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Er wordt al 40 jaar olie en gas gewonnen op de Noordzee. Wie er actief wil blijven, zal moeten investeren
in een tweede jeugd. Offshore-complex K 14, het hart van de gaswinning op het zuidelijke deel
van de Noordzee, ondergaat een ingrijpende facelift. Zie pagina 10.
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de trainingen als bij de examens.
De duur van de opleidingen zijn variabel maar
worden afgesloten met een examen.
Bovendien organiseren wij ook de Certified
Welding Inspector Course (CWI) van de
American Welding Society (AWS) in 2015.
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Bij de spectaculaire herdoop van de Pieter Schelte
in Pioneering Spirit verraste Alleas de talloze
gasten met de mededeling dat Statoil zijn nieuwe
vlaggenschip had gecontracteerd voor de installatie
van drie zware topsides voor het ambitieuze Johan
Sverdrup project. Een gesprek met Edward Heerema.

ALE Breda introduceert een grensverleggende
hijsnoviteit. Het bedrijf verrast de internationale
offshore-industrie telkens weer met noviteiten.
Ditmaal is er een opzienbarend lichtgewicht
aluminium hijssysteem ontwikkeld dat tijdelijk
offshore kan worden ingezet. OV praat met
accountmanager Alex Anemaat.
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The traditional offshore sector is not the place you
would generally associate with trendsetting in the
field of luxury living quarters. Nonetheless, clear
links do exist. Certainly in the case of Seafox TLQ.
The company has now launched a unique series
of super-comfortable living quarters.

Met name de offshore windenergie is een flinke en
interessante groeimarkt geworden voor de Zeeuwse
havens. Het havenbedrijf van Zeeland Seaports is
verantwoordelijk voor onder meer de economische
ontwikkeling van de havens Vlissingen en Terneuzen.
OV sprak met commercieel manager Peter Geertse.
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Losse nummers:  6,- .
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PIONEERING SPIRIT
Grensverleggende ideeën: eerst zien dan geloven

Statoil uit Noorwegen met
‘Pioneering Spirit’ in zee
Bij de meer dan spectaculaire herdoop van de Pieter Schelte in ‘Pioneering Spirit’ verraste Alleas' oprichter en
president Edward Heerema de talloze gasten met de mededeling dat Statoil zijn nieuwe vlaggenschip had
gecontracteerd voor de installatie van drie zware topsides voor het ambitieuze Johan Sverdrup project.
Dit werk zal in de periode 2018-2019 plaatsvinden in het Johan Sverdrup veld in de Noorse sector van de
Noordzee op 155 kilometer ten westen van Stavanger.

Op 27 februari is de ‘Pieter Schelte’ hernoemd in ‘Pioneering Spirit’.
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Op het voorschip zijn al zes van de in
totaal zestien, elk 65 meter lange
hefbomen geïnstalleerd.

Voordat Edward Heerema het grote
nieuws bekend maakte, ging hij eerst
in op de rol die zijn vader Pieter Schelte
had gespeeld tijdens de opkomst van
de offshore-industrie op de Noordzee.
Hij bestempelde hem als een groot
pionier en visionair. "Zijn motto was
vision, daring and skill. Hij ontwikkelde
eerst speciale betonnen fundatiepalen
waarop over het Meer van Maracaibo de
in die tijd langste brug ter wereld werd
gebouwd. Vervolgens kwam hij met de
eerste monohull kraanschepen op de
markt. Ook durfde hij het aan om de
door hem bedachte halfafzinkbare
kraanschepen ‘Balder’ en ‘Hermod’ te
laten bouwen. Vaartuigen die hun tijd
ver vooruit waren. Steeds werd op
speculatie gebouwd, dus voordat er
serieuze contracten waren gesloten
voor de inzet van deze schepen. Altijd
vertrouwend op zijn eigen visie. Zelf zei
hij dan: ‘angst is je grootste vijand,
vertrouw op je intuïtie, ook al sta je
alleen'. Hij had de moed om door te
zetten. Ook zocht hij alles eerst goed uit,
waardoor hij zeker wist dat wat hij had
bedacht ook zou werken. Van hem heb
ik dan ook geleerd om out of the box
te denken." Pas tijdens de bouw van de
Balder en de Hermod raakten potentiële
klanten ervan overtuigd dat deze grote
kraanschepen een belangrijke rol zouden
gaan spelen.

'Elke week werden er wel nieuwe ideeën ontwikkeld
en ik prijs me heel gelukkig met al die
gedreven engineers om mij heen.'
Edward Heerema

"Dan kwam de vraag wanneer gaat het
werken in plaats van zal het werken."
Een ervaring die Edward Heerema nu ook
met de ‘Pioneering Spirit’ heeft opgedaan.
Nieuw contract
Terugkijkend op bijna dertig jaar Allseas,
zegt Edward Heerema dat hij deze
periode als een rollercoaster heeft
ervaren. "Elke week werden er wel
nieuwe ideeën ontwikkeld en ik prijs
me heel gelukkig met al die gedreven
engineers om mij heen. Alleen samen
hebben we zo met de ‘Pioneering Spirit’
een heel innovatief en complex vaartuig
kunnen ontwikkelen. Maar ook alle
toeleveranciers hebben een grote

prestatie geleverd. Ik ben heel blij met
onze klanten die onze visie bij dit project
deelden en respect toonden voor onze
durf. Ik dank dan ook Shell en
ExxonMobil dat zij al twee jaar geleden,
het schip was toen pas voor de helft
klaar, een contract met ons hebben
gesloten voor het verwijderen van de
vier Brent platformen." Verder noemt
Edward Heerema de met Talisman en
Husky gesloten contracten en het
jongste contract dat een dag voor de
doopplechtigheid met Statoil is gesloten.
Dit betreft de installatie van drie topsides
en verbindingsbruggen voor het
grote Johan Sverdrup project dat de
staatsoliemaatschappij in het Noorse deel
2 / 2015
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Blik in één van de machinekamers. In totaal zijn aan boord negen grote MAN diesels geïnstalleerd.

van de Noordzee gaat uitvoeren.
Het betreft de installatie van de
30.000 ton wegende topside van
het productieplatform, de 25.000 ton
wegende topside van het boorplatform
en de 21.450 ton wegende topside van
de living quarters.
Beproevingen
De uitrusting van de ‘Pioneering Spirit’ is
al in een vergevorderd stadium. Voordat
in juni van dit jaar aan het eerste project,
het verwijderen van het Yme platform in
Noorse wateren voor Talisman, kan
worden begonnen, zal alles eerst nog
uitvoerig worden getest. Dit gaat
gebeuren in het K-blok in de Nederlandse
sector van de Noordzee. Allseas heeft
hiervoor het grote module support frame
gekocht van het eerder al ontmantelde
North West Hutton platform. Dit frame is
omgebouwd tot een jacketconstructie
met een bovenbouwgewicht van 5.500
ton. Hiermee zal onder verschillende
weersomstandigheden het installeren
en weer weghalen worden beproefd.
Verder wordt binnenkort gestart met de
bouw van het jacket lift systeem dat op
het achterschip van de ‘Pioneering Spirit’
moet komen te staan. Dit systeem krijgt
een hefcapaciteit van 25.000 ton en
de bouw ervan vergt nog eens een
investering van circa 470 miljoen euro.
Het benodigde staal en de lieren zijn
inmiddels al besteld. Gereed is ook al
de stinger voor het leggen van pijpen.
Voor het transport hiervan is een speciaal
ponton gebouwd, genaamd Bumblebee.
Een tweede en groter ponton, dat bij
de herdoopplechtigheid al naast de
6
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‘Pioneering Spirit’ lag afgemeerd, past
qua afmetingen precies tussen de twee
boegsecties van het schip en is bestemd
voor het transport van topsides van en
naar de ‘Pioneering Spirit’. Dit ponton
heeft de naam ‘Iron Lady’ gekregen.
Projecten
Zoals al eerder vermeld staat voor de
‘Pioneering Spirit’ in juni dit jaar het
verwijderen van het Noorse Yme platform
op het programma. Verder dienen in mei
2016 de topside van Brent Delta, in 2017
de topside van Brent Bravo en in 2018 de
jacket en topside van Brent Alpha te
worden verwijderen. Deze constructies
staan alle vier in de Engelse sector van de

Noordzee. Verder zal in 2018 in de
Noorse sector de topside van het
boorplatform voor het Johan Sverdrup
project offshore worden geïnstalleerd.
In 2019 volgt voor dit project de
installatie van de topsides van het
productielatform en de living quarters.
In deze periode moet ook in Canadese
wateren de topside van het West White
Rose platform worden geplaatst. Tot slot
staat voor 2021 nog het verwijderen van
de zwaarste topside uit het Brent veld,
die van Brent Charlie, op de planning.
Over hoe het nu verder gaat met het
South Stream project, waarvoor de
‘Pioneering Spirit’ was gecontracteerd

PIONEERING SPIRIT
De enorme lasstraat
(firing line) van het
pijpenlegsysteem
met 2.000 ton aan
tension capaciteit.
(zie ook foto pagina 6 rechtsonder)

om in de Zwarte Zee een 900 kilometer
lange gasexportleiding te leggen, is
weinig bekend. Gazprom heeft dit
project onlangs afgeblazen en vervolgens
met Turkije een overeenkomst gesloten
om Russisch gas door de Zwarte Zee naar
dit land, in plaats van naar Bulgarije, te
gaan exporteren. Edward Heerema kan
nog niet zeggen of Allseas hierbij een
rol zal gaan spelen.
Grotere versie
Ondertussen wordt bij Allseas alweer

hard gewerkt aan een grotere
versie van de ‘Pioneering Spirit’.
Het bestaande schip bezit een
hefcapaciteit van 48.000 ton,
maar dit is volgens Edward Heerema
niet voldoende om de allergrootste
topsides ter wereld uit zee te kunnen
verwijderen. Hiervoor wil hij in 2021
een vaartuig in de vaart brengen
met een hefcapaciteit van 72.000 ton.
De ruimte tussen de boegsecties
zal hiervoor worden vergroot tot
72 meter.

Tevens zal een iets andere hefmethode
worden toegepast. Een naam voor het
schip is ook bedacht. Het wordt
‘Amazing Grace’, bedacht door zijn
echtgenote. De bouw van dit vaartuig
gaat een investering vergen van
ongeveer 3 miljard euro, tegen 2,4
miljard euro die de 382 meter lange
en 124 meter brede ‘Pioneering Spirit’
heeft gekost.
Foto's: Allseas.

HIJSVERMOGEN
ALE Breda introduceert grensverleggende hijsnoviteit

Veilig en kostenbesparend
alternatief voor tijdelijk
hijsen op zee
Een kraamkamer van grensverleggende transport- en hijsinnovaties. Account Manager Alex Anemaat van ALE uit Breda
moet er om lachen als hij met deze typering van het bedrijf wordt geconfronteerd. Natuurlijk is hij trots op de noviteiten
waarmee ALE telkens weer de internationale offshore-industrie verrast, aan de andere kant beschouwt hij het constant
zoeken naar goedkopere en effectievere systemen als de gewoonste zaak van de wereld. “Het zit in ons DNA. Onze
‘denktank’ is doorlopend aan het innoveren zodat ALE alert kan inspringen op ontwikkelingen in de markt. In 2011
verrasten wij de wereld met het spectaculaire Mega Jack Tower Systeem, nu hebben wij een opzienbarend lichtgewicht
aluminium hijssysteem ontwikkeld dat tijdelijk offshore kan worden ingezet. Deze noviteit kent een modulair karakter
en kan maximaal 25 ton hijsen en 360 graden draaien en is DNV-gecertificeerd. Boven de 25 ton wordt het tailor made.
De kraan heeft genoeg hijssnelheid om een object van een bewegend schip te tillen. En is daarom uniek in de wereld!”
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Binnen ALE Breda is Alex Anemaat
verantwoordelijk voor de nieuwe divisie
Offshore Services. Hij staat te popelen
van ongeduld om na een grondige
voorbereiding officieel van start te gaan.
Onderhandelingen over een eerste
opdracht zijn in volle gang en hij hoopt
eerdaags deze primeur wereldkundig
te kunnen maken.
Kostenreductie
“Publicitair hanteert ALE traditioneel een
redelijk bescheiden opstelling. Ook bij
topprestaties blijven wij veelal in de
luwte,” begint hij zijn relaas. Dat siert het
in 1983 opgerichte bedrijf, maar aan de
andere kant vindt Anemaat dat ALE aan
de vele spectaculaire projecten en
grensverleggende innovaties wereldwijd
best wel wat meer ruchtbaarheid mag
geven. “Dit interview is daarvoor een
eerste aanzet, want we hebben weer
een opvallende noviteit ontwikkeld voor
offshore projecten waarbij tijd en kosten
tot de doorslaggevende kritische factoren
behoren: een lichtgewicht kraan,
bestemd voor het tijdelijk uitvoeren van
hijswerkzaamheden aan boord van een
productieplatform, jack-up, fpso of
windturbine. Wij zijn voorlopers op

het gebied van high tech transport- en
hijstoepassingen en dat bewijzen wij ook
nu weer met dit unieke hijsalternatief.
In 2013 zijn wij gaan onderzoeken hoe
wij voor de offshore industrie een veilige,
effectieve en kostenreducerende
hijsoplossing konden ontwikkelen om
tijdelijk ingezet te kunnen worden in
geval de normale dekkraan niet kan
functioneren. Voorheen moest in zo’n
geval een kraanschip worden ingehuurd,
dankzij onze innovatieve houding kunnen
operators nu het nieuwe hijssysteem van
ALE inzetten. De voordelen zijn legio: het
systeem is wereldwijd vrijwel op afroep
inzetbaar, het is licht en dus manueel snel
en makkelijk op te bouwen, het is veilig,
het is tijd- en kostenbesparend, en
bovendien overal aan boord toepasbaar.
Daarbij komt dat bij de ontwikkeling van
het systeem rekening is gehouden met
een maximale hoogte van vier meter
zodat het uit trussen van 40 kilo
bestaande systeem ook tussendeks
daar kan staan waar maar enigszins
de ruimte is en de vloer een aantal
versterkte punten heeft.”
Concept
De lichtgewicht ALE offshore kraan,
waarvoor nog geen specifieke naam
is bedacht, kan voor de volgende
werkzaamheden worden ingezet: het
repareren en onderhouden van vaste
dekkranen, het wisselen van flare tips,
het installeren van flare booms en vent
stacks, het installeren of verwijderen
van procesmodules of living quarters
(eventueel onder een dek), het opnieuw
installeren van een helideck, een
H.A.V.C., generatoren, lieren, life boat
systemen, risers of anodes, of het
vervangen van kraanblokken en allerlei
waarschuwingssignalen. Anemaat:
“Voor deze scope aan complexe
activiteiten hebben we in principe
een modulair gestandariseerd
systeem ontwikkeld, maar indien de
omstandigheden het vereisen kunnen
we uiteraard ook tailor made oplossingen
bedenken. Hiervoor hebben we een
dedicated engineering team aan de
divisie toegevoegd, dat innovatieve

oplossingen bedenkt. Nu de engineeringfase is afgerond, zijn we begonnen met
het bouwen van de eerste twee systemen.
Deze zullen bestaan uit drie elementen:
manual hoisting, service pole hoisting
en gantry en gantry. Manual hoisting
impliceert het middels een takel aan boord
hijsen van ons eigen equipment dat per
boot wordt aangevoerd. Als alle lichte
onderdelen van de service pole aan boord
zijn gehesen wordt deze geinstalleerd.
We hoeven hiervoor niet te lassen of te
bouten. De pole wordt met kabels op zijn
plek gehouden. Met de service pole wordt
vervolgens het secundairy equipment aan
boord gehesen. We praten over maximaal
twee dagen opbouw.”
Het besluit om meer systemen te bouwen
is afhankelijk van de vraag uit de markt.
Naast het aantrekkelijke lichte gewicht is
het systeem ook zeer compact, zodat het
gemakkelijk in een vliegtuigcontainer
past. Wereldwijd kan dus redelijk snel
worden gereageerd op aanvragen.
Zeker als het gaat om haastklussen, want
downtime op een productieplatform is
de nachtmerrie van elke operator.
Het serviceconcept dat ALE zijn klanten
offshore aanbiedt in geval van emergency
response is vergelijkbaar met het ANWBconcept op de weg: snel ter plekke zijn
en de zo gevreesde downtime zoveel
mogelijk beperken.
Oefentoren
Om te kunnen aantonen dat wat ALE
beweert ook daadwerkelijk in de praktijk
haalbaar is, wordt op het terrein in
Breda inmiddels ook een permanente
oefentoren opgesteld. Deze toren moet
een showcase worden voor het nieuwe
hijssysteem en kan tegelijkertijd worden
ingezet voor het trainen van mensen
op hoogte. Anemaat: “Zodra de toren
operationeel is, nodigen wij onze
internationale klanten uit om langs te
komen. Zij kunnen zich dan met eigen
ogen overtuigen van ons gelijk: het
lichtgewicht hijssysteem van ALE is een
uitgekiend alternatief om offshore op
tijdelijke basis de continuiteit van het
hijsvermogen te waarborgen.”
2 / 2015
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PRODUCTIE
OFFSHORE-COMPLEX K14

Een tweede jeugd
op de Noordzee
Er wordt al veertig jaar olie en gas gewonnen op de Noordzee.
Wie er actief wil blijven, zal moeten investeren in een tweede jeugd.
Offshore-complex K14, het hart van de gaswinning op het zuidelijke
deel van de Nederlandse Noordzee, ondergaat daarom een ingrijpende facelift.

Veel vakantie is er dit jaar niet geweest.
Maar dat heeft het humeur van Henk
Blaauw niet kunnen aantasten.
“Het is voor de goede zaak,” klinkt
het opgewekt vanaf de Noordzee.
“De gasproductie kan na deze ingreep
weer jaren vooruit,” zegt Blaauw via
de telefoon. “Dat is goed voor de
Nederlandse schatkist, goed voor de
Nederlandse burger en het milieu.
En het is natuurlijk ook goed voor het
voortbestaan van mijn eigen baan.”
Impuls
Henk Blaauw is HMI (Hoofd Mijnbouw
Installatie) op K14, zeg maar de directeur
van het offshore-complex. Het afgelopen
jaar is er eentje voor hem om te
onthouden; ‘zijn’ K14 is ingrijpend
verbouwd. Daarmee heeft de
gasproductie op het zuidelijke deel
van de Nederlandse Noordzee direct een
impuls gekregen, waarmee het weer
vele jaren vooruit kan. K14 is namelijk
de centrale draaischijf waar al het gas
10
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van verschillende bedrijven langskomt,
om van daaruit naar het tachtig
kilometer verderop gelegen Den Helder
gepompt te worden.
Onrendabel
Herman Zant van de Nederlandsche
Aardolie Maatschappij (NAM) is
verantwoordelijk voor de projecten van
ONEgas, de organisatie van waaruit NAM
(vijftig procent Shell, vijftig procent
ExxonMobil) en Shell UK hun activiteiten
op de zuidelijke Noordzee aansturen. Hij
kent de uitdagingen van het K14-project
tot in de haarvaten. Op zijn werkkamer
in Assen schets hij snel een grafiek op het
tekenbord aan de wand. Een langzaam
dalende lijn geeft de afnemende
productie op de Noordzee weer. Een
tweede, oplopende lijn de toename van
de kosten. “Als je niets doet, wordt de
productie van aardgas onrendabel.”
Dat is ook de reden waarom er met
regelmaat verhalen in de media
verschijnen over het verkopen van

PRODUCTIE

belangen of het sluiten van velden.
‘De Noordzee heeft als wingebied
vooral een mooie toekomst achter zich’,
wordt dan wel gezegd. Het is een
gegeven, maar anders dan verscheidene
concurrenten heeft ONEgas gekozen
voor de aanval, in plaats van terugtrekking.
“Om de productie op peil te houden
en te verlengen moet je op zoek naar
nieuwe gasvelden,” legt Zant uit.
“Op die manier verhoog je de productie
en verleng je de levensduur, zoals
aangegeven door de eerste lijn op
de grafiek.”
4D
En dus is er de afgelopen jaren veel
onderzoek gedaan naar mogelijke
gasreserves in dat deel van de Noordzee.
Door het vergelijken van oude seismische
gegevens met nieuwe, kon er veel
nuttige, nieuwe informatie worden
verkregen. Deze aanpak, ook wel 4D
genoemd, omdat de factor tijd nu ook
bij de analyse kan worden betrokken,

levert geologen beter inzicht in de
daadwerkelijk formaties ondergronds.
Daardoor zijn achtergebleven reserves
in bestaande velden met succes op te
sporen, aan te boren en te ontginnen.
En hierdoor blijven de kosten van
productie laag.
Nat gas
Zichtbaarder voor de buitenwereld is
de ‘strijd tegen de oplopende kostenlijn’
in de grafiek van Zant. De ingrijpende
ombouwoperatie van K14 is er een
voorbeeld van. Als eerste van een grotere
operatie zijn aan boord van het platform
de productie- en compressie-installatie
vernieuwd en versimpeld. Belangrijkste
nieuwe element is dat de installatie nu
geschikt is voor de behandeling van
zogeheten ‘nat gas’.
Dit natte gas bezorgt ingenieurs
kopzorgen. Het transport ervan zorgt
voor roest- en hydraat-vorming in de
kostbare pijpleidingen, terwijl het

drogen van gas juist vraagt om een
kostbare, bemande installatie.
K14 is nu geschikt gemaakt voor het
ontvangen van nat gas en drogen van
dit gas dat meerdere, maatschappijen
op dit deel van de Noordzee winnen.
Door deze ombouw kunnen drie
bemande platforms die hun gas via K14
naar de wal sturen, worden omgebouwd
en vereen-voudigd. En dat betekent
weer dat deze platforms (L13, K15 en
K81) hun gas ‘nat’ naar K14 kunnen
sturen, waardoor daar straks geen
vaste bemanning meer nodig is.
Maar daarvoor moest dus wel eerst het
NAM-hart van de gasproductie in de
zogeheten JDA (Joint Development Area)
worden vernieuwd. Afgelopen zomer
lag de productie daarom acht weken
stil voor een ingrijpende verbouwing.
Het was de eerste, en meteen
buitengewoon complexe ombouwoperatie
in de Noordzee om een bestaand
platform een tweede jeugd te geven.
2 / 2015
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PRODUCTIE

‘Als je niets doet, wordt de
productie van aardgas onrendabel’
Herman Zant, NAM

Bypass
Guus van Ekelenburg, die vanuit Assen
vanaf het allereerste begin bij het K14project betrokken was, wist zich
illustratief alsnog het zweet van zijn
voorhoofd. “Het is wel iets anders dan
klussen thuis,” zegt de projectmanager
ONEgas East. “Thuis kan je, als je een
schroevendraaier mist of je toch een
ander schroefje nodig hebt, in de auto
stappen richting doe-het-zelfzaak. Op
zee ligt dat anders. Daar moet alles wat
je op het laatste moment nodig hebt,
worden aangevoerd met een helikopter
of een schip – als het missende onderdeel
al voorradig is. Dat is duur en het wordt
nog veel duurder als de werkzaamheden
stil komen te liggen. Alles moet dus
zorgvuldig vooruitgedacht en gepland
zijn. En dan moet je hopen dat je niet
te veel verrassingen bij de verbouwing
tegenkomt. En iedereen die een ouder
huis heeft, weet dat een verbouwing
nooit zonder verrassingen komt...”
Om de klus op tijd te klaren, is
ervoor gekozen een tijdelijke
hotelaccommodatie naast K14 te
plaatsen. “De hoeveelheid werk die je
kan verzetten, bereken je in de offshore
altijd vanuit het aantal bedden dat
je hebt,” verduidelijkt Zant.
Door het bijplaatsen van de Seafox
4-accommodatie konden er op het
hoogtepunt van de werkzaamheden
ruim 240 man aan de slag op K14,
acht weken lang, 24 uur per dag.
12
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Binnen de gestelde periode werd de
‘bypass-operatie’, zoals Van Ekelenburg
de ingreep typeert, afgerond. En er
waren aan het eind zelfs nog een paar
uur over. “Maar het voelde als voor de
bezemwagen uit fietsen,” zegt Van
Ekelenburg. Dat het lukte, was (ook)
aan het bijzonder mooie weer te danken,
weten de projectleiders. In totaal werd
er op K14 2.250 meter aan leidingen
vervangen en verlegd, 850 spoelen
geplaatst, evenals 750 nieuwe kleppen.
Centraal
Het gas van de omliggende velden wordt
nu centraal op K14 bewerkt en gedroogd
en onder de juiste druk gebracht om naar
de ontvanginstallatie in Den Helder te
worden gepompt. Dat wil zeggen dat
het gas dat met een lage druk van de
omliggende velden komt, onder een
hoge druk (tussen de 70 en 75 bar)
naar het vasteland wordt gestuurd.
“We hebben het uiterste van de mensen
gevraagd,” zegt Henk Blaauw vanaf K14.
“Je werkt in zo’n periode met heel veel
externe specialisten en dat vraagt toch
extra communicatie. Twee keer per
dag hielden we in die periode een
werkvergadering, zowel in het Engels
als in het Nederlands. Met hulp van
onze eigen vaste kern hebben we
keihard gewerkt en veilig de klus weten
te klaren. Dat is een pluim waard voor
iedereen hier op het platform en de
ondersteunende diensten op de wal

in Assen, Den Helder en Leiden.
Een pluim ook voor alle nationaliteiten
en vaklieden hier aan boord, van
ingenieur tot cateringmedewerker.
Want laten we eerlijk zijn, als de boel
smerig is of het eten niet lekker,
krijg je muiterij aan boord.”
De klus is nog niet helemaal geklaard.
Het aantal mensen aan boord is al wel
teruggebracht tot de gebruikelijk tachtig
plus, maar nog altijd lopen er extra fitters,
isoleerders, schilders en steigerbouwers
rond op het K14-complex. Meer dan
tachtig procent van het werk is imiddels
afgerond. En de werkzaamheden hebben
zich verplaatst naar de aanleverende
platforms. In de komende drie jaar zullen
die gefaseerd worden omgebouwd voor
het versturen van nat gas naar K14.
Als eerste is L13 aan de beurt.

ONEgas is een samenwerkingsverband
van NAM en Shell UK. Bij elkaar
opgeteld werken er meer dan
tweeduizend mensen. In 2013 waren
er tienduizend man op de platforms
van ONEgas aan de slag. ONEgas
bestaat ruim dertien jaar en
produceert vanuit 24 platforms
en 250 putten. De Britse en
Nederlandse gasvelden zijn goed
voor een jaarproductie van
ruim zeven miljard m³.

PRODUCTIE

CBH
BRIST
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NOGAT
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24 PLATFORMS
250 GASPUTTEN
1 CLIPPER (GSP)

2 LEMAN

3 K14

Het Clipper-veld werd in 1968 gevonden.
De installatie behoort tot de oudste
van de zuidelijke Noordzee.
De oude woon- en werkomgeving met
72 bedden wordt vervangen door een
nieuwe, in het Italiaanse Ravenna
gebouwde accommodatie met 84
bedden. Afgelopen zomer werd de
nieuwe woon- en werkomgeving
voor de kust van Engeland geplaatst.

Twintig mijl uit de kust voor het Engelse
Lowestoft ligt het Leman-veld, dat in
1966 werd ontdekt. Afgelopen zomer
werd de compressie-installatie vervangen
die het gas onder druk brengt om naar
Bacton te pompen. De oude installatie
was aan het einde van haar levensduur.
De ‘topside’, loopbrug en het geraamte
waarop het complex rust, werden
gebouwd bij HMS in Schiedam.
In totaal betreft het 3.300 ton staal.
De nieuwe compressie-installatie
moet de komende 25 jaar meegaan.

Het door ONEgas geopereerde K14
vormt het pompende hart van de
gaswinning op het Nederlandse deel
van de Noordzee. Van hieruit wordt
dagelijks ongeveer vijf miljoen kubieke
meter gas naar Den Helder verstuurd.
Deze zomer werd de installatie
‘omgebatterijd’, dat wil zeggen,
dat de behandelinstallatie van de
zuigzijde naar de perszijde van
de compressoren werd omgelegd.
Het verzamelde en behandelde aardgas
gaat naar Den Helder.

Dit artikel is geplaatst met toestemming
van Rob van ’t Wel, hoofdredacteur van
Shell Venster, een uitgave van Shell
Nederland BV. Het beeld is van Remco Bohle,
Henk Kremer en Getty Images.
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Huisman’s eerste ‘Hybrid Boom Crane’
Huisman is in april 2015 gestart met de laatste fabriek-acceptatietesten van de eerste
900mt ‘Rope Luffing Knuckle Boom Crane’, tegenwoordig genoemd de ‘Hybrid
Boom Crane’. De testen vinden plaats bij Huisman China aan de kade van de
productiefaciliteit in Zhangzhou. De kraan is volledig geassembleerd in de grote
productiehal van Huisman China en rechtop gezet met Huisman’s 2,400mt
kadekraan. In de komende weken zal de kraan een intensief fabriekacceptatieprogramma ondergaan, waarna deze verscheept zal worden naar
Hyundai Heavy Industries in Ulsan, Zuid Korea. De kraan wordt daar geïnstalleerd,
in gebruik genomen en getest aan boord van Subsea 7’s ‘Seven Artic’.
Huisman heeft de naam van de nieuwe hybride kraan gewijzigd van ‘Rope Luffing
Knuckle Boom Crane’ naar ‘Hybrid Boom Crane’ om de unieke eigenschappen nog
beter te benadrukken. Het ‘hybrid boom’ concept combineert de voordelen van
een reguliere pedestal kraan en traditionele ‘knuckle boom kranen’. Het innovatie
kraanontwerp zorgt voor een aanzienlijk lichtere giek wat leidt tot betere laadcurves,
vergelijkbaar met laadcurves van een pedestal kraan met vaste giek. Met de ‘knuckle
boom’ in uitgestrekte positie biedt de kraan een unieke hijshoogte met de volle
hijscapaciteit, dit was voorheen alleen mogelijk met een vaste giek. Daarnaast bevat
het ‘hybrid boom’ concept de belangrijkste voordelen van traditionele ‘knuckle boom
kranen’ zoals een laag aangrijpingspunt en beperkte slingering van de last. Deze
eigenschappen maken de reguliere ‘knuckle boom kraan’ erg gewild en veel gebruikt
voor offshore en ‘subsea’ constructieactiviteiten.
De voordelen van de ‘Hybrid
Boom Crane’ gaan verder dan
het ontwerp van de giek.
De kraan is volledig elektrisch
aangedreven. Dit betrouwbare
en milieuvriendelijke
aandrijfsysteem voorziet
in nauwkeurige controle
over de bewegingen van
de kraan en de last, met lage
geluidsniveaus, minimaal
onderhoud en voorkomt
bovendien het risico op
olielekkage. Een ‘real-time’
deiningscompensatiesysteem
en schokabsorptiesysteem
vergroten het operationele
weervenster voor veilige
en accurate installatie- en
constructiewerkzaamheden.

Maersk Oil hires
gangway system
After having successfully performed
a walk to work campaign in the
summer of 2014, Ampelmann,
has been awarded again by Maersk
Oil North Sea UK (MOUK) with a
contract covering the time charter
of their A-Type. MOUK will use the
Ampelmann system for a shutdown
campaign in the UK sector of the
central North Sea to extend the
weather window and increase
workability and efficiency.
During the Walk to Work campaign
(W2W) in 2014, MOUK was able
to increase efficiency with
approximately 25% compared to
the 2013 W2W campaign by using
the Ampelmann.
This year, the Ampelmann A-type
system will be mobilized onto the
Island Crown. The system is
capable of compensating actual
heave motions up to 2.5 meters
which ensures safe, efficient and
reliable transfers of personnel to
the FPSO Global Producer III. With
these so called ship to ship transfers,
a seventh DOF compensation is
activated.
An extra sensor is installed on the
target vessel which transmits motion
data to the Ampelmann system in
a wireless mode. Due to the received
data, the Ampelmann gangway is
able to compensate for the target
vessel’s motions. Ampelmann is
the only company in the world who
succeeded in these ship to ship
transfers with a MCG.

IHC lanceert IHC IQIP
Hybrid Boom Crane.

Overname Offshore Wind Services
Acta Marine BV heeft het bedrijf Offshore Wind Services BV (OWS) uit Rotterdam
overgenomen. De overname is inclusief de Britste dochteronderneming OWPMS
Ltd. OWS bezit tien zogenaamde Crew Transfer Vessels die ingezet worden
bij het vervoer van technici en onderdelen van en naar offshore windmolens.
De activiteiten van OWS zullen voortgezet worden onder de nieuwe naam
Acta Marine Wind Services. Het dagelijks management van de onderneming blijft
in handen van Workships Contractors die dit de afgelopen jaren ook succesvol
hebben uitgevoerd. Hiermee behouden de opdrachtgevers, leveranciers en
scheepsbemanningen hun huidige contactpersonen.

14
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IHC integreert vier van haar business
units in één organisatie. Het betreft
IHC Hydrohammer, IHC Handling
Systems, IHC Sea Steel en IHC FUNDEX
Equipment. Deze onderneming zal
verder gaan onder de naam IHC IQIP.
Door het bundelen van deze units zet
IHC een volgende stap in het
aanbieden van volledig geïntegreerde
oplossingen op het gebied van on- en
offshore installatie, fundatie en
decommissioning aan klanten in de
olie & gas, offshore wind en civiele
markten.

Hertel Offshore will change
its name into CKT.
A new name for an experienced,
international EPC contractor
specialized in Living Quarters.

Visit us at OTC, Houston –
Booth 2327 – and learn all about
what we have to offer you!

Measuring and
monitoring skills
and systems
Independent engineering company with
expertise in the following fields:

Techno Fysica bv

Aalborg 5
2993 LP BARENDRECHT
THE NETHERLANDS
Tel. +31 (0)180 620211
Fax +31 (0)180 620705
info@technofysica.nl
www.technofysica.nl

• Troubleshooting on mechanical equipment and
installations by means of multiple technical disciplines.
• Design, manufacturing, installation and calibration of
high-end, custom made load cells and load monitoring
equipment, which excel in reliability and accuracy.

www.technofysica.nl

Z W AA R T R A N S P O R T
Nog steeds teveel tonnage

Ladingaanbod neemt
weer toe

Voor windturbine-installatieprojecten is de voormast van de Jumbo Javelin uitgerust met een super fly-jib (foto: PAS Publicaties).

De in de projectladingsector werkzame reders kregen in 2014 te maken met een stijging van het ladingaanbod.
Daar stond echter wel tegenover dat ook de vloot in omvang toenam. De tarieven gingen enigszins omhoog en
de verwachting was dan ook dat 2015 een verdere verbetering zou laten zien. Maar door de gedaalde olieprijzen
is alles weer op losse schroeven komen te staan.

De in de projectladingsector opererende
Nederlandse zwareladingtransporteurs
lieten ook vorig jaar weer regelmatig van
zich horen. Onder hen was met name
Jumbo Shipping op diverse terreinen
actief. Als eerste kreeg de Jumbo Javelin
in mei 2014 een zogeheten super fly-jib
op haar voormast, waardoor deze met
zo'n 17 meter kan worden verlengd.
16
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Met de jib kunnen lasten, waaronder
onderdelen van windturbines, tot 700 ton
aan gewicht worden gehesen. Hierna werd
de Jumbo Javelin in de zomerperiode
ingezet voor het laden, transporteren en
installeren van 80 transitiestukken, elk met
een gewicht van 330 ton, een hoogte van
31 meter en een diameter van 5,5 meter.
Dit werk werd in tien reizen van Esbjerg

naar het Butendiek windturbinepark in
de Duitse Bocht uitgevoerd. Verder
bestelde Jumbo voor deze heavylifter
bij Huisman een Deepwater Deployment
System voor het uitvoeren van subsea
installatiewerk. Eerder was de Fairplayer
al uitgerust met een dergelijk systeem,
waarmee tot in 3.000 meter diep
water kan worden gewerkt.

Z W AA R T R A N S P O R T

In september 2014 rondde de Fairplayer
in de Central Graben Area in de Britse
sector van de Noordzee de installatie af
van het afmeersysteem voor de Stella FPF
1 FPSO van Ithaca Energy. Vervolgens
installeerde de Fairplayer op 90 kilometer
ten noordoosten van de Shetland
Eilanden een afmeersysteem op de
zeebodem voor het Western Isles
Development project van Dana
Petroleum. Een volgende klus werd
eind januari 2015 met succes afgerond.
Hiervoor installeerde de Fairplayer in
het kader van het Ikhwezi project voor
Petro SA in Zuid-Afrikaanse wateren
een speciale riser bij een platform.
In de tussentijd was voor de met een
dp 2 systeem uitgerust Fairplayer al
een volgend subsea installatiecontract
gesloten. Dit omvat het in het kader van
het Wheatstone project van Chevron
op de zeebodem plaatsen van 13 subsea
structures. Dit werk dient in de maanden
april en mei van dit jaar te worden
uitgevoerd offshore West-Australië.
Transporten
Een bijzonder staaltje werk op het gebied
van planning en logistiek werd vorig jaar
uitgevoerd voor offshore-aannemer
EMAS. Voor de inzet van het gloednieuwe
subsea constructievaartuig Lewek
Constellation van deze offshoreaannemer moesten verschillende grote
carrousels en aandrijfmaterialen voor
de sledesystemen vanuit Vung Tau in
Vietnam en vanuit Rotterdam naar
Pascagoula in de Verenigde Staten
worden vervoerd. Voor deze opdracht
werden de Jumbo Javelin, Jumbo Vision
en de Fairlane ingezet. De Jumbo Javelin
vervoerde vier en de Jumbo Vision twee
carrousels die eerst met behulp van de
kranen van de Fairpartner aan boord
waren gezet, en de Fairlane de
aandrijvingen. Verder was de Fairload
vorig jaar april in Rotterdam om een
IHC Beaver Dredger en een werkschip
te laden voor transport naar Lazaro
Cardenas in Mexico. De Fairpartner
laadde op haar beurt in mei in Iskendrum
in Turkije 11 grote fundaties voor de
offshoremodules van een FPSO.
Deze werden als deklading naar
Rio de Janeiro in Brazilië overgebracht.
Ander nieuws uit de keuken van Jumbo
was dat na de tewaterlating op
17 september 2013 van de Jumbo Kinetic
op de bouwwerf in Split, Kroatië, het
zusterschip Fairmaster hier op 18 april 2014
ook te water ging. Beide 14.000 ton dwt
vaartuigen van de K3000 klasse worden
momenteel op de Huisman werf in China
van twee kranen met elk een hefcapaciteit
van 1.500 ton voorzien. Straks kunnen zij
in tandem lasten tillen tot maximaal 3.000

Met de Happy Bucanneer zijn drie
rotortugs van Kotug van
Rotterdam naar Brunei vervoerd
(foto: PAS Publicaties).

ton, waarmee ze de sterkste schepen in
hun soort ter wereld worden.
Nieuw vlaggenschip
Ook Spliethoff's dochter BigLift Shipping
heeft in 2014 haar vloot met een nieuw
schip verder kunnen uitbreiden. Dit
betrof de Happy Star, een zusterschip van
de Happy Sky die in 2013 al was
opgeleverd. De 18.374 ton dwt Happy
Star was gebouwd op de Ouhua werf in
het Chinese Zhousan en werd op de werf
van Huisman in Zhangzhou van twee
900-tons zwaremastkranen voorzien.
Deze kunnen in tandem lasten tot 1.800
ton tillen. De maidentrip van het nieuwe
vlaggenschip van BigLift ging, met aan
boord twee grote modules van 711 en
850 ton, van Nantong in China naar
Port Hedland in West-Australië.
Hierna werden in Nanscha in China twee
enorme scheepslaadinstallaties, elk met
een gewicht van 1.200 ton, plus een
hoeveelheid bijbehorend materieel
geladen en naar Sept Iles in Canada
overgebracht. Ook de Happy Sky trok
de aandacht met een transport van
Yantai in China naar een locatie offshore
Cabinda in Nigeria. De deklading bestond
uit de trappentoren voor een living
quarters en een 160 meter lange en
780 ton wegende affakkeltoren bestemd
voor het Mafumeira Sul project.
De Happy Ranger deed op haar beurt

vorig jaar mei Rotterdam aan om een
aantal carrousels op te halen om ze
vervolgens naar Kalundborg over te
brengen. In augustus vertrok de
Happy Bucanneer uit Rotterdam richting
Brunei, met als deklading de rotortugs
RT Champion, RT Leader en RT Tasman
van Kotug.
Vlootverdubbeling
Ook RollDock Shipping deed aan
vlootuitbreiding. Of eigenlijk aan
vlootverdubbeling. Na de oplevering
op 18 december 2013 van de Rolldock
Star kon de Flensburger Schiffbau
Gesellschaft (FSG) op 11 juli 2014
ook het zusterschip Rolldock Storm
overdragen. Beide 9.100 ton dwt
schepen zijn uitgerust met twee 350-tons
kranen. Samen met de eerder in India
gebouwde Rolldock Sun en Rolldock
Sea telt de vloot van Rolldock nu
4 heavylifters. Direct na de oplevering
werd de Rolldock Storm ingezet om in
Zeebrugge voor DEME een vloot
baggermaterieel met hulpschepen te
laden en deze via de Barentszee en Kara
Zee via de noordelijke route naar Sabelta
op het Russische schiereiland Yamal
te brengen. Met de Rolldock Star
zijn ondertussen al drie Russische
onderzeeboten van de Kilo klasse van St.
Petersburg naar Vietnam vervoerd. Het
ging om de HQ 182, HQ 183 en HQ 184.
2 / 2015
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De Happy Ranger met een deklading carrousels op weg naar Kalundborg (foto: PAS Publicaties).

En voor dit jaar staat nog een vierde
transport op het programma. Tevens
werden vorig jaar oktober met de Rolldock
Star twee hefsystemen voor de
Pioneering Spirit van Allseas van
Monfalcone in Italië naar Rotterdam
overgebracht en een viertal modules,
bestemd voor de renovatie van de Totalraffinaderij, van Tarragona in Spanje naar
Antwerpen. Voor laatstgenoemd project
moeten hierna nog twee transportreizen
worden uitgevoerd. En de Rolldock Sea
werd eind vorig jaar eveneens ingezet
om voor Allseas hefsystemen van Italië
naar Rotterdam te brengen. Tot slot is de
Rolldock Sun al vanaf april 2012 continu
betrokken bij transporten van modules
uit Thailand, Indonesië, Zuid-Korea en
de Flippijen voor het Gorgon LNG project
dat in West-Australië wordt uitgevoerd.
Duitse concurrentie
De Duitse rederij SAL Heavy Lift,
onderdeel van de Japanse K Line Group,
heeft de afgelopen tijd een reeks
bijzondere transportopdrachten voor
het Damen concern uitgevoerd.
Allereerst leverde de Wilma vorig jaar
oktober in de Wiltonhaven in Schiedam
twee Damen Fast Crew Suppliers af,
waaronder de Offshore Wielingen en
diverse Stan Tugs en Stan Tenders. Al
deze schepen waren in Singapore aan
boord genomen. Rond de jaarwisseling
werd een tweede transport uitgevoerd.
Dit keer vervoerde de Svenja van Vietnam
naar Rotterdam twee Multicats 1908,
twee ATD Tugs 2412 en twee ASD Tugs
18
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2411. Hieronder ook de ZP Bear en ZP
Bison voor Kotug. Een derde Damen
transport werd uitgevoerd door de AnneSofie. Deze reis ging van Vietnam, waar
twee Stan Tugs 2608 en een Multicat
2611 werden geladen, via Singapore,
waar drie Fast Crew Suppliers aan boord
werden genomen, naar Rotterdam.
Maar ook de Frouke trok de aandacht
met een bijzonder transport. Eerst
werden in Rotterdam twee grote lege
carrousels geladen van 12 meter hoog en
26 meter breed, elk met een gewicht van
620 ton. Deze werden naar de Verenigde
Staten getransporteerd en aldaar te
worden voorzien van 2.000 ton aan
umbilicals. Hierna werden deze
carrousels door de Frauke naar WestAfrika vervoerd en bij de Saipem 3000

De gloednieuwe Rolldock Storm
van RollDock Shipping op de
Nieuwe Waterweg.
(foto: PAS Publicaties)

afgeleverd. Na assistentie te hebben
verleend bij de Saipem 3000, werden
de lege caroussels opgepikt en naar
Rotterdam teruggebracht. De Regine
heeft vorig jaar een vijftal verschepingen
voor het Ichthys LNG project in WestAustralië gedaan. En de Lone werd in juli
2014 in Rotterdam voorzien van een
door Holland Accommodation Rentals
geleverde extra accommodatie voor
40 personen. Verder werd dit vaartuig in
de tweede helft van 2014 onder andere
ingezet om bij een testproject voor
fundaties ten behoeve van het Wikinger
windturbineproject in de Oostzee. Eind juli
werd de vloot van SAL verder uitgebreid
met de Calypso en de Amoenitas, twee
type 116 schepen, waarmee het totale
aantal heavylifters op twintig kwam.

Vlieg mee op 8 of 9 september

1-daagse chartervluchten
Offshore Europe € 495,00 all-in
Van 8 t/m 11 september a.s. vindt in Aberdeen weer de Offshore
Europe plaats. TradeFairs.nl organiseert wederom de succesvolle
1-daagse chartervluchten naar deze beurs. Zoals u gewend bent
vliegen wij weer van Rotterdam The Hague Airport. Er staan twee
vluchten gepland: dinsdag 8 september en woensdag 9 september.
U reist met uitsluitend vakgenoten zodat u tijdens de reis al volop
kunt netwerken!

PROGRAMMA dagvluchten
06:00 uur	check-in in de vertrekhal van
Rotterdam The Hague Airport
07:00 uur	vertrek met VLM naar Aberdeen,
ontbijt aan boord
08:05 uur	aankomst op Aberdeen, aansluitend transfer
per touringcar naar de beurs. U kunt tot 18:00 uur
op eigen gelegenheid de beurs bezoeken
18:00 uur
transfer per touringcar naar de luchthaven
19:45 uur	terug met VLM naar Rotterdam,
broodjesmaaltijd tijdens de vlucht
22:50 uur
aankomst op de luchthaven van Rotterdam

Belangrijk! TradeFairs.nl behoudt zich het recht voor om de reis te
annuleren als 2 weken voor vertrek het minimumaantal inschrijvingen
niet bereikt is. Het tijdschema voor de vermelde vluchten alsmede de
luchthaven van vertrek zijn onder voorbehoud. Alle genoemde prijzen
zijn per persoon.

All-in:
• de vluchten heen en terug met chartervliegtuig van VLM
• ontbijt en lichte broodjesmaaltijd aan boord
• de transfers tussen de luchthaven en de beurs
• reisbegeleiding
• entreekaart voor Offshore Europe 2015
• alle luchthavenbelastingen
(onder voorbehoud van eventuele verhogingen)
Parkeerplaats Rotterdam The Hague Airport
Kies voor gemak en laat ons uw parkeerplaats reserveren!
U hoeft dan ‘s avonds niet in de rij te staan om af te rekenen.
U heeft 3 opties:
• P3, 8-15 minuten lopen (€ 25,00)
• P7, 2-3 minuten lopen (€ 32,50)
• P2 Business, 0-1 minuut lopen (€ 35,00)
Reisvoorwaarden
Annuleringskosten:
• € 150,00 per persoon tot 29 dagen voor vertrek
• € 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen voor vertrek
• 100% van de reissom per persoon vanaf 6 dagen voor vertrek
Naamswijzigingen:
Zijn tot 1 dag voor vertrek toegestaan en kosteloos.
Deelnemen aan deze speciale Offshore Europe-vlucht? Boek nu:
• Mail het inschrijvingsformulier naar reserveringen@tradefairs.nl
• Fax uw inschrijvingsformulier (z.o.z.) naar +31 (0)36 5302426
• Of schrijf u in op www.tradefairs.nl

Uw vlucht reserveren? Vul het reserveringsformulier in en stuur het naar TradeFairs.nl per fax (036-5302426) of via e-mail
(reserveringen@tradefairs.nl). Of u reserveert uw vlucht online (www.tradefairs.nl).		

RESERVERINGSFORMULIER DAGVLUCHT NAAR OFFSHORE EUROPE
Ja, wij gaan met ___ personen mee naar OFFSHORE EUROPE in Aberdeen op:
				
				
Verzorg ook voor ons: q annuleringsverzekering (6% v.d. reissom)
q parkeerkaart Rotterdam The Hague Airport;

q P3

q dinsdag 8 september 2015			
q woensdag 9 september 2015
q P7

q P2 Business

aantal: ______

Bedrijfsnaam:

Deelnemers (opgave naam en 1e voornaam volgens paspoort of identiteitskaart):

Adres:

1. Hr. / Mw.

Postcode:

2. Hr. / Mw.		

Plaatsnaam:

3. Hr. / Mw.		

(Mob) Tel.nr.:

4. Hr. / Mw.		

E-mail:

Contactpersoon:

		

__________________________________________________

M/V

Door inzending van dit formulier doet u een definitieve boeking en verklaart u zich akkoord met de Algemene Reisvoorwaarden van
TradeFairs.nl (zie www.tradefairs.nl ) en de Reisvoorwaarden van deze reis (zie boven).
Datum :

Handtekening:
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TLQ
Unique TLQs for worldwide now aimed at Scandinavian market

Breakthrough in the
field of Temporary
Living Quarters
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TLQ

The traditional offshore sector is not the place you would generally associate with trendsetting in the field of
luxury living quarters. Nonetheless, clear links do exist. Certainly in the case of Seafox TLQ. Seafox, the Dutch
developer and rental service for Temporary Living Quarters, has established a unique tradition. For more than
20 years, the Hoofddorp-based company has been a powerhouse in setting trends for temporary offshore
accommodation and sleeping quarters. Fresher and more up to date than ever, Seafox TLQ has now launched
a unique series of super-comfortable living quarters; the first in the world, in fact, to comply with the NORSOK
guidelines developed by the Norwegian petroleum industry, and the highest industry standard DNV 2.7-2.

Above all the consistency in style and
design means that these innovative,
eye-catching TLQs from Seafox as it were
embrace their (temporary) residents.
John Verdonk, Business Unit Manager
at Seafox TLQ and Ton Dorresteijn,
Operations Director at Hertel Offshore
were brimming with self-confidence,
when Offshore Holland met with them
to discuss the surprising functional
capabilities of the spectacular-looking
living quarters. For years, Hertel Offshore
have been co-designers and builders of
the Seafox TLQs. “Together with Hertel,
we developed this new TLQ in response
to specific questions from our customer
base,” explained Verdonk. “But we have
in fact gone even further. Together with
an interior designer, we have focused
specifically on the spatial layout, shape
and colour of the living environment,
use of light and material. It is all about
the welfare of the people spending time
away from home, and for whom
appealing and practical home comforts
can clearly influence their performance
at sea.” Dorresteijn added: “In our
perception, a home is not made up of
a series of separate elements; it is an
organic whole based on synergy between
the various elements. The separate
spaces must interact with one another,
to make the individual components feel
like a single unit. With that in mind,
during the development phase, we
adopted a pragmatic and above all
visionary approach, in order to create
a pleasant living environment at sea,
for people far from family and friends.
The result is this unique TLQ sleeping
module, with its eye-catching design.”
Privacy
The new type TLQ is 10.20 metres long,
3.30 metres wide and 3.30 metres high,
making it approximately 50% longer
than the previous series placed by Seafox
TLQ on the rental market. Verdonk
explained: “That series consisted of
50 units sleeping up to four people in

two separate cabins each with a bunk
bed. Our new TLQs, intended specifically
for the Scandinavian market, consist of
two spacious cabins with a single bed
and a separate wet cell intended for use
by two people. This gives the residents of
the new series a greater sense of privacy,
and the opportunity to briefly spend time
on their own. This is the perfect response
to the wish expressed to allow people to
enjoy total privacy during their free time
on board a production platform, drilling
rig or offshore vessel.”
Top quality
A brief inspection of the new TLQs soon
reveals them to indeed be the Rolls Royce
of temporary living quarters. The unit
shell fully complies with every safety
requirement, and appears extremely
solid. Everything is of top quality.
The walls, a full four millimetres thick,
make the TLQ completely soundproof,
while the special window allows incidence
of a remarkable volume of light. There is
all-round LED lighting and each unit has
its own HVAC and sprinkler system as
well as smoke and gas detection and
alarm functions. Every bedroom features
a wall-mounted TV and Internet access.
The beds are pleasantly wide and long
(90x210 cm) and the sanitary unit is fitted
with modern glass shower doors and
underfloor heating. The taps and showers
are from the well-known brand Grohe,
while the remarkably elegant bathroom
furniture is supplied by Villeroy & Boch.
First order
Hertel Offshore recently delivered the
first 14 units of the new type TLQ to
Seafox TLQ. The interlinking units have
now been installed as additional sleeping
facilities on board the Seafox 4, a six-leg,
self-elevating accommodation,
maintenance and (well) workover unit.
The Seafox 4, operated by Seafox
Contractors, serves a large range
of offshore requirements, including;
monopile installation, well services,

subsea well intervention and platform
upgrade campaign support. Manager
John Verdonk is currently hard at work
completing the contract details for a
second order, for the delivery of 24 units.
As Verdonk explained: “A number of
potential clients have already visited the
construction site here in Rotterdam, and
all expressed considerable appreciation
for what we have to offer. They are are
convinced that their crew would certainly
view the topflight TLQs as ‘their home
away from home’.”
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Z W AA R T R A N S P O R T
Concurrentie neemt verder toe

De Goliat FPSO is via de float-on methode aan boord van de Dockwise Vanguard geladen (foto: Dockwise).

Topjaar voor
zwareladingrederijen
De rederijen die opereren in het topsegment van het zwareladingvervoer, kunnen terugblikken op een goed 2014.
Met een hoge bezettingsgraad van de schepen en gunstige marges bij de uitgevoerde transporten. Hoewel er ook voor
dit jaar nog veel transporten op het programma staan, lijken zich voor de verdere toekomst wel donkere wolken samen
te pakken. Vooral nu oliemaatschappijen tengevolge van de flink gedaalde olieprijzen projecten uitstellen of zelfs
helemaal afblazen. Net als in voorgaande jaren hebben de activiteiten van marktleider Dockwise, sinds 2013 een
volledige dochter van Boskalis, ook in 2014 weer de meeste aandacht getrokken.
Bij de presentatie van de jaarcijfers roemde
CEO Peter Berdowski van Boskalis het
historisch hoge resultaat dat Dockwise in
2014 had gehaald. Met een recordniveau
aan activiteiten in het eerste halfjaar en
ook een goede tweede helft, zij het met
een iets lagere bezettingsgraad. Boskalis
heeft plannen om de positie van haar
zwareladingdochter als marktleider nog
verder te versterken door een nog geen
groter zwaartransportvaartuig te laten
bouwen dan de super heavy lifter
Dockwise Vanguard die begin 2013 de
vloot is komen versterken. Op de OTC
beurs in Houston maakte Boskalis bekend
met een studie bezig te zijn naar een
nieuw ultralarge V-klasse heavy marine
transport vessel. Het wordt langer en
breder dan de 270 meter lange en
22
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70 meter brede Dockwise Vanguard en
krijgt een grotere laadcapaciteit dan de
117.000 ton van dit vaartuig. Nog niet
bekend is wanneer de resultaten van deze
studie zullen worden gepresenteerd.
Plan is om met dit V-klasse vaartuig in
te springen op het vervoer van steeds
groter wordende FPSO's en FLNG's. Het
vlaggenschip van de zwareladingrederij
was overigens bij het schrijven van dit
artikel net weer aan een indrukwekkend
transport begonnen. Op 2 februari van
dit jaar werd vlakbij de Hyundai werf in
Zuid-Korea de 65.000 ton wegende
cilindervormige Goliat FPSO geladen via
de float-on methode. Een torenhoge
productie- en op/overslaginstallatie met
een diameter van 107 meter, een
productiecapaciteit van 100.000 vaten

olie en een opslagcapaciteit van 1 miljoen
vaten olie. De reis voor de Dockwise
Vanguard loopt via Kaap de Goede Hoop
naar Hammerfest. Met deze FPSO gaat
operator ENI Norge olie winnen uit het
Goliat veld in de Barentszee. Vorig jaar
augustus had deze super heavy lifter
nog een kort bezoek gebracht aan
Rotterdam, nadat het medio 2014 het
grote halfafzinkbare booreiland Ocean
Patriot van Diamond Offshore van
Singapore naar de Firth of Forth in
Schotland had gebracht.
LNG projecten
Begin 2014 begon Dockwise aan het
grootste transportcontract uit haar
geschiedenis. Hiervoor moesten voor
Chevron ruim honderd voor het

Z W AA R T R A N S P O R T

De Fjord heeft met het PUQ dek voor het Golden Eagle platform een tussenstop in Rotterdam gemaakt (foto: PAS Publicaties).

Wheatstone LNG project bestemde
modules naar West-Australië worden
overgebracht. Reizen die werden
gemaakt van werven in China en
Maleisië naar Asburton North. Voor dit
met Bechtel gesloten contract werden
zes zwareladingvaartuigen, diverse
pontons en zeeslepers ingezet. Verder
moest in West-Australië ook voor het
Ichthys LNG project een hele reeks van
dit soort modules worden vervoerd.
Hiervoor werden onder andere de Forte
en de Finesse ingezet. En in april 2014
vervoerde de Finesse ook nog de
ondiepwater pijpenlegger Stingray van
Van Oord van Singapore naar Rio de
Janeiro. Een andere opmerkelijke reis
kwam voor rekening van de Black Marlin
van Dockwise, die vorig jaar oktober het
boorschip Arpoador van Singapore naar
Sete in Brazilië vervoerde.
Kort daarvoor had de Transshelf twee
Russische nucleaire onderzeeboten via
de noordelijke route van de Russische
marinebasis in het Verre Oosten naar
de basis in de Witte Zee overgebracht.
De Transshelf werd hierbij geëscorteerd
door een grote ijsbreker. De Mighty
Servant 1 trok op haar beurt de aandacht
met het transport van 's werelds grootste
HVDC platform van Dubai naar Haugesund.
Een unit met een gewicht van 15.000 ton,
een lengte van 100 meter, een breedte
van 70 meter en een hoogte van 90
meter. De Triumph bracht verder nog de
Valemon topside in veertig dagen van
Zuid-Korea naar Stavanger.

Float-overs
In 2014 voerde Dockwise ook weer een
aantal installatieprojecten uit via de
zogeheten float-over methode. In april
gebeurde dit met de Black Marlin met de
18.500 ton wegende Tapis R topside in
het Tapis veld bij Maleisië, in mei met de
HYSY 278 met de 13.500 ton wegende
Huizhou 25-8 DPP topsidemodule in
Chinese wateren en in december met
de Fjell met de HRD topside in Indiase
wateren. Verder was Dockwise betrokken
bij de installatie van de 14.000 ton
wegende topside van het SylWin alpha
HVDC transformatorplatform. Een 83
meter lange, 56 meter brede en 26 meter
hoge dekmodule die met een ponton via
de float-over methode op de al eerder in
zee geïnstalleerde jacket werd geplaatst.
Dit werk werd vorig jaar juli uitgevoerd in
de Duitse Bocht als onderaannemer van
Seaway Heavy Lifting. Mammoet zette,
eveneens als subcontractor, vervolgens
44 strandjacks in om de dekmodule op
haar juiste positie te krijgen.
Rotterdam
Hoewel Dockwise booreilanden, baggermaterieel, modules en andersoortige
objecten naar alle delen van de wereld
transporteert, wordt toch ook regelmatig
Rotterdam aangedaan. Zo maakte de

Fjord een tussenstop tijdens een reis
van de Verenigde Arabische Emiraten
naar de Britse sector van de Noordzee.
Aan dek stond het bijna 100 meter lange,
46 meter brede en 59 meter hoge PUQ
dek. Deze 13.000 ton wegende module
was bestemd voor het Golden Eagle
project van Nexen Petroleum dat op
70 kilometer ten noordoosten van
Aberdeen wordt uitgevoerd. Verder
maakte de Trustee in april met het
booreiland Noble Sam Turner een
transportreis naar Rotterdam en deed de
Forte in juli hetzelfde met het booreiland
Ensco 122. De Swan leverde in juli het
gloednieuwe windturbineinstallatievaartuig Seajack Hydra af in het
Calandkanaal en in de maanden oktober
en november bracht de Trustee het
booreiland Hercules Triumph van
Sri Lanka naar Rotterdam-Europoort.
Maar er werden in Rotterdam ook
ladingen opgehaald. Zo kreeg de
Trustee in december in de Europoort een
lading baggermaterieel aan boord.
Dit materieel moest naar Egypte worden
getransporteerd om daar te worden
ingezet bij de aanleg van het Tweede
Suezkanaal. En begin 2015 laadde de
Super Servant 4 twee cruiseschepen die
vervolgens naar de Middellandse Zee
werden overgebracht.

De Swan leverde in juli het gloednieuwe
windturbineinstallatie-vaartuig Seajack Hydra af.
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Contracten
Naast het indrukwekkende transport
van de Goliat FPSO door de Dockwise
Vanguard heeft Dockwise ook nog een
contract in portefeuille voor het transport
van de in aanbouw zijnde Aasta Hansteen
Spar. Dit reuzentransport moet nog dit
jaar plaatsvinden. En in januari 2014 is
al met Statoil een contract gesloten
voor het transport van Zuid-Korea naar
Noorwegen van twee zeer grote
zogeheten Cat-J zelfheffende
booreilanden. Deze worden respectievelijk
opgeleverd in de eerste helft van 2016 en
van 2017. Voor het eerste transport zal
de Blue Marlin worden ingezet en voor
het tweede de onlangs opgeleverde
Dockwise White Marlin. Laatstgenoemd
vaartuig was door Fairstar Heavy
Transport als Fathom bij Guangzhou
Shipyard in China als type 2 heavylifter
op stapel gezet. Door de overname van
deze rederij door Dockwise volgde een
aanpassing van het ontwerp en werd
het als type 1 heavylifter afgebouwd.
In plaats van een laadvermogen van
50.000 ton heeft de Dockwise White
Marlin nu een laadvermogen van 72.000
ton. Het nieuwe schip is 216 meter lang
en 63 meter breed. Volgens Dockwise
wordt met dit vaartuig haar leidende

positie in het topsegment van de markt
versterkt. De vloot van Dockwise telt
thans 23 schepen.
Chinese concurrentie
Een steeds geduchtere concurrent voor
Dockwise wordt de Chinese rederij COSCO
Heavy Transport, die anno 2015 over zes
halfafzinkbare zwareladingvaartuigen
beschikt en verder nog een nieuwbouwschip op stapel heeft staan. Dit betreft
een 255 meter lang en 68 meter breed
zogeheten heavylift transport vessel met
een laadcapaciteit van maar liefst 90.000
ton en een werkdek met een lengte van
210 meter en een breedte van 68 meter.
Bouwer is de Chinese Guangzhou werf.
Tevens vervoerde COSCO Heavy
Transport medio vorig jaar met Xiang Yun
Kou een 10.000 ton wegende subsea
olie-opslagtank van Dubai naar BreiWick
in Schotland. Deze tank was bestemd
voor installatie in het ten westen van de
Shetland Eilanden gelegen Solan veld
van Premier Oil. En de Xia Zhi Yuan 6
laadde medio vorig jaar bij Vlissingen
het booreiland GSP Saturn en bracht dit
naar Moermansk. Eerder had de Hai Hai
Long al de gloednieuwe Ensco 121 van
Singapore naar Rotterdam overgebracht.

Ondanks dat COSCO Heavy Transport
al een reeks succesvolle float-over
operaties op haar naam had staan,
werd er vorig jaar juni nog één aan
toegevoegd. Dit betrof de installatie
van de KBB topside van Kebabangan
Petroleum, die offshore Serawak op
een jacket moest worden gezet.
Een andere concurrent uit China is de
ZPMC's dochter Zhenhua Shipping
Co Ltd. Bekend van het transport van
containerkranen naar alle delen van
de wereld. De vloot van deze
zwarelading-rederij telt ondertussen
ook een aantal halfafzinkbare
zwareladingvaartuigen die met
veel succes worden ingezet.
Zo vervoerde de Zhen Hua 29 in april
voor Damen dertien pontons, zes
slepers en tien tenders in verschillende
formaten van China naar Nederland.
En begin dit jaar kon voor Damen
een soortgelijke transportreis worden
afgerond toen de Zhen Hua 28 in het
Calandkanaal elf pontons, drie slepers
en twee tenders afleverde Deze waren
ook allemaal in China gebouwd.
Tot slot kwam eind februari de
halfafzinkbare Zhen Hua 7 in de vaart.

Voor Damen is met de Zhen Hua 29 een
vloot pontons, slepers en tenders van China
naar Rotterdam vervoerd.
(foto: PAS Publicaties).
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Een voormalige aframax tanker met
een werkdek van 170 bij 42 meter.
Andere concurrenten
Ook Offshore Heavy Transport uit Oslo
heeft aangekondigd haar vloot te gaan
uitbreiden met het halfzinkbare
zwareladingvaartuig Albatros dat
binnenkort in de vaart wordt gebracht.
Veel is er nog niet over deze heavylifter
bekend. Met de Hawk heeft deze
rederij ondertussen een reeks
opmerkelijke transporten uitgevoerd
met de drie allergrootste zelfheffende
booreilanden ter wereld. In 2014 ging
het om de gloednieuwe Maersk
Inteprid en Maersk Interceptor en begin
2015 om de Maersk Integrator. Dit
drietal, elk met een gewicht van ruim
25.000 ton, werd van Singapore naar
Stavanger overgebracht. Verder
vervoerde de Falcon, Eagle en Osprey
eveneens een hele reeks booreilanden.
De Falcon kreeg vorig jaar jaar augustus
in het Calandkanaal het booreiland Troll
Solution aan boord voor een
transportreis naar Mexico en de Osprey
kwam begin dit jaar in actie om twee
grote dek-modules van Zuid-Korea naar
Angola te vervoeren. Tevens werd de
Osprey gecontracteerd om een

zogeheten buoyant tower en een
topside van China naar Peru te
transporteren en aldaar ook de
installatie met een speciale float-off
en float-over operatie uit te voeren.
Modulecarriers
Bij rederijen die aan de slag gaan met
modulecarriers of dat reeds zijn, deden
zich in 2014 ook interessante
ontwikkelingen voor. Zo meldde BigRoll
Shipping, het samenwerkingsverband
van BigLift Shipping en Rolldock
Shipping, dat de nieuwbouwreeks voor
de MC-klasse modulecarriers niet uit
twee maar in totaal vier schepen zou
gaan bestaan. De namen zijn ook al
bekend. Zo worden de Bigroll Barendsz
en Bigroll Bering in 2016 en de Bigroll
Baffin en Bigroll Beaufort respectievelijk
medio 2016 en begin 2017 opgeleverd.
Bouwer van de 173 meter lange schepen,
met een werkdek van 125 bij 42 meter
en een laadvermogen van 22.500 ton, is
COSCO Dalian Shipyard in China. Nieuw
is ook de oprichting van ZPMC - Red Box
Energy Services, het samenwerkingsverband van ZPMC, de Zhenhua Logistics
Group en de oprichters van Red Box
Energy Services uit Rotterdam.
Dit laatste betreft een groep zwaar-

transportspecialisten die voorheen bij
Fairstar Heavy Transport, Mammoet en
Dockwise hebben gewerkt. Hieronder
ook de voormalige CEO van Fairstar,
Phil Adkins, die nu de leiding heeft bij
dit nieuwe samenwerkingsverband.
Voor ZPMC - Red Box Energy Services
zijn twee PC3 modulecarriers in aanbouw
bij de Guanghzou werf in China.
De schepen worden 206 meter lang,
43 meter breed en kunnen 21.800 ton
aan deklading meenemen. Ze worden
onder ijsklasse gebouwd en zullen worden
ingezet voor moduletransporten naar het
Russische schiereiland Yamal, waar een
grote LNG fabriek wordt gebouwd. De
oplevering van de twee modulecarriers
staat voor januari 2016 gepland. Het
laatste nieuws is dat ZPMC - Red Box
Energy Services de bareboat charter heeft
overgenomen van twee halfafzinkbare
zwarelading-vaartuigen die eerder voor
de Chinese United Faith Group bij de
Yantai CIMS Raffles werf op stapel zijn
gezet. He tweetal krijgt een lengte van
216 meter, een breedte van 43 meter en
een laadvermogen van 50.000 ton en
gaat Red Zed I en Red Zed II heten.
Het eerste schip heeft ondertussen al
proefgevaren. Ook deze schepen zullen
voor het Yamal LNG project worden ingezet.

Voor een transport naar Mexico heeft de Falcon in het Calandkanaal het booreiland Troll Solution geladen (foto: PAS Publicaties).
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CRANE VESSEL
World's largest semi-submersible crane vessel

Heerema signs LOI
with Jurong Shipyard
Heerema Offshore Services
recently signed a Letter of
Intent for the engineering
and construction of a new
semi-submersible crane vessel
(NSCV) with Jurong Shipyard,
a fully owned subsidiary
of Sembcorp Marine.

Artist impression of the new New Semisubmersible Crane Vessel (NSCV).

Heerema Offshore Services, a subsidiary
of Heerema Marine Contractors Holding
Nederland SE (HMC), will equip its new
vessel with two cranes of 10,000 tonnes
lifting capacity each. The dual cranes,
designed and under construction by
Huisman Equipment, provide heavy
lifting capacity to install and remove
offshore facilities. Furthermore, the
cranes can be utilized for the installation
of subsea structures, foundations,
moorings, and floating structures in deep
water. The NSCV will be self-propelled
with a transit speed of 10 knots, with
power generated by means of dual fuel
engines – MGO & LNG. Station-keeping
is by means of dynamic positioning (DP3)
or mooring system. With a vessel length
of 214 meters and a width of 97.5
meters the NSCV will be the world’s
largest crane vessel.
The introduction of the NSCV will enable
HMC to meet customers’ demand for
lifting capacity beyond what HMC can
currently offer. Additionally, the large
reinforced work deck will increase
efficiency when installing or removing
offshore facilities.
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Signage of LOI. Left Wong Weng Sun, President and CEO of Sembcorp Marine
and right Jan-Pieter Klaver, CEO of Heerema Marine Contractors.

Jan-Pieter Klaver, CEO of Heerema
Marine Contractors, said: “Our Letter
of Intent with Jurong Shipyard
represents the next critical step in our
plans to introduce the NSCV to the
market. The fact that we decided to
press on with our plans in these times
of low oil prices, shows our belief in
the offshore oil and gas industry
and demonstrates our continued
commitment to offer unparalleled
installation services to the industry. We
are confident that with Jurong we have
found a reliable partner that can build

the world largest crane vessel.”
Wong Weng Sun, President and CEO
of Sembcorp Marine said: “We are
very pleased that Heerema has chosen
Jurong Shipyard as their strategic
partner to engineer the construction
of the New Semi-Submersible Crane
Vessel. With our proven track record
in building a broad range of
semi-submersible vessels for drilling,
well-intervention and accommodation
purposes, we are confident of building
the best vessel to meet Heerema’s
exacting requirements.”

RTD Plant Master: Safety
and reliability.... even on hard
to reach locations
Monitoring the condition of critical components in hard to
reach (offshore) location is often a challenge, for safety,
efficiency, as well as cost reduction. RTD Plant Master is
our innovative solution for permanent condition
monitoring of critical components of your assets. With a
very small and low profile, RTD Plant Master can be placed
under the isolation and will provide you with important
data on wall thickness, without any effort.
RTD Plant Master will result in a huge cost reduction for
the inspection of components in hard to reach locations.
No manual inspections will be required any longer. With
RTD Plant Master you can safeguard your operations cost
effectively.
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Allard van Hoeken wint Prins Friso Ingenieursprijs
Ir. Allard van Hoeken MBA (45), Head of New Energy bij Bluewater Energy Services, is
gekozen tot Ingenieur van het Jaar. Van Hoeken ontving de Prins Friso Ingenieursprijs
op de Universiteit Twente, in het bijzijn van Prinses Beatrix en Prinses Mabel, uit
handen van Martin van Pernis, President van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
(KIVI). Het instituut kent de pri-=js jaarlijks toe.
“Van Hoeken weet internationale successen te boeken door het technische
innovatieve te verbinden met bedrijfsmatig inzicht. Tevens kan hij gepassioneerd en
met sterke overtuigingskracht anderen inspireren om de omslag te maken van
traditionele energie naar duurzame energie,” aldus juryvoorzitter Micaela dos Ramos.
Allard van Hoeken studeerde Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Vanaf 1995
vervulde hij verschillende functies bij Bluewater Energy Services en in 2000 rondde hij
een MBA af bij INSEAD in het Franse Fontainebleau. In 2004 keerde Van Hoeken
weer terug naar Bluewater. Sinds 2009 is hij verantwoordelijk voor de markten de
technologische ontwikkeling van BlueTEC, de drijvende getijdenenergieopwekker
van Bluewater.

Stork inks contract
extension with Apache
Utrecht-based Stork has been awarded
a three year contract extension with
two one-year extension options,
for global oil & gas operator Apache.
Stork, headquartered in Utrecht,
will provide Apache a full range
of integrated Fabric Maintenance
support services including: scaffolding,
insulation, coatings, passive fire
protection, deck support,
environmental and decontamination
and rope access.
This reinforces the strength of Stork’s
services portfolio delivering a fully
integrated asset optimisation approach
across Apache’s Forties field and
onshore SAGE Terminal at St. Fergus.
The initial contract was awarded to
Stork in 2009 and has now been
extended until 2017.

Doop BlueTEC platform

Allard van Hoeken, winnaar Prins Friso Ingenieursprijs, met prinsessen Beatrix en
Mabel en Martin van Pernis, President Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Vessel management contract
Het operationele management van het nog in aanbouw zijnde vlaggenschip Acta
Orion van Acta Marine uit Den Helder zal worden uitgevoerd door de eveneens in
Den Helder gevestigde scheepsmanager SeaMar Services. Hiervoor hebben beide
partijen een meerjarige overeenkomst ondertekend. De Acta Orion, een zogeheten
Wind Farm Support Vessel, wordt in september 2015 opgeleverd door CIG
Shipbuilding. Het wordt het grootste schip uit de vloot van Acta Marine. Na de
oplevering zal het voor Van Oord worden ingezet bij de aanleg van het Gemini
windturbinepark, 85 kilometer voor de kust van de provincie Groningen. De Acta
Orion kan accommodatie bieden aan maximaal 75 personen.
Directeur en oprichter van SeaMar, Leo Balkema: "Acta Marine heeft alle zaken die
voor de dagelijkse
operaties van het vaartuig
nodig zijn bij ons
uitbesteed. Dit betreft
zowel de technische
ondersteuning als
logistieke, inkoop en
personele zaken."

Ondertekening van het vessel
management contract voor de
Acta Orion door directeur
Govert Jan Van Oord van Acta
Marine (links) en directeur Leo
Balkema van SeaMar Services.
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Op 9 april heeft de burgemeester
van Texel formeel het eerste BlueTECplatform voor getijdenenergie
gedoopt. Het drijvende platform,
dat onder water een getijdenturbine
huisvest, zal binnenkort worden
geïnstalleerd onder de kust van het
eiland Texel – waar het schone
elektriciteit gaat leveren aan het
Nederlandse elektriciteitsnet.
Deze eerste BlueTEC is allereerst een
kant-en-klaar demonstratieplatform
bedoeld voor afgelegen locaties over
de hele wereld, zoals eilanden in
Indonesië, de Filippijnen of de Grote
Oceaan. Het vormt tevens het begin
van de verdere ontwikkeling van
getijdenplatforms met een hogere
capaciteit, die in grote aantallen
kunnen worden toegepast in
getijdenfarms.

www.offshorevisie.nl

o n s t r e am

ATP Instone
verstevigt positie
ATP Instone versterkt haar
autoriteitspositie in de Shipping en
Energy industrie. Zij doet dit door
enerzijds de inrichting van een
gespecialiseerd commercieel team
en de aanstelling van nieuwe collega’s.
Anderzijds door de introductie van
een uniek betaalmodel en de
doorontwikkeling van de koppeling
tussen verschillende boekings- en
crewing systemen, ATPI CrewHub.

Bijzondere bezoeker in IJmondhaven
Medio maart heeft de IJmondhaven in IJmuiden tijdelijk onderdak geboden aan
het grootse en krachtigste seismisch onderzoeksschip ter wereld, de Ramform Atlas.
Het 70 meter brede schip lag afgemeerd aan de Monnickendamkade voor
bunkerdoeleinden. En is inmiddels onderweg naar Noorwegen.
De in 2014 in de vaart gekomen Ramform Atlas is eigendom van Petroleum
Geophysical Services ASA (PGS) uit Noorwegen en is in Nagasaki, Japan, gebouwd.
De Ramform Atlas is het tweede schip van een serie van vier die in Japan worden
gebouwd. Haar zusterschip Ramform Titan is reeds in april 2013 opgeleverd.

Het aflossen van crew is een vak
apart. Tientallen bemanningsleden
moeten vaak tegelijk, op soms moeilijk
bereikbare locaties worden afgelost.
De doorgang van het project is
afhankelijk van de juiste mensen op
het juiste moment op de juiste plaats.
Dat maakt reizen in deze sector
Mission Critical.
Het efficiënt inrichten van de
boekingsprocessen vraagt veel kennis,
ervaring en flexibiliteit. ATP Instone
beschikt over speciale marine tarieven
en daarnaast over de kennis van
ingewikkelde regelgeving die vaak van
toepassing is in deze branche. Naast
een speciaal opgeleid boekingsteam
dat full service diensten biedt, beschikt
ATP Instone ook over ATPI CrewHub,
een platform voor de integratie van
alle reisactiviteiten wereldwijd. Dit
platform kan eenvoudig worden
geïntegreerd met het crewing systeem
van bedrijven waardoor belangrijke
data als naam, paspoortnummer en
afkomst foutloos worden gebruikt en
daarnaast een efficiëntieslag wordt
gemaakt in tijd en kosten.
In samenwerking met ATP Instone
lanceert AirPlus, een internationale
aanbieder van betaaloplossingen,
een unieke betaaloplossing voor
het Shipping-segment; de Airplus
Company Account for Marine.
Het grote voordeel van dit product is
de uitgestelde betaaltermijn tegen
minimale kosten. Door de verruiming
van de betaaltermijn komt er voor de
klant ruimte in de cashflow. Daarnaast
ontwijkt de klant met dit product de
creditcardtoeslagen die door steeds
meer airlines worden gehanteerd,
waardoor het product ook directe
kosten bespaart. Hiermee spelen de
beide organisaties in op de traditionele
druk op cashflow waar alle partijen in
deze sector in toenemende mate mee
te maken hebben.

Groen licht voor windparken Noordzee
Om de milieudoelstellingen te halen heeft De Tweede Kamer groen licht gegeven
met de bouw van een drietal grote windparken op de Noordzee. De offshore
windparken komen 18 tot 22 km uit de kust voor Noord-Holland, Zuid-Holland
en Zeeland te staan.
Kamp had eerder 9 vergunningen voor offshore windparken ingetrokken toen er
veel ophef ontstond. Nu dit teruggedrongen is naar 3 windenergiegebieden welke
goedkoper is gaat de Tweede Kamer akkoord. Toch willen veel politici wel een
kostendaling zien.
Veel kustgemeentes als Noordwijk, Katwijk en Zandvoort zijn fel tegen de komst
van de windmolens omdat men denkt dat dit ten koste gaat van het toerisme.
Nog dit jaar kan begonnen worden met de aanleg van het eerste park uit de kust
van Zeeland. De windmolenparken voor de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland
worden een paar jaar later gebouwd.
In het Energieakkoord dat in 2013 werd gesloten staat dat in 2022 3450 megawatt
aan extra energie moet worden opgewekt met windmolens op de Noordzee.
Tegen die tijd moet 14 procent van de energie in Nederland duurzaam zijn.
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ZEELAND
Offshore windenergie flinke groeimarkt

Zeeland Seaports
volle kracht vooruit
Geheel tegen de markt in heeft Zeeland Seaports in 2014 een prima jaar gedraaid. De positie als derde nationale
zeehaven dankt het havenbedrijf vooral aan haar goede bereikbaarheid. De toegevoegde waarde van de totale
activiteiten voor de Nederlandse economie is bijna vijf miljard Euro. “Wij hebben naast de open connectie met
de Noordzee congestievrije verbindingen via binnenvaart en het wegennet met het Europese achterland,” stelt
commercieel manager Peter Geertse. “Dat zijn opvallende sterkten van onze havens. Andere havens ondervinden
regelmatig ernstige hinder qua bereikbaarheid. Verder kennen wij hier een goed functionerend netwerk van
spoorwegen en diep vaarwater dat nauwelijks aan getijdenbeperkingen onderhevig is. De maximale diepgang
bij Vlissingen is 16,5 meter en bij Terneuzen 12,5 meter. Mede daardoor is met name de offshore windenergie
een flinke en interessante groeimarkt voor de Zeeuwse havens geworden.”

Toch staan die strategische ligging en de
goede achterlandverbindingen niet op
zich, volgens Geertse. “Ook het grote
aantal gedreven ondernemers en de
hoge arbeidsmoraal van de regionale
beroepsbevolking dragen bij aan de
groeiende aantrekkingskracht van
het Zeeuwse havengebied,” stelt hij
onomwonden. “Zij beseffen zich terdege
dat het hier een people’s business
betreft. Hun bovengemiddelde inzet
en klantvriendelijkheid maken de havens
tot een van de snelst groeiende van dit
continent.” In de Zeeuwse havens zijn
inmiddels ruim 250 bedrijven gevestigd,
die werkgelegenheid bieden aan meer
dan 15.000 mensen. Geertse prijst
zich met name gelukkig met de moed
van bedrijven zoals VDS Staal- en
Machinebouw, Bow Terminal, Verbrugge,
GS Staalwerken, Damen, Heerema,
maar ook Hillebrand uit Middelburg.
“Zij durven hun niches te pakken die
zich binnen de energiemarkt voordoen
en spelen heel specifiek in op een
aantrekkelijke groeimarkt zoals
windenergie. Maar ook de frequentie
waarmee de internationale olie- en
gasindustrie complexe orders verleent
aan Zeeuwse bedrijven groeit gestaag.
Vandaar dat ook dit segment wel degelijk
deel uitmaakt van ons strategisch
masterplan voor de komende jaren.”
In dit kader verwacht de commercieel
manager dat de Zeeuwse bedrijven
straks ook op het gebied van operations
en maintenance van windparken en
dismantling van de middelgrote en
kleinere productieplatforms een sterkere
30
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rol gaan spelen dan voorheen. Er wordt
reeds een aantal steigers gebouwd
voor boatlandings en er wordt serieus
gekeken naar de bouw van een
operation control centre in de regio
teneinde op afstand windparken te
kunnen besturen. Daarnaast is Zeeland
Seaports ook aandeelhouder in het
vliegveld in Midden Zeeland. Dit ligt
hemelsbreed op amper 3,5 kilometer
afstand van het havengebied. Geertse:
“Wij zijn nu heel actief met het
promoten van de vele mogelijkheden
van het vliegveld als heliport. Voor grote
contractors die offshore onderhoud
willen plegen met behulp van helicopters is
het vliegveld een uiterst geschikte optie.”
Faciliteren
Het havenbedrijf van Zeeland Seaports is
verantwoordelijk voor de economische
ontwikkeling, het beheer, de exploitatie
en de promotie van de havens van
Vlissingen en Terneuzen. Bij Zeeland
Seaports werken circa 80 mensen aan
het aantrekken van nieuwe bedrijven en
de uitgifte van grond in erfpacht en de
aanleg, het beheer en het onderhoud
van de lokale infrastructuur. “Het is onze
taak om te faciliteren, maar zoals eerder
aangegeven is de groei in de Zeeuwse
havens grotendeels te danken aan de
moed van de bedrijven,” benadrukt
Geertse nogmaals. “Natuurlijk helpt
onze gunstige ligging mee: geen sluizen,
veel diepgang, plus de nodige
uitbreidingsmogelijkheden. Maar de
gevestigde bedrijven tonen wel de lef
om vele miljoenen te investeren in
nieuwe ontwikkelingen.

Zij gaan heel bewust voor hun marktdeel
en spelen in op de wensen uit de
offshore markt, die nu nog bestaat
uit olie, gas, wind, maar in de nabije
toekomst ook uit andere renewables.”
Duurzaam
Zeeland Seaports verwacht veel van
offshore wind. Niet voor niets is het
streven van Peter Geertse om deze
offshore tak duurzaam te kunnen blijven
bedienen met een volwaardig cluster aan
diensten. Op korte en middellange
termijn ziet hij de toekomst dan ook heel
positief tegemoet. In Europa moet er in
2020 40 gigawatt aan geïnstalleerde
windturbine capaciteit gerealiseerd zijn.
Tot op heden is er pas 6,5 gigawatt
gerealiseerd. Voor de komende jaren zit
er dus nog genoeg rek in deze markt.
“Inmiddels hebben wij een respectabel
aantal operators in onze havens die zijn
gespecialiseerd in de overslag van
onderdelen voor windparken op zee
tijdens de mobilisatie en demobilisatie
fasen van een project en allerlei andere
activiteiten, zoals bewerken en coaten,
om deze aantrekkelijke markt te kunnen
faciliteren met betrekking tot de
constructie, installatie en het onderhoud
van de monopiles en windturbines,”
vervolgt Geertse zijn relaas. Zeeland
Seaports heeft recent zelf geïnvesteerd in
185 meter kade bij Bow Terminals om de
steeds grotere en zwaardere onderdelen
te kunnen overslaan, maar ook om de
steeds groter en breder wordende
installatieschepen te kunnen laten
accommoderen. Bij de Bow Terminal
liggen momenteel de 75 palen voor het

ZEELAND

Zicht op de verlengde Westhofkade te Vlissingen. Oplevering naar verwachting in mei.

Gemini project opgeslagen, die later dit
jaar naar de Eemshaven zullen worden
verscheept. Gemini wordt een van de
grootste windparken ter wereld. Geertse
vervolgt: “Onlangs hebben we ook 3,5
hectare extra ruimte uitgegeven aan
VDS om te dienen als opslagplaats voor
monopiles die moeten worden bewerkt
en gecoat. Het bedrijf heeft nu 48
turbines onderhanden voor het
windpark Westenmeer dat in de
komende jaren zal verrijzen in het water
van het IJsselmeer langs de dijken van
de Noordoostpolder. En op dit moment
hebben wij in de Quarleshaven in
Vlissingen totaal 55 hectare
gereserveerd voor de vestiging van
productiebedrijven, omdat we
verwachten dat offshore wind de
komende jaren in een steile lijn omhoog
zal gaan. In potentie kunnen we daar
600 meter kade bouwen met de grootst
mogelijke kadebelasting en ter plekke
16,5 meter diepgang. Wij zijn op dit
moment met verschillende partijen in
gesprek om zich daar te gaan vestigen.
Daar komt dus echt een offshore
windcluster met als speerpunt dat de
bedrijven zoveel mogelijk van elkaars
krachten kunnen profiteren.”

Ambitieus
Alles wat een bouwer van een
windmolenpark zoekt, is bij Zeeland
Seaports aanwezig. Met inbegrip van
de aanwezigheid van stoere mobiele en
vaste havenkranen, waarmee tot
maximaal 1200 ton kan worden getild en
kaderuimten die speciaal verzwaard zijn
en 15 tot 20 ton per m2 kunnen dragen.
Bovendien bestaat de bodem van de
Westerschelde uit hard zand zodat
jack-up rigs of zelfheffende installatie
eilanden zorgeloos even tijdelijk kunnen
worden geparkeerd. Maar daarnaast
wil Zeeland Seaports ook zelf meedingen
naar de bouw van een of meer
windparken op zee. Geertse:
“Bij Borssele komt een park van 1400
megawatt, verdeeld over vier kavels van
350 megawatt. Die komen de komende
twee jaar in concessie. Samen met Delta,
Verbrugge, Zeeuwind, de ZMf en
Heerema hebben wij het consortium
Windpark Zeeland opgericht. Eind van
dit jaar moeten we de tender indienen
voor de eerste concessie die, naar het
zich nu laat aanzien, bestaat uit twee
kavels van tezamen 700 megawatt.
Begin 2016 volgt de gunning. Daarnaast
is er de ambitieuze Engelse markt, waar

tot 2020 miljarden worden geïnvesteerd
in offshore wind. Hier gaat het de
komende jaren daadwerkelijk gebeuren
en daar willen we als Zeeland Seaports
graag van mee profiteren. De Engelsen
pakken het allemaal veel grootschaliger
aan dan hier in Nederland het geval is.
Als Zeeland Seaports zijn wij met alle
initiatiefnemers in contact en is er
overleg over de mogelijkheden om
als main hub te functioneren.
Tijdens die gesprekken introduceren
wij bij hen alle partijen die in onze
havens actief zijn op het gebied van
offshore wind. Hun beslissing om straks
voor Zeeland te kiezen wordt namelijk
mede bepaald door de herkomst van
de noodzakelijke onderdelen, zoals de
monopiles. Het moet geografisch wel
als een puzzel in elkaar passen. Gaat SIF
Roermond bijvoorbeeld de monopiles
leveren dan is dat gunstig voor Zeeland.
Vandaar dat wij reeds in een vroeg
stadium de juiste partijen aan tafel
proberen te krijgen. Zeeland Seaports
en de hier gevestigde bedrijven zijn er
klaar voor, terwijl een groot aantal
private havens in Engeland de meeste
noodzakelijke voorzieningen
nog moet realiseren.”
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ZEELAND
VDS Staal- en Machinebouw uit Nieuwdorp

Combinatie
van ruimte
en kwaliteit
doorslaggevend
“Wij hebben wellicht nog niet helemaal de uitstraling van een
internationaal groot bedrijf, maar sedert 2012 werken we er wel
keihard aan. En niet zonder succes, want hoewel we nog immer
redelijk in de luwte opereren worden de projecten die wij
binnenhalen steeds groter en gecompliceerder.” Als een continu
proces van investeren, vooruitlopen en veranderen, zo typeert CEO
Robert van der Loos de bedrijfsvoering van VDS Staal- en
Machinebouw in Nieuwdorp (Vlissingen-Oost). Hij nam in 2012 de
aandelen van het bedrijf over. Samen met bedrijfsleider Marcel
Geschiere. “Juist door de afgelopen jaren heel bewust een
koerswijziging door te voeren van de civiele naar de offshore sector
en door vooral toekomstgericht te denken en te handelen, weet VDS
heden ten dage unieke mogelijkheden te creëren. Samen met onze
engineeringdochter IVDS spelen wij heel bewust in op de uitdagingen
die de offshore industrie ons voorschotelt. Of het nu gaat om een
opdracht uit de olie-, gas- of windsector: onze afdeling projectmanagement is geheel afgestemd op de complete uitvoering ervan.”

De 43-jarige in Rotterdam geboren
Van der Loos haast zich om te
bevestigen dat het geenszins de
bedoeling is om de civiele sector volledig
te laten overvleugelen door de offshore
windenergiemarkt. Integendeel.
“Alleen hebben we de traditionele
verhouding 80/20 omgezet naar 20
civiel en 80 offshore. Maar als er
spraakmakende civiele projecten zijn,
dan participeert VDS graag mee. Laat
dat duidelijk zijn. VDS heeft in het
verleden een onomstreden reputatie als
bruggenbouwer opgebouwd. En op
dat vlak zijn wij nog altijd een van de
koplopers in ons land. In 2013 hebben
wij bijvoorbeeld het prestigieuze project
De Groene Verbinding als onderdeel
van het Project Mainport Rotterdam
uitgevoerd. Wandelaars en fietsers
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kunnen van Rotterdam via deze brug
over de A15 naar het uitgestrekte
natuurgebied langs de Oude Maas.”
Windenergie
Voor het dertien jaar geleden opgerichte
VDS heeft zich de afgelopen jaren vooral
de offshore windenergie ontpopt als een
flinke groeimarkt. Het bedrijf heeft een
eigen kade van 250 meter lang met een
havenkraan die 63 ton kan tillen op 20
meter. De diepgang ter plekke is 12,5
meter. Daarnaast heeft de staalbouwer
onlangs de beschikking gekregen over
een extra op- en overslagruimte van 3,5
hectare dat zich uitstekend leent voor het
uitvoeren van opdrachten uit deze sector.
Kwaliteit, locatie, expertise, warehousing
en het nakomen van afspraken omtrent
levertijden. Volgens mede-aandeelhouder
Geschiere is het juist die combinatie van

ruimte en moderne productiefaciliteiten
die VDS zo onderscheidend maakt. “Er
zijn maar heel weinig productiebedrijven
in Nederland die kunnen bieden wat wij
bieden. Wij kunnen omvangrijke
projecten gemakkelijk en uiterst efficiënt
op ons eigen terrein en aan onze eigen
kade uitvoeren. Dit bespaart de klant
tijd en dus geld. Wij doen er alles aan
om de klant zoveel mogelijk te
ontzorgen. Tel daarbij op de gunstige
nautische ligging van Vlissingen ten
opzichte van de windparken voor met
name de Nederlandse, Belgische en
Engelse kust en de keuze is makkelijk
gemaakt.” De Zeeuwse onderneming
werkt momenteel aan een ‘nearshore’
windmolen project in het IJsselmeer. Het
zorgt naast de coating van de in totaal
48 monopiles en het aanbrengen van
secundary steel ook voor de op- en

ZEELAND

overslag van dit project op haar nieuw
in gebruik genomen terrein.
Projecten
“Afgelopen winter hebben wij hier aan
onze kade het installatieschip Aeolus van
Van Oord gemobiliseerd voor de bouw
van het offshore windmolenpark
Luchterduinen,” vult Van der Loos aan.
“Voor dit park hebben wij tevens een
Offshore High Voltage transition piece
gebouwd. Daarnaast hebben wij voor
Siemens een tweede blade rack
gebouwd, afgeleverd en geïnstalleerd
aan boord van de MPI Adventure van
Rederij Vroon in de haven van Teesside in
Noord-Engeland. Ook zijn wij in een paar
jaar tijd uitgegroeid tot een internationale
speler op het gebied van de fabricage van
offshore constructies. Wij hebben een
mooi track-record in de olie- en

gasindustrie opgebouwd met klanten als
Heerema, Allseas, Statoil, Seafox en IHC.
In april hebben wij een tweede wellhead
module afgeleverd voor het Gina Krog
platform van Statoil. De complexe module
weegt 240 ton en voldoet aan de strenge
Norsok eisen. En onlangs hebben wij
weer een opdracht gekregen van Heerema
Marine Contractors voor de fabricage van
een pre-drilling template voor het mega
project Johan Sverdrup van Statoil.”
Eemshaven
Naast haar vestiging in Vlissingen-Oost
beschikt VDS Staal- en Machinebouw
sedert vorig jaar zomer ook over een
Offshore Construction Terminal in de
Eemshaven. Deze full service terminal
bestaat uit een terrein van 30.000 m2 en
een verplaatsbare mobiele hal. Voor deze
tweede vestiging aan de Noordzee is VDS

een samenwerking aangegaan met
Orange Blue Terminals. “Deze uitbreiding
is belangrijk voor ons om te voldoen aan
de groeiende vraag uit de offshore markt
naar goede terminalfaciliteiten,”
verklaart Robert van der Loos.
“De nieuwe terminal versterkt onze
concurrentiepositie. In principe werken
we in de Eemshaven voor dezelfde
klanten als hier in Vlissingen.
Van Oord gaat het uit 150 windturbines
bestaande windpark Gemini bouwen
op 55 kilometer boven de kust van
Schiermonnikoog. En GeoSea uit Belgie
is verantwoordelijk voor de bouw van
het Gode Wind park nabij de Duitse
Bocht. Hiervoor moeten 55 windmolens
worden geïnstalleerd. Voor beide
projecten, waarmee deze zomer zal
worden gestart, is onze terminal in
Groningen de uitvalsbasis.”
2 / 2015
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Double Slip Joint concept

Doop Fast Crew Suppliers 2610 Twin Axe

At the EWEA Offshore 2015 in
Copenhagen, KCI has presented its
Double Slip Joint (DSJ) concept to
the Offshore Wind community.
KCI’s DSJ is a patented solution to
replace grouted or bolted connections
between monopile and transition
piece. With the DSJ a new alternative
for a permanent, non-moving and rigid
connection is launched that will last.

Op 28 maart heeft SeaZip Offshore Service bij Damen Shipyards Gorinchem twee
nieuwe Damen Fast Crew Suppliers (FCS) 2610 gedoopt. De twee schepen hebben
de naam SeaZip 3 en SeaZip 4 gekregen. Zij zorgen voor versterking van
ondersteunende dienstverlening aan offshore-windparken op de Noordzee.
SeaZip 3 en SeaZip 4, gebouwd bij Damen Shipyards Singapore, kunnen worden
omschreven als de Mark II-versie van de gerenommeerde FCS 2610 van Damen. Zij
zijn tevens voorzien van een moonpool op het voordek voor hydrografisch onderzoek
en extra fenders aan de zijkanten voor nog meer bescherming.

Major advantages are ease of
fabrication and sharp decreases in
installation times and costs. With
the DSJ, there is no need for grouted
connections to cure and neither for
bolted connections to be tightened
by heavy hydraulic tools. The tower,
nacelle, blades and appurtenances
can be installed immediately after
installation of the transition piece.

SeaZip 3.

Vijfjarig raamcontract
Gasunie heeft aan advies- en
ingenieursbureau Grontmij een
vijfjarig raamcontract voor
technische ingenieursdiensten
voor het aanpassen van bestaande
gasinstallaties gegund.
De totale geschatte engineeringomzet
voor Grontmij binnen het vijfjarig
raamcontract bedraagt 15 tot 20
miljoen euro.
Gasunie gaat de komende jaren in
het hele land oudere onderdelen
van het regionale gastransportnet
renoveren omdat ze het einde van
hun technische levensduur naderen.
In dat kader worden 2800 afsluiterschema's, 1000 gasontvangstations
en 80 meet- en regelstations
worden aangepast.

Damen vessels to Nigeria
Africa-focused proprietary investment
firm L.A.T Cleveson (LATC) has signed
an order with Damen Shipyards Group
for the supply of two PSV 3300
Platform Supply Vessels and two FCS
5009 Fast Supplier Vessels. This
landmark transaction will bring next
generation Damen PSVs to the
offshore industry of Nigeria and the
Gulf of Guinea for the first time.

Raamwerkovereenkomst
Recent hebben Gasunie en Tebodin een raamwerkovereenkomst ondertekend voor
het leveren van engineering services voor grote en kleine multidisciplinaire projecten.
Het contract is getekend voor de duur van vijf jaar met mogelijke verlenging van
vijf keer één jaar. Tebodin neemt een significant deel van de totale orderwaarde
(€ 40 miljoen) op zich door het leveren van Front End Engineering Design (FEED)
en engineering services voor bestaande faciliteiten (brownfield projecten).
Gasunie is één van Tebodins belangrijkste klanten in Nederland, waarmee een
langdurige samenwerking bestaat; het advies- en ingenieursbureau werkt al meer
dan 40 jaar voor Gasunie en heeft vele projecten succesvol afgerond. Vooral in de
afgelopen elf jaar is een aantal grote projecten gerealiseerd, zoals compressorstation
Grijpskerk in Groningen.
Een belangrijk project onder de raamwerkovereenkomst is het GNIP project (Gasunie
Network Improvement Programme). Tot 2030 gaat Gasunie onderdelen van het
regionale gastransportnet renoveren. Landelijk betreft dit ongeveer duizend
gasontvangststations (GOSsen),
2800 afsluiterschema’s en 80 meeten regelstations. Deze onderdelen
naderen het einde van hun technische
levensduur en worden gerenoveerd
om ook in de toekomst te voldoen
aan de standaarden op het gebied
van veiligheid en transportzekerheid.
Gasunie heeft een bewuste keuze
gemaakt om meerdere partners in
de arm te nemen om de engineering
werkzaamheden snel te realiseren,
met behoud van de hoogste kwaliteit.
Tebodin is geselecteerd op basis van
haar jarenlange ervaring en referenties
in de olie- en gassector.
Willen van den Brink van Tebodin ondertekent
raamwerkovereenkomst.
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OFFSHORE ENERGY 2015
Thema conferentie:

‘Investing In the
future of energy’

‘De offshore industrie bevindt zich in zwaar weer!’ kopte FD onlangs. In 2015 en 2016 daalt de olieprijs mogelijk naar
$50 per vat. Oliemaatschappijen stellen voorgenomen en bestaande projecten uit of schrappen ze, waardoor offshoreaannemers hard worden geraakt en investeerders afhaken. Door dit domino-effect wordt 2015 een jaar van pompen of
verzuipen. Tijdens Offshore Energy 2015 in oktober staat in de RAI in Amsterdam de vraag centraal hoe de toekomst er
uit zal gaan zien. En vooral hoe op een efficiënte manier kan worden ingesprongen op de recente ontwikkelingen en
mogelijkheden.

Offshore Energy Exhibition & Conference
2015 vindt op 13 en 14 oktober 2015
alweer voor de achtste keer op rij plaats
in de RAI in Amsterdam. Twee dagen
lang zullen meer dan 13.500 unieke
bezoekers en 650 exposanten uit
meer dan 80 verschillende landen zich
bezighouden met vraagstukken over de
36
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ontwikkelingen en veranderingen in de
gas, olie en energie-industrie. Een mooie
mix van leiders uit de business, kopers,
investeerders, engineers en andere
geïnteresseerden uit de offshore energiesector, krijgt zo de kans met elkaar in
contact te komen in vier grote hallen
van Amsterdam RAI, die in totaal een

oppervlakte van ongeveer 23000 m2
bestrijken. De recente ontwikkelingen in
de offshore-industrie vragen ook om een
programma-aanbod dat hierop aansluit.
“We willen tijdens Offshore Energy 2015
inspringen op de mogelijkheden en
innovaties in de industrie”, vertelt Femke
Perlot-Hoogeveen, Offshore Energy

OFFSHORE ENERGY 2015

Conference Manager . “Dit is ook de
reden dat we voor het thema ‘Investing
in the future of energy’ hebben gekozen.”
Alternatieve energiebronnen
Dit jaar zal bijvoorbeeld dieper worden
ingegaan op nieuwe en alternatieve
energiebronnen die kunnen worden
ontwikkeld, wat grote kansen voor
bedrijven biedt. Denk bijvoorbeeld aan
marine energy , energie die kan worden
gehaald uit golven en getijden, maar ook
uit zoutgehaltes en temperatuurverschillen
in de oceaan. Het water in de oceanen is
altijd in beweging, wat vervolgens kan
worden omgezet in een grote
hoeveelheid energie. Een vorm van
offshore energieopwekking die misschien
nog in de kinderschoenen staat,
maar wel een enorm potentieel heeft.
Niet alleen qua kosten, maar ook omdat
deze manier van energiewinning het
milieu minder belast. Ocean energy biedt
alle mogelijkheden om wereldwijd een
substantiële hoeveelheid hernieuwbare
energie te produceren. Eén van de
technische sessies gaat in op deze
ontwikkelingen en bespreekt de
uitgebreide mogelijkheden.
Maar er zal ook ruimschoots aandacht
zijn voor ontwikkelingen in olie en gas.
Nieuwe conferentiethema's dit jaar zijn
onder andere Well intervention, Technical
data management en HP/HT drilling.
Bovendien keren Decommidsioning en
Subsea processing terug op de agenda.
Groeiende populariteit
Sinds de start in 2008 heeft Offshore
Energy Exhibition & Conference (OEEC)
jaarlijks een enorme groei doorgemaakt.
Door de aanhoudende populariteit is
OEEC inmiddels uitgegroeid tot een
beurs in vier hallen van de RAI en een
conferentie met circa 100 sprekers
verdeeld over ongeveer 20 programmaonderdelen. Industry professionals uit
binnen- en buitenland laten zich graag
zien in Amsterdam, wat resulteert in een
groeiende belangstelling van exposanten
en conferentiesprekers.
Het succes van OEEC in een klimaat
waarin zwaar weer wordt verwacht
in de olie, gas en energie-industrie lijkt
onlogisch, maar valt toch goed te
verklaren. Het evenement biedt een
belangrijk platform aan offshorebedrijven,
die tijdens deze dagen de kans krijgen
zich aan een internationaal publiek te
presenteren. Het netwerken in een
omgeving waar de belangrijkste
spelers uit de industrie aanwezig zijn,
is zelfs noodzakelijker in de onzekere
situatie waarin de offshore-sector
zich nu bevindt.

Daarnaast vragen de huidige
ontwikkelingen ook om nieuwe
inzichten. De geschiedenis leert ons
dat de olie, gas en energie-industrie
altijd veel veerkracht heeft getoond.
De olieprijzen zijn zelden voor langere
tijd stabiel geweest en het is opmerkelijk
hoe de industrie constant het vermogen
heeft gehad zich aan te passen aan
veranderingen en ontwikkelingen.
De Offshore Energy Exhibition &
Conference biedt inzicht in deze
mogelijke veranderingen, waardoor
nieuwe ideeën kunnen worden
aangeboord. En het is juist deze balans
tussen aanbod en vraag die elk jaar
steeds meer geïnteresseerden naar
Amsterdam brengt.
Conference Advisory Board
Voor het eerst is er speciaal voor OEEC
een zogenaamde Conference Advisory
Board in het leven geroepen. Dit nieuwe
adviesorgaan bestaat uit een gemêleerde
groep offshore professionals die minstens
tien jaar in de offshore -industrie werkzaam
zijn en die dus als geen ander weten
hoe de sector in elkaar steekt en
welke ontwikkelingen zich voordoen.
De Conference Advisory Board helpt de
organisatie van OEEC bij het identificeren
van de belangrijkste uitdagingen en
onderwerpen in de offshore sector.
Op deze manier kunnen de beste master
classes, panels en technische sessies
worden aangeboden en zal de actualiteit
nog beter worden vertegenwoordigd.
Dit jaar zal het Conference Advisory
Board onder andere bestaan uit: Ralph
Dazert, Analist, Netherlands Maritime
Technology; Pascal Ferier, Director,
Enersea B.V.; Ruud Liem, Business
Development Manager, IRO; Robert Plat,
Principal Consultant Offshore, Royal IHC;
Jan Prins, Director Business Development,
Siemens; John Spee, Project Manager,
Development Company Holland North;
Guido van den Bos, Regional VP
Operations Europe and Sub Saharan
Africa, NOV; Nick Waterdrinker, Partner,
Energizing Business Group; Gert Jan
Windhorst, Deputy Secretary General,
NOGEPA en Eric van Ewijk, Asset
Manager EBN. Het is de bedoeling
dat de leden waaruit het Conference
Advisory Board bestaat niet langer dan
twee jaar onderdeel zullen zijn van dit
adviesorgaan. Zo blijft er altijd een frisse
wind waaien en kan een hoge kwaliteit
worden gewaarborgd.
Offshore Wind 2015
Voorafgaand aan OEEC vindt op
maandag 12 oktober de jaarlijkse
Offshore WIND Conference (OWC)
plaats. Bij de nieuwe vormen van

energiebronnen die al eerder besproken
werden, speelt windenergie zeker
een hoofdrol. De totale wereldwijd
geïnstalleerde capaciteit was in 2014
7GW met een verwachte groei naar maar
liefst 140 GW in 2040. In de komende
jaren zal extra capaciteit op meerdere
locaties worden gerealiseerd. De zesde
jaarlijkse Offshore WIND conferentie
heeft dit jaar als thema ‘Building an
industry without borders’, waarbij het
slechten van barrières niet alleen gaat
om regelgeving, maar ook om mentale
barrières in het denken over het mogelijk
maken van de groei van de industrie.
Gezien het aantal offshore bedrijven dat
zich zowel met olie & gas als wind bezig
houdt (35% van de OEEC exposanten)
is het niet meer dan logisch dat de OWC
een eigen prominente rol krijgt. En wie
zich registreert voor de Offshore WIND
Conference heeft automatisch toegang
tot de Offshore Energy Exhibition.
Hierdoor kunnen bezoekers en
geïnteresseerden zich op meerdere
vlakken laten informeren.
Aanpassen en verbeteren
In de outlook van de Rabobank werd
onlangs de prognose uitgesproken
dat de offshore-markt in 2018 weer
grotendeels op krachten is. Dit komt
onder andere door het verwachte sterke
herstel van de olieprijs en de daarop
volgende investeringsuitgaven die weer
omhoog worden geschroefd. Ook de
toenemende offshore-productie van olie
en gas en de groeiende markt van wind
op zee zullen een positief effect hebben
op het toekomstperspectief.
Dit betekent wel dat de sector zich in
de tussentijd belangrijke vragen zal
moeten blijven stellen. Want hoe fijn
een positieve prognose ook moge
klinken, deze is nooit helemaal zeker.
Externe factoren zoals hoe bijvoorbeeld
de politieke omstandigheden zich
wereldwijd zullen ontwikkelen spelen
ook een belangrijke rol. Een ding is zeker,
het is aan de bedrijven in de offshoresector om te bepalen welke
bezuinigingen en aanpassingen er
gemaakt moeten worden om zich
staande te houden in deze spannende
tijden. Organisaties zullen zich moeten
blijven richten op een verbeterde
efficiëntie, strategische en operationele
verbeteringen en het indammen of
verleggen van de uitgaven. En het zijn
juist deze handvatten die Offshore Energy
2015 zo goed als mogelijk zal aanreiken.
Ga voor meer informatie over Offshore
Energy Exhibition & Conference 2015
(OEEC) naar www.offshore-energy.biz.
2 / 2015
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Geslaagde tweede editie
Carrières aan Zee

negatief over de vooruitzichten voor de olie services sector als
gevolg van een overaanbod van olie, relatief lage olieprijs van
USD 50 per vat, dalende upstream investeringen (CAPEX) door
de olie- en gasindustrie, en toename van beschikbare capaciteit
in de olie services industrie. Voor de lange termijn (vanaf 2018)
echter, is de Rabobank positief dankzij de herstellende olieprijs
(EUR 95 per vat in 2020), de groei van olie- gasverbruik
wereldwijd, de stijgende olie- en gasproductie in de
offshorevelden, een sterke groei van offshore wind energie,
en de positieve impact van recent aangekondigde
herstructureringsprogramma's.
Jan Vlak, Operations Manager Subsea Rock Installations bij
Van Oord volgde met een presentatie over graafwerken op
grote waterdiepte als voorbereiding voor het aanleggen van
pijpleiding routes. Van Oord Offshore heeft twee projecten
uitgevoerd waar in waterdieptes tot 650 m grond werd
verwijderd. Bodemomstandigheden zoals erg hard slib
(in Noord-Scarp, Australië, 625-657 m) en de aanwezigheid
van koraal op de zeebodem (Polarled, Noorwegen, 115-375 m)
zorgden voor een grote uitdaging. Het inzetten van de ‘Grab’
in combinatie met FPROV gaf een goede positionering en
controle over het gedeponeerde materiaal.

Op donderdag 26 maart vond voor de tweede keer Carrières
aan Zee plaats in het Willemsoordcomplex te Den Helder.
Met 3.500 bezoekers werd het evenement goed bezocht.
Naast informatie over verschillende opleidingen en carrièremogelijkheden, stond de beurs bol van doe-activiteiten,
presentaties en spectaculaire demonstraties van reders,
oliemaatschappijen, scheepswerven en de Koninklijke Marine.
IRO en NOGEPA waren met een informatiestand aanwezig.
Leerlingen van de bezoekende scholen konden een vragenlijst
invullen en daarmee een Lego Technic Helicopter winnen, dit
om technisch onderwijs te stimuleren. In het kader van de campagne ‘Sommige mensen gaan met een helikopter naar hun werk’
konden zij met dartpijlen mikken op een helikopter op een kaart
met alle olie- en gasvelden van Nederland en hiermee een USB
kaart met filmpjes over werken in de olie- en gasindustrie winnen.

Geslaagde IRO-CEDA bijeenkomst

Jan Vlak, Operations Manager Subsea
Installations Van Oord.

Henk Cornegé, Senior BusinessRock
Development Manager bij Royal IHC.

Henk Cornegé, Senior Business Development Manager bij Royal
IHC, gaf vervolgens een interessante presentatie over diverse
innovatieve technologieën die op de zeebodem, waar de baggeren offshore industrie elkaar ontmoeten, worden toegepast.

Met ruim 135 IRO en CEDA leden was de jaarlijkse gezamenlijke
bijeenkomst op donderdag 12 maart jl. weer een succes.
Verschillende onderwerpen welke zowel de bagger- en olie- en
gasindustrie beslaan werden besproken, zoals bijvoorbeeld de
huidige ontwikkelingen in de olieprijzen. Deze hebben niet
alleen invloed op de olie-industrie, maar ook op aanverwante
activiteiten zoals baggeren. Richard Brakenhoff, Industry Analist
bij de Rabobank gaf Rabobank’s visie op dit onderwerp met een
presentatie over het recent uitgebrachte marktonderzoeksrapport
met de titel ‘Offshore Energy, Oil services’ market faces short-term
dip, but long-term rise’. Voor de korte termijn is de Rabobank
38
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Werken in de wereld
van olie en gas
Een aflevering van het RTL 4 programma ‘Wist je dat… ?’ was
op 7 maart geheel gewijd aan werken in de wereld van olie en
gas. Met interviews van twee enthousiaste medewerkers van
NAM en Bakker Sliedrecht en korte filmpjes en feiten wordt
in beeld gebracht hoe leuk en interessant het is om te werken
in de wereld van olie en gas. Het doel van deze aflevering
is om meer bezoekers te trekken naar de nieuwe website
www.werkenindewereldvanolieengas.nl en daarmee meer
mensen enthousiast te krijgen voor het kiezen van een opleiding
of baan in de olie- en gasindustrie.

IRO NIEUWS

Het 6 minuten durende filmpje is te downloaden op het
YouTube kanaal ‘IRO Communications’. Het filmpje wordt
ook getoond op carrièrebeurzen.

Offshore Energy
Exhibition & Conference
Dinsdag 13 en woensdag 14 oktober 2015 vindt de 8e editie
van Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) plaats in
Amsterdam RAI. OEEC is de snelst groeiende bijeenkomst voor
professionals uit de offshore industrie. In januari 2015 was al
70% van de stands uitverkocht.
Het jaarlijks terugkerende evenement vormt een zakelijk
platform voor meer dan 13.500 bezoekers en 650 bedrijven
uit de offshore energie markt die tijdens deze twee dagen hun
producten en diensten presenteren. Gelijktijdig behandelt het
uitgebreide conferentieprogramma technische, operationele
en commerciële uitdagingen die spelen in de industrie.
Tijdens de technische sessies, C-level panels en master classes
delen sprekers en het aanwezige publiek inzichten en ervaringen
met betrekking tot de continue veranderende markt. Deelname
als exposant aan Offshore Energy is nog steeds mogelijk, meer
informatie is te vinden op www.offshore-energy.biz of neem
contact op via +31 10 2092600.
IRO en NOGEPA zijn met een informatiestand aanwezig
op de beurs.

Igor Kochberger, Hoofd Mijnbouw
Installatie NAM.

André van Ballegooijen, Hoofd
Opleidingcentrum Bakker Sliedrecht.

Cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’
Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-technische cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, hoe zij
worden gevonden en gewonnen en hoe de sector in elkaar zit.
Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan veel gebruikte
terminologie. Voor meer informatie of een aanmeldformulier
kunt u een e-mail sturen aan info@iro.nl of contact opnemen
met IRO via telefoonnummer 079-3411981. De cursus vindt
plaats op de werf van Keppel Verolme.
Bij deelname aan de cursus zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsbril en -schoenen) verplicht.

Europort 2015
Van 3-6 november 2015 is Europort, georganiseerd in
wereldhavenstad Rotterdam, de internationale ontmoetingsplaats voor innovatieve technologie en complexe scheepsbouw.
In een straal van 200 kilometer zijn de grootste havens van
Europa, offshore- en baggerbedrijven, bouwers van
superjachten en vele scheepswerven actief.
IRO staat met een informatiestand op deze beurs.

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

De volgende cursusdata voor 2015 zijn gepland:
• 19 + 20 mei		
• 16 + 17 juni		
• 7 + 8 juli		

NL
ENG
NL

Adres
: Boompjes 40 (Willemswerf)
		 13th floor 3011 XB Rotterdam
Postadres : Postbus 390
		 3000 AJ Rotterdam

2 / 2015

Telefoon
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E-mail
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: 079 34 11 981
: 079 34 19 764
: info@iro.nl
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Internationale normen voor
activiteiten in het Arctisch gebied
Vandaag de dag richt een toenemend aantal olie- en
gasbedrijven zich op het Arctisch gebied, omdat daar
veel olie- en aardgasvelden zouden zijn. Echter, extreme
weersomstandigheden en gebrek aan praktijkervaring
in het poolklimaat leiden tot grote uitdagingen voor
bedrijven om veilig en kosteneffectief hun activiteiten
te ontplooien in deze regio.
De laatste jaren heeft de olie- en gasindustrie waardevolle
praktijkervaring en kennis opgedaan, zowel bij onshore en
near-shore projecten in poolklimaten als bij offshore projecten
in meer gematigde klimaten. Betrokken partijen willen
voortbouwen op bestaande praktijkervaring en oplossingen
en deze verder uitbreiden en omzetten naar nieuwe
internationale normen voor dit onderwerp. Deze normen
houden rekening met de specifieke omgevings- en de fysieke
factoren en definiëren aanvaardbare niveaus van de veiligheid
en betrouwbaarheid voor alle faciliteiten en processen die
komen kijken bij activiteiten in het Arctisch gebied.
Grote vraag
Internationale normen voor de olie- en gasindustrie worden
ontwikkeld door ISO/TC 67 ‘Materials, equipment and
offshore structures for the petroleum, petrochemical and
natural gas industries’. Deze internationale technische
commissie heeft in 2012 een nieuwe subcommissie opgericht,
ISO/TC 67/SC 8 ‘Arctic operations’, om de vraag naar
internationale normen voor het Arctisch gebied te
beantwoorden. Het ‘Barents 2020 project’, dat diverse
onderwerpen aangaf waarvoor normen gewenst zijn, diende
als startpunt. Deze lijst van onderwerpen is lang, daarom
heeft de subcommissie ‘Arctic operations’ het werk moeten
prioriteren (bekijk de tabel voor het actuele werkprogramma).

Werkprogramma normen voor het Arctisch gebied

Norm

Titel

Status

ISO 19901-6

Specific requirements for offshore
structures – Part 6: Marine
operations

Herziening van
gepubliceerde norm *

ISO 19906

Arctic offshore structures

Herziening van
gepubliceerde norm *

ISO 35101

Arctic operations –
Working environment

Nieuwe norm in
ontwikkeling

ISO 35102

Arctic operations – Escape,
evacuation and rescue from
offshore installations

Nieuwe norm in
ontwikkeling

ISO 35103

Arctic Operations –
Environmental monitoring for
offshore exploration

Nieuwe norm in
ontwikkeling

ISO 35104

Arctic operations –
Ice management

Nieuwe norm in
ontwikkeling

ISO/TS 35105 Arctic operations –
Material requirements
for arctic operations

Nieuwe technische
specificatie in
ontwikkeling

ISO 35106

Nieuwe norm in
ontwikkeling

Arctic operations –
Physical environmental data
for Arctic operations

* Behoort tot ISO/TC 67/SC 7 ‘Offshore structures’

Nederland heeft een sterke positie, goede expertise en een welbekende reputatie in de offshore industrie (denk aan baggeren,
scheepsbouw en maritieme activiteiten). Diverse Nederlandse
bedrijven en instellingen zijn wereldwijd actief in de olie- en gasindustrie. Hun kennis van en ervaring met verschillende aspecten
van exploraties in poolklimaat en offshore, opgebouwd sinds het

IRO Kalender 2015 / 2016
3 september 2015

18 november

12 januari 2016

ledenbijeenkomst

Algemene Ledenvergadering

Nieuwjaarsreceptie

Den Helder

Rotterdam

Den Haag

Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact opnemen met IRO via info@iro.nl of telefoonn 079-3411981.
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begin van de jaren ’80 tijdens de Beaufort en North Shelf ontwikkelingen, is zeer gewenst om internationale normen voor het
Arctisch gebied en andere poolklimaatregio’s te ontwikkelen.
Dit gebeurt samen met diverse stakeholders uit andere landen.
Deze expertise op Arctische activiteiten is ook herkend door het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij hebben het initiatief
genomen om internationale normalisatie als een instrument te
gebruiken om de exportmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven
uit te breiden. Een van de Nederlandse specialiteiten is kustbouw.
Olie- en gasexploratie, maar ook -productie, in het Arctisch gebied
zal veel nieuwe infrastructuren nodig hebben waarvoor kunstmatige eilanden en landuitbreidingen uitvoerbare oplossingen zijn.
Van Oord heeft een voorstel geschreven voor normalisatieactiviteiten op het gebied van kunstmatige eilanden en l
anduitbreiding. Dit onderwerp is omarmd door alle landen die
deelnemen in ISO/TC 67/SC 8. Hoewel aanvankelijk het plan was
om hier een aparte norm voor te ontwikkelen, is gebleken dat dit
onderwerp beter in andere internationale normen geïntegreerd kan
worden. De meeste geïdentificeerde aspecten voor kunstmatige
eilanden en landuitbreidingen worden nu meegenomen met de
herziening van ISO 19906, de norm voor Arctische offshore structuren.

BEURSGENOTEERD
Offshore Technology Conference, Houston, 4-7 mei 2015
Uitverkocht.

Nederlandse Receptie OTC 2015 – 4 mei 2015
IRO organiseert in samenwerking met de Nederlandse ambassade in de Verenigde Staten
een netwerkreceptie. Als u hier een uitnodiging voor wilt ontvangen kunt u deze opvragen
via info@iro.nl.

“ISO, de internationale organisatie voor normalisatie,
is een van de meest opvallende voorbeelden van
zakelijk gedreven private sector governance. Normen
ontwikkelen voor Arctische activiteiten in het openbare
ISO-proces is een goed initiatief. Alle stakeholders,
inclusief NGO’s, kunnen deelnemen. Dit vertegenwoordigt weer een voordeel voor de open handelsrelaties die de Nederlandse overheid ondersteunt.”
Marten van den Berg, waarnemend Directeur-Generaal
Buitenlandse Economische Relaties, Miniserie van
Buitenlandse Zaken (2e ISO/TC 67/SC 8 bijeenkomst
in Rotterdam, april 2013)

Nederlandse spiegelcommissie
Bovengenoemde heeft geresulteerd in de oprichting van de
Nederlandse spiegelcommissie ‘Arctic operations’. Deze commissie
draagt direct en indirect bij aan internationale normen.
Onder het Maritieme Innovatie Programma heeft de industrie
gezamenlijk het ‘Arctic operations handbook’ gepubliceerd.
Met input van meer dan 20 organisaties met ervaringen in het
Arctisch gebied beschrijft het ‘handboek’ richtlijnen voor het
uitvoeren van activiteiten en geeft het technologische leemten
weer. Het boek is ook ingebracht in het werk van de internationale
commissie ‘Arctic operations’(ISO/TC 67/SC 8).
Via de spiegelcommissie nemen verscheidene experts deel
aan ISO/TC 67/SC 8 werkgroepen die de normen opstellen.
De commissie komt twee keer per jaar bijeen om de
ontwikkelingen en knelpunten in deze werkgroepen te
bespreken, suggesties voor verbetering te verzamelen,
en om de plenaire ISO/TC 67/SC 8 bijeenkomsten voor te
bereiden inclusief het bepalen van de Nederlandse standpunten.
Leden van de spiegelcommissie zijn onder andere Allseas,
Canatec, Dockwise, GustoMSC, Heerema, MARIN, Ministerie
van Buitenlandse Zaken, Shell, Tideway en TNO.

Oil & Gas Asia, Kuala Lumpur, 2-4 juni 2015
Uitverkocht.

Offshore Europe, Aberdeen 8-11 september 2015
Uitverkocht.

Meer informatie
Voor meer informatie over normalisatie op het gebied van
‘Arctic operations’ en mogelijkheden om deel te nemen
kunt u contact opnemen met Jarno Dakhorst,
Consultant NEN Energie, telefoon (015) 2 690 245 of e-mail
jarno.dakhorst@nen.nl, of kijk op www.nen.nl.

OTC Brasil, Rio de Janeiro, 27-29 oktober 2015
De inschrijving voor het Holland paviljoen op OTC Brasil is gestart. De informatie is

Bron: NEN, Jarno Dakhorst

beschikbaar op www.iro.nl

ADIPEC, Abu Dhabi, 9-12 november 2015

beursprogramma 2015

De inschrijving voor ADIPEC 2015 is gestart. De informatie is beschikbaar op www.iro.nl

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

4-7 mei	Offshore Technology Conference
Houston, VS
2-4 juni	Oil & Gas Asia
Kuala Lumpur, Maleisië
8-11 september	Offshore Europe

Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl
of telefoonnummer 079 - 341 19 81.
Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies,
neem dan contact op met Ruud Liem, r.liem@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.

Aberdeen, Schotland
27-29 oktober	OTC Brasil
Rio de Janeiro, Brazilië
9-12 november	ADIPEC	
Abu Dhabi, VAE
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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

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

MAXIMATOR

MAXIMATOR

www.vageri.nl

MAXIMATOR

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

www.maximator.nl

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

Wilt u adverteren?
Bel Maarten de Wit
023 571 47 45
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RedWave is a specialized
service provider for personnel
and offers employment to over
six hundred well trained
professionals. It involves all
types of specialists working in
the fields of drilling, production,
medical services, maritime and
construction & maintenance.
For our clients it is important to
get the right personnel, in the
right place, at the right time.
RedWave sees to this, both
onshore and offshore, and has
been doing so for many years.
Since establishment in 1989
RedWave has built up a leading
position with its services to the
Oil and Gas Industry, navigation
and related engineering.
Keys to success in meeting
all aspects of the strenuous
demands imposed by the Oil
and Gas Industry are the
continuous attention to quality
(according to ISO 9001) for
people and the internal safety
management system (VCU).
Interested in more information
about working in the Oil and Gas
industry or looking for a new job
opportunity?

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

The best of

2015
Lifejacket

LRS002
CAT-A EBS
Emergency Breathing System

Helicopter
Transportation
Suit

PTS004

CAA-UK/ETSO/EASA approved
CAT- A EBS built-in.
Compressed Air Breathing system
stored in the cover.
Provided with 275N buoyancy.
Neoprene material & rounding
in the neck part, more comfort.
Excellent design.
Easy in use.
Provided with a crotch strap.
Provided with a new type
of spray hood.
User-friendly.
Easy to handle nose-clip.
Available with integrated
PLB (optional).
Maintenance friendly.
Light weight (compared to others).
Contact us for more info.

Heemskerk-Den Helder The Netherlands - Ravenna Italy - Aberdeen UK

