme mechanical
stresses on equipment. One solution is
to use specialist alloys, but such alloys
are expensive.”
salt
Huge discoveries have been made by
Petrobras in the pre-salt layer (a geologic
formation of rock deposited prior to
the salt layer) off the coast of Brazil.
Drillers here face a tough task: from
a rig floating in some 2,000 meters of
water, they have to drill through 3,000
meters of rock and then a further 2,000
meters of salt before reaching the source
rock that contains the hydrocarbons.
And salt poses its own problems.
At high temperatures it starts to flow,
closing up the well bore.
extreme
The search for oil is also moving into
areas with more extreme weather.
This calls for drilling rigs that are better
able to withstand the rigors of operating
in such a demanding environment.
Oil companies are looking increasingly
to the Arctic, where geologists believe
large oil and gas reserves are situated.
Operations here face particular problems,
such as sea ice, unbroken darkness in
midwinter and extreme cold. Rigs have
to be specially winterized to operate in
such conditions. The cost of failure can
be high. Today a well can cost from $100

million to $200 million – a lot of money
wasted if it turns out to be a dry hole,
Rhodes points out.
technology
To help drillers find the sweet spot,
further advances are needed in the
geophysical sciences and in technology –
for example, multidimensional seismic
imaging to provide a rough 3-D image of
the rock beneath the seabed. Immense
amounts of data about the subsurface
are collected in seismic surveys to throw
light on where hydrocarbons might be
located. Advances are needed in
analytical programs and computational
ability in order to maximize the
information that can be extracted
from the data, says Rhodes.
“Technology development is the key
if we are to go on finding oil.”

Editor Han Heilig thanks Trelleborg
for giving him the opportunity to
publish this article. Trelleborg is a
leading developer, manufacturer and
supplier of polymer-based solutions
for the offshore oil and gas industry,
such as the RiserGuard system that
provides a solution for rigs with
limited storage space. Products
include buoyancy modules, thermal
insulation, flowline and cable
protection as well as fendering,
hoses and fire protection.
Seals from Trelleborg are utilized on
valves, pumps and hydraulic systems
on platforms, FPSOs and on the
seabed. Remotely operated vehicles
used to do essential work subsea
rely on both Trelleborg’s buoyancy
and sealing.
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IHC Merwede constructs three pipelaying vessels simultaneously
IHC Merwede is building three 550t pipelaying vessels simultaneously at its Krimpen aan den IJssel yard. The keel-laying ceremony
for the first of two identical 550t pipelaying vessels for TL Offshore, a subsidiary of SapuraKencana, took place on Tuesday 15
January. This event was held one week ahead of the original schedule and was performed by Mr Darryl Peter Nelson, Project
Director with TL Offshore.
IHC Merwede began the steel-cutting work on the second TL Offshore pipelaying vessel directly after the ceremony.
For the first vessel, for Subsea 7, almost the full hull is now on the slipway, following its keel-laying ceremony in August 2012.
All three pipelaying vessels are therefore well under way and on schedule for delivery in 2014.
Both vessels for SapuraKencana are fully integrated pipelaying
vessels completely designed, engineered and built by IHC
Merwede. The pipelaying spread is supplied by IHC Merwede’s
subsidiary IHC Engineering Business. In January IHC
Engineering Business will also start steel cutting for the tower
structure of the pipelaying spread. IHC Drives & Automation
is responsible for the delivery of the integrated automation
system, the full electrical installation and the complete
electrical machinery package for both vessels.
The three vessels will be used to install flexible pipelines in
Brazilian waters, in accordance with Petrobras’ contracts
for the charter and operation of pipelaying vessels.
The keel-laying ceremony.

Hydac en Hycom samen verder
Hydac BV uit Helmond heeft Hycom BV, een internationale
leverancier, met ruim 60 medewerkers, van hydraulische
systemen ten behoeve van de industrie, offshore,
maritiem, civiele werken en vliegtuigindustrie overgenomen.
Bij Hycom wordt applicatiekennis, innovatie en flexibiliteit
ingezet bij het ontwerpen van complete en
energiebesparende hydraulische aandrijfsystemen.
De klantenkring van Hycom heeft de afgelopen jaren een
steeds meer wereldwijd karakter gekregen, daardoor is de
directie op zoek gegaan naar een sterke internationale
partner. Die heeft zij gevonden in Hydac, een internationale
onderneming die wereldwijd in meer dan 50 landen haar eigen
vestigingen heeft. Hydac op haar beurt zocht specifieke kennis
in de offshore en marine branche alsook in de luchtvaart.
Hycom zal zelfstandig blijven opereren onder haar eigen naam
en vanuit haar eigen standplaats Apeldoorn. De voormalig
eigenaar Wil Hoefakker blijft in de nieuwe opzet verbonden

aan het bedrijf als technisch directeur. De heren Ivo Beerling
en Dick de Winkel completeren het directieteam.
De combinatie Hydac/Hycom biedt een optimale wereldwijde
service aan klanten met lokale ondersteuning in meer dan
50 landen. Daarnaast biedt deze samenwerking een prima
werkplek, vol uitdagingen voor pas afgestudeerden en ook
stagiaires die zich willen ontwikkelen in hydraulische
aandrijvingen ten behoeve van een internationale markt.
Hydac is met meer dan 6.500 werknemers wereldwijd een
toonaangevend producent van hydraulische componenten,
subsystemen en complete complexe gestuurde en geregelde
systemen voor mobiele en stationaire applicaties. Het bedrijf
combineert haar brede productfolio met meer dan 40-jarige
ervaring in ontwikkeling, fabricage, verkoop en service in het
vermogen om de meest uitdagende problemen op te lossen.
Hydac heeft zijn hoofdvestiging in Helmond.
De twee nevenvestigingen zijn in Drachten en Dordrecht.

V.l.n.r. Hydac GmbH - Dr Carsten Mitze,
Hydac BV - CEO Thomas Kwaks,
Hycom - Wil Hoefakker en
Hycom - Ivo Beerling.
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r & D
TNO GROOTSTE R & D-PARTNER VAN SHELL IN NEDERLAND

Samenwerking op gebied
van energietechnologie

Onlangs tekenden Shell en TNO een raamcontract om de relatie te versterken
en de samenwerking op het gebied van innovatieve technologie voor olie- en
gasexploratie en -productie verder vorm te geven. TNO en Shell werken al ruim
10 jaar samen. Het raamcontract van Shell en TNO omvat zowel een algemene
intensivering van de samenwerking op lange-termijn innovatieprogramma’s
alsook meer specifieke projecten.

Beide partijen starten langlopende
programma’s op het gebied van LNG
toepassingen voor onder andere schoon
transport, technologie voor afvang,
opslag en gebruik van CO2. Dat geldt
ook voor samenwerking op het gebied
van innovatieve sensortechnologie, onder
andere om het rendement van bestaande
olie- en gasvelden te vergroten.
Verder wordt gewerkt aan nieuwe
programma’s, waaronder op het gebied
van toepassing van innovatieve
materiaaltechnologie voor het verbeteren
van putintegriteit en -afdichting.
transitie
Aardgas is een belangrijke brandstof
in de transitie naar een duurzame
energievoorziening. Maar gas is niet
alleen een belangrijke en schone
energiebron, het heeft voor Nederland
en vele andere landen ook een groot
economisch belang.
12
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TNO en Shell gaan verder samenwerken
om LNG als schone brandstof te
introduceren in de Nederlandse
transportsector. Een eerste onderzoek
door TNO heeft laten zien dat LNG in
plaats van stookolie in de scheepvaart
de emissies van SOx, NOx en fijnstof
drastisch kan reduceren.
Grootste
Gerald Schotman, Chief Technology
Officer van Shell: “TNO is de grootste
R&D-partner waar we in Nederland
mee samenwerken. TNO helpt ons bij
het ontwikkeling van technologieën
ter ondersteuning van ons streven
het meest innovatieve en competitieve
energiebedrijf ter wereld te zijn.”
Jan Mengelers, voorzitter van de TNO
Raad van Bestuur: “Samen met Shell
ontwikkelen we impactvolle innovaties
die de energievoorziening voor

Nederland kan zekerstellen en
wereldwijd de energietransitie kan
faciliteren.”
topsector energie
Gas is ook een belangrijk onderdeel
in het topsector Energie. In de
‘Innovatietafel Gas’ werken Shell en TNO
intensief samen in de programmalijnen
Upstream gas en LNG-toepassingen.
Onder andere proberen TNO en Shell
zo de Nederlandse ambities te realiseren
om blijvend gas uit de Nederlandse
bodem te blijven produceren, en door
middel van het gebruik van LNG voor
transport de emissies te reduceren.
In dit programma werken TNO en Shell
samen met alle andere operators en
toeleveranciers in Nederland om
innovatieve technologie te ontwikkelen
om gasvelden langer in gebruik te
houden, nieuwe velden te vinden en
moeilijk winbare reserves te ontwikkelen.
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PRODUCTIE TWEE HELIDEKKEN KROON OP WERK

Complexe constructies
kolfje naar de hand
van Hillebrand

Luchtfoto van de vestiging
van Hillebrand in Middelburg.

Een opkomende ster in de vaderlandse staalconstructie sector is Hillebrand B.V.
uit Middelburg, een modern constructiebedrijf dat totaaloplossingen biedt
in complexe staalbouw. Het Zeeuwse bedrijf staat vooral bekend om
spraakmakende infra projecten, maar de laatste jaren is met succes ook een
aanzienlijk aantal offshore-projecten geklaard, met als ‘voorlopige’ kroon op
het werk de opdracht voor de bouw van twee helidekken voor respectievelijk het
L5a-D platform en het D18a-A platform van Gaz de France. Tijd om eens naar
het voormalige eiland Walcheren te rijden en nader kennis te maken met Ing.
Harm Wattel, Commercieel Manager, en Ing. John van Baalen, Projectleider.

Wat meteen opvalt als je aan komt
rijden, is de ideale locatie van het bedrijf
dat dit jaar zijn 125-jarig bestaan viert.
Direct aan open vaarwater. Met een
eigen kade van 120 meter, voorzien
van roll-on roll-off faciliteiten voor
zware constructies.
14
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Elke staalconstructie met een afmeting
van maximaal 20 meter breed en 100
meter lang (sluisbeperking) kan van
hieruit per schip of ponton worden
getransporteerd naar vrijwel iedere
locatie binnen en buiten Nederland.
Het geheel omvat een totaal verhard

oppervlak van 30.000 m2. De productiehallen, waarvan de grootste 80 meter
lang is en 20 meter breed, bieden een
vloeroppervlak van 8000 m2 en de
conserveringshallen van 2700 m2.
Het buitenterrein meet inclusief
kade 19.000 m2.
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Als eerste bedrijf
in Nederland het
certificaat NEN-EN
1090-1:2009 behaald.

De productiehallen, waarvan de grootste 80 meter lang is en 20 meter
breed, bieden een vloeroppervlak van 8000 m2.

diversificatie
Directeur/eigenaar van Hillebrand is Cees
van Belzen. Hij staat aan het roer vanaf
midden jaren negentig. Aanvankelijk
koerste het bedrijf onder zijn leiding
richting infrakant. Fabricage en montage
van dynamisch belaste staalconstructies
zoals bruggen, sluisdeuren, damwanden,
bouwputbestempelingen en kranen.
Alles exact gebouwd en geleverd volgens
de specificaties van de opdrachtgever.
Hillebrand heeft tal van kunstwerken
gerealiseerd en zal deze ook in de
toekomst blijven realiseren, maar in
2006 besloot Van Belzen toch te gaan
diversificeren. Nieuwe doelgroepen
aan te boren in geval Den Haag zou
besluiten minder geld te investeren in
infrastructurele projecten. De olie en
gasindustrie alsmede windenergie
werden de nieuwe speerpunten.
Op zich een logische stap want offshoreconstructies en windturbines zijn veelal
ook dynamisch belast. Harm Wattel:
“In de infrasector zijn we veel meer
een aannemer en voeren we complete
turn-key projecten uit. Richting offshore
industrie zijn we ons gaan presenteren als
een zuiver productiebedrijf. Hillebrand is
een bedrijf dat graag werkt met keiharde
afspraken. Over specificaties. Over
kostenbeheersing. Over kwaliteit.
En over planning. Dat zijn de kenmerken
waarmee wij de afgelopen jaren onder
meer bedrijven als HMC, SMST, Fluor,
Mammoet, HSM en Huisman hebben
kunnen overtuigen van het feit dat
wij een betrouwbare partner zijn.

Met als toegevoegde waarde durf,
daadkracht, flexibiliteit en innovatief
vermogen.”
Zijn collega John van Baalen vult aan:
“Onze vuurdoop kregen we onmiddellijk
in 2007. Van Fluor kwam de opdracht
om 140 nieuw in China geproduceerde
offshore wind fundaties te modificeren
en te repareren. On site in Vlissingen.
We beschikten toen zelf over een team
van 100 vakmensen in vaste dienst
inclusief schilders voor het conserveren.
Om het project op tijd te kunnen
realiseren moest er on site in Vlissingen
een extra team van 100 mensen worden
ingezet. Dit project had een enorme
impact op ons bedrijf, maar we slaagden
erin onze opdrachtgever naar volle
tevredenheid te bedienen.”
Goed gevuld
En dat dit succes niet onopgemerkt is
gebleven, blijkt wel uit de huidige, goed
gevulde orderportefeuille van Hillebrand.
Men is daar in Middelburg behoorlijk
opgetogen over de switch die het bedrijf
heel bewust een aantal jaren geleden
heeft gemaakt. Waar anderen zich over
de toekomst ietwat somber uitlaten,
is men bij Hillebrand juist gunstig
gestemd. “Wat wij proberen is onze
opdrachtgevers uit de offshore-industrie
en windenergiemarkt zoveel mogelijk
te ontzorgen. Wat ze bij ons bestellen,
leveren we kant en klaar aan. Inclusief
het conserveren. Naast het gegeven
dat wij die complete service en kwaliteit
leveren, heeft het succes wellicht ook te

maken met onze mentaliteit,” oppert
Harm Wattel. “Wij zijn nuchtere
Zeeuwen met passie voor ons werk.
Bij ons is een afspraak een afspraak.
Een te late levering komt bij ons
sporadisch voor. Ons eindproduct is
altijd een vakwerkconstructie. Inclusief
de afwerking. Dat is mede een uitvloeisel
van het jarenlang werken voor
Rijkswaterstaat. Met name bij het
bouwen van bruggen speelt het visuele
aspect een doorslaggevende rol. Een
brug moet er gewoon picobello uitzien.
De uiterst strenge eisen op dat vlak en
de uitvoering ervan voeren wij naadloos
door bij offshore-projecten. Bovendien
hebben wij allerlei certificeringen in huis.”
“Wij zijn daarin redelijk onderscheidend.
Onze kwaliteit wordt gewaarborgd door
het kwaliteitssysteem ISO 9001:2008,
terwijl wij medio vorig jaar als eerste
bedrijf in Nederland het certificaat
NEN-EN 1090-1:2009 hebben behaald.
Dit houdt in dat we voldoen aan alle
eisen conform interne kwaliteitsbewaking
in executieklasse 1 tot en met 4 volgens
eigen ontwerp of ontwerp door derden.
De NEN-EN 1090-1:2009 is bovendien
de technische invulling van de CEmarkering. Dit zegt veel over de
vooruitstrevendheid van ons bedrijf als
het om kwaliteit gaat. Daarbij komt dat
wij nergens voor weglopen. Wij staan
overal voor open. Er zijn maar weinig
klussen waar we commercieel nee tegen
zeggen of het moet qua afmeting niet
kunnen. Wij zijn er niet voor trapjes of
hekjes. Die kun je elders veel goedkoper
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de bruggenbouw komt eigenlijk S460
en S690 niet voor. In de offshore zie je
inderdaad dat een complexe constructie
maximaal tien jaar mag meegaan.
En binnen dat tijdsbestek speelt
vermoeiing geen rol. Het is dus eigenlijk
alleen voor de offshore dat we die
kwalificatie maken.”

Overzicht productiehal met op de voorgrond en achtergrond een helidek in aanbouw.

laten maken. Maar de wat grotere en
innovatieve projecten daar zijn we klaar
voor.” Een goed voorbeeld van een
complex project zijn de twee 600 tons
bovenloopkranen die bij Huisman in
de nieuwe bedrijfshal hangen. Met
een overspanning van 80 meter en
vervaardigd uit S355 en S690
plaatmateriaal. Geconstrueerd door
de vakmensen van Hillebrand.
lassen
“Ik denk dat je gerust kunt zeggen
dat we tamelijk goed thuis zijn op
lasgebied,” stelt collega Van Baalen
enigszins bescheiden. “Wij voeren
lasprojecten uit die door vrijwel niemand
anders in Nederland kunnen worden
uitgevoerd. Een heel belangrijk onderdeel
van de NEN-EN 1090 norm is de lasnorm
3834. Wij beschikten al over deze
norm in 2011.”
Als een van de weinige constructiebedrijven in Nederland heeft Hillebrand
zowel een kwaliteitsmanager in huis
als een lastechnicus. Dit duo zorgt ervoor
dat alle lassers van het Zeeuwse bedrijf
compleet zijn gecertificeerd en een
voortdurende scholing en training
krijgen. Dat Hillebrand veel in zijn lassers
investeert, is overduidelijk want zonder
toplassers kan de constructeur niet
bestaan. Van Baalen: “Liepen we met
3834 al voorop, ook zijn wij inmiddels
gecertificeerd om 200 mm in S690 QL1
te lassen. En dat is heel wat, kan ik u
zeggen. Deze veredelde, fijnkorrelige
staalsoort wordt gekenmerkt door een
zeer hoge treksterkte en wordt gebruikt
in constructies waarbij een relatief gering
eigen gewicht van belang is. Met als
16
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gevolg dat heel veel opdrachtgevers uit
vooral de offshore-industrie lasklussen
met S690 materiaal bij ons
onderbrengen. Ter waarborging van
de kwaliteit komt ook nog eens dat op
alle constructies die wij bouwen nietdestructief onderzoek plaatsvindt.
Uitgevoerd door een onafhankelijk
instituut. Dagelijks loopt minimaal één
medewerker van Materiaal Metingen bij
ons over de vloer om de kwaliteit van het
laswerk te onderzoeken middels diverse
methodes NDO onderzoek.”
Op zich is lassen tamelijk basic. De
materialen zijn zoals ze zijn. Een S235
staalsoort is een S235. Daaraan verandert
niets. Hillebrand beschikt over
laskwalificaties van S235 tot en met S690
en heeft een ruime ervaring in het
verwerken van hoge sterkte staal zoals
S460, Weldox en S690. Van Baalen
vervolgt: “Feit is wel dat constructeurs
tegenwoordig kijken naar het bouwen
van alsmaar lichtere constructies, dus
zijn hogere sterktes nodig. Want feitelijk
is dat de ontwikkeling die momenteel
gaande is: hogere sterktes. Daar zitten
we dan ook met onze neus bovenop.
En als de kans zich voordoet, grijpen
we die ook aan om weer een stapje
verder te komen op de kwaliteitsladder.
We zitten nu op trede S690 maar als een
opdrachtgever vraagt of we ook de
hoogwaardige staalsoort S960 QL1
lassen, dan zullen we absoluut ja zeggen.
Want dan kwalificeren we ons daar
gewoon voor. Dat is onze investering in
de toekomst, al is het een gegeven dat
deze toepassing zeer beperkt zal zijn.
De meeste constructies bezwijken op
vermoeiing en niet op sterkte. Binnen

staalsoort
Met welke soorten staal werkt
Hillebrand? John van Baalen:
“De staalsoort wordt feitelijk bepaald
door de klant en is afhankelijk van het
ontwerp van de constructie. Maar ik
denk niet dat er op dit moment een
materiaal is, waar we echt voor
weglopen. Het feit dat wij S690 op
200 mm dik mogen lassen, is al tamelijk
uniek. Een hogere kwalificatie komt echt
zelden voor. Dus het materiaal is bij ons
absoluut geen beperking.”
Staalsoorten met hoge sterkte hebben,
zoals de naam al aangeeft, een hogere
sterkte (rekgrens en treksterkte) dan de
op dit moment voor staalconstructies
veel toegepaste staalsoorten S235 en
het S355. Deze staalsoorten hebben
namelijk een gegarandeerde rekgrens
van 235 respectievelijk 355 MPa (N/
mm2). Staalsoorten met hoge sterkte
hebben een rekgrens die hoger is
dan 355 MPa. Hierdoor zijn hogere
spanningen in het materiaal toelaatbaar,
hetgeen leidt tot dunwandiger en dus
lichtere constructies. Daarnaast kunnen,
vanwege de hogere toelaatbare
spanningen, slankere constructies
worden gerealiseerd.
De moderne constructiestalen met hoge
sterkte kunnen met alle gebruikelijke
lasprocessen worden gelast. In de
praktijk worden meestal het handlassen
met beklede elektroden, het MAG-lassen
met zowel massieve, alsook gevulde
draad en het onder poeder lassen
toegepast. Dit is ook het geval bij
Hillebrand. Veelal wordt geëist dat
de lasverbinding sterkte en
taaiheidseigenschappen bezit die
overeenkomen met het basismateriaal.
Daardoor moet voor het lassen van de
staalsoorten met hoge sterkte bijna altijd
een speciaal voor dit doel ontwikkeld
toevoegmateriaal worden gebruikt.
Voor de verschillende lasprocessen en
staalsoorten staat een ruime keuze ter
beschikking.
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Ondanks het gebruik van lastoevoegmaterialen met een gegarandeerd laag
waterstofgehalte van minder dan 5 ml
per 100 gram lasmetaal is het risico voor
koudscheuren in lasverbindingen van
staalsoorten met hoge sterkte in het
algemeen aanzienlijk. Het gehalte aan
legeringselementen is veelal zo hoog,
dat scheurgevoelige microstructuren
(met een hoge hardheid) ontstaan in de
grofkorrelige warmte beïnvloede zone.
Deze kans op het optreden van
koudscheuren kan worden beperkt
door voor te warmen.
De hoogte van de voorwarmtemperatuur
hangt af van het waterstofgehalte
van het lastoevoegmateriaal, de
afkoelomstandigheden (plaatdikte,
warmte-inbreng, vorm van het onderdeel
en de plaats van de lasverbinding) en
van het materiaal zelf. Het is een proces
waarin men bij Hillebrand zeer veel
expertise heeft.
projecten
Een greep uit de 2012/2013 projecten:
zoals reeds in aanvang van dit artikel
genoemd is Hillebrand momenteel bezig
met de productie van twee helidekken
voor platforms die bij HSM Offshore in
aanbouw zijn voor Gaz de France.
Het werk omvat fabricage vanuit
aangeleverde materialen, conservering
en levering te Schiedam.

Totale scope omvat twee helidecks,
twee fire-fighting (FF) platforms en twee
Vent Booms. De Vent booms krijgen een
coating van thermisch gespoten
aluminium met daaroverheen een
verfsysteem. Op de HSM werf in
Schiedam worden voor het L5a-D
platform een 950 ton wegende jacket
en een 1.240 ton wegende topside en
voor het D18a-A platform een 1.200
ton wegende topside gefabriceerd.
Beide helidekken zijn inmiddels door
Hillebrand afgeleverd.

Voor SMST uit Drachten is vorig jaar
een hang-off module gebouwd voor
plaatsing op het kabellegschip Borealis
van Subsea 7, gebouwd bij Huisman.
Deze zogeheten afzetkraan bestaat
deels uit S355 en deels uit S690 staal.
In opdracht van Huisman zelf is in 2012
een elf meter lange stinger gebouwd
geheel bestaande uit staalsoort S690
en is een constructievloer van 92.000 kg
gefabriceerd en gemonteerd op het
boorschip Noble Globetrotter 2.

Discipline
Van levensbelang voor het maken van een goede lasconstructie in hogesterkte
staal is de vaardigheid van de lassers en discipline om de ontwikkelde lasprocedures
te volgen. De lastechnicus van Hillebrand is volledig op de hoogte van de
eigenschappen van deze specifieke materialen en weet wat de consequenties
zijn voor een te lage of een te hoge warmte-inbreng en de gevolgen van
onvoldoend voorwarmen.
Het is zaak dat lasvoorschriften nauwgezet worden aangehouden en eventuele
lasproblemen worden teruggekoppeld en nader worden onderzocht. Lasprocedures
dienen zodanig ontwikkeld te worden dat zij in de praktijk ook daadwerkelijk als
productielas uitgevoerd kunnen worden. Hillebrand leert zijn lassers in
praktijksituaties hogesterkte staal te verwerken. Het niet volgen van de
lasvoorschriften bij het lassen van een materiaal als S235 is als door het rode licht
rijden in het midden van de nacht. Echter, het niet volgen van de lasvoorschriften bij
het lassen van S690 is als het door het rode licht rijden, maar dan tijdens spitsuur.

Het eerste helidek werd eind januari in Middelburg op een bak geplaatst om naar Schiedam te worden getransporteerd.
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FPSO
Productie: 130.000 vaten olie en 2,2 miljoen m3 gas per dag

Emerson levert voor
$21 miljoen aan
automatiseringstechnologie
Emerson Process Management is hard op weg om te kunnen worden betiteld als ‘preferred automation supplier’
voor BP’s offshore-activiteiten in het Noordzeegebied. Onlangs plaatste BP namelijk opnieuw een order bij Emerson
Process Management, ditmaal ter waarde van 21 miljoen US Dollar! De opdracht betreft het leveren van geïntegreerde
control- en veiligheidssystemen voor een nieuw drijvend productie-, opslag- en distributieplatform. Deze FPSO gaat BP’s
bestaande Schiehallion FPSO-vessel (Floating Production Storage and Offloading) als onderdeel van het zogeheten
North Sea Quad 204 project vervangen. Hiermee worden de resterende koolwaterstofreservoirs (olie en gas)
geëxploreerd van respectievelijk de Schiehallion en Loyal Fields velden, zo’n 130 km ten westen van Shetland-UK .
Los van het feit dat Emerson Process
Management op automatiseringsgebied
BP’s hoofdleverancier is voor het nieuwe
Quad 204 FPSO, was Emerson al BP’s
preferred automation supplier voor het
leveren van geïntegreerde control- en
veiligheidssystemen voor een vijftal
offshore platforms op het Britse
continentale plat. Dit inclusief de nieuwe
Clair Ridge platforms. BP vertrouwt
hierbij op Emerson’s specifieke offshoregerichte expertise, technologie en services,
waarmee een gestroomlijnde opstartfase
wordt gevolgd door een optimaal (milieu)
veilige en rendabele productie.
Grotere capaciteit
De nieuwe Quad 204 FPSO is met een
lengte van 270 meter groter dan de
bestaande Schiehallion FPSO en
ontworpen om per dag 130.000 vaten
olie en 2,2 miljoen m3 gas te produceren.
Deze grotere productie- en opslagcapaciteit
maakt een optimale exploitatie van de
olie- en gasvelden in de Noordzee
mogelijk en schept ook ruimte voor
verdere expansie.
Geïntegreerd
De door Emerson Process Management
voor het nieuwe FPSO geleverde
geïntegreerde automatiseringsoplossing
is gebaseerd op Emerson’s digitale
PlantWebTM fabrieksarchitectuur,
bestaande uit een combinatie van
DeltaVTM DCS-technologie, het
DeltaV SISTM procesveiligheidssysteem
en AMS Suite software als basis voor een
effectief preventief onderhoudssysteem.
Het DeltaV systeem bestuurt en bewaakt
alle belangrijke platformfuncties,
daarbij gebruikmakend van
FOUNDATION Fieldbus- en HARTcommunicatietechnieken. Geavanceerde
process control software, die is
18
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Bijschrift afbeelding:
3D CAD-afbeelding van BP’s
nieuwe, 270 meter lange Quad
204 FPSO, ontworpen voor een
dagelijkse productie van 130.000
vaten olie en 2,2 miljoen m3 gas.

geïntegreerd in DeltaV, legt de basis
voor een technisch en economisch
optimale productie en het efficiënt en
veilig functioneren van BP’s nieuwe Quad
204 FPSO. Het DeltaV SISTM, waarbij
SIS staat voor Safety Integrated System,
omvat specifiek geprogrammeerde
noodstopfunctionaliteiten en
geïntegreerde controlesystemen voor
onder meer brand- en gaslekdetectie.
Daarmee is een veilige werking van de
olie- en gasproductie op het platform
gegarandeerd.
Emerson’s AMS Suite preventieve
onderhoudssoftware zal worden gebruikt
voor kwaliteitsborging (commissioning),
configuratie en monitoring van de
toegepaste veldinstrumentatie.
Emerson’s METCO Services levert
daarnaast een real-time prestatiemanagementsysteem, dat belangrijke
informatie genereert voor de
procesoperators. Voorafgaand aan
de start-up van de installaties worden
de operators getraind met behulp
van een door Emerson ontwikkeld
trainingsprogramma, waarbij onder
meer gebruik wordt gemaakt van
geavanceerde simulatietechnieken.

Vertrouwen
“Het is natuurlijk prachtig dat Emerson
door BP is gekozen als ontwerper en
leverancier van het geïntegreerde
control- en veiligheidssysteem voor
deze nieuwe FPSO,” aldus een duidelijk
tevreden Steve Sonnenberg, President
van Emerson Process Management.
“Dit is opnieuw een omvangrijk project
dat de reeds lang bestaande en op
wederzijds vertrouwen gebaseerde r
elatie tussen onze ondernemingen
onderstreept. Naast de control- en
veiligheidssystemen gaan we ook
Rosemount instrumentatie leveren v
oor druk, temperatuur-, magnetische
flow- en radar-niveaumetingen, maar
ook analytische gaschromatografen
en DanielTM venturi- en ultrasoon
flowmeters. We verzorgen de zogeheten
‘front end engineering & design’ (FEED)
en zijn samen met de bouwer van deze
FPSO, Hyundai Heavy Industries,
verantwoordelijk voor ontwerp,
configuratie, bouw, implementatie,
afnametests, commissioning, installatie
en opstartondersteuning. Een complexe,
veelzijdige klus, met als resultaat een
state-of-the-art FPSO waar BP jarenlang
efficiënt mee zal kunnen werken.”
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GASWINNING MET BEHULP VAN STIKSTOF

Schatplichtig
In het De Wijk-gasveld in Drenthe start de NAM in de zomer 2013 met extra gaswinning met behulp van stikstof.
Doel is om het laatste, moeilijker te winnen aardgas ook uit de grond te halen. Een belangrijke operatie voor de
gasindustrie, maar ook een omvangrijke, waarvan bewoners tijdens de bouwfase het nodige zullen merken.
Vanaf het eerste moment heeft de NAM bewoners van de gemeente De Wolden bij het project betrokken.
“We zijn letterlijk bij gezinnen aan de keukentafel gaan zitten.”

Wie zijn blik laat gaan over een kaartje
van de gaswinningslocaties van het
NAM-veld De Wijk, valt het onmiddellijk
op dat gaswinning en bewoning hier
dicht op elkaars lip zitten. De acht
winningslocaties van het Wijkerveld
bevinden zich in het gebied tussen
Echten en Koekange, twee van de
zeventien dorpen die samen de
gemeente De Wolden vormen.
Ondergronds verbinden
transportleidingen de winningslocaties met elkaar; bovengronds
lopen wegen van dorpskern naar
dorpskern, met daarlangs losse
woonhuizen en boerderijen.
niet makkelijk
In dit gebied is de NAM een begrip
geworden. De eerste gaswinning vond
begin jaren vijftig plaats en sindsdien
werd uit het veld 14,5 miljard kubieke
meter aardgas gewonnen. Ongeveer
80 procent van het gas is inmiddels
gewonnen. Met als gevolg dat de
natuurlijke gasdruk in de ondergrondse
reservoirs zodanig aan het teruglopen is,
dat het resterende gas er niet meer zo
makkelijk uitkomt. Nieuwe technieken
maken het mogelijk ook de laatste resten
gas rendabel te winnen.
En dat is wat de NAM de komende
vijftien tot twintig jaar in het De
Wijk-veld gaat doen. Aardgas+ heet
het project waarbij via injectie van
stikstof in de gasreservoirs naar schatting
nog twee miljard kuub gas gewonnen
kan worden. De operatie vergt de nodige
aanpassingen in de omgeving. Een van
de meest in het oog springende is de
bouw van een luchtscheidingsinstallatie
voor de productie van stikstof, met twee
kolommen van elk twintig meter hoog.
Ook komen er twee nieuwe locaties
bij waar de stikstof in de grond zal
worden geïnjecteerd, en één nieuwe
gaswinningslocatie. Tot slot worden
nieuwe ondergrondse leidingen
gelegd voor het transport van stikstof.
Bovendien zijn de komende jaren
zeventien boringen nodig om
extra putten te realiseren.

Montagefoto van de luchtscheidingsinstallatie.

acceptatie
Op de burelen van de NAM was
het van meet af aan duidelijk: dit
project gaat niet ongemerkt aan
de omwonenden voorbij. De bewoners
zouden zelfs nauw bij de
voorbereidingen betrokken worden,
omdat acceptatie een belangrijke
voorwaarde is waaronder de NAM
zijn werk in het gebied kan doen.
“Ons uitgangspunt was om vanaf
het allereerste moment met de
omgeving te spreken”, vertelt NAMcommunicatieadviseur Henk Heeringa.
“Want dan kun je de plannen nog
aanpassen. We stellen ons op als een
gewone buurman. Als je plannen
hebt die impact hebben op je buren,
dan moet je die eerst met hen
bespreken, vinden we.”
burgerparticipatie
Wethouder Jan ten Kate van de
gemeente De Wolden bevestigt dat

bewoners al vanaf begin 2010 van de
plannen op de hoogte zijn gebracht.
Via de gebruikelijke publicaties in
De Wolder Courant, op de gemeentelijke
website en via persberichten. Maar ook
actiever, door inwoners te benaderen
via Dorpsbelangen, een organisatie die –
de naam zegt het al – de belangen
van inwoners van De Wolden behartigt.
“Burgerparticipatie staat bij ons hoog
in het vaandel,” zegt Ten Kate.
“We hebben hier een convenant
gesloten met Dorpsbelangen en
het college van Burgemeester en
Wethouders. Als er grote plannen op
stapel staan, dan zijn we verplicht om
daarover met hen te spreken. Dat is
nu ook gebeurd. We zijn gezamenlijk
opgetrokken met de NAM in het
benaderen van onze inwoners.”
Naarmate er meer bekend werd
over Aardgas+, kwamen ook de
bewonersvragen. Die betroffen niet
de techniek zelf, aldus Ten Kate.
1 / 2013
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“De mensen van Dorpsbelangen
kennen de wegen naar de politiek.
Als dat een issue was geweest, hadden
we het echt wel hier vertrouwd met
de NAM, het bedrijf heeft krediet
opgebouwd.” Dat blijkt volgens hem
uit de grote belangstelling voor een
boring begin oktober op één van de
locaties. “Daar kwamen veel mensen
uit de buurt op af, maar ook van
verder hier vandaan.” Op inloopsessies
in de dorpshuizen van Koekange,
Koekangerveld en Echten uitten
bewoners vooral hun zorgen over lichten geluidsoverlast en bouwverkeer.
De direct omwonenden van de nieuw
te bouwen luchtscheidingsinstallatie
vroegen zich volgens Heeringa
bijvoorbeeld af wat ze ervan zouden
zien en horen. “We zijn letterlijk met
de gezinnen aan de keukentafel gaan
zitten. Met 3D-animaties hebben we
inzichtelijk gemaakt hoe die installatie
landschappelijk ingepast wordt.
We zijn met ze naar een vergelijkbare
geluidsbron gegaan om te luisteren
wat je nog van een installatie hoort
op driehonderd meter van je achtertuin.
Zo maakten we het inzichtelijker.”
openstaan
Overleg met bewoners leverde ook een
aantal wijzigingen in de projectplannen
op, aldus Heeringa. De NAM kwam
tegemoet in een wens van Dorpsbelangen
om dorpen te ontzien met bouwverkeer.
Daarom werd speciaal een tijdelijke
weg aangelegd langs de Hoogeveense
Vaart die de bouwlocatie van de
luchtscheidingsinstallatie bedient.
En de keuze voor een nieuw aan te leggen
boorlocatie kwam tot stand na overleg met
direct betrokkenen in de omgeving over
alternatieve locaties. “Omdat ook onze
projectleiders bij de gesprekken met
bewoners aan tafel zaten, konden zij hun
plannen waar mogelijk aanpassen aan
de wensen.” Inmiddels zijn de meeste
voorbereidingen getroffen. De luchtscheidingsinstallatie is in de zomer van 2013
klaar, transportleidingen zijn ingegraven,
de eerste put is geboord. Medio 2013 kan
een begin worden gemaakt met de extra
gaswinning. Terugkijkend op bijna twee
jaar voorbereidingen, benadrukt Heeringa
het belang van contact met de omgeving.
“Je moet daadwerkelijk openstaan voor
signalen van omwonenden. Luisteren en
er ook naar handelen. Als je zegt: we
zoeken dat voor u uit, dan moet je dat ook
echt doen. Je moet je afspraken nakomen.
En wat ook belangrijk is: continuïteit in
de mensen die het project uitvoeren.
Je leert bewoners kennen, zij kennen
je naam en hebben je nummer.
Als ze een vraag hebben, moeten
ze je altijd kunnen bellen.”
20

OV 1-2013.indd 20

OFFSHOrE VISIE

project aardgas+
stikstof help aardgas
Enhanced Gas Recovery is de term voor een
gereedschapskist aan technieken die de NAM inzet
om relatief kleine velden langer in productie te
houden. Dit sluit aan bij het zogeheten ‘Kleine Velden
beleid’ van de Nederlandse overheid. Die wil het
grote Groninger veld zolang mogelijk als strategische
voorraad bewaren, en geeft prioriteit aan gaswinning
uit de kleinere velden. Omdat veel kleinere velden
steeds leger raken, ontwikkelt de NAM hulpmiddelen
om het resterende gas toch rendabel te kunnen
blijven produceren. Stikstofinjectie in het De
Wijk-veld is één van die middelen. De techniek is
eenvoudig uit te leggen. Uit de lucht worden zuurstof
en stikstof gescheiden. De stikstof wordt onder
hoge druk in een reservoir geïnjecteerd en drijft het
aanwezige gas naar een productiebuis. een deel van
de stikstof blijft in het reservoir achter, een deel gaat
met het gas mee omhoog. Projectmanager Martin
de Boer van de NAM is nauw bij Aardgas+ betrokken.
Hij legt uit dat de stikstof op meerdere plekken in
het De Wijk-veld zal worden gebracht. Daartoe is
een aantal nieuwe injectieputten geboord, of zijn
productieputten zo aangepast dat er stikstof in kan
in plaats van gas uit. “We leggen als het ware een
front van stikstof om de reservoirs heen. Zo drijven
we het gas geleidelijk naar de productieputten toe.”
Vijftien jaar lang zal de stikstof het aardgas in het
diepliggende reservoir ‘wegduwen’. De verwachting
is dat uit het De Wijk-veld hiermee nog twintig jaar
lang rendabel gas kan worden gewonnen. Dat levert
twee miljard kuub gas op, ofwel tien procent extra
van het winbare gas dat zonder dit hulpmiddel was
blijven steken. Van twee miljard kuub kan een stad
als Amsterdam twee jaar van gas worden voorzien.
De stikstof die in de reservoirs achterblijft, kan daar
zonder problemen blijven zitten, aldus De Boer.
“Het is een inert gas, dat wil zeggen dat het niet
met zijn omgeving reageert.” De stikstof die met
het gas mee omhoog komt, wordt er niet weer
uitgehaald. Het toeval wil namelijk dat het De
Wijk-gas stikstofarm is. Het gas uit het grote
Groninger gasveld bevat wel stikstof, en die
mengverhouding geldt als de standaard voor
CV-ketels en gasfornuizen in Nederlandse
huishoudens. “De NAM levert het De Wijkgas met
stikstof zo aan de Gasunie. Deze instantie zal het
op de precieze mengverhouding brengen en in het
Nederlandse gasnet opnemen.” Is het De Wijk-veld
na twintig jaar productie echt ‘leeg’? “Leeg is een
relatief begrip,” zegt De Boer. “Een gasveld is niet
als een ballon die je helemaal leeg kunt laten lopen.
Er zal altijd wat gas achterblijven. Hoever je een veld
leeg kunt halen, is sterk afhankelijk van de stand van
de techniek. Zolang je er niet meer energie in stopt
dan eruit komt, is het economisch rendabel om
de productie voort te zetten.”
Dit artikel is geplaatst met toestemming van Rob van ’t Wel,
hoofdredacteur van Shell Venster, een uitgave van Shell Nederland BV.
De beelden zijn afkomstig van NAM.
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De stiksof wordt via een leiding in het gasreservoir
gepompt.

Het verspreidt zich door het gesteente, maar mengt zich
niet met het aardgas.

Vervolgens 'duwt' de stikstof de aardgas uit de poriën
van het zandsteen naar de aardgaswinningsinstallatie.

De stiksof kan zonder nadelige effecten voor mens en
Milieu in het veld blijven.
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in Den Helder.
Flights from Norwich
and Manchester
start 4th March
New
Departing every routes
weekday
Book now!
Making flying better.
Flights operated by Suckling Airways.
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BUITEnLAnDErS OP
COnTInEnTAAL PLAT
OnDEr SZW
Met ingang van 1 januari 2013 zijn
zelfstandigen die in het buitenland
wonen en die werken op het
Nederlands deel van het continentaal
plat verzekerd voor de Nederlandse
volksverzekeringen. Daarbij geldt de
voorwaarde dat deze buitenlandse
zelfstandigen in Nederland
inkomstenbelasting betalen.
Dit blijkt uit een wijzigingsbesluit
in verband met de Wet sociale
verzekeringen Continentaal Plat
(Wet NCP). Met deze wijziging wordt
deze groep zelfstandigen op gelijke
wijze behandeld voor de
volksverzekeringen als zelfstandigen
die in Nederland werken. Dit past in
de internationale tendens en om
voor de sociale zekerheid niet langer
onderscheid te maken tussen werken
onshore (op het vasteland) of werken
offshore (buitengaats).

AEgIr SET SAIL FOr HOLLAnD
On January 16, Heerema Marine Contractor’s new Deepwater Construction Vessel
Aegir set sail for the Netherlands after almost 19 months of construction at the
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) yard in Okpo, South Korea.
After a short stopover in China, where Aegir will load the first pipe reel using its
own 4000 t offshore crane, the vessel will continue her voyage to a yard in the
Netherlands where the installation of the pipe-lay equipment will be performed.
Aegir is scheduled to start work on its first installation project in the Gulf of Mexico
in the fourth quarter of 2013.

The new Aegir.

WInTErSHALL nEEMT
Q8 TErMInAL
In gEBrUIk
Vlak voor de jaarwisseling heeft
Wintershall Noordzee de Q8
gasterminal na een uitgebreide
renovatie opnieuw in gebruik
genomen. Door dit gasontvangst- en
behandelingsstation werd voorheen
gas uit het Q8 blok verwerkt.
Nadat de velden in dit blok waren
leeggeproduceerd, kwam de
gasterminal ruim vier jaar geleden
stil te liggen. De beide platformen in
het Q8 blok werden medio vorig
jaar uit zee verwijderd en onshore
verder ontmanteld. Omdat de
pijpleidinginfrastructuur van de Q8
offshorelocaties naar de gasterminal
wel intact bleef, kon deze weer
worden gebruikt om gas uit het
nieuwe Q4-C veld aan te landen.
Hiervoor is door de pijpenlegger
GSP Falcon een 30 kilometer lange
gastransportleiding gelegd tussen
het Q4-C platform en de Q8
offshorelocaties.
Op dit moment stroomt er weer
dagelijks zo’n 1,2 miljoen kubieke
meter gas van Q4-C naar de
gerenoveerde gasterminal op het
terrein van Tata Steel bij Wijk aan Zee.

nEW IMCA PrESIDEnT FOr A nEW yEAr
Biennial changes at the International Marine Contractors Association (IMCA) see
Massimo Fontolan of Saipem taking on the role of President of IMCA, the association
representing the interests of nearly 900 offshore, marine and underwater engineering
companies in over 60 countries. Massimo Fontolan is currently Vice President
Commercial, North Atlantic and Arctic at Saipem Ltd. In addition to becoming President
of IMCA, he also becomes Chairman of the association’s Overall Management
Committee (OMC), having served as Vice President of IMCA for the past two years.
“We are delighted to welcome Massimo as our President and OMC Chairman for the next
two years,” says Chris Charman, Chief Executive of IMCA. “Massimo has a comprehensive
role at Saipem, where he is responsible for the development and implementation of
strategic business plans in the subsea, fixed facilities and offshore wind farm markets.
In addition he analyses acquisition targets and potential industrial partners, with the result
that he is extraordinarily well qualified to be our President. I am greatly looking forward to
working with him, and our new Vice President who will come from Technip.”
“First, special thanks go to Hugh Williams, who has been the heart and soul of our
organisation for the past ten years, and whose invaluable experience Chris and I, above all,
will miss,” says Massimo Fontolan. “I am honoured and humbled to take on the Presidential
role, for all my predecessors are icons in our industry, representing the top tiers of the whole
supply chain. They had a vision and indeed succeded in making IMCA what is today, a
global trade association recognised as the one which best represents the interests of the
marine contracting, for the benefit of all member companies. We shall strive to
strengthen IMCA’s relevance and value as a trade association, pursing the interests
of its members as well as its own sustainable position in the marketplace,” he adds.
“The challenge is to provide a vision for the years ahead and to this end we will shortly
be engaging in defining a five year plan for the association.”
Massimo Fontolan takes over the role of President and Chairman from his good friend
Andy Woolgar of Subsea 7. “I know that both Massimo, and my predecessor, Hugh
Williams, would like to pay tribute to Andy Woolgar’s hard work on behalf of IMCA,”
says Chris Charman. “The association continued its steady growth and
internationalisation during his two year tenure.”
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DeN HeLDer AIrPOrT
LIJNDIENST DEN HELDER-NORWICH-MANCHESTER VAN START

Eerste lijndienst voor
Den Helder Airport

Eerste aankomst van de Dornier 328 op Den Helder Airport, waarmee Flybe de lijndienst naar Norwich gaat onderhouden (foto: PAS Publicaties)

De kenningsmakingsvlucht heeft begin februari plaatsgevonden, maar vanaf
4 maart zal iedere werkdag een lijndienst worden onderhouden tussen
Den Helder, Norwich en Manchester. Verwacht wordt dat deze dagelijkse
lijndienst heel populair wordt onder zakelijke passagiers uit de olie- en
gasindustrie en de maritieme sector in Nederland en Engeland.
De lijndienst wordt onderhouden door
luchtvaartmaatschappij Loganair, een
franchiseonderneming van Flybe, de
eigenaar van de Dornier 328 waarmee
dagelijks 31 passagiers kunnen worden
vervoerd. Directeur Conny van den Hoff
van Den Helder Airport: “De Dornier
vertrekt iedere werkdag om 14.30 uur
vanaf Den Helder Airport om ongeveer
50 minuten later, om 14.20 uur lokale
tijd, aan te komen in Norwich, het
knooppunt van de Oost-Engelse
offshore-industrie. Van daaruit kunnen
de passagiers desgewenst doorvliegen
naar Manchester. De aankomsttijd
aldaar is 16.00 uur. De terugvlucht
vanuit Manchester start dagelijks om
09.55 uur en na een tussenstop om
10.20 uur op Norwich Airport landt het
vliegtuig om 12.10 uur lokale tijd op
Den Helder Airport.”
24
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Manchester Airport is voor Flybe een
belangrijk knooppunt. Daar kan worden
overgestapt naar diverse bestemmingen,
waaronder Aberdeen. Met de start van
de lijndienst voor de olie- en gasindustrie
in Nederland en East Anglia is een
lang gekoesterde wens van Conny
van den Hoff in vervulling gegaan.
“Den Helder heeft zich door de jaren
heen ontwikkeld tot één van de grootste
helihavens van NW-Europa. Van alle
vluchten wordt 95 procent uitgevoerd
door helikopters ten behoeve van de
offshore-industrie. Vanaf Den Helder
Airport opereren momenteel de
helikopteroperators CHC Helicopters
Netherlands, DanCopter, Heli Holland,
Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV)
en Bristow Helicopters. Jaarlijks
passeren zo’n 130.000 passagiers
de balies van Den Helder Airport.

kennismakingsvlucht
Op vrijdag 1 februari is door Flybe als
voorloper op de dagelijkse lijndienst met
de Dornier 328 een kennismakingsvlucht
uitgevoerd tussen Norwich en Den
Helder Airport. Onder de 26 passagiers
bevonden zich diverse hoogwaardigheidsbekleders uit de regio East Anglia,
directieleden van Loganair en de
directeur van Norwich Airport. Direct
na aankomst werden zij onderaan de
vliegtuigtrap verwelkomd door de
Helderse wethouder Kees Visser,
luchthavendirecteur Conny van den Hoff
en Hans Graven van Marketair, die een
belangrijke rol heeft gespeeld bij het
opzetten van de lijndienst. Aansluitend
was voor de Britse gasten op de
luchthaven een netwerkbijeenkomst
georganiseerd. Roger Hage, Loganair’s
directeur Business Development, stelde:
“Met de nieuwe lijndienst willen we
de offshore olie- en gasindustrie en
de offshore windenergiesector in
East Anglia met die van Den Helder
verbinden. Beide regio’s hebben veel
overeenkomsten en vullen elkaar ook
goed aan. En offshorewerkers hoeven
voortaan niet meer via Schiphol te
vliegen en nog eens een uur in de bus
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of trein te zitten. Zij kunnen nu direct
van Norwich naar de Nederlandse
offshorehoofdstad vliegen.”
Roy Bogle, die als directeur Renevues
& Sales ook deel uitmaakt van het
management van Loganair, voegde
hieraan toe: “Wij richten ons met de
lijndienst primair op het wisselen van
bemanningen (crew changes) van
boor- en productieplatformen en
offshore support schepen. Maar ook
is onze lijndienst interessant voor
directies van oliemaatschappijen en
serviceverlenende bedrijven en voor
mensen die een korte vakantie in
East Anglia willen doorbrengen.”
Mensen die naar Aberdeen willen
kunnen voorlopig in Manchester
overstappen voor een korte vlucht
naar deze Schotse offshorestad. Hage en
Bogle sluiten niet uit dat Flybe op termijn
direct naar Aberdeen gaat vliegen.

Andrew Bell, directeur van Norwich
Airport, vertelde dat de vlucht naar
Den Helder slechts 45 minuten had
geduurd en dat hem bij aankomst
hetzelfde regenachtige weer wachtte
als hij in Norwich achter zich had
gelaten. “Maar we kregen in
Den Helder een geweldige ontvangst.
Dat was hartverwarmend.”
Conny van den Hoff stelde tot besluit:
“Deze eerste lijndienst op Den Helder
geeft een positieve impuls aan de
ontwikkeling van onze luchthaven en
de economie van de regio Den Helder.”

Offshorewerkers
hoeven niet meer via
Schiphol te vliegen!

Flybe gaat de lijndienst van maandag
tot en met vrijdag onderhouden.
De prijs voor een enkele reis Norwich
bedraagt 99 euro, inclusief bagage
(max. 20 kilogram) en alle belastingen.
Verder mag maximaal 6 kilogram aan
handbagage worden meegenomen.
Bij de prijs inbegrepen zijn een
hapje en drankje.

v.l.n.r. luchthavendirecteur Conny van den Hoff, wethouder Kees Visser en Hans Graven van Marketair (foto: PAS Publicaties).
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I N S TA L L AT I O N
DOCKWISE SETS NEW RECORD

Installation of one of the
world’s largest oil platforms

Operation whereby the topside is skidded
onto the HYSY229 launch barge.

The mega topside, Block A-1 ‘SHP
TOPSIDE’, was safely and successfully
installed via float-over method.
The strategic partnership COOEC
ensures access to the world’s second
largest installation launch barge,
the HYSY229. The massive barge was
operated and managed by Dockwise to
install the topside on top of the 22,000
ton ‘SHP JACKET’ launched by Dockwise
earlier this year.
The main tow arrived in the SHWE Field,
in the Bay of Bengal, on 8 December,
2012, after a 23 day voyage totalling
nearly 4,000 nautical miles from Hyundai
Heavy Industries’ fabrication yard in
Ulsan, Republic of Korea. Dockwise
will continue to collaborate with HHI to
transport and install mega platforms with
new assignments in the Dockwise backlog.
26
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Preparing to sail away near HHI fabrication yard.
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On December 18, 2012, Dockwise announced the record-breaking installation of the close to 30,000 ton fully
integrated SHWE Platform over the weekend, topping Dockwise’s previous installation record held at 21,000 tons.
The state-of-the-art topside is fully equipped with a hotel and restaurant for about 200 personnel along with both
drilling and production capabilities.

HYSY229 launch barge loaded with SHWE drilling and production
platform en route to Bay of Bengal.

The HYSY229 launch preparing for
the critical float-over operation.

“The successful SHWE topside installation
and jacket launch mark a significant
milestone for Dockwise,” states Alex
Rodenburg, Senior Project Manager.
“This further validates Dockwise's
evolution into an offshore contracting
partner for the transport and installation
of Oil & Gas platforms.”

The nearly 30,000 ton topside being installed on top of the jacket within a few millimeters of precision.

The SHWE topside safely and successfuly installed.
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Innovatieve droogsystemen

Extension to
SNS Pool fleet

Pronomar kreeg onlangs de opdracht om het heavy-lift jack-up schip HGO
Innovation, eigendom van HGO InfraSea Solutions, uit te rusten met hun
droogsystemen. De Pronomar-Top Trock droogsystemen, gemaakt van hoogwaardig
zeewater roestvrij staal, zorgen ervoor dat de bemanning in goed gedroogde en
onderhouden overlevingspakken, jassen, broeken en overalls kan werken.
De droogsystemen werken op een zeer innovatieve manier; ze drogen van binnen
naar buiten en bereiken alle neuralgische zones (zoals de oksels, schouders en rug).
Afgezien van het feit dat de dure werkkleding hierdoor van een langere levensduur
krijgt, verhogen de droogsystemen ook het comfort van de bemanning.

The fleet of the Southern North Sea
Pool will be increased by two Platform
Support Vessels of Vroon Offshore
Services. The Vos Power (previously
known as the Power Express) came on
hire as from December 28 and the Vos
Prominence starting January 18.
These vessels will changes places with
the Far Splendour and the Porto Salvo.
Peterson SBS manages a fleet of 13
supply vessels, which serve the SNS
Pool consisting of eight nine oil
companies. The SNS Pool allows each
vessel to supply a number of offshore
locations in one operation, thus
leading to significant co2 reductions
and cost savings for the oil companies.

Atlantic Petroleum
actief in
Nederlandse sector
De Innovation.

Successful appraisal well
Wintershall recently announced an oil discovery in the central part of the North Sea
about 200 kilometers off the coast of Stavanger. The own-operated Asha Noor
appraisal wells 16/1-16 and 16/1-16 A in production licence PL 457 were drilled
about 3 kilometers east of the 16/1-9 discovery well in the Ivar Aasen discovery
and about 3 kilometers north of the Edvard Grieg field. Preliminary resource
estimates range between 20 and 40 million barrels of recoverable oil.
Extensive coring, sampling and data acquisition have been carried out.
The primary target for the main well 16/1-16 was to prove petroleum in Lower
Cretaceous and Upper Jurassic reservoir rocks (Asgard and Draupne Formations)
along the west side of the Utsira High oil and gas region. The secondary target
was to delineate the eastern extent of the Ivar Aasen oil discovery in Middle Jurassic
to Upper Triassic reservoir rocks.
The main well 16/1-16 in the Asgard formation encountered an approximately
90-meter gross aquiferous sandstone reservoir of variable quality. Furthermore,
the well encountered a gross oil column of around 70 meters in the Hugin and
Skagerrak formations, of which 28 meters were in a reservoir with very good
quality in the Hugin formation. The oil-water contact was not encountered.
The 16/1-16 A sidetrack was drilled to the southeast of the main well.
The well encountered a gross oil column of 30+ meters in the Hugin formation.
This formation is about twice as thick as in the main well 16/1-16 and the
reservoir quality was very good as expected.
Asha Noor is Wintershall’s first well in the production licence PL 457, which was
awarded in the APA 2007. The operator is Wintershall Norge AS with a share of
40%. The wells 16/1-16 and 16/1-16 A were drilled to a vertical depth of respectively
2,722 and 2,683 meters below mean sea level and were terminated in the Permian
Rotliegendes and the Triassic Skagerrak Formation. The wells were permanently
plugged and abandoned. The water depth is 113 meters. The Bredford Dolphin
drilling platform now transfers to Lundin for the drilling of 16/3-5 in PL 501.
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Atlantic Petroleum heeft een
6-procents belang verworven in
de opsporingsvergunningen naar
olie en gas voor de E-blokken in het
noordelijke deel van de Nederlandse
sector van de Noordzee.
De maatschappij wordt hiermee de
partner van Centrica Production
Nederland, die in november 2011
opsporingsvergunningen voor de
blokken E1, E2, E4 en E5 heeft
verworven. Deze blokken bevinden
zich op zo’n 225 kilometer ten
noordwesten van Den Helder, tegen
de grens met de Engelse sector.
Atlantic Petroleum heeft sinds deze
maand samen met Centrica (UK) en
GDF SUEZ E&P (UK) ook een belang
in het Engelse veld dat grenst aan de
E-blokken. De waterdiepte ter plaatse
bedraagt 35 tot 40 meter. Atlantic
Petroleum is een onafhankelijke
exploratie- en productiemaatschappij
die actief is in de Britse en Noorse
sector van de Noordzee, de Ierse Zee
en rond de Faeröer Eilanden.
Op deze eilandengroep is de
maatschappij ook gevestigd. Met de
deelneming in de vier E-blokken is
Atlantic Petroleum voor de eerste keer
in Nederland actief. De Nederlandse
belangen in de E-blokken zijn
ondergebracht bij dochter Volantis
Netherlands BV.
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Rent your Hydraulics!

800 kW

IN 20FT OFFSHORE

HydrauRent offers Hydraulic power up to 800 kW

CONTAINER

in a 20ft offshore containersize!
Hydraulic powerpacks 15-800 kW
Modular 45 kW powerpacks also in ATEX version
Installed and commissioned by professional engineers

Visit us at
re
On & Offsho
m
e
Gorinch

Flexible

And also available for rent:
hydraulic winches up to 80 tons

Saving

Filtration-, flushing-, cooling and dewater units for
hydraulic systems

Quick
Support

www.hydraurent.com

You
need experts
We
know the drill
Exp er t s fo r ex pe rt s

P.O. Box 23047 • 3001 KA Rotterdam • The Netherlands
T: +31 (0)10 - 71 41 800 • info@mrestart.nl • mrestart.nl
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WINDeNerGIe
EXTRA SLAGKRACHT VIA KAPITAALKRACHTIGE PARTNERS

Mitsubishi met Eneco
in Luchterduinen

Situatieschets Luchterduinen (voormalig Q10).
Tennet netkaart.

Het nieuwe windmolenpark Luchterduinen
(voorheen Q10) komt voor de helft in Japanse
handen. Het Japanse Mitsubishi Corporation en
Eneco, initiatiefnemer van de bouw van 43 turbines
op 23 kilometer uit de kust van Noordwijk en
Zandvoort, willen ook bij toekomstige projecten
samenwerken.

Met de aanleg van Luchterduinen is naar
schatting alleen al een bedrag van 400
tot 450 miljoen euro gemoeid. Mitsubishi
investeert ruim 200 miljoen euro in
windpark Luchterduinen. Als het project
geen vertraging oploopt door mogelijke
procedures bij de Raad van State, begint
de bouw in juli 2014. Een jaar later moet
het windmolenpark, dat stroom levert
voor een kleine 150.000 huishoudens,
operationeel zijn. In Nederland zijn nu
twee windparken op zee in bedrijf.
Eneco heeft er één bij IJmuiden, Nuon en
Shell bij Egmond aan Zee. Windmolens
moeten minimaal 22 kilometer uit de
kust staan, dat maakt de aanleg duur.
amalia
Naast Luchterduinen neemt Mitsubishi
ook een belang in windmolenpark
30
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Amalia dat in 2008 in gebruik werd
genomen en goed is voor energielevering
aan 120.000 gezinnen. Gekeken wordt
of Mitsubishi tevens een rol kan spelen
bij Navitus Bay, een project voor de
kust van het Engelse Isle of Wight.
De samenwerking met een
kapitaalkrachtige partner als Mitsubishi
geeft Eneco de nodige slagkracht op
de groeiende windenergie markt.
Gemini
Dankzij die buitenlandse investeerders
heeft Nederland er binnen nu en een
paar jaar twee windparken op zee bij.
Tezamen gaan deze parken groene
stroom opwekken voor ruim
900.000 huishoudens.
“Want,” zegt Edwin Berkhout van
ontwikkelaar Typhoon Offshore, ook wij

hebben de financiering rond voor een
windpark bij de Waddeneilanden.”
Ten noorden van Ameland en
Schiermonnikoog komt een nog veel
groter park: Gemini. De 150 windmolens
die daar volgens planning in 2015
verrijzen leveren elektriciteit aan 785.000
huishoudens. De benodigde 4,4 miljard
euro wordt opgehoest door vijf grote
partijen uit het buitenland. Ook komt
er een lening van 500 miljoen van de
Europese Investeringsbank.
opdracht
Van Oord Offshore Wind Projects gaat
de aanleg van windpark Luchterduinen
verzorgen. Voor plaatsing van de 43
turbines zal het momenteel in Hamburg in
aanbouw zijnde schip Aeolus (kosten ruim
honderd miljoen euro) worden ingezet.
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Windlobby zwelt aan

De Aeolus is speciaal
voor de windenergiemarkt gebouwd.
Minister Henk Kamp.

Dit geavanceerde vaartuig zal de tot
zeshonderd ton wegende palen tientallen
meters in de zeebodem heien. De Aeolus
zal in augustus van dit jaar in de vaart
komen, maar het schip mag pas op zijn
vroegst 1 juli 2014 gaan werken aan het
Luchterduinen-project. Eerder mag
volgens de milieubepalingen niet worden
begonnen met de aanleg van het park.
Naast het plaatsen van de 43 turbines
zal de Aeolus ook betrokken zijn bij de
aanleg van een transformatorhuis op
volle zee. Hier komt de stroom van de
verschillende turbines tezamen en wordt
de gezamenlijke stroom via een dikke
kabel naar land vervoerd. Ook wordt hier
het voltage verhoogd zodat het verlies
aan stroom tijdens vervoer beperkt blijft.
tennet
Ook netbeheerder Tennet sloot in het
begin van dit jaar een deal met Mitsubishi,
voor een investering van 576 miljoen
in hoogspanningskabels in de Duitse
Noordzee. "Wind op zee is gewoon
duur," zegt woordvoerder Jeroen
Brouwers van Tennet.
"Voor Nederlandse partijen is het moeilijk
om de investeringen volledig te dragen.
Maar bij grote buitenlandse investeerders
bestaat wel interesse om er geld in te
steken. Zij zijn in deze onzekere tijden
op zoek naar stabiele investeringen
met een laag risicoprofiel."
TenneT en Mitsubishi Corporation
hebben inmiddels hun samenwerking
in twee Duitse offshore-hoogspanningskabelprojecten, BorWin1 en BorWin2,
officieel bekrachtigd. Met een
toegezegde kapitaalinjectie van maximaal
€ 240 miljoen krijgt Mitsubishi een belang
van 49% in beide projecten. Tegelijkertijd
hebben beide partijen een contract
ondertekend voor een investering in nog
twee offshore-projecten, HelWin2 en

DolWin2. Daarin krijgt Mitsubishi met
een investering van maximaal € 336
miljoen ook een belang van 49%.
De geplande hoogspanningskabels,
waar een totale investering van € 2,9
miljard mee gemoeid is, gaan een aantal
offshore-windparken in het Duitse deel
van de Noordzee verbinden met het
elektriciteitsnet op het Duitse vasteland.
De kabels hebben een totale capaciteit
van 2,8 gigawatt, wat zo'n 30 procent
vertegenwoordigt van de totale
hoeveelheid capaciteit aan windenergie
die de Duitse regering op de Noordzee
wil realiseren.
Mel Kroon, CEO van TenneT: "Dit is
een belangrijke stap in onze lange
termijn samenwerking met Mitsubishi.
Het verheugt me dat we tot een
definitieve overeenkomst zijn gekomen,
kort nadat de noodzakelijke
aanpassingen in de Duitse
energiewetgeving op 1 januari
van kracht zijn geworden. Dit is het
resultaat van de constructieve
samenwerking tussen onze teams."
energiewende
TenneT exploiteert momenteel twee
aansluitingen van windparken in het
Duitse deel van de Noordzee op het
Duitse elektriciteitsnet en werkt aan
nog eens acht andere projecten.
Deze essentiële infrastructurele
projecten vertegenwoordigen een
transportcapaciteit van 5,3 gigawatt aan
hernieuwbare energie, wat gelijk staat
aan de stroomconsumptie van 5 miljoen
huishoudens. Met deze projecten heeft
TenneT al een ongekend bedrag van zo'n
EUR 6 miljard aan offshore-infrastructuur
toegezegd. Daarmee is het de grootste
investeerder in de Energiewende, de
energietransitie in Duitsland.

De grote energiebedrijven in ons
land klampen nieuwbakken minister
Henk Kamp (VVD) aan om nog meer
windmolens op land en vlak voor de
kust te mogen bouwen. Dit terwijl juist
een aantal grote projecten op stoom
komt en er veel weerstand is bij lagere
overheden. Met name de provincie
Noord-Holland (onder aanvoering van
gedeputeerde Jaap Bond) keerde zich
in het afgelopen jaar tegen een verdere
uitvoering van projecten, en poogde
daarmee ook twijfel te zaaien voor
bestaande plannen. Bond is zelfs zover
gegaan dat de gemeente Amsterdam
inmiddels heeft besloten de provincie
Noord-Holland voor de rechter te slepen
als die de geplande windmolens rond
de stad blijft verbieden.
Het Haagse kabinet heeft echter de
doelstelling om 14% duurzame energie
in 2020 te genereren. Volgens de
energiebedrijven kan dat maar op één
manier: zoveel mogelijk windmolens
op de goedkoopste locaties bouwen.
Bij monde van Energiened-voorzitter
Hans Alders vragen ze daarbij om een
verhoging van 6000 megawatt naar
ruimte voor 7000 MW. In een brief
heeft Alders inmiddels aan Kamp
gevraagd om reeds in 2013 goedkeuring
te geven op tal van windenergie
projecten. Alleen dan is er kans dat
Nederland in 2020 de 16% haalt.
Volgens deskundige schattingen kost
een MW op land Euro 1,5 miljoen,
in ondiep water Euro 2 miljoen en
verder op zee al snel Euro 3,5 tot 4
miljoen per MW. Behalve de 6000 MW
op land wil Nederland ook 2000 MW
op zee bouwen. Dit zijn de
oorspronkelijke doelen, subsidie
daarvoor is reeds gereserveerd. Minister
Kamp heeft reeds te kennen gegeven
wel iets te voelen voor bebouwing van
ondiepe kustwateren met molens.
Daar is immers ruimte en de kosten
liggen lager dan op volle zee.
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Marktomstandigheden worden beter

De Fjell van Fairstar arriveert met het booreiland
Energy Exerter in Rotterdam (foto: PAS Publicaties).

Veel nieuwe super heavy
lifters in topsegment
Na een slecht 2011 trok de markt in de tweede helft van vorig jaar voor de in het topsegment opererende zwaar
transportrederijen behoorlijk aan en werden er weer zwarte cijfers geschreven. Het jaar 2012 stond vooral in het
teken van overnames en de komst van veel nieuwe schepen, maar uiteraard werden ook weer diverse spectaculaire
en soms grensverleggende transporten uitgevoerd.
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2012 gaat de geschiedenisboeken
in als het jaar van de
onverwachte overnames.

Eigenlijk kan 2012 de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de
onverwachte overnames. In april barste
de overnamestrijd los tussen marktleider
Dockwise uit Breda en Fairstar Heavy
Transport uit Rotterdam. Fairstar
bestempelde de overnamepoging als
vijandig en bewoog hemel en aarde
om Dockwise van het lijf te houden.
Maar tevergeefs, want de zware lading
transporteur uit Breda kreeg steeds meer
Fairstar-aandelen in handen. Begin juli
stond de teller al op 80 procent en enkele
weken later, toen Dockwise 95 procent
van de aandelen had verworven, kon
de strijd worden beslist.
Orders
In de tussentijd werd op 1 juni de op
de Chinese Guanghzou werf gebouwde
heavy lifter Forte na een aantal
succesvolle proefvaarten aan Fairstar
overgedragen. Dit 50.000 dwt vaartuig
ging vrijwel direct aan de slag met het
transport van modules voor het Gorgon
LNG project van Chevron naar WestAustralië. Bij de Chinese werf was ook
het zusterschip Finesse in aanbouw.
Dit zou op 22 november worden
opgeleverd. Verder had Fairstar de werf
een bouwopdracht verleend voor nog
een derde vaartuig dat Fathom zou gaan
heten. Fairstar was voor Dockwise een
gewilde overnameprooi omdat de rederij
voor haar nieuwe schepen heel lucratieve
transportcontracten had gesloten. Naast
dat zowel de Fjord als de Forte langdurig
voor het Gorgon LNG project aan het
werk zouden gegaan, had Fairstar nog
twee grote transportcontracten voor
het Ichthys LNG project in portefeuille.
Dit project, dat in het tweede kwartaal
van dit jaar eveneens in West-Australië
van start gaat, zou zowel de Forte als
Finesse een jaar werk opleveren. Tevens
was Fairstar door Saipem gecontracteerd
om platformdelen van het Verre Oosten
naar de Noordzee te vervoeren ten
behoeve van het Golden Eagle project
van Nexen Petroleum. Werk dat begin

dit jaar door de Finesse en Fjord wordt
uitgevoerd.
De Fjell kwam in 2012 in het nieuws door
eerst het booreiland Energy Exerter van
Malta naar Rotterdam over te brengen
en vervolgens het booreiland Hercules
185 in Pascagoula in de Verenigde Staten
op te halen en in West-Afrika af te
leveren. Hierna werd de Fjell ingezet
om twee betonnen power generating
barges naar Nigeria te vervoeren en
vanuit Port of Spain in Trinidad het
booreiland Offshore Vigilant in
Vietnam af te leveren.
Conversie
Voor de overname van Fairstar had
Dockwise al laten weten de Black
Marlin van type 2 naar type 1
zwaartransportschip te willen
ombouwen. Hiermee zou de
laadcapaciteit worden verhoogd van
56.000 naar 76.000 ton. Deze conversie
had eerder ook al met de Blue Marlin
plaatsgevonden. Plan was om de
conversie van de Black Marlin in 2014
uit te voeren om het schip daarna in te
zetten voor het transport van een grote
SPAR boei van de Noordzee naar de Golf
van Mexico. Het liep echter anders. Na de
overname besloot Dockwise namelijk het
contract dat door Fairstar was gesloten
voor de bouw van het derde 50.000 dwt
schip open te breken. Met als doel het
ontwerp van dit type 2 schip dusdanig
aan te passen dat er een type 1 schip
met een laadvermogen van zo’n
76.000 ton zou worden geleverd.
Op 1 november kwam het bericht dat
de onderhandelingen hierover succesvol
waren verlopen en dat het nieuwe schip
niet onder de naam Fathom, maar als
White Marlin eind 2014 als type 1 schip
in de vaart zou komen. Hiermee was
de conversie van de Black Marlin
voorgoed van de baan.
Naast de vlootuitbreiding met de Fairstarschepen kreeg Dockwise vorig jaar nog

een nieuw type 2 schip tot haar
beschikking. Dit was de Hai Yang Shi You
278 (HYSY 278) van China Offshore Oil
Engineering Company. Een 50.000
dwt vaartuig waarvoor een vijfjarig
managementcontract was gesloten.
De meeste aandacht trok uiteraard de
oplevering van de 275 meter en 70
meter brede Dockwise Vanguard.
Een type 0 superheavylifter met een
laadvermogen van 117.000 ton en
meteen de grootste in haar soort ter
wereld. Een qua ontwerp uniek vaartuig
waaraan een prijskaartje hangt van 240
miljoen dollar. Het schip, in vaktermen
een ultra large transport vessel genoemd,
zal als eerste de romp van het Jack & St.
Malo platform van Zuid-Korea naar de
Golf van Mexico gaan vervoeren. Verder
is de Dockwise Vanguard gecontracteerd
om de Goliat FPSO van het Verre Oosten
naar Noorwegen te brengen en
vervolgens hetzelfde te doen met
de Aasta Hansteen SPAR.
Transporten
Schepen uit de Dockwise-vloot hebben
vorig jaar een aantal opmerkelijk
transporten uitgevoerd. Zo is in maart
het cilindervormige booreiland Sevan
Brasil door de Mighty Servant 1 van
Shanghai naar Rio de Janeiro
overgebracht en heeft de Blue Marlin
een indrukwekkende lading casco’s, in
vijf lagen op elkaar gestapeld, in het
Verre Oosten opgehaald en in Rotterdam
afgeleverd. De Tern vervoerde op haar
beurt in juni in één reis vier Amerikaanse
mijnenvegers van de Verenigde Staten
naar de Perzische Golf. En in augustus
nam de Blue Marlin bij de Navantia werf
in het Noord-Spaanse Punta Lagosteira
de 230 meter lange romp van het nieuwe
helikoptervliegdekschip Canberra aan
boord. Deze lading moest naar Australië
worden gebracht, waar het schip verder
zou worden afgebouwd. Een afstand van
20.000 kilometer die in tien weken werd
afgelegd. In 2014 gaat de Blue Marlin
hetzelfde kunstje nog een keer doen met
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De gloednieuwe Dockwise Vanguard wordt het allergrootste zwaartransportvaartuig ter wereld (foto: Dockwise).

het zusterschip Adelaide dat bij dezelfde
werf in aanbouw is. Rond afgelopen
jaarwisseling wist de Blue Marlin
nogmaals de aandacht op zich te
vestigen met het transport van de
grote Mars-B TLP romp van Shell naar
Ingleside in de Amerikaanse staat Texas.
De Black Marlin voerde vorig jaar diverse
transporten naar Rotterdam uit. In juni
leverde de heavy lifter daar tegelijk de
in het Verre Oosten opgehaalde
booreilanden Transocean Shelf Explorer
en Troll Solution af. En in november
verscheen het schip wederom in het
Calandkanaal na een transportreis met
de nieuwe Seafox 5 die in Singapore was
begonnen.
Grensverleggend was toch wel de
installatie van de topside van het SHP
platform in de Baai van Bengalen. Deze
30.000 ton wegende kolos bestond uit
een boor- en productie-installatie en een
accommodatie-unit voor 200 personen.
De topside was eerst op de HYSY 229,
één van de grootste zware ladingpontons
van de Hyundai werf in Ulsan, over een
afstand van 4.000 mijl naar het SHWE
veld gesleept om daar op 8 december
via de float-over methode op de eerder in
zee geplaatste jacket te worden
gepositioneerd. Hiermee brak Dockwise
haar eigen float-over installatierecord
dat tot dan op 21.000 ton stond.
overnameprooi
Na eerder Fairstar te hebben opgeslokt,
werd Dockwise zelf vorig jaar november
een overnameprooi van baggermaatschappij Boskalis uit Papendrecht.
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Eerder was ook al het Smit-concern uit
Rotterdam door Boskalis ingelijfd. Met
al deze overnames wil de baggermaatschappij zich ontwikkelen tot een brede
maritieme dienstverlener die waar ook
ter wereld projecten kan uitvoeren. De
overname van Dockwise verliep in goede
harmonie en was begin 2013 een feit.
nieuwe pool
Vorig jaar februari maakte de Chinese
zware ladingtransporteur COSCO
Shipping bekend een pool met half
afzinkbare zware ladingvaartuigen te
hebben opgezet. Naast de eigen
heavylifters Kang Sheng Kou, Tai An Kou,
Xiang Yun Kou en Xiang Rui Kou werd
hierin ook de 30.000 dwt Hua Hai Long
van Guangzhou Salvage ingebracht. In
augustus werd nog een zesde schip aan
de pool toegevoegd. Dit is de 30.000
dwt Xia Zhi Yuan 6. De nauwe
samenwerking van COSCO Shipping
met NMA Maritime & Offshore
Contractors leidde eind 2012 tot de
opzet van twee joint ventures. COSCO
Shipping Europa en COSCO Shipping
America die respectievelijk als COSCO
Heavy Transport vanuit Nederland en
de Verenigde Staten gingen opereren.
Eén van de projecten die vorig jaar door
de pool werden uitgevoerd, was het
transport van het booreiland GSP Saturn
dat in april door de Tai An Kou van de
Middellandse Zee naar Rotterdam werd
overgebracht. Verder haalde in mei de
Xiang Rui Kou het hefschip Seajacks
Zaratan en de ponton CC Biscay in het
Midden-Oosten op om deze in één
reis naar Rotterdam te brengen.

Het transport kwam hier op 8 juli aan.
Vervolgens werd de Xiang Yun Kou eind
vorig jaar ingezet om het grote half
afzinkbare booreiland ENSCO 5005
van Brazilië naar Singapore te vervoeren.
Maar ook de overige heavy lifters uit
de COSCO pool transporteerden diverse
booreilanden onder andere van en naar
de Golf van Mexico en West-Afrika.
andere spelers
Een geduchte concurrent van Dockwise
en de COSCO Pool is Offshore Heavy
Transport uit Oslo. Deze rederij vervoert
met haar vier half afzinkbare heavy lifters
Eagle, Falcon, Hawk en Osprey vooral
booreilanden. Zo kwam de Osprey vorig
jaar februari in actie om het gloednieuwe
half afzinkbare booreiland ENSCO 8505
van Singapore naar de Golf van Mexico
over te brengen. Ditzelfde deed de
Hawk in september met de eveneens
nieuwgebouwde ENSCO 8506 toen
dit booreiland van Singapore naar
de Verenigde Staten moest worden
vervoerd. Beide boorunits hadden een
gewicht van 22.000 ton. De Eagle en
Falcon transporteerden op hun beurt
respectievelijk het half afzinkbare
booreiland Songa Mercur en het
zelfheffende booreiland West Callisto.
Tevens werden deze twee heavy lifters
begin 2012 ingezet om de nieuwe
windturbine-installatievaartuigen
Victoria Mathias en Friedrich Ernestine
van Okpo in Zuid-Korea naar
Bremerhaven over te brengen. Offshore
Heavy Transport heeft verder nog in
portefeuille drie contracten van Maersk
Drilling voor het transport van drie
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Er komen steeds
meer zware
ladingtransporteurs
op de markt!

Aankomst in Rotterdam van de Black Marlin met aan boord de
booreilanden Transocean Shelf Explorer en Troll Solution (foto: PAS Publicaties).

De Chinese Xiang Rui Kou met als deklading de
Seajacks Zaratan en de ponton CC Biscay (foto: PAS Publicaties).

nieuwe zelfheffende CJ70 type booreilanden die in Singapore in aanbouw
zijn. Deze jack-ups, de grootste in hun
soort ter wereld, gaan elk 30.000 ton
wegen en worden in 2014 en 2015 naar
Noorwegen gebracht. Verder gaan de
Noren met de Osprey in Peruaanse
wateren een soort SPAR boei installeren
die in China in aanbouw is. De Osprey
zal de boei ook zelf naar Peru vervoeren.
Een andere speler is ZPMC Shipping
uit China waarvan de vloot zo’n twintig
heavy lifters telt die over de hele
wereld de volledig geassembleerde

containerkranen vervoeren die door de
moedermaatschappij van deze rederij
in Shanghai worden gebouwd. ZMPC
Shipping beschikt verder over vier half
afzinkbare heavy lifters. Dit zijn de
Zhen Hua 15, 22, 28 en 29, waarvan
met name de twee laatstgenoemde
regelmatig, geladen met booreilanden,
pijpenleggers, kraanbakken en ander
drijvend materieel, op de wereldzeeën
worden gespot. De Zhen Hua 29 werd
bijvoorbeeld in november in het
Calandkanaal gespot met aan boord
een lading pontons en casco’s
afkomstig uit het Verre Oosten.

Ook de Development Way en de Wish
Way van de CCCC International Shipping
Corporation uit Beijing worden regelmatig
elders in de wereld gesignaleerd.
Eerstgenoemd vaartuig vervoerde
onder andere in één reis twee
houttransportschepen en acht oude
sleepboten van Vancouver naar China.
Later volgde nog een transport met
baggermaterieel van China naar de
Verenigde Arabische Emiraten en met
een topsidemodule van de Verenigde
Arabische Emiraten naar Engeland.
De schepen van ITW Mega Line uit
Zuid-Korea werden het afgelopen jaar
voornamelijk ingezet voor het transport
van modules van diverse locaties in het
Verre Oosten naar West-Australië.
Hieronder bevonden zich de Mega
Caravan 2, Mega Passion en Mega Trust,
terwijl de Mega Caravan scheepssecties
van China naar Zuid-Korea vervoerde.
Tot slot kwam de STX Rose 1 van STX
Pan Ocean Company uit het ZuidKoreaanse Busan vanuit Las Palmas
naar Rotterdam om in het Calandkanaal
de backhoe dredger Alberto Aleman
Zubieta te komen laden voor transport
naar Panama.
Nieuw ontwerp
Eind augustus verraste de Damen
Groep de zwaartransportsector met
een nieuw ontwerp van een 7.500 dwt
zwaartransportvaartuig. Dit betrof de
Damen Offshore Carrier (DOC) 7500,
een speciaal als klein platform ontworpen
vaartuig voor het offshore uitvoeren van
installatie- en ro-ro werk. Volgens Damen
heeft dit type schip een zeer laag
brandstofverbruik en kan het 65 dagen
onafgebroken operationeel zijn.
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Nederlands schaliegas tot zomer in ijskast
Het zal nog minstens tot juli duren voordat er in Nederland
iets gebeurt met schaliegaswinning. Pas in de zomer worden
namelijk de resultaten verwacht van het onderzoek naar
de risico’s voor mens, natuur en milieu van schaliegas in
Nederland. EZ, dat opdracht gaf voor het onderzoek, heeft alle
activiteiten rond schaliegas in Nederland tot die tijd verboden.
De winning van schaliegas is omstreden vanwege mogelijke
milieugevolgen. Er zijn al wel twee opsporingsvergunningen
voor schaliegas verleend; een in Noord-Brabant en een in de
Noordoostpolder.
Hoeveel winbare schaliegas er in de Nederlandse ondergrond
zit, is onduidelijk. Na een aantal forse verlagingen gaat
onderzoeksinstituut TNO er nu van uit dat er 200 tot 500
miljard kubieke meter schaliegas gewonnen kan worden
in Nederland. Dat is ongeveer de helft van de resterende
reserves in het grote Groninger gasveld.
De opmars van schaliegas in Europa gaat anders dan in
Amerika met horten en stoten.

Een aantal bedrijven staat te trappelen om te beginnen met
boren. Zo gaf BASF recent aan grote mogelijkheden te zien in
de schalie-exploitatie in Duitsland, Frankrijk en Polen.
Shell is al een stap verder. In januari werd een miljardendeal
getekend met Oekraïne voor de ontwikkeling van
‘onconventionele gasbronnen’, waaronder vooral schaliegas.
Maar door protest van omwonenden bij potentiële
boorlocaties en milieugroepen is er weinig politiek
draagvlak in Europa. Behalve Nederland hebben ook
Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Tsjechië en Bulgarije
moratoria ingesteld. De Duitse minister van milieu Peter
Altmaier liet onlangs weten weinig zin te hebben in schaliegas.
Ook Frankrijk voelt er weinig voor.
In de meeste andere Europese landen zijn er inmiddels
mondjesmaat vergunningen afgegeven aan bedrijven
om te kijken of de schalievoorraden rendabel ontwikkeld
kunnen worden. Recent besloot Groot-Brittannië het verbod
op proefboringen naar schaliegas op te geven.

MAINTENANCE ENGINEERING | RELIABILITY ENGINEERING | MAINTENANCE METHODS ENGINEERING
“Let the compass of
Vector Maintenance Management B.V.
be your guide”

Voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen: risico’s verlagen en kosten beheersen
Risicoverlaging en kostenbeheersing worden steeds belangrijker in de industrie.
Bedrijven moeten zelf bepalen hoe zij (aantoonbaar) voldoen aan de hoge kwaliteitsen veiligheidseisen die gelden voor mens, milieu, middelen en productie.
In de hoofdrol: onderhoud en inspectie
Op een verantwoordelijke manier maximale winst behalen kan alleen als de ongestoorde en veilige voortgang
van het productieproces gewaarborgd is. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van technische installaties
moeten dus optimaal zijn. Tegelijkertijd moeten de investeringen die nodig zijn voor een ongestoorde en
veilige voortgang van het productieproces beheersbaar zijn. Ook op het gebied van onderhoud en inspectie.
Vector maakt beheersbaar
Wij zijn als onafhankelijke adviespartner gespecialiseerd in het ontwikkelen van onderhoudsen
inspectiestrategieën voor industriële bedrijven die werken met technische installaties. We begrijpen dat u,
voor een uitgebalanceerd productieproces, uw onderhouds- en inspectietaken zo optimaal mogelijk op elkaar
wilt afstemmen. Vanuit onze passie voor techniek en organisatie hebben we de kennis, ervaring, tools en
methodieken ontwikkeld die dit mogelijk maken.

De aanpak van Vector
Met de inrichting van uw managementsysteem zetten wij het laatste puntje op de i. Onze grootste
uitdaging én kracht ligt in het voortraject: inzicht krijgen in uw organisatie, uw organisatiedoelstellingen
en de installaties waar u mee werkt. We luisteren goed naar u en kijken kritisch naar uw organisatie.
Na een grondige analyse formuleren we zorgvuldig uw onderhoudsfilosofie. Deze vormt de basis van
een goed uitgedachte onderhouds- en inspectiestrategie waarbij we veel aandacht besteden aan de
detaillering. De onderhouds- en inspectiestrategie vertalen we uiteindelijk naar uitgewerkte instructies
in uw managementsysteem. De rapportagestructuur van uw managementsysteem richten we zodanig in
dat het managementsysteem optimaal ten dienste staat van uw bedrijfsdoelstellingen.
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ArrIVAL VOS SWEET

FOUnDOCEAn APPOInTED grOUTIng COnTrACTOr

The VOS Sweet has safely completed
her voyage from Fujian Southeast
Shipyard in China. Vroon Offshore
Services’ latest addition to the subseasupport fleet arrived in the Netherlands
on Thursday, 3 January 2013. Some
final fitting work will be undertaken
and her crane will be installed,
following which the vessel will be
available for employment in the North
Sea from mid-February 2013. VOS
Sweet, DP-2 SSV sister to VOS Shine,
will be operated by Vroon Offshore
Services in Den Helder.

FoundOcean has been awarded a major offshore wind farm grouting contract for 108
monopiles in European waters by Offshore Wind Force, a joint venture of Dutch-based
contractors Volker Stevin Offshore and Boskalis Offshore.

SIEM OFFSHOrE SELLS MrSV
SEVEn SISTErS TO SUBSEA 7
Siem Offshore has sold the Multi Role
Service Vessel (MRSV) Seven Sisters to
Subsea 7. The prize is USD 84 million.
The vessel is scheduled for delivery in
March 2013. The sales proceeds will be
allocated to repayment of mortgage
debt of approximately USD 38 million
and to fund equity investments in the
current new building program of four
Offshore Subsea Construction Vessels
o be delivered during the period from
2Q 2013 to 2Q 2014.
Siem Offshore will record a gain of
approximately USD 28 million in 1Q
2013 following the sale of the vessel.

HELICOPTEr VrACHT
AFHAnDELIngSCOnTrACT
Per 1 januari verzorgt Den Helder
Support Service alle helicopter
luchtvracht voor NHV. Deze helicopter
operator, is met ingangang van
dezelfde datum voor oliemaatschappij
Wintershall aangevangen met het
vervoer van personeel en vracht naar
offshore locaties op het Nederlands
deel van de Noordzee. Naast alle
vracht afhandeling zal DHSS ook
zorgdragen voor hotelboekingen en
taxi vervoer van Wintershall personeel.

WWW.
OFFSHOrEVISIE.nL

The West of Duddon Sands Offshore Wind Farm is being constructed by DONG Energy
and ScottishPower Renewables in the east Irish Sea, approximately 14km from Walney
Island. It is located near an array of projects including Walney I and II as well as Ormonde
Offshore Wind Farm, whose 31 jacket foundations were grouted by FoundOcean in 2010.
The 108 3.6MW turbines will be housed on monopiles each of which have been designed
with rapid grouting in mind; fixed grout lines will be fabricated on the transition piece
with flexible hoses extending to the turbine deck. FoundOcean will connect their grout
hoses to the flexible hose at the deck level and once grouting is complete, both sets of
grout hoses will be detached.
FoundOcean will grout the foundations between May and November 2013, using BASF’s
Exagrout Masterflow 9500, the high strength grout of choice for offshore wind projects
thanks to its pioneering properties which support structural integrity. These include:
impeccable volume stability due to its zero autogenous shrinkage, longterm durability
against fatigue and fracture, and its early strength propagation which allows for a degree
of protection against early cyclic loading on a structure. Couple these benefits with the
installation advantage of its ability to be mixed and pumped at air temperatures as low as
0ºC and it becomes clear why this new generation of material is making such an impact.

InnOVATIVE PILE gUIDIng TOOL
IHC Handling Systems, part of IHC Merwede, has delivered a pile guiding tool for the
installation of 80 wind turbine foundations at sea. This innovative tool was designed
and constructed by IHC Handling Systems, and then installed on board Seajacks’ new
jack-up vessel, Zaratan, in autumn 2012. The company was awarded the contract on
the strength of its vast expertise and experience in the offshore market.
The pile guiding tool is part of an extensive package of advanced handling and lifting
equipment that was supplied by IHC Handling Systems. The complete order consists,
next to the pile guiding tool, of a 700t upending tool and accompanying hydraulic power
packs. The equipment is being used on the Meerwind offshore wind farm project in the
German North Sea. The monopiles – which are essential for the foundation of windmills –
are lifted and positioned by the equipment more efficiently than they were previously.
Indeed, 25 monopiles have been successfully installed since September last year.
The foundation of the wind turbines in the Meerwind offshore wind farm project consists
of a monopile and transition piece. The monopiles have an outer diameter of 5,500mm,
an overall length of 64m and a maximum weight of 680t. The transition piece connects
the monopile to the’mast of the wind turbine. The new pile guiding tool has replaced
the commonly used ‘upending bucket’ and ‘guiding and positioning tool’ by combining
two operations – tilting and positioning – into one piece of equipment. In doing so, it
saves valuable time during the installation process. In addition, less deck space is required
and the tool is much lighter than the current equipment. The new IHC Handling Systems’
tool was produced in conjunction with
several sister companies, including:
IHC Vremac Cylinders, which supplied
the cylinders; IHC Winches, where the
assembly and testing took place.
And above all, the piling specialist IHC
Hydrohammer, which supplied the
S-2000 hydraulic hammer for driving
the monopiles.

IHC Handling Systems pile guiding tool.
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NOG STEEDS OVERCAPACITEIT IN PROJECTLADINGSECTOR

Windenergie zorgt voor
extra transportwerk
De in de projectladingsector
werkzame reders ondervinden
steeds meer hinder van de
wereldwijde crisis. Hierdoor
worden talloze projecten uitgesteld,
wat een negatief effect sorteert op
het landing aanbod. Daarnaast
komen er steeds meer nieuwe
schepen op de markt, wat de
concurrentie verstevigt. Positief
nieuws is dat de offshore
windenergiesector wel voor extra
transportwerk zorgt en dat vanuit
de offshore olie- en gasindustrie
de vraag naar dit soort werk
ook nog altijd goed is.

De Jumbo Jubilee heeft voor het Gorgon LNG project 25 grote betonnen caissons vervoerd (foto: PAS Publicaties).

Net als de transporteurs in het
topsegment van de zware ladingmarkt
pakte ook Jumbo Shipping vorig jaar een
graantje mee van de ontwikkelingen in
West-Australië, waar het ene na het
andere LNG project wordt uitgevoerd.
Zo werd de Jumbo Jubilee ingezet voor
het Gorgon LNG project van Chevron.
Dit zware ladingvaartuig moest in totaal
25 grote betonnen caissons van Port
Klang in Maleisië overbrengen naar
Barrow Island voor de West-Australische
kust. Hiervoor waren vier verschepingen
nodig. De caissons waren bestemd voor
de aanleg van de kade in de nieuwe
LNG haven en werden zowel geladen als
gelost met de eigen kranen van de heavy
lifter. Ze varieerden in gewicht van 600
tot 700 ton en in diameter van 12,5
tot 16,8 meter. Verder kwam de Jumbo
Javelin in het nieuws met het transport
en de installatie van maar liefst 111
transition pieces voor het Anholt
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Offshore Wind Park dat voor de Deense
kust wordt aangelegd. Met het schip
konden gemiddeld drie transition pieces
per dag worden geïnstalleerd, wat door
de Rotterdamse rederij als een record
installatiesnelheid werd bestempeld.
Per reis kon de met een dp2 systeem
uitgeruste Jumbo Javelin negen
stuks transition pieces meenemen.
Deze werden in Aalborg aan boord
genomen en wogen zo’n 180 ton
per stuk.
Een opvallend transport werd uitgevoerd
met de Jumbo Vision, die in de Vietnamese
haven Da Nang twee Damen ATD 2412
slepers laadde en als deklading naar
Rotterdam bracht. Heel opvallend was
ook dat Jumbo Offshore vorig jaar
december een contract sloot voor
het verslepen en offshore afmeren
en aansluiten van de FPSO EnQuest
Producer (ex Uisge Gorm).

Oliemaatschappij EnQuest gaat deze
FPSO inzetten voor de winning van olie
uit de Britse Noordzeevelden Alma en
Galia. Jumbo Offshore is hoofdaannemer
voor het project en Boskalis Offshore
Marine Contracting fungeert als
onderaannemer. Boskalis gaat zich
bezighouden met de zogeheten tow-out
en hook-up, terwijl Jumbo dit jaar met
de Fairplayer het afmeersysteem offshore
gaat installeren.
Ander nieuws uit de keuken van de
Rotterdamse rederij is het besluit dat
niet één maar twee K-3000 klasse heavy
lifters worden gebouwd op de Brodosplit
werf in Split, Kroatië. Tevens is een optie
genomen op een derde schip. Bijzonder
is dat men na de gunning van de
bouworder voor het eerste schip heeft
besloten de hefcapaciteit van de twee
aan boord te installeren kranen op te
voeren van 1.300 naar 1.500 ton,

1 / 2013

18-02-13 12:21

ZWAAr TrANSPOrT

zodat ze in tandem lasten van 3.000 ton
kunnen tillen. De K-3000 klasse wordt
hiermee meteen de grootste in haar
soort ter wereld.
happy schepen
BigLift Shipping uit Amsterdam is in
afwachting van de komst van twee
nieuwe 18.000 dwt heavy lifters die de
namen Happy Star en Happy Sky krijgen.
Beide worden uitgerust met twee 900tons kranen die in tandem lasten van
1.800 ton kunnen tillen. Ook dit tweetal
wordt onder ijsklasse A-1 gebouwd.
Eerder had deze Spliethoff-dochter al de
beschikking gekregen over een serie van
vijf D-klasse schepen. Dit zijn de Happy
Delta, Happy Diamond, Happy Dover,
Happy Dragon en Happy Dynamic van
17.250 dwt met elk twee 400-tons
kranen. Verder is een flyjib voor de
kranen van de Happy Buccaneer vorig
jaar maart bij een project in Port Hedland
uitvoerig getest. Hiervoor had de Happy
Buccaneer vier zware stukken, variërend
in gewicht van 200 tot 310 ton, naar
deze West-Australische haven
overgebracht. Deze waren bestemd
voor de overslag van ijzererts en moesten
op de overslagkade heel nauwkeurig
worden gepositioneerd. Dit laatste
leverde geen problemen op dankzij
de inzet van de 17 meter lange flyjib
die de voorste mastkraan van de heavy
lifter een reikwijdte van 35 meter en een
haakhoogte van 52 meter bezorgde.
In totaal zijn de reikwijdte en de
hijshoogte van de kranen met deze
flyjib met 50 procent verhoogd tot
respectievelijk 55 en 59 meter.
Ook vervoerde de Happy Buccaneer
vorig jaar wederom in vier delen een
supergrote zware mastkraan van
Huisman. Deze keer betrof het de 4.000tons kraan van het voor Heerema Marine
Contractors in aanbouw zijnde diepwater
installatievaartuig Aegir. De kraan werd in
Zhangzhou in China geladen en bij de
bouwwerf in Zuid-Korea gelost.
De Happy Dragon transporteerde eerst
in één reis vijf in Rostock en Antwerpen
geladen mobiele kranen naar Apapa en
Lagos in Nigeria en vervolgens de door
IHC Merwede gebouwde cutterzuiger
Konstantin van Rotterdam naar St.
Petersburg. Verder brachten de Happy
Diamond en Happy Dover samen voor
UK Steel Corporation grote delen van
cokesovenmachines van Lubeck in
Duitsland naar Clairton in de
Verenigde Staten.
nieuw contract
Na een aanzienlijk vertraging in de
oplevering van de Rolldock Sea en de
Rolldock Sun besloot RollDock Shipping

Met de cutterzuiger Konstantin als deklading is de Happy Dragon op weg naar St. Petersburg (foto: PAS Publicaties).

uit Krimpen aan de IJssel de bouw van de
rest van de serie van in totaal acht heavy
lifters in India af te blazen. Gelijktijdig
werden bij de Flensburg Schiffbau
Gesellschaft (FSG) twee half afzinkbare
heavy lifters besteld. De oplevering
hiervan wordt eind dit jaar en begin
volgend jaar verwacht. Het wordt een
iets aangepaste versie van de twee
schepen die in India zijn gebouwd.
De twee operationele schepen zijn
ondertussen al diverse keren met
een lading drijvend materieel gespot.
De Rolldock Sea leverde bijvoorbeeld
in maart de cutterzuiger Orion van
Boskalis in Suriname af en in mei werd
een backhoe dredger van DEME van
Panama naar Antwerpen verscheept.
Aansluitend bracht deze heavy lifter
een lading bergingsmateriaal vanuit
Rotterdam naar Bayonne in Frankrijk.
Ook werd nog een lading baggermaterieel van Boskalis van Rotterdam
naar Genua worden verscheept.
projectlading
ABIS Shipping uit Harlingen, die met een
vloot van veertien kleine multipurpose
schepen projectladingen vervoert,
verzette vorig jaar veel transportwerk
ten behoeve van de offshore
windenergiesector. Hiervoor kwamen
de gloednieuwe Abis Dublin, alsmede de
Abis Belfast, Abis Dover, Abis Bordeaux

en Abis Bergen in actie, terwijl de Abis
Bremen een grote offshorekraan naar
Noorse wateren vervoerde. Vorig jaar
oktober werd de Abis Dundee op stapel
gezet, het derde schip uit de D-serie
van de rederij.
De Hartman Marine Group uit Urk
ontwikkelde samen met Conoship de
Hartman M2 Runner. Een bijna 93 meter
lang projectladingschip waarvan er drie
worden gebouwd voor Global Seatrade,
onderdeel van Hartman Marine.
De eerste van dit drietal, de Oceanica,
is in juli opgeleverd en meteen daarna
ingezet voor transporten ten behoeve
van de offshore windenergiesector.
Voor het vervoer van kleiner volume
projectlading is ook Hartel Shipping &
Chartering uit Oostvoorne met meerdere
vrachtschepen actief. Nieuw in Hartel’s
vloot zijn de 3.850 dwt Geervliet,
Heenvliet, Haringvliet en Hoogvliet,
die alle de afgelopen twee jaar zijn
opgeleverd door Damen Shipyards
Bergum. Het zijn schepen van het type
Damen Combi Freighter 3800.
duitse concurrentie
De Duitse reders timmerden vorig
jaar eveneens flink aan de weg.
Schiffahrtskantor Altes Land (SAL) was
met een vloot van zestien heavy lifters
heel actief in de offshore-industrie.
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SAL heeft de Lone in 2012 voor een offshore installatieproject ingezet (foto: PAS Publicaties).

En dan met name met het vlaggenschip
Lone dat eind 2011 was uitgerust met
een dp2 systeem. Met dit type 183
vaartuig werd eerst een 750 ton
wegende module van Ravenna naar
Pasir Gudang overgebracht. Vervolgens
werden in Pori in Finland twee grote
haspels van elk 800 ton geladen en in
Florø in Noorwegen op de pijpenlegger
Deep Energy weer gelost en twee 600
ton wegende living quarters van Stord
in Noorwegen naar Onne in Nigeria
vervoerd. Een mijlpaal voor SAL was
het offshore installeren van een 80-tons
beschermingsframe en een 120-tons
Pipe Line End Manifold. Deze twee
constructies werden in Italiaanse wateren
op de zeebodem geïnstalleerd op een
locatie waar later een FLNG vaartuig
zou worden afgemeerd.
Verder transporteerde de Anette
40
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als deklading diverse grote stingerdelen
voor de pijpenlegger Castorone van
Rotterdam naar Singapore en de Frouke
een tiltable lay systeem van Singapore
naar Vlissingen.
In januari van dit jaar besloot SAL haar
naam te wijzigen in SAL Heavy Lift en
in maart zal worden verhuisd van
Steinkirchen naar Hamburg.
Hansa Heavy Lift beschikt op dit moment
over een vloot van 21 multipurpose
heavylift vrachtschepen. De rederij
is volledig eigendom van de
investeringsclub Oaktree Capital
Management. Bijzonder is dat de vloot
van HHL volledig uit schepen bestaat
die niet ouder zijn dan twee jaar.
Zij vallen op door hun felrode kleur.
Vorig jaar mei werd de HHL Kobe
(20.000 dwt) opgeleverd.

BBC Chartering uit Leer meldde dat er
van het nieuwbouwprogramma van
22 schepen, verdeeld over twee series,
nu elf operationeel zijn. Vorig jaar
augustus werd de BBC Citrine
opgeleverd. Het vijfde schip van de
14.360 dwt serie waarvan er in totaal
veertien worden gebouwd. En kort
daarvoor kwam de BBC Rushmore in
de vaart, het zesde schip uit de 9.300
dwt serie waarvan er in totaal acht
worden gebouwd. De rederij verwacht
dat begin 2014 alle nog nieuw te
bouwen schepen operationeel zullen zijn.
De kleine schepen worden elk uitgerust
met twee 350-tons kranen en de grotere
met twee 400-tons kranen.
Rickmers-Linie uit Hamburg plaatste in
december 2012 bij de Hudong Shonghua
werf in China een order voor de bouw
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De HHL Hong Kong is één van de nieuwe schepen in de vloot van Hansa Heavy Lift (foto: PAS Publicaties).

Talloze projecten worden uitgesteld,
wat een negatief effect sorteert
op het landing aanbod.

van twee 20.000 dwt multipurpose
heavylifters. Schepen die begin 2015,
uitgerust met twee 450-tons kranen en
één 120-tons kraan, worden opgeleverd.
De vloot van deze rederij bestaat op dit
moment uit 16 schepen.
denemarken
De Deense rederij Combi Lift, eveneens
met zo’n twintig schepen actief in de
projectladingsector, is begin dit jaar
gestart met de uitvoering van 22
verschepingen met in totaal 108
transition pieces en eenzelfde aantal
monopiles. Het voor het Duddon Sands
Wind Farm project bestemde materieel
wordt opgehaald bij Bladt Industries in
Denemarken en naar Belfast overgebracht.
De transition pieces wegen ieder 340 ton
en de monopiles 520 ton. Hiervoor wordt
de heavylifter EIT Palmina ingezet.

De eveneens in Denemarken gevestigde
rederij Scan-Trans kwam in augustus
2012 in het nieuws met de aankondiging
volledig te gaan fuseren met de
Amerikaanse zwareladingrederij Intermarine
uit New Orleans. Beide rederij hadden
op dat moment een vloot van zo’n
dertig schepen. De activiteiten worden
voortgezet onder de naam Intermarine.

Newark en Clipper Newhaven. In
november kondigde de Deense rederij
aan dat zij samen met Enzian Ship
Management uit Zürich in Zwitserland
en Freese Shipping uit Stade in Duitsland
een pool van multipurpose heavy lifters
ging opzetten. Gestart werd met een
vloot van veertien schepen van 15.000
tot 20.000 dwt.

De tot dan 45 schepen tellende vloot
van Clipper Projects uit Kopenhagen
werd vorig jaar uitgebreid met de 9.100
dwt Clipper Gemini met twee 200-tons
kranen en de 17.500 dwt Clipper New
York met twee 150-tons kranen en één
80-tons kraan. De Clipper Gemini is een
zusje van de in 2011 opgeleverde Clipper
Galaxi en Clipper Grand. De Clipper New
York is een zusterschip van de in 2011
opgeleverde Clipper Nassau, Clipper

besluit
Atlantska Plovidba uit Dubrovnik in
Kroatië had eind vorig jaar nog maar twee
van de vier van SAL overgenomen heavy
lifters over. Dit zijn de Atlant Frauke en
Atlant Trina. SE Shipping uit Singapore
gaat haar bestaande vloot uitbreiden met
vier projectladingschepen van 25.000 dwt,
die elk met twee 450-tons kranen worden
uitgerust. Twee ervan worden nog dit jaar
opgeleverd, de overige twee in 2014.
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MIrTAC WInS nEW STAr
COnTrACT FOr jACk-UP
BArgE’S BArgE
Jack-Up Barge awarded MirTac a new
contract for consultancy and Star IPS
implementation at its exciting new
build self-elevating platform, the JB-118.
The contract includes business consulting
and the set-up of all required
documentation, instructions, planned
maintenance and administration on
board. The design of the state-of-the-art
JB-118, Self Elevating Platform, is based
on the GustoMSC SEA-3250 with main
parameters of: hull length 75.9m,
breadth 40m, hull depth 6m, design
draft 4.2m, 4 legs of 81.55m.
The barge with enhanced lifting
capacity will be used for offshore wind
turbine installation and other offshore
engineering projects. The JB-118 is
currently being built and is expected to
be delivered mid-2013. The innovative
platform will be bigger, faster and more
efficient than all its predecessors.

DAMEn SHIPyArDS grOUP
nEEMT SHIPDOCk OVEr
Damen Shipyards Group is eigenaar
geworden van Shipdock, met
reparatiewerven in Amsterdam en
Harlingen. De werf zal zijn reparatieen ombouwactiviteiten ongewijzigd
voortzetten, waarbij Shipdock Harlingen
zich richt op schepen tot 120 m en
Shipdock Amsterdam op schepen
tot 250 m. Bovendien behouden de
medewerkers en de directie hun functie.
De werf gaat hiermee op in de Damen
Shipyards Group, die momenteel uit
meer dan vijftig scheepswerven,
reparatie- en ombouwwerven en
aanverwante bedrijven bestaat. CEO
René Berkvens van Damen Shipyards
Group: “De werven van Shipdock
hebben een grote toegevoegde waarde
voor Damen, niet alleen elk afzonderlijk
in hun eigen markt en regio, maar ook
als geheel. Samen beschikken ze over
een schat aan ervaring op het gebied
van scheepsbouw, scheepsreparatie,
conversie en staalbouw. Damen is een
gevestigde speler in de scheepsreparatiesector en wij zijn vastbesloten om onze
positie nog verder te verbeteren.
Daarom hebben we onlangs een
nieuwe divisie opgericht, Damen
Shiprepair & Conversion, waarin al onze
scheepsreparatiewerven zullen worden
ondergebracht en georganiseerd.”

er:

STATS grOUP COMPLETE DUTCH SECTOr
nOrTH SEA ISOLATIOn PrOjECT
Pipeline engineering specialist, STATS Group, has completed an isolation project on
a 16” subsea pipeline in the Dutch sector of the North Sea on behalf of Wintershall
Noordzee. The isolation enabled the client to disconnect a flexible gas export
pipeline so it could be replaced with a new rigid gas export pipeline. STATS
deployed its Tecno Plug tool for the isolation which prevented a costly
depressurisation of the main trunk line, and reduced environmental impact,
costs and production losses.
A four module 16” Remote Tecno Plug was pigged by STATS personnel from the
K5-A platform to the subsea isolation position 300 metres from the platform.
The Tecno Plug was tracked and its location confirmed using STATS through-wall
communication system via an extremely low frequency. This was carried out by a
second team of STATS technicians on board the EDT Protea dive support vessel.
When set, the Tecno Plug isolated a pressure of 70 bar. On completion, primary
and secondary seal tests were carried out using full isolation pressure. The pressure
between the primary and secondary seals was monitored throughout the isolation,
ensuring safety critical double block isolation. With the fully proven double block
pipeline isolation in place, the section of flexible riser was safely removed, allowing
a new subsea valve to be added to the pipeline behind the isolating Tecno Plug.
Divers then attached a temporary subsea receiver to the valve which allowed the
Tecno Plug to be remotely unset and reverse pigged into the receiver. The subsea
valve was then closed and tested before the temporary receiver was removed and
retrieved to the Protea DVS, complete with the Tecno Plug. The new subsea valve
then provided isolation while the permanent pipeline was successfully tied-in and
re-commissioned.
The project faced many challenges - the Tecno Plug had to allow bi-directional
pigging through various 5D bends and accommodate the layered helical winding
present on the internal surface of a flexible pipeline. All these factors were
considered when designing and engineering the Tecno Plug.

Tecno Plug isolates gas export pipeline.

YEARS

AL 30 jAAr HET TOOnAAngEVEnDE VAkBLAD VOOr DE UP-STrEAM OLIE- gAS-,
DUUrZAME EnErgIE-, PETrOCHEMISCHE En BAggErInDUSTrIE.
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mOCe 2013
BLIJVEN HAMEREN OP GOED EN GEKWALIFICEERD PERSONEEL

groei en werkgelegenheid
komen samen tijdens
MOCE 2013
De Europese oceanen, zeeën en kusten zijn en blijven Europa ’s economische
levensader. De bruto toegevoegde waarde ervan wordt geraamd op zo’n 500
miljard EUR en kan oplopen tot circa 600 miljard EUR in 2020. In dezelfde
periode zal het aantal werknemers in deze economie naar verwachting stijgen
van 5,4 miljoen naar 7 miljoen. Daar komt nog bij dat 75% van de Europese
externe handel en 37% van de Europese interne handel over zee plaatsvindt.

Nederland is van oudsher een maritieme
natie. We brengen heel wat tijd door in,
op en bij het water. Mede daardoor is de
maritieme industrie in Nederland er één
om trots op te zijn. Met een toegevoegde
waarde van €14,8 miljard biedt de
maritieme industrie werkgelegenheid aan
186.000 mensen, verdeeld over 12.000
ondernemingen in Nederland.
Wereldwijd horen verschillende
Nederlandse maritieme bedrijven bij
de top van hun vakgebied.
Reden genoeg om te blijven hameren
op goed en gekwalificeerd personeel,
er zijn immers meer dan 1 miljoen
Europeanen nodig de komende jaren.
Vanuit de overheid is er reeds een
agenda voor groei en werkgelegenheid
in de maritieme sector vastgesteld,
voornamelijk gericht op veelbelovende
maritieme en offshore gebieden met een
44
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groot groei- en werkgelegenheidspotentieel. Daarnaast zal er op korte
termijn een reeks initiatieven gelanceerd
worden om het groeipotentieel op
genoemde gebieden te verkennen en
te ontwikkelen. Onder meer zal de
Europese Commissie met een aantal
mededelingen komen over maritiem
en kusttoerisme, oceaanenergie,
blauwe biotechnologie en de winning
van delfstoffen op zee.
Lastig, want enerzijds voelt de
maritieme sector de druk van de
vergrijzende beroepsbevolking, met
name in technische functies, anderzijds
zijn de inspanningen groot om nieuwe
medewerkers aan te trekken met
gekwalificeerde papieren in deze
complexe industrie. Op dit moment
wordt er in de offshore olie- en
gassector een tekort aan met name

technisch personeel ervaren. Alhoewel
deze sector weinig last schijnt te
hebben van concurrentie van andere
werkgebieden (met name door de
gunstige arbeidsvoorwaarden) blijft
het lastig om de mensen met de juiste
vaardigheden en kwalificaties te
vinden. Deze groep mensen is namelijk
in iedere sector schaars en zijn ook
gewild in andere maritieme sectoren,
met al net zo aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden.
Er is dus veel ‘beweging’ in de sector,
tel daar de vergrijzing bij op en het feit
dat de toegenomen automatisering van
schepen en platformen wellicht kunnen
zorgen voor minder voldoening van het
werk en een ieder zal erkennen dat het
vinden en behouden van goed geschoold
personeel, al dan niet met ervaring,
een lastige klus blijft.
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Maar er is ook zeker positief nieuws te
melden. In 2011 was er al een toename
te merken van het aantal instromingen
op onder andere de zeevaartscholen
van ongeveer 4% ten opzichte van
voorgaande jaren. Maar ook op de
Technische Universiteiten is een groei
te merken. De faculteit 3me van de TU
Delft, waar onder andere Maritieme
Techniek onder valt, heeft in 2012 ook
een groei van ruim 4% ten opzichte
van 2011 gemeten. De faculteiten
Civiele Techniek en Geowetenschappen
en Elektrotechniek, Wiskunde en
Informatica hadden in 2012
respectievelijk 17% en 23% meer
instroom eerstejaars bachelors ten
opzichte van het jaar ervoor.
De Technische Universiteit Eindhoven
heeft 14% meer aanmeldingen
ontvangen voor het studiejaar 2012-

2013 dan het jaar ervoor. “Door de
economische crisis kiezen mensen e
erder voor een technische studie. In
de maritieme techniek en de offshore
zijn er twee banen per afgestudeerde,
in de werktuigbouw ongeveer
anderhalf.”, aldus Prof. dr. ir. Hans
Hellendoorn, directeur onderwijs aan
de TU Delft. Europa in het klein; het
Navingo Maritime & Offshore Career
Event, al zeven jaar lang marktleider in
de Benelux voor het bij elkaar brengen
van bedrijven en werkzoekenden in de
maritieme en offshore cluster.
De politieke problematiek is hier gelukkig
niet aan de orde, wel zijn er meer dan
125 maritieme en offshore bedrijven
hard op zoek naar die gekwalificeerde
mensen. Voor een ieder met interesse
in loopbaanontwikkeling in deze
arbeidsmarkt; kom langs!

Bezoekers kunnen zich online registreren op
www.maritimeoffshorecareerevent.com.
Er wordt geadviseerd zich vooraf te registreren,
de toegang tot de beurs is gratis. Tevens kan op
de website de meest recente update gevonden
worden van het programma en de plattegrond
met standhouders.
Meer informatie over de beurs of interesse
in deelname? Ga dan naar
www.maritimeoffshorecareerevent.com
of neem contact op met
Ashley Hofmann, Event Organization
Coordinator via ah@navingo.com
of +31 (0)10 2092646.
Locatie: Beurs-WTC Gebouw, Rotterdam
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DAgny jACkET
COnTrACT nAAr HFg
Volgend op de opdracht van HFG’s
ingenieursbureau -HFG Engineeringvoor de FEED studie van het Dagny
jacket in oktober 2011, heeft Heerema
Vlissingen afgelopen vrijdag 1 februari
de opdracht ontvangen van Statoil
voor de Engineering, Procurement
en Constructie (EPC) van dit 16.000
ton wegende launch jacket en een
pre-drilling module van 155 ton.
Het Dagny jacket wordt het grootste
launch jacket ooit gebouwd bij HFG’s
Vlissingen offshore fabricage werf.
Heerema Vlissingen zal de fabricage
van dit uitdagende en record brekende
jacket starten in november 2013.
De verwachting is dat het jacket in
april 2015 wordt opgeleverd.
De hoogte van het jacket wordt 142
meter met op de bodem een afmeting
van 60 x 50 meter en 40 x 30 meter
bovenin. Het pre-drilling module krijgt
een afmeting van 14 x 14 x 4 meter
en is een onderdeel van de gefaseerde
ontwikkeling van het Dagny veld en
zal uiteindelijk in de topsides worden
geïntegreerd.

OnTMAnTELIngSPrOjECT
Wintershall Noordzee is met de
voorbereidingen gestart voor het uit
zee verwijderen van het grote K10-B
gasproductiecomplex, bestaande
uit een puttenplatform en een
productieplatform die met een
brug met elkaar zijn verbonden.
Het wordt hiermee het grootste
platformontmantelingsproject dat
tot nu toe in de Nederlandse sector
van de Noordzee is uitgevoerd.

VAn OOrD’S nEW PrOjECT In DUBAI
Meraas Development LLC has again contracted Van Oord to build an island in the
emirate of Dubai. Jumana Island will lie 500 metres off the coast and will be used for
urban development. A bridge will connect the island to the coast. The contract is
worth approximately EUR 100 million. Work on the project has started and
completion is scheduled for the end of 2013.
The project involves dredging of sand from the sea bed, reclaiming the island as well
as reclamation of the beaches. Construction of groynes, revetments, soil compaction
of the new island and the reclamation of sand bodies to facilitate the construction of
a bridge also form part of the project. A total of more than 8 million cubic metres of
sand needs to be dredged and deposited and some 3 million tons of stone will be placed.
Van Oord deploys 3 trailing suction hopper dredgers and a cutter suction dredger, as
well as a variety of equipment for placing the stone.Meraas Development LLC
previously contracted Van Oord to
construct the Pearl Jumeirah island.
Van Oord has been working virtually
non-stop in Dubai since 2001.
Projects such as the construction of
the islands Palm Jumeirah, The World
and Palm Deira, the harbour
development in Mina Zeyahi, the
land reclamation for Dubai Maritime
City and the reclamation of various
beaches were realised by Van Oord.

rIFFgAT SUBSTATIOn COMPLETED
Early February the load-out of the topside for the Riffgat offshore substation was
successfully completed. This is an important milestone in this project, which enables
Riffgat to supply renewable energy to its customers before this summer. OffshoreWindpark RIFFGAT awarded the contract to the Strukton Hollandia JointVenture
in March 2011. The joint venture, consisting of Strukton Systems and Hollandia,
supplies the 33/155kV offshore transformer substation on a turnkey basis.
The topside will be transported to the Riffgat wind farm, 15 kilometers northwest of
the German island of Borkum, where Seaway’s heavy lift vessel ‘Oleg Strashnov’ will
do the installation. The wind turbines will be connected, once the Strukton Hollandia
JointVenture has commissioned the substation. The wind farm, with a rated power
of 108MW, will be able to provide over 100.000 German households with renewable
energy before this summer.

Het K10-B veld bevindt zich op zo’n
100 kilometer ten noordwesten van
Den Helder, vlakbij de grens met de
Britse sector. Het gasveld is in 1979
aangeboord en in 1981 in productie
gebracht met een zespoots
puttenplatform en een zespoots
productieplatform met accommodatie
en helikopterdek. De elf op het
puttenplatform aangesloten
gasproductieputten zijn eind vorig jaar
al afgedicht. Wintershall Noordzee
gaat een kraanschip inzetten om de
platformdelen uit zee te verwijderen.
Nagenoeg alle materialen zullen voor
hergebruik worden verwerkt.
Load out of the Riffgat substation.
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WIND eNerGY
SKF MAINSHAFT BEARINGS CHOSEN

Hyosung’s first 5 MW
offshore wind turbine
“For such an important and new development project we had to be as sure as possible with our
choice of mainshaft bearing supplier.” So said Dong-Young Han, General Manager of System
Engineering in Hyosung Wind Energy Division, responsible for one of the first 5 MW wind
turbines expected to be erected in offshore Korean waters.

“Many parts of a wind turbine are
important but if we talk about critical
components, then the mainshaft
bearings are certainly among those
considered by all turbine manufacturers.
These bearings are big, subject to very
heavy and changing loads, and the
generation of electricity cannot be made
if they fail. Because the turbine is the first
prototype of the series that we will
supply to the Government initiated
farm of 500 offshore turbines generating
2,500 MW, which will be Korea’s first
offshore windfarm, we took the decision
with great care to select SKF as the
bearing supplier.”
selection
Han: “As all in the industry know, once
these turbines, and bearings, are installed
offshore they are exposed to the normal,
but changeable, conditions of wind, rain,
heat and variable loads, but in addition
have to cope with salt water spray that
puts additional emphasis on reliability of
key components. Rectifying a bearing
failure in a turbine out at sea can involve
extremely high costs and is a complicated
process due to the difficulty to get men
and machinery to the ‘site’ in a way that
enables the repair work to be carried out.
With this in mind we looked to select a
supplier with proven experience both in
offshore wind turbines, and the design
and manufacture of reliable bearings
under such severe operating conditions.”
new experience
The Hyosung HS139-5MW turbine is a
new project for the company who until
now has produced 750 kW and 2 MW
land based turbines. The scaling up to
a 5 MW turbine for use offshore is not
at all an easy thing to do, and a lot of
engineering knowledge, calculations
and test are needed to succeed.
Regarding the choice of mainshaft
bearing supplier Mr. Youk Song,
Hyosung leader of drivetrain
development explains:

“We looked at 3 or 4 potential suppliers,
but after thorough discussions in our
team, quickly came to the conclusion
that we felt SKF would be our best
choice.” SKF has already delivered
mainshaft bearings for other 5 MW
offshore turbines in Europe and we
felt their experience, engineering and
calculation knowledge could be relied
on. “Furthermore we had worked with
them on our 750 kW and 2 MW turbines
and were very happy with their
calculations, bearing choices and the
bearing performance, but also the
cooperation and support offered with
regard to a concern we had on drivetrain
tolerances for our 2 MW turbine. Since
that was a new turbine design for us
at the time, we were not 100% sure
of the drivetrain stack-up tolerances we
calculated. SKF evaluated the tolerances,
and we applied their recommended
changes, which proved to be right thing
to do. In addition we received full
training on bearing mounting for the
mainshaft, and their experience in these
aspects of wind turbine design and
construction was very useful and
important for us.
Another important issue for the 5 MW
project was that we had a very tight time
schedule, and SKF assured us they could
deliver all that was necessary to propose
and verify design solutions. In view of
our past cooperation with SKF we felt
confident that they would meet our
targets. And they did!”
compact
The new 5 MW turbine is a relatively
compact design and has a new drivetrain
concept for the 5MW class of turbines.
It’s axially stiff rotor shaft assists in
reduction of shaft dynamics that
improves gearbox reliability. And the
gearbox is constantly centered using
an elastomer hydraulic gearbox arm
support. It will have a hollow rotor shaft
supported by two bearings in a single
housing. This unit design of the bearing

assembly eases handling and mounting,
and will reduce the weight at the top of
the turbine by an estimated 10-15%
compared to other potential solutions.
The choice of bearing types represents
a new combination, since the selected
double row cylindrical bearing at the
upwind end, and the double row taper
roller bearing that is downwind is a
combination not used in previous large
size geared turbines, and can operate in
offshore locations with wind conditions
ranging from low to strong. The wind
conditions at the Korean offshore
location are, on average, relatively low;
6-7 metres per sec.
While the bearing types are basically
‘standard’, these particular bearings
have been manufactured with special
features to optimize carrying capacity
for this application such as; use of slim
roller sets in the 1500 mm bore double
row cylindrical bearing, profiled outer
races to accommodate contact stresses,
a special inner ring for the double row
taper bearing to improve the mounting,
and case hardening of the taper
bearing (radially and axially) to reduce
the effect of shock loads that could
lead to ring cracking.
testing
The turbine will be assembled during
2012 and it is expected to gain full
certification against the specifications
required in the Government’s plans.
The first two Hyosung offshore turbines
are expected to be erected in the sea
South West of Korea, as part of a 100
MW test site delivering electricity to the
mainland. Further turbines will be added
until 2019, when the full generating
capacity will be realized.
Summarizing what for Hysoung has
been an exciting project Mr. Han said:
“With this new first 5MW turbine we
are very hopeful that many of the turbines
that will finally be installed in the
windfarm will bear the Hyosung name!”
1 / 2013
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OnDErWIjS En ArBEIDSMArkT
Gebrek aan goed opgeleide medewerkers
“Het gebrek aan goed opgeleide medewerkers 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 onderzoeken 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 (multi-disciplinaire) 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 uiteenlopende bedrijven en krijgen zo
een antwoord op de vragen: “Is deze industrie iets voor mij?”
en “Bij welk bedrijf pas ik en in welke functie?”
Door de intensieve samenwerking met bedrijven gedurende
de opleiding, ontstaat er al vroeg een band tussen bedrijf en
student. Dit is een win –win situatie voor beide partijen.
de juiste aantallen en het juiste profiel
Deze manier van opleiden, sterk praktijkgericht en in nauw

offshore-biardo 2 130204.indd 1
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contact met het bedrijfsleven, werkt zeer motiverend voor
studenten en heeft zijn succes reeds bewezen. De volgende
stap voor de hogescholen is: leiden we voldoende studenten
op met het juiste profiel?
Enkele jaren geleden heeft Robert Plat een onderzoek gedaan
voor IRO-NOGEPA met als titel: Project Education. Hij telde toen
14.000 technische vacatures op alle niveaus van LBO tot en met
WO. Ook stelde hij een aantal door de industrie gewenste
beroepsprofielen vast. Ondertussen is er in de wereld, en dus
ook in Nederland, veel gebeurd. Maar nog steeds is, ondanks de
huidige crisis, de vraag naar medewerkers op HBO niveau groot.
Het aantal vacatures overtreft het aanbod. Ook is er geen reden
te twijfelen aan de actualiteit van de beschreven beroepsprofielen
voor de komende jaren.
navingo career event op 10 april in rotterdam
De eerst publieke presentatie van het netwerk zal plaatsvinden
door middel van een gezamenlijke stand op het Navingo Career
Event in het WTC te Rotterdam, op 10 april 2013. Tijdens deze
beurs zullen de plannen voor de komende periode worden
gepresenteerd en is er ruimte voor het verstrekken van informatie
van alle betrokken opleidingen naar bedrijven, instellingen
en studenten.
offshore symposium op 31 oktober in ‘s-hertogenbosch
Een tweede manifestatie in 2013 zal plaatsvinden op 31 oktober
in ’s-Hertogenbosch. Het jaarlijkse offshore symposium van
Avans Hogeschool zal dit jaar worden uitgebreid met de
hogescholen van het netwerk. We verwachten rond de
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tweehonderd 4de jaars HBO studenten uit het gehele land,
die bezig zijn met een offshore opleiding op het gebied van o.a.
engineering, manufacturing en operations. Net als ieder jaar zullen
CEO’s uit de Offshore en Olie & Gas industrie de laatste inzichten
en nieuwste ontwikkelingen presenteren. Verder is er een student
contest. Een geselecteerd aantal studenten geeft een posterpresentatie van het project waar ze mee bezig zijn geweest. Een jury van
specialisten uit de industrie deelt prijzen uit. In de middag zijn er
workshops voor medewerkers uit de industrie, docenten en
studenten rond het thema: de verbinding van onderwijs en praktijk.
In de loop van augustus zult u via de IRO, KIVI NIRIA en via andere
kanalen uitgenodigd worden om u aan te melden.
ten slotte
De opleidingen die participeren zijn:
• Minor Offshore Engineering, AVANS Hogeschool,
‘s-Hertogenbosch
• Minor Offshore & Constructions, Hogeschool Rotterdam
• Minor Oil & Gas, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL),
MCN Den Helder
• Studie Petrochemie & Offshore, NHL, Leeuwarden
• Major Maritiem officier en minor Offshore & Dredging, NHL,
Maritiem Instituut Willem Barentz (MIWB) Terschelling
• Major Marieme Techniek/ Scheepsbouw, NHL Leeuwarden

CUrSUS ‘OLIE En gAS VAnAF DE BrOn’
Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niettechnische 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 aanmeldformulier
kunt u een e-mail sturen aan info@iro.nl of contact opnemen
met IRO via Tel: 079-3411981.
De volgende data zijn gepland:
• 19 en 20 februari 2013, Engelstalig
• 12 en 13 maart 2013, Nederlandstalig (vol)
• 23 en 24 april 2013, Nederlandstalig
• 14 en 15 mei 2013, Engelstalig

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met:
Ir. Joannes J.M. Collette, coördinator HBO Offshore network
j.collette@iae.nl

BEUrS / ExPOrTPrOgrAMMA 2013

IrO nFOrMATIE STAnD

20-22 februari

mce deepWater deVelopment, den haaG, 18-20 maart

australasian oil & Gas expo
PERTH, AUSTRALIË

6-9 mei

offshore technoloGY conference

on & offshore, Gorinchem, 26-28 maart

HOUSTON, VS
5-7 juni

oil & Gas asia

offshore enerGY, amsterdam, 23-24 oktober

KUALA LUMPUR, MALEISIË
3-6 september

offshore europe

europort, rotterdam, 5-8 noVember

ABERDEEN, SCHOTLAND
29-31 october

otc brasil
RIO DE JANEIRO, BRAZIL

10-13 noVember

adipec
ABU DHABI, VAE

28-30 noVember

ascope

deelname aan beurZen/handelsmissies Via iro

HO CHI MINH STAD, VIETNAM

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.
Deze pagina’s bevatten nieuws van IRO, Branchevereniging voor de
Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie en haar leden.

Adres
Postadres

: Engelandlaan 330
2711 DZ Zoetermeer
: Postbus 7261
2701 AG Zoetermeer

Telefoon
Fax
E-mail
Website

: 079 34 11 981
: 079 34 19 764
: info@iro.nl
: www.iro.nl

Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.
Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies,
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.
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BUYerS GUIDe

ELECTrOTECHnIEk

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

Inleiding

Maximator 2011 ad_Opmaak 1 12-01-11
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Our Energy Works!

MAXIMATOR is one of the world’s leading manufacturers
of air driven liquid pumps, air amplifiers, gas boosters,

high pressure valves, fittings and tubing as well as
associated products used in the oil and has industry.
With more than 30 years of experience in high pressure
technology MAXIMATOR today designs and manufactures
a full line of high pressure equipment.

•
•
•

Air Amplifiers
High Pressure Pumps
Gas Boosters

•
•
•

Air Amplifiers Stations
Hydraulic Units
Booster Stations

•

Valves, fittings & Tubings

•

On & Offshore Pressure Systems

•

Service & Rental Units

(VTF)

MAXIMATOR® Benelux BV

Maasdijkseweg 124
2291 PJ Wateringen
Tel.: +31 (0)174 22 01 15
Fax: +31 (0)174 29 45 75
info@maximator.nl
www.maximator.nl

rECrUITMEnT

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

USG Energy is a specialized
service provider for personnel
and offers employment to over
six hundred well trained
professionals. It involves all
types specialist working in
the fields of drilling, production,
medical services, construction
and maintenance. For our clients
it is important to get the right
personnel, in the right place,
at the right time. USG Energy
sees to this, both onshore and
offshore, and has been doing
so for many years.
Since establishment in 1989
USG Energy 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.usgenergy.com
Mail: info@usgenergy.com
Tel.: +31 (0)251 262 400

Providing strategic business
risk insurance and expert
advice tailored to the
specific needs of the
offshore oil & gas industry

Experienced in the specific challenges of
constructing, transporting, installing and
maintaining offshore structures, facilities
and commodities, INTRAMAR is ideally
placed to provide tailored packages for
individuals,agencies and global companies
in the offshore energy arena.
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From our base in the North Sea port of Den Helder, INTRAMAR's experienced team of insurance experts
provides contractors, suppliers and service companies with bespoke policies, professional help, long-term
support and invaluable peace of mind. We work together with the offshore energy industry and first class
securities across Western Europe to develop innovative insurance solutions customized to suit the risks
and contractual liabilities of contractors, sub-contractors and suppliers.
Het Nieuwe Diep 34 A8, 1781 AD Den Helder, The Netherlands.
Tel: +31 223 61 22 22 Email: info@intramar.nl

www.intramar.nl
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PROVIDER OF INNOVATIVE
DRILLING & COMPLETIONS PRODUCTS
FOR THE GLOBAL ENERGY INDUSTRY

www.MCCOYGLOBAL.COM
EDMONTON, AB +1.780.453.3277
salesfarr@mccoyglobal.com
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BROUSSARD, LA +1.337.837.8847
salessuperior@mccoyglobal.com

PDT, BROUSSARD, LA +1.337.837.6666
salespdt@mccoyglobal.com

18-02-13 12:22

