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Op 14 april was Offshore Visie te gast bij de 
presentatie van het nieuwe ONEgas platform 
L13-FI-1. Het betreft hier een onbemand platform 
(monotower), waarvoor nieuwe technieken zijn 
toegepast die onder de noemer van duurzaamheid 
en kostenbesparing vallen.
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‘Parijs Akkoord’ uit 2015, waarin is 
vastgelegd om de uitstoot van CO2 
te beperken. Zoals NAM het stelt: 
‘Energietransitie in Nederland – 
Van A naar B met minder CO2’.

Het platform gebruikt ongeveer 700 Watt 
energie wanneer het operationeel is. 
Slechts één derde van de door 
zonnepanelen en windturbines 
opgewekte energie wordt gebruikt, 
de rest wordt opgeslagen in accu’s zodat 
ook in tijden van windstilte of weinig zon 
er voldoende energie beschikbaar is om 
het platform operationeel te houden. 
Het platform is ontworpen om twintig 
jaar operationeel te zijn.

Kostenbesparing omdat dit platform 
vrijwel onderhoudsvrij is. De bedoeling 
is dat er maximaal twee keer per jaar 
onderhoud wordt verricht aan het 
platform. Er is fors bespaard op gewicht, 
bijvoorbeeld omdat er geen helideck 
meer nodig is; de grating van kunststof 
is; er zijn geen freefall lifeboats nodig 
en er zijn geen kranen aan boord.  
Onderhoudspersoneel krijgt toegang tot 

In de gasindustrie is het de laatste tijd 
erg rustig en er worden niet veel 
nieuwbouwprojecten gerealiseerd, 
dit vanwege de lage olieprijs die 
gekoppeld is aan de gasprijs. Als de 
olieprijs gaat stijgen zullen investeringen 
in de upstream olie-en gasindustrie 
gaan toenemen. Dertig procent van 
de gasproductie in Nederland komt 
van offshore productieplatforms.

ONEgas - het samenwerkingsverband 
tussen de NAM en Shell UK - is daarom 
trots op het nieuwe onbemande L13-LI-1 
platform; een monotower waarvoor 
nieuwe technieken zijn toegepast die 
onder de noemer van duurzaamheid en 
kostenbesparing vallen.

Duurzaam, omdat dit platform volledig 
zelfvoorzienend is wat energieverbruik 
betreft. Door middel van een serie 
zonnepanelen en twee windturbines 
wordt ruim voldoende energie opgewekt, 
daar waar vroeger dieselgeneratoren 
nodig waren voor de energieopwekking. 
De CO2-reductie die hiermee wordt 
bewerkstelligd sluit goed aan op het 

de monotower via het schip Kroonborg 
dat is uitgerust met een toegangsysteem 
naar platforms dat door middel van 
deiningcompensatie een veilige en 
comfortabele toegang tot offshore 
assets waarborgt. Mocht er tijdens het 
onderhoud toch aanleiding zijn tot een 
‘abandon platform’, dan bevinden zich 
op diverse locaties van het platform 
lifelines waarmee onderhoudstechnici 
het platform kunnen verlaten. 

Het platform wordt vanuit de Centrale 
Controle Kamer (CCK) in Den Helder 
gemonitord en bediend. Tijdens de 
commissioning op de werf van HSM 
is recentelijk een succesvolle simulatie 
nagebootst waarbij vanuit het CCK 
de besturing van o.a. de kleppen en de 
chokes is getest. Er wordt zoveel mogelijk 
getest en inbedrijf gesteld vanaf de 
HSM-werf en ook dit levert een 
aanzienlijke kostenbesparing op. 
De vier decks van de L13-FI zijn 
open, dus de wind heeft vrij spel. 
Dit voorkomt gasophoping bij 
eventuele lekkage en het levert 
kosten- en gewichtsbesparing op.

NOORDZEE NOORDZEE

DUURZAAM PLATFORM VOLLEDIG ZELFVOORZIENEND WAT ENERGIEVERBRUIK BETREFT

ONEgas trots op 
L13-FI-1 platform
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Goede Vrijdag 14 april was Offshore Visie in de persoon van Paul Meester te 

gast bij de presentatie van het nieuwe ONEgas platform L13-FI-1. De in grote 

getalen aanwezige nationale en internationale vakpers werd getrakteerd op 

presentaties door respectievelijk de heren Gerard Scholtman (directeur NAM), 

Roel Aretz (operations manager ONEgas), Jaco Lemmerzaal (directeur HSM) en 

Julian Ansenk (projectleider L13-FI).

Dit platform is volledig 

zelfvoorzienend is wat 

energieverbruik betreft. 



zullen de tachtig benodigde pijlers 
ook op deze manier gaan installeren.

Energie geproduceerd door offshore 
windparken á la Borsele zullen langzaam 
de energie geproduceerd door offshore 
gasproductie overnemen. Een mooi 
vergelijk werd door de heer Schotman, 
directeur NAM gemaakt: “Momenteel is 
de energieopbrengst door de offshore 
gasproductie te vergelijken met 85 
offshore windparken als Borsele.” 

Jaarlijks zal de capaciteit afnemen 
te vergelijken met twee ‘Borseles’. 
Een snelle rekensom leert dat de offshore 
gasproductie dus nog wel enige tijd van 
belang zal zijn. Voor HSM zal deze 
nieuwe offshore markt veel werk 
opleveren. Zo mag HSM de transformator 
platforms (van laagspanning naar 
hoogspanning) voor Borsele 1, 2, 3 en 4 
bouwen en dit levert de komende jaren 
voldoende werk en zekerheid op voor 
deze werf. 

Voor de geïnteresseerden onder de lezers 
volgt rechts een opsomming van een 
aantal technische specificaties. 

innovatieve technieken. Het platform 
wordt aangesloten op drie nieuwe 
productieputten die nog geboord 
gaan worden en in de toekomst kan 
dit worden uitgebreid naar in totaal 
zes productieputten. Via een 20” 
gasleiding van 6 kilometer wordt het 
gewonnen gas getransporteerd naar 
de K14 waar het gas verder verwerkt 
wordt, voordat het via een 
transportleiding naar Den Helder wordt 
getransporteerd. De L13-FI zal jaarlijks 
bijna net zoveel aardgas gaan 
produceren als het verbruik van de 
stad Rotterdam in een half jaar.

De pijler waarop dit platform wordt 
geplaatst gaat 32 meter de zeebodem 
in. Door middel van Vibrotechniek zal 
dit proces zonder template gerealiseerd 
worden en het is de bedoeling dat dit 
proces ongeveer een half uur duurt. 
Vibrotechniek is een vrij geruisloos 
proces, waardoor de fauna in de 
directe omgeving er geen hinder van 
zal ondervinden. De vier nieuw te 
bouwen offshore windparken Borsele 
1, 2, 3 en 4 zijn erg geïnteresseerd in 
deze nieuwe offshore heitechniek en 

NOORDZEE NOORDZEE

Het beleid van de NAM is erop gericht 
om kleine gasvelden winbaar te maken, 
slimme oplossingen toe te passen en 
partnerships aan te gaan met 
toeleveranciers. Zo is dit project tot 
stand gekomen door de samenwerking 
met HSM Offshore voor de constructie. 
HSM en NAM kennen een zeer lange 
relatie die begonnen is in de jaren 80 
bij de bouw van het Ameland Westgat 
platform. Verder is er voor dit project 
onder andere samengewerkt met IV Oil & 
gas (Engineering), Vageri (E&I), Scaldis 
en Boskalis (transport en duikwerk), 
Frames (skid mounted equipment), 
Orga (lightning) en TSS4U (Solar system). 

Gebruikmaken van de bestaande 
infrastructuur en beschikbare 
onderhoudsmiddelen zoals de inzet van 
het onderhoudschip 'Kroonborg' sluit ook 
aan op het slimme beleid van de NAM. 
Roel Aretz, Operations Manager ONEgas, 
noemt dit schip ‘een Zwitsers zakmes 
op zee’, gezien de multifunctionaliteit. 
De L13 LI is voor ONEgas een 
mijlpaal voor de uitbreiding van haar 
productieassets, door de toegepaste 
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General information of L13-FI-1

,    6 slots (wells) unmanned  
monotower platform;

,    Platform only with marine  
access (no helideck);

,    Start with drilling 3 wells  
(CITHP appr. 320 bar)

,    Production forecast appr. 2,1 milj.  
Nm3/day;

,    Added a HIPPS protection system  
to reduce pipeline pressure  
(reduced project costs);

,    12 inch 6,5 km and max design 
pressure 55 bar;

,    Kinetic Hydrate Injection (KHI)  
will be injected ia a 6.5 km  
2 inch ‘piggyback’ line;

,    Dedicated Corrosion Inhibitor  
Injection skid with 3 m3 tank  
on monotower.

,    Weight Topside: 325 t, Column  
incl. ladders 335 t, Pile 366 t. 

,    Hights: Topdeck (Weatherdeck)  
31,9 m, Cellardeck (ESDV deck) 19,9 m.
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from Flushing on March 10, 2017, and 
arrived at the offshore field two days 
later. Over the following three days, the 
complete platform was decommissioned; 
an in- and out-seabed survey was carried 
out; the topside was cut, lifted and sea 
fastened onboard the ‘Rambiz’; the 
jacket piles were dredged and cut; the 
Internal Lifting Tools (ILT’s) were installed; 
and the jacket was lifted. The ‘Rambiz’ 
returned to a disposal yard in Flushing 
with the topside stowed on deck and 
the jacket suspended in the PS crane.

Team effort
“The joint team effort from all parties 
involved including the outstanding 

performance for our client and a good 
deal of confidence for the operator.” 

Preparatory works
The Plugging & Abandonment (P&A) of 
wells and offshore preparatory works were 
carried out from the jack-up vessel 
‘Kraken’. While Simultaneous Operations 
(SIMOPS) of the P&A took place, the Scaldis 
team also performed Non-Destructive 
Testing (NDT) of the topside pad eyes, 
installed an access platform between the 
jacket and topside and placed a gangway 
landing platform on the jacket.

Three days
Heavy Lift Vessel ‘Rambiz’ was mobilized 

DECOMMISSIONING DECOMMISSIONING

Mocean has based its methods on 
what they call ‘Ocean Engineering 2.0’. 
Instead of engaging in lengthy and 
often uncertain discussions on analysis 
simplifications; they turn the other 
way. Director Jelte Kymmell says: 
“We prefer to perform a proper 
design based on fully detailed time-
domain analyses first time around. 
We do this within days or few weeks. 
Our extensive track record of Lifting 

and T&I projects allows unrivalled 
modelling efficiency. We include all 
parameters, regardless of complexity, 
relevant for the offshore operation. 
Thereby ensure a profound understanding 
of the physics involved. This enables 
truly optimised workability and full 
compliance. This type of approach 
results in swift approval from all 
stakeholder, ensures a well-controlled 
project schedule, a good project 

HORNE & WREN

Scaldis decommissions 
offshore platform in 3 days

In April 2016 Tullow Oil awarded 

Scaldis with the contract to remove 

the offshore Horne & Wren platform. 

Scaldis immediately started the 

extensive preparations and engineering 

works in close cooperation with 

Mocean Offshore, based in Amsterdam. 
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cooperation from the client was key 
to this successful project,” said Igor 
Mastenbroek, Project Manager at Scaldis. 
“The beautiful weather, excellent crew, 
detailed preparations and our good 
alliance with Tullow Oil also helped us
to safely execute the decommissioning 
well ahead of schedule.”

“It has been an absolute pleasure to 
work closely with the Scaldis team,” 
said Darin Scales, Senior Project Engineer 
for Tullow Oil. “Throughout the project 
lifecycle, Scaldis has exceeded expectations 
and I would definitely recommend them 
for similar projects in the future. 
It was a slick and seamless operation.”

'Our good alliance with Tullow Oil also helped us

to safely execute the decommissioning well ahead of schedule.'

Igor Mastenbroek, Scaldis.



De uitdaging daarbij is om tijdens het 
lasproces een onderdeel recht en binnen 
de toleranties te houden omdat er 
achteraf niet meer de mogelijkheid is 
om te machineren. In dit opzicht is het 
grote voordeel van Breman dat wij het 
bouwen, lassen en conserveren onder 
een en hetzelfde dak in Genemuiden 
kunnen uitvoeren. Voor de assemblage 
en het testen hebben wij de beschikking 
over een moderne fabriekshal in IJmuiden 
met een eigen kade toegankelijk voor 
pontons en zeeschepen. In het geval 
van deze gripper is alles gebouwd in 
Genemuiden en geassembleerd en getest 
in IJmuiden. Behalve het hamerplatform 
van 260 ton. In dit gedeelte zit relatief 
weinig montage en het testen beperkt 
zich tot slechts een enkele cilinder. 
Het onderdeel is dus geheel in 
Genemuiden afgemaakt.”

Transport
Dinsdag 3 april was de grote dag. 
Vroeg in de morgen werd in Genemuiden 
door Wagenborg  het hamerplatform uit 
de fabriekshal gereden en op een ponton 
geplaatst. Vervolgens werd het ponton 
naar IJmuiden gesleept, waarna ook de 
gripper werd geladen. Een paar dagen 
later vertrok het transport uit IJmuiden 
richting Vlissingen. Hier is het complete 
gripper frame geïnstalleerd op het 
installatie hefschip ‘Svanen’. 

GRIPPER GRIPPER

Evenals de vorige twee exemplaren is ook 
deze versie van de gripper ontworpen 
door het Rotterdamse engineeringbureau 
Temporary Works Design (TWD). 
Gijsbert Kamp, Project Manager bij 
Breman, licht toe: “De eerste twee 
grippers die Breman voor Van Oord heeft 
gebouwd, waren identiek. Zij het dat wij 
ze in spiegelbeeld hebben gebouwd. 
Het belangrijkste verschil met dit derde 
exemplaar is dat deze gripper veel 
grotere palen kan behandelen. 
Tot maximaal 11 meter in doorsnede. 
Toch is de buitenafmeting van deze 
gripper niet groter dan het vorige duo. 
Sterker nog, deze versie is zelfs iets 
kleiner. Maar wel veel zwaarder, namelijk 
640 ton. Dat komt omdat de materialen 
die wij ditmaal gebruikt hebben, zoals 
staalsoort en cilinders, zwaarder zijn.” 

Uitdaging
Een Monopile Gripper Frame houdt de te 
plaatsen fundaties op de juiste plaats en 
onder de juiste hoek tijdens het heien 
van de palen. Wat de derde gripper voor 
Van Oord uniek maakt, is het feit dat 
deze is opgebouwd uit twee onderdelen: 
de hamer en de gripper. De gripper is 
door middel van geleidingswielen in 
staat de fundatiepaal op de juiste plek 
te houden tijdens het heien. Voor 
opslag van de hamer is een speciaal 
hamerplatform gebouwd dat uiteindelijk 
definitief boven de gripper wordt 
geplaatst. Het is dus een gripper met 
opslagcapaciteit. Om het geluid van 
het heien te dempen is het frame tevens 
uitgerust met een geluiddempende 
box die om de te heien fundatiepaal 
geplaatst wordt tijdens het heien. 

“Tijd en de zware gewichten waren onze 
grootste uitdaging bij dit project,” vertelt 
Kamp. “Maar,” vult hij aan, “vanwege 
onze langdurige relatie met Van Oord 
hebben wij ook mogen meedenken 
tijdens het ontwerpproces van de gripper 
om te kijken of een en ander ook 
productietechnisch haalbaar zou zijn. 
Onze betrokkenheid in het voortraject 
heeft er zeker toe bijgedragen dat de 
productie binnen de gestelde termijn kan 
worden gerealiseerd. Breman kreeg de 
opdracht begin september vorig jaar en 
aanvang oktober is met de daadwerkelijke 
bouw gestart. Vanwege de zware 
gewichten hebben we voor dit project 
veel geassembleerd moeten doen. 
Dus in verschillende delen bouwen, 
machineren, assembleren en lassen. 

BREMAN MACHINERY LEVERT DERDE GRIPPER FRAME AAN VAN OORD

Tijd en zware 
gewichten 
waren grote 
uitdaging 

Aanvang april van dit jaar was het zover. In de haven van IJmuiden nam 

opdrachtgever Van Oord officieel het derde Monopile Gripper Frame af 

dat Breman Machinery uit Genemuiden voor deze maritieme onderneming 

heeft gebouwd. Het frame dat inclusief een apart gebouwd hamerplatform 

een afmeting heeft van 23 x 12 x 14 meter en een totaalgewicht van 900 ton, 

wordt gebruikt bij de plaatsing van windmolenfundaties op zee. 
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'Onze betrokkenheid in het voortraject heeft er zeker toe bijgedragen 

dat de productie binnen de gestelde termijn kan worden gerealiseerd.'    

         Gijsbert Kamp, Project Manager Breman



pijpleiding te gaan installeren. Super 
interessant en ontzettend leerzaam.” 
Helaas zette in die periode net de daling 
van de olieprijs in met als gevolg dat het 
aantal freelance opdrachten wereldwijd 
snel verminderde. Voor Niels Noordeloos 
het sein om zijn focus te verleggen 
richting windindustrie. Want met zijn 
‘fossiele’ werkervaring zag hij in de 
renewables een redelijk trefzekere 
toekomst. “De transitie van olie en 
gas naar offshore wind is niet meer te 
stoppen. De komende jaren gaat er 
heel veel gebeuren, vooral in Duitsland, 
Engeland en Denemarken en niet te 
vergeten Nederland. Er zijn meer dan 
voldoende kansen. Ik ben daarom 
volop gaan netwerken op een aantal 
windbeurzen in Europa. Die inspanning 
resulteerde al snel in een opdracht van 
het toenmalige Ballast Nedam Energie.” 
Niels werd als freelancer aangesteld als  
project manager bij subsea werkzaamheden 
op een aantal windparken. Projecten 
die hij van A tot Z uitvoerde, inclusief 
de voorbereiding, inkoop en inhuren van 
materialen en afsluiten van contracten 
met toeleveranciers. Uiteraard was hij 
ook offshore te vinden om al het werk
 in goede banen te leiden. Toen Deutsche 
Windtechnik de werkzaamheden van 
Ballast Nedam overnam, werd ook het 
contract met OPS gecontinueerd.

Uitdaging
“Ik ben een manager die houdt van 
gestructureerd werken, een goede 
werkvoorbereiding, efficiency en een 
transparante en veilige uitvoering,” 
vervolgt Noordeloos. “Binnen de olie- 

“Ik vind het prachtig om samen met 
mijn partners creatieve, technische 
oplossingen te bedenken waarmee in 
samenhang met de beschikbare middelen 
offshore projecten met succes kunnen 
worden uitgevoerd,” vertelt Noordeloos 
in zijn kantoor te Den Helder. Van jongs 
af aan heeft hij de ambitie gehad om zelf 
te ondernemen en hij vindt het geweldig. 
Veelvuldig gebruikt hij de uitdrukking 
‘ontzorgen’, maar beseft dat het een 
modewoord is. “In principe is het wel de 
vlag die de lading dekt, maar ik weet er 
zo gauw geen synoniem voor,” beaamt 
hij. “Als dienstverlener bieden wij onze 
klanten efficiënte, duurzame en 
kostenbesparende oplossingen op 
operationeel, tactisch en strategisch 
gebied. Zij kunnen zich blijven focussen 
op hun core business, wij doen de rest.” 

Zelfstandig
Als man van de praktijk schudt 
Noordeloos moeiteloos enige 
voorbeelden uit zijn mouw waarop 
voor de nog jonge windindustrie stellig 
voordeel te behalen valt. Anders dan 
zijn leeftijd doet vermoeden, beschikt hij 
over een flinke portie offshore ervaring, 
zowel in de olie-, gas- als windsector. 
Niels is een man met helikoptervisie en 
een creatieve detaillist tegelijk. “OPS is 
een joint venture geïnitieerd vanuit de 
deelnemende bedrijven met diverse 
achtergronden, maar met één en 
dezelfde gemene deler, namelijk anders 
ondernemen door het bundelen van 
krachten te land, ter zee en in de lucht. 
Wij zijn ondernemers met lef, die het 
aandurven om offshore gezamenlijk 
omvangrijke en complexe projecten 
uit te voeren. Na mijn studie HTS Civiele 
techniek, richting Waterbouwkunde, 
ben ik gaan werken in de olie- en 
gasindustrie. Onder meer bij Gaz de 
France, Bluestream, Peterson en 
Heerema Marine Contractors. Voor 
laatstgenoemde heb ik een aantal jaren 
als field engineer in onder meer Australië 
en Indonesië gezeten.” Zijn prestaties 
bleven niet onopgemerkt, want grote 
internationale contractors begonnen 
ook aan hem te trekken. Ze wilden graag 
op freelance basis gebruik maken van 
zijn ervaring als project manager en 
het werken met duikers en ROVs. 
“Dat signaal was voor mij het moment 
om de stoute schoenen aan te trekken 
en mijzelf als zelfstandige onder de naam 
Offshore Project Support in te schrijven 
bij de Kamer van Koophandel. Mijn 
eerste opdracht kwam van Technip 
Norge. Ik moest offshore in Noorwegen 
een kabellegproject uitvoeren. Toen die 
klus met succes geklaard was, werd ik 
door hetzelfde bedrijf ingehuurd om 
offshore op 150 meter diepte een 

en gassector werd mijn strakke werkwijze 
alom geaccepteerd en gewaardeerd, 
maar ik geef toe dat ik bij mijn intrede 
in de windsector aanvankelijk van de 
ene verbazing in de andere viel. 
Windparkeigenaren hielden zich 
krampachtig vast aan regelgeving en 
toepassingen die in het geheel niet waren 
toegespitst op offshore werkzaamheden. 
En er werd niet altijd praktisch gedacht. 
Zo ontdekte ik dat met regelmaat 
verschillende bootjes tegelijkertijd naar 
hetzelfde park voeren met een beperkt 
aantal mensen erop. Ik dacht toen: dit 
moet slimmer kunnen! De windindustrie is 
bezig groene energie op te wekken, maar 
tegelijkertijd laat zij volkomen onnodig 
een behoorlijke hoeveelheid brandstof 
verbranden. Waarom komt niemandop 
het risico verlagende idee om met één 
en hetzelfde bootje verschillende 
werkzaamheden tegelijkertijd uit te 
voeren. Bijvoorbeeld het tegelijkertijd 
inspecteren van een fundatiepaal onder 
en boven water. Mijn conclusie was dat 
het bewustzijn van de mensen actief 
binnen de windsector moest worden 
aangepast. Daarom ben ik gaan sparren 
met Kees Visser van DHAS en Wim 
Schouwenaar van DHSS. Twee mannen 
die niet vies zijn van pionieren en hun nek 
durven uitsteken. Wim is een spin in het 
web als het gaat om logistieke activiteiten 
van mensen en materiaal, Kees voert 
met zijn volledig gecertificeerd bedrijf 
drone-inspecties uit. Met zijn ‘oogjes 
in de lucht’ kan hij veel voordeliger 
inspecties uitvoeren dan mensen via 
steigers omhoog te laten klimmen 
of via Rope Access.” 

DIENSTVERLENING DIENSTVERLENING

NIELS NOORDELOOS VAN SAMENWERKINGSVERBAND OPS UIT DEN HELDER:

'Wij opereren te land,  
ter zee en in de lucht'
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Een gepassioneerd, scherpzinnig maar 

vooral prettig mens. Dat waren de 

eerste woorden die ik opschreef na 

het interview met de 34-jarige 

Niels Noordeloos uit Julianadorp. 

Een ondernemende waterbouwer 

die geen uitdaging uit de weg gaat 

en sedert september vorig jaar de 

dagelijkse leiding heeft over Offshore 

Project Support (OPS), een joint 

venture bestaande uit Den Helder 

Support Service (DHSS), Den Helder 

Aircraft Systems (DHAS), Glomar 

Offshore en GEOxyz. Door de 

specialismen van deze bedrijven 

samen te voegen in één pakket kan 

OPS opdrachtgevers uit de offshore 

energiesector zowel onder als boven 

water van dienst zijn op het gebied 

van inspectie en het uitvoeren van 

beheersbare onderhoudsprocessen. 



van 160.000 huishoudens. Met de ‘Geo 
Surveyor 3’ van GEOxyz is de diepte 
gemeten van de kabels. 

Een tweede opdracht die inmiddels door 
OPS wordt voorbereid betreft een 
bladinspectie met behulp van een drone. 
MHI Vestas in deze is de klant en het 
betrof een on shore fundatiepaal nabij 
Esbjerg in Denemarken. Noordeloos: 
“Eind vorig jaar heb ik bij MHI Vestas een 
voordracht gehouden over inspecties met 
een drone. En partner Kees Visser van 
Den Helder Aircraft Systems heeft toen 
een demonstratie verzorgd. Het resultaat 
van die gezamenlijke inspanning was dat 
OPS de opdracht kreeg, die inmiddels 
door de piloten van DHAS wordt 
voorbereid op onder meer de benodigde 
lokale vergunningen. Om het werk te 
mogen uitvoeren moeten de Nederlandse 
piloten eerst nog een verplicht drone 
bewijs halen dat alleen geldt voor 
Denemarken. Dit was een land specifieke 
eis en omdat de betreffende cursus alleen 
in de Deense taal wordt gegeven, moest 
er van de leerstof eerst een Engelse 
vertaling worden gemaakt. Kees Visser 
heeft dit allemaal zelf geregeld. 

Projecten
De uitdaging van Niels Noordeloos zit 
vooral in het vroegtijdig aan tafel komen 
te zitten bij een klant. Om gezamenlijk de 
efficiencyslag te zoeken en te realiseren. 
Dat het hem gelukt is deze meerwaarde 
vooralsnog helder en duidelijk te 
communiceren, blijkt uit het gegeven 
dat hij sedert september vorig jaar reeds 
een aantal waardevolle brainstormsessies 
met grote internationale partijen uit de 
windsector heeft gehad. Als onafhankelijke 
buitenstaander wordt hem dan gevraagd 
oplossingen aan te dragen die leiden tot 
een kostenreductie op allerlei gebied. 
“Wij zijn momenteel in overleg met een 
aantal gerenommeerde partijen. Het kost 
tijd om alle neuzen in dezelfde richting te 
krijgen, maar we zijn uiterst hoopvol 
gestemd,” geeft een super gemotiveerde 
Noordeloos aan. De eerste daadwerkelijke 
opdracht die OPS in de wacht sleepte, was 
afkomstig van Deutsche Windtechnik. 
Het betrof het uitvoeren van een survey 
nabij het nearshore Windpark 
Westermeerwind in het IJsselmeer. 
Het park telt 48 Siemens windturbines die 
een hoeveelheid energie opwekken die 
vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik 

MHI Vestas heeft zich nergens zorgen 
over hoeven maken. Aanvang maart 
hebben de piloten de cursus met goed 
gevolg doorlopen.” 

Toekomst
Niel Noordeloos tot slot: “Wat mij de 
afgelopen maanden overduidelijk is 
geworden, is dat samenwerken steeds 
meer de toekomst wordt. Er is behoefte 
aan professionele bedrijven met een 
ruime expertise. Zeker op het gebied 
van onderhoud en inspectie bij 
windparken. OPS staat open voor 
andere gecertificeerde partijen die 
ons dienstenpallet kunnen aanvullen. 
De verbeterslag die binnen de 
windindustrie plaats vindt, gaat 
ontzettend snel. Parkeigenaren stellen 
zich uiterst leergierig op. Ik zie dan ook 
volop kansen. Tegelijkertijd ben ik ook 
heel realistisch. Als OPS moeten we eerst 
aantonen dat wat we bepleiten ook in 
de praktijk daadwerkelijk zo werkt. 
De eerste stappen zijn daartoe met 
succes gezet. De interesse in onze 
dienstverlening is goed. De markt 
gelooft in het OPS-concept. 
Nu moeten we het gaan waarmaken!” 

DIENSTVERLENING DIENSTVERLENING

Samenwerken
Zelf investeren leek Niels Noordeloos in 
deze geen slimme zet en dus ging hij op 
zoek naar een vorm van partnerschap, 
gebaseerd op een samenbundeling van 
verschillende disciplines op het gebied 
van onderhoud en inspectie. Toen hij 
zijn concept presenteerde bij Visser en 
Schouwenaar stonden deze  direct open 
voor het totaalpakket dat Noordeloos 
voorstelde. Project management, kleine 
en grote schepen, helikopter operaties, 
logistiek, drone inspecties en rope access 
activiteiten. Vervolgens is contact 
gezocht met Klaas Weij van rederij 
Glomar Offshore uit Den Helder en 
met Patrick Reijntjes van het Belgische 
geotechnische en geofysische 
surveybedrijf GEOxyz. Glomar beschikt 
over een uitgebreide vloot van offshore 
support schepen waaronder de in 2015 
gebouwde ‘Glomar Wave’, een DP2 
schip met duikfaciliteiten aan boord, 
terwijl GEOxyz offshore metingen 
verricht met een vloot van kleinere 
schepen. Voor inspectiewerkzaamheden 
beschikken beide ondernemingen over 
ROVs. Ook zij keken op dat moment 
reeds met een schuin oog naar de 

windsector. Voor hen was het dus 
geen moeilijke beslissing om deel 
uit te gaan maken van het beoogde 
samenwerkingsverband. Na onderling 
overleg werd besloten de joint venture 
onder de naam Offshore Project Support 
in de markt te zetten als verzamelorganisatie 
van kwalitatief goede mensen, 
hoogwaardige apparatuur, geschikte 
vaartuigen en transparante procedures. 
Zo gezegd, zo gedaan. Op 1 september 
2016 werd de launch van OPS 
wereldkundig gemaakt.

Vertrouwen
Noordeloos: “In een nutshell komt het 
erop neer dat als OPS een windproject 
binnenhaalt er, afhankelijk van de 
werkzaamheden, een schip uit het 
consortium wordt gekozen om naar 
een offshore park te varen. Vanaf het 
bewuste schip kan dan een drone 
worden opgelaten voor het uitvoeren 
van een inspectie boven water en 
tegelijkertijd een ROV worden ingezet 
om het gedeelte van een fundatiepaal 
onder water te inspecteren. Zijn de ROV 
en de drone weer terug aan dek, 
dan gaan we naar de volgende paal. 

Afhankelijk van de omvang van een 
project zetten we een klein surveyvaartuig 
in of een groot DPI of II schip. Het 
voordeel van een groter vaartuig is dat 
er aan boord geslapen kan worden 
indien combined services moeten worden 
uitgevoerd over een langere periode; 
het voordeel van kleine schepen is dat er, 
in het kader van efficiency, ook gemakkelijk 
mensen mee kunnen worden overgezet 
op windmolens. Is die transfer uitgevoerd 
dan gaan we met hetzelfde schip en met 
behulp van geavanceerde apparatuur 
bijvoorbeeld de bodemgesteldheid 
van het veld onderzoeken.
Tegen het einde van de dag halen we de 
mensen weer van de windmolen af en 
keren we terug naar de haven. In principe 
brengen wij alles op, rond en in de bodem 
in beeld.  Efficiënt en kostenbesparend. 
Juist daar ligt de kracht van OPS. Wij 
bieden een scala aan werkzaamheden, 
toch is er voor de klant maar één 
aanspreekpunt en tekent hij maar één 
contract. Blijkt uit een inspectie dat er 
een probleem is dan kunnen wij snel 
schakelen om dat probleem op te lossen. 
Het hebben van vertrouwen in elkaar, 
speelt hierbij een doorslaggevende rol.”
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'Als dienstverlener bieden wij 

onze klanten efficiënte, duurzame 

en kostenbesparende oplossingen 

op operationeel, tactisch en 

strategisch gebied.'

Niels Noordeloos, Offshore Project Support (OPS)

'De windindustrie is bezig groene energie op 

te wekken, maar tegelijkertijd laat zij volkomen 

onnodig een behoorlijke hoeveelheid brandstof 

verbranden.'

Niels Noordeloos, Offshore Project Support (OPS)



WIND ENERGY

This so-called ‘North Sea Wind Power 
Hub’ has the potential to supply 70 to 
100 million Europeans with renewable 
energy by 2050.

This important step towards a broad 
consortium was taken in the presence 
of the European Commissioner for  
an Energy Union, Maroš Šefčovič.  
Mel Kroon, CEO of TenneT, and Torben 
Glar Nielsen, CTO of Energinet, signed  
an agreement aimed at investigating  
the feasibility of one or more  
‘Power Link Islands’.

The idea is to create a large connection 
point for thousands of future offshore 
wind turbines. A North Sea Wind Power 
Hub project at a location with shallow 
waters and optimal wind conditions 
could make the energy transition both 
feasible and affordable for European 
consumers.

TenneT CEO Mel Kroon commented: 
“This cooperation with Energinet is an 
invitation to TSOs from North Sea 
countries as well as other infrastructure 
companies to join the initiative. The 
ultimate goal is to build a solid coalition 
of companies that will make the 
European energy transition feasible and 
affordable.”

“Building one or more artificial islands  
in the middle of the North Sea sounds 
like a science fiction project, but it could 
actually be a very efficient and affordable 
way for the North Sea countries to meet 
the future demand for more renewable 
electricity,” said Torben Glar Nielsen,  
CTO of Energinet.

A North Sea Wind Power Hub at a location 
like Dogger Bank has many advantages:

•  Shallow waters and optimal wind 
conditions for offshore wind farms

•  The plan has great potential for  
large-scale wind energy generation:  
a total capacity of possibly 70,000 MW 
to 100,000 MW could be connected  
to one or more Power Link Islands.  
In fact, a Power Link Island will create 
near-shore connections and reduce 
costs at offshore locations.

•  The generated wind energy can  
be distributed and transmitted via 
direct-current connections to all 
countries bordering the North Sea: the 
Netherlands, Denmark, Germany, the 
United Kingdom, Norway and Belgium.

•  Transmission cables will simultaneously 
function as interconnectors between 
the energy markets of the 
aforementioned countries. Besides 
transmitting wind power to the 
connected countries, these ‘wind 
connectors’ will enable the countries  
to trade electricity.

TenneT and Energinet (as well as any 
other parties that want to join) will spend 
a few years on investigating the details 
and potential of one or more Power Link 
Islands. If the TSOs decide to go ahead 
with the project, a Power Link Island 
could be developed by approx. 2035.
 
In developing locations for large scale 
offshore wind and a North Sea Wind 
Power Hub the impact on marine flora 
and fauna will be taken into account  
by the cooperating parties. TenneT  
and Energinet want to emphasize  
to be in close contact with nature  
and environmental organizations.  
A first 'quick-scan' of the impact on  
flora and fauna on the Dogger Bank 
shows both opportunities as potential 
risks for animals and biodiversity.

IMPORTANT STEP

Three TSOs sign 
agreement on 
North Sea Wind 
Power Hub

TenneT TSO B.V. (Netherlands), Energinet (Denmark) and TenneT TSO GmbH (Germany) signed a trilateral 

agreement for the development of a large renewable European electricity system in the North Sea. 
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A part of the existing hull was 
replaced while other parts were 
stiffened to suit the requirements 
of the new gripper system. 
 
The old gantry crane, together with its 
foundation, was removed from the top 
of the gantry using a large crawler crane, 
enabling the yard to reach the height 
required. A new crane pedestal and 
boom rest were installed in preparation 
of the new gantry crane. Furthermore, 
Keppel Verolme prefabricated and 
installed a new sea fastening 
construction which was required 
for the vessel’s main lifting hooks. 
The access stairs & platforms on the 
gantry were also upgraded to suit 
today’s modern requirements.

The key challenge of the project was 
working at height to execute the 
modification of the hull within the 
short time period available.

The ‘Svanen’ was delivered safely and 
on time at the beginning of March. 
The refurbished heavy lift vessel will see 

FPSO
In January, FPSO ‘Armada Kraken’ was 
moored at Keppel Verolme’s quay for its 
final inspection and certification. It was 
delivered earlier by Keppel Shipyard in 
Singapore to Malaysian operator Bumi 
Armada, and left the Keppel Verolme 
yard a month later for its operational 
site in the North Sea’s Kraken field. 

Gripper
Meanwhile in the mammoth dry dock, 
an upgrade took place for the heavy lift 
vessel ‘Svanen’. Vessel owner Van Oord 
tasked Keppel Verolme to carry out the 
preparation work for the installation of 
a new pile gripper system, which would 
allow the vessel to install the new 
generation XXL monopoles for 
state-of-the-art windmills at sea. 

The main scope of this project consisted 
of a major hull modification and other 
various modifications on top of the 
110-meter high gantry. The skid 
track sections of the original gripper 
system were removed and replaced 
by heavier skid track sections. 

its gripper and crane installation carried 
out by Van Oord in another location.

After the ‘Svanen’ left the dry dock, 
the yard prepared for the dry-docking 
of the semi-submersible heavy lift 
vessel ‘Saipem 7000’. 

Upon arrival, the ‘Saipem 7000’ 
was safely moored alongside Saipem’s 
pontoon ‘S 44’ for unloading of 
deck materials. The heavy lift vessel 
subsequently docked in Keppel 
Verolme’s mammoth dry dock. 

Keppel Verolme conducted inspection 
and maintenance works for the 
underwater system of ‘Saipem 7000’, 
and overhauled the vessel’s thrusters 
in the yard’s machine shop. 

The yard’s scope of work also consisted 
of the renewing of a major part of the 
piping system to prepare the vessel for 
a Ballast Water Treatment System, as 
well as providing a new coating system for 
the hull and floaters to protect the vessel 
against corrosion and give it a fresh look.

MAINTENANCE MAINTENANCE

KEPPEL VEROLME ROTTERDAM

Numerous maintenance 
and repair jobs

Equipped with one of the largest dry 

docks in Europe and ideally located in 

Rotterdam, Keppel Verolme has been 

the yard of choice for floating 

offshore units in the region. In the 

first quarter of 2017 the yard has 

received numerous maintenance and 

repair jobs. A summary. 
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The heavy lift vessel ‘Svanen’ in the mammoth dry dock and in the background 

the FPSO ‘Armada Kraken’ moored at Keppel Verolme’s quay. The semi-submersible heavy lift vessel ‘Saipem 7000’ in Keppel Verolme’s mammoth dry dock.



O N S T R E A MO N S T R E A M
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MODIFICATION ‘AEOLUS’

The upgrade program of the ‘Aeolus’, contracted to Damen Shiprepair at Schiedam, 
will result in increased capabilities of the vessel with respect to loading capacity, 
accommodation and crane capacity. 

This is achieved by the installation of sponsons, strengthening deck, enlarged spud 
cans and a new accommodation module with helideck. Furthermore the existing 
900 tonnes crane will be replaced by a 1,600 tonnes LEC (Leg Encircling Crane). 
This capacity increase of the vessel will enable Van Oord to continue to install 
increasingly larger foundations and heavier turbines at offshore wind farms.

The work on the adjustments starts in September 2017. The upgraded vessel will 
be operational in spring 2018 and will then have the biggest heavy-lift crane in its 
class. The new crane has been ordered from Huisman, a heavy installation 
equipment specialist based in Schiedam/Rotterdam.

MOTION-COMPENSATED GANGWAY 

SMST Designers and Constructors in Drachten has been awarded a contract for 
the delivery of a motion-compensated gangway and 3D motion-compensated 
crane for Acta Marine’s new offshore construction vessel, which is being built 
at Ulstein in Norway.

SMST claims that the system will be the first of its kind and offers a complete 
solution for offshore logistics.

The system is mounted on an integrated tower including height adjustment and a lift 
for personnel and cargo. It is a complete package with an elevator and access bridge 
trolley system. The trolley allows pallets carrying cargo to be transported onto the 
elevator, which can stop at different levels to optimise the performance of the vessel.
The vessel will also be equipped with a 3D-motion-compensated crane with a lifting 
capacity of 6 tonnes. SMST describes the combination of the access system and the 
crane as a modular set-up that maximises utilisation and performance whilst focusing 
on safety and efficient transfer of cargo and personnel. It can do so in significant 
wave heights of up to 3m Hs.

NIEUW GASPRODUCTIEVELD 
NOORDZEEKUST

Tulip Oil heeft bij de gemeente 
Velsen een verzoek ingediend om 
een ‘verklaring van geen bedenkingen’ 
af te geven. De operator en Energie 
Beheer Nederland willen beginnen 
met de gaswinning uit het 419 km2 
grote gasveld Q10 op zo’n 20 
kilometer uit de kust van IJmuiden.

Eerder onderzoek heeft aangetoond 
dat zich op de bewuste locatie een 
gasbel bevindt van enkele miljarden 
kubieke meters. De IJmuider Courant 
van 30 maart 2017 bericht dat het 
gasveld wordt ontsloten via een 
leiding, die aan land komt bij 
Tata Steel (Hoogovens).

Voor deze leiding en installatie is 
nu een vergunning aangevraagd. 
De uiteindelijke investeringsbeslissing 
wordt genomen nadat alle 
vergunningen verleend zijn.

STERLING RESOURCES TO 
SELL UK UNIT TO ONE

Canadian energy company Sterling 
Resources is selling its UK operating 
subsidiary to Oranje-Nassau Energie 
B.V. (ONE), for $113 million. 

In the UK North Sea, the company 
has interests in the Cladhan, Breagh, 
and Niadar fields.

According to Sterling, ONE will acquire 
SRUK for an amount equal to $163 
million, less: (a) amounts necessary to 
redeem the outstanding $40 million 
principal amount of bonds issued by 
SRUK; (b) amounts necessary to cancel 
the super senior revolving credit facility 
entered into by SRUK, SRUK Holdings 
and the company with a syndicate 
of lenders; and (c) certain completion 
adjustments based on actual change 
of control and interim period costs 
relative to targeted amounts.

NIEUWSTE GENERATIE OFFSHORE INSTALLATIESCHIP 

Het Belgische DEME heeft bij de Chinese werf Cosco een offshore installatieschip 
besteld. De ‘Orion’ zal een ongeëvenaarde combinatie bieden van buitengewone 
transport- en laadcapaciteit, indrukwekkende hijshoogte en groene technologie. 
Het schip wordt geleverd in 2019.

GeoSea, een dochtermaatschappij van DEME, zal de ‘Orion’ inzetten voor  
de bouw van de grootste offshore windparken, voor de olie- en gasindustrie, 
en om offshore installaties te ontmantelen.

‘Orion’ zal een totaal geïnstalleerd vermogen hebben van 44.180 kW en een 
hightech hijskraan die 3.000 ton op meer dan 50 meter hoog kan hijsen. 
De ladingen kunnen worden gehesen tot op een ongeëvenaarde hoogte van 
ruim 170 m. Er wordt zoveel mogelijk dekruimte voorzien voor een buitengewone 
transport- en laadcapaciteit. Het schip kan de zwaarste monopiles, jackets, 
windturbineonderdelen en structuren in één keer vervoeren. Met deze ongeziene 
combinatie van hoge laad- en hijscapaciteit, kan de ‘Orion’ de enorme 
multi-megawatt windturbines van de volgende generatie vervoeren en installeren.

 
Op de 216,5 meter lange ‘Orion’ is plaats voor een 131-koppige bemanning.

LEVERING EERSTE KRAAN DOOR HUISMAN BRAZILIË

Huisman heeft de eerste kraan geleverd die volledig is geconstrueerd en getest 
bij haar productiefaciliteit in Navegantes, Santa Catarina, Brazilië. 

Deze 50mt (dek) Knuckle Boom Kraan is de eerste van een set van twee 50mt (dek) 
Knuckle Boom Kranen voor DOF/Technip’s schepen 'Skandi Olinda' en 'Skandi Recife' 
die momenteel worden gebouwd bij de Braziliaanse scheepswerf VARD Promar.
Deze 50mt kranen (naar een ontwerp van SMST) zijn volledig geconstrueerd en 
getest bij Huisman Brazilië. In aanvulling op deze kranen levert Huisman Brazilië 
ook nog twee 50mt Subsea Knuckle Boom Kranen en twee 2,500mt ‘flex pipe 
storage baskets’ voor dezelfde DOF/Technip schepen. Huisman Schiedam zal 
de twee 340mt VLS pijplegsystemen leveren.

Levering eerste kraan door productiefaciliteit Huisman in Brazilië. 

OFFSHORE WIND 
CONFERENCE THEME  

The organization of Offshore Wind 
Conference 2017 has announced 
their theme for OWC 2017: 
Leading the way!

This theme was chosen to show the 
continuing progress of one of the 
leading forms of renewable power 
generation: offshore wind. 

OWC 2017 will focus on the 
opportunities for the offshore 
wind sector over the next ten 
years and beyond.

What will upcoming tenders offer 
the supply chain (short term)? What 
are the trends and opportunities after 
2023? While also tackling subtopics 
such as cost reduction, innovations, 
subsidy and cooperation with the oil 
and gas industries.

During the Offshore WIND 
Conference, more than 15 expert 
speakers and over 250 industry 
professionals will discuss short and 
long term issues in the industry. 

Both days plenary sessions will 
be alternated with networking 
opportunities.

OPDRACHT 44 FUNDATIES

Monopile producent SIF heeft een 
opdracht ontvangen voor de bouw 
van 44 monopiles voor het Belgische 
offshore windpark Norther. 
Opdrachtgever is Van Oord, dat 
het windpark gaat bouwen.

Het windpark, dat op 23 kilometer 
voor de Belgische kust zal verrijzen, 
bestaat uit 44 windturbines. 

Met een capaciteit van 370 megawatt 
wordt Norther het grootste offshore 
windpark van België. SIF gaat de palen 
in de tweede helft van dit jaar en in 
het begin van 2018 bouwen. 

Van Oord zal voor de bouw van het 
windpark zijn installatievaartuig 
‘Aeolus’ en kabellegschip ‘Nexus’ 
inzetten. 



NORD STREAM

The company will undertake offshore 
pipelay works for both lines in 2018 
and 2019. Allseas will use three 
pipelaying vessels: ‘Pioneering Spirit’, 
‘Solitaire’ and ‘Audacia’.

The utilisation of the dynamically-
positioned pipelay vessels, which are able 
to carry out precise manoeuvring without 
anchors, should ensure additional 
environmental protection and safety 
in the congested Baltic Sea. Allseas’ 
‘Solitaire’ previously laid parts of the Nord 
Stream pipeline in the Gulf of Finland.

The contract to be signed within the next 
days follows the letter of intent agreed 

between both parties last December. 
Other tenders including the near-shore 
pipelay tenders in Russia and Germany 
are ongoing.

Henning Kothe, Chief Project Officer 
of Nord Stream 2 AG said: 
“This is another key milestone for 
Nord Stream 2. I am pleased that we 
have secured the necessary pipelay 
capacity for the project in the highly 
specialised offshore pipelay market. 
Following the award decisions in 2016 
for pipe supply and for coating & 
logistics, we now have the major 
contracts in place to complete the 
project on schedule.”

The Nord Stream 2 project is proceeding 
as planned, including engineering, 
procurement, surveys, environmental 
impact assessments and permitting. 
Pipe production at three pipemills is 
ongoing, with a total of 480 km of pipes 
to be produced by the end of Q1 2017. 
Some 45,000 km of seabed have been 
covered by various survey vessels along 
the route corridor to ensure the safe 
installation and operation of the pipeline, 
with minimum environmental impacts. 
Altogether around 200 companies 
from 20 countries are involved in 
implementation of the Nord Stream 
2 project for Europe’s long-term 
security of supply.

ALLSEAS WILL USE THREE VESSELS

Nord Stream 2 awards 
pipelay contract 

Following an international tender process, Nord Stream 2 AG have awarded a contract for offshore pipelay of the 

Nord Stream 2 natural gas pipeline through the Baltic Sea to Allseas. 

O F F S H O R E  V I S I E    2  /  2 0 1 722

Allseas’ ‘Solitaire’ previously laid parts of the Nord Stream pipeline in the Gulf of Finland.

OFFSHORE WIND

MARINE ENERGY

OIL & GAS

Created and produced by

Supported by Platinum Sponsor

Offshore Energy attracts a global audience of more than 12,000 offshore energy industry professionals. 

The three-day event, features an exhibition where over 650 companies will showcase their products 

and services. The accompanying conference addresses current and future issues in the offshore 

industry, covering developments in oil & gas, offshore wind and marine energy. See you in Amsterdam!

Book your 
stand now
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UNIQUE 3D MOTION COMPENSATED DRILL RIG 

Barge Master provided a new solution for subsea drilling for offshore wind farm 
construction from a floating barge. 

Something that has never been done before and not been possible without Barge 
Masters 3D motion compensation platform. The new 3D compensated drill rig has 
been used recently for WTG  foundation installation by Boskalis.

Large water depths, challenging soil conditions and an environmentally sensitive 
seabed made a floating solution the preferred option for the drilling operation. 
A team of engineers from Boskalis, DDC and Barge Master developed a modular 
set up for this delicate subsea drilling job. The modular solution consists of a 
standard barge outfitted with a Barge Masters T700 motion compensation platform. 
The stabilized platform accommodates a drill rig, extended over the aft of the 
barge, and a crawler crane. The entire setup was mobilized within 2 weeks.

By compensating the 3D motions of the barge the drill rig operations could continue 
throughout the winter irrespective of waves and swell. The 70mT weighing drill bit 
was precisely lowered and positioned by the 3D compensated crawler crane, swing 
of the drill and drill pipe were completely eliminated. The motion compensated 
drilling platform and subsea drill made this 24/7 non-stop drilling operation very 
cost efficient and above all safe!

“This operation is a perfect example of the maturity that motion compensation 
technology has reached. Our systems can operate  24/7 non-stop without a single 
hitch,” Martijn Koppert, CEO of Barge Master.

The successful execution of this project once again shows the added value and 
versatility of Barge Master’s motion compensation systems. Other applications of 
the BM-T700 are safe and efficient lifting to and from offshore structures, for 
instance for the decommissioning of oil & gas platforms, furthermore the system 
can be used as well work overs, plug and abandonment works and as a supply 
platform, where turbine components are continuously supplied to an installation 
Jack Up offshore. The modular BM-T700 system can be mobilized on any kind of 
vessel, and is efficiently transported around the globe in a containerized way.

INTER-ARRAY CABLING 
CONTRACT 

VBMS has been awarded an inter-array 
cabling contract with a value of 
approximately EUR 80 million for the 
500 MW EnBW Hohe See Offshore 
Wind Farm. 

The contract includes the supply, 
installation and burial as well as 
termination and testing of seventy 
nine (79) 33kV inter-array cables. 
The project execution will commence 
in 2017 with cable installation activities 
scheduled for 2018 and 2019.
Arno van Poppel, Managing Director 
VBMS said: “The conclusion of this 
contract for the largest offshore wind 
project in Germany to date, is a great 
achievement. Being able to offer EnBW 
an integrated cabling solution is an 
important step in further reducing 
the cost of renewable energy.”

The Hohe See offshore wind farm is 
situated approximately 90 kilometers 
north of the island of Borkum in the 
German North Sea. The project will 
cover an area of around 40 square 
kilometers with water depths of up 
to 40 meters.

DAMEN EN KEPPEL BEREIKEN OVEREENSTEMMING 
OVER OVERNAME KEPPEL VEROLME

Damen Shipyards Group heeft een overeenkomst met Keppel Offshore & Marine 
bereikt voor de overname van de Keppel Verolme werf in de Rotterdamse Botlek.

Met de overname van de Verolme werf versterkt Damen zijn reparatie- en 
conversie-activiteiten in de regionale scheepsreparatie en -conversie markt. 
De Verolme werf is sinds 1957 actief in het Botlek gebied in de haven van Rotterdam. 
De werf heeft drie gegraven dokken, een kadecapaciteit van meer dan 1800 meter 
en circa 250 personeelsleden. Het grootste dok is 90 meter breed en 405 meter lang, 
deze faciliteit geeft Damen de capaciteit om de grootste maritieme objecten te 
kunnen dokken. Het dok van Damen Shiprepair Rotterdam (46 meter breed bij 
307 meter lang) is op dit moment het grootste dok binnen Damen in Nederland. 
Damen gaat met de huidige personele bezetting van de Verolme werf de activiteiten 
in de Botlek voortzetten. 

Met de Verolme werf, heeft Damen vier grote reparatiewerven in de nabijheid van 
de Rotterdamse haven. Twee in Rotterdam, een in Vlissingen en een in Amsterdam. 
De werven zullen nauw samenwerken en van elkaars expertise gebruikmaken. 
Daarnaast zullen zij de synergievoordelen verder ontwikkelen en gezamenlijk 
optrekken richting de markt en daardoor efficiënter en concurrerender zijn.
Op 10 april 2017 is melding gemaakt van het voornemen tot overname bij de 
Nederlandse Autoriteit voor Consument en Markt. Het doel is om tegen het 
einde van het tweede kwartaal de finale overeenkomst te sluiten.

HEATING AND AIR CON 
FOR SUBSTATION

Heinen & Hopman is to fabricate and 
install the heating, ventilation and air 
conditioning (HVAC) system for the 
offshore substation for Dong Energy’s 
450MW Borkum Riffgrund 2 wind 
farm in the German North Sea.
Heinen & Hopman has been hired 
by fellow Dutch outfit HSM Offshore, 
which has the EPC contract to 
build the high voltage AC 
transformer platform.

The HVAC contract involves the 
supply of the dehumidification, 
ventilation and heating and cooling 
systems, as well as the control 
systems. The substation is 
scheduled for delivery in 2018.
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SMEED-  EN GIETWERK

“Doel is: zowel onze klanten alsook onze 
vaste toeleveranciers in het buitenland 
te ondersteunen met onze expertise op 
het gebied van gespecialiseerd smeed- 
en gietwerk,” aldus Robert Heester.“
Met deze investering hebben we nu een 
teken- en 3D engineeringspakket in huis 
waarmee we de digitaal aangeleverde 
informatie kunnen analyseren, 
controleren en verder uitwerken. 
Vaak krijgen we 2D-tekeningen of 
3D-modellen aangeleverd waarop 
alleen het eindbewerkte product wordt 
weergegeven. Aan ons dan de taak om 
een ontwerp te maken voor het ruwe 
giet- of smeedproduct, zodat het met 
de juiste materiaaltoeslagen en 
procesparameters gegoten of gesmeed 
kan worden. Met onze expertise kunnen 
we dan als intermediair de klant en 
toeleverancier over en weer adviseren 
omtrent de maakbaarheid en de 
kostenfactor”.

Kennis inbrengen
Ook Hans ten Hoove, medewerker en 
technisch specialist bij Formaco, is er 
van overtuigd dat er met behulp van 
dit programma grote voordelen en 
kostenbesparingen te behalen zijn, 

zowel voor de klant alsook voor de 
toeleverancier: “Wij kunnen hiermede 
nog beter onze jarenlange ervaring en 
kennis in het project brengen. Vaak 
worden de verschillende bewerkingen 
aan een product gesplitst. De gieterij 
c.q. smederij heeft tenslotte een andere 
tekening nodig dan de draaier of de 
frezer. Vooral specifieke kennis van 
het product uit vaak hoogwaardige 
materialen, ervaring op het gebied 
van gieten en smeden waarbij de juiste 
materiaaltoeslagen moeten worden 
bepaald, én uitgebreide expertise in het 
bewerken, is van essentieel belang om 
een optimaal product te kunnen leveren 
naar specificaties van de opdrachtgever”.

SolidWorks
Robert Heester: “Wij zitten als leverancier 
in een heel specifieke markt: het 
toeleveren van high-tech volumineuze 
giet- en smeedwerkproducten, al dan 
niet bewerkt, aan de scheepsbouw, 
offshore en machinebouw in de Benelux 
en Engeland. De eisen in deze sectoren 
liggen extreem hoog; alleen de allerbeste 
toeleveranciers komen hiervoor in 
aanmerking. Voor een betere 
communicatie en een ruimtelijker inzicht 

tussen ons, onze klanten en onze vaste 
toeleveranciers hebben we dit pakket 
aangeschaft. De voordelen van 
SolidWorks zijn legio: het maken van 
3D-modellen en 2D-tekeningen voor 
bijvoorbeeld complexe en volumineuze 
halffabricaten, tijdsbesparing door 
automatisch tekeningen en stuklijsten 
te genereren, geavanceerde animatie 
en fotorealistische weergave, volledig 
geïntegreerde controle voor ‘Design 
for Manufacturing (DMF), ingebouwde 
kostenraming voor een snelle en exacte 
kostprijsbepaling, functionaliteit 
voor bestandsbeheer en een meer 
gestroomlijnde communicatie en 
samenwerking tussen onze partners 
en klanten. Daarnaast hebben we 
nu bijvoorbeeld ook de mogelijkheid 
om bestaande constructietekeningen 
om te zetten naar giet- of smeedwerk 
teneinde besparingen te realiseren. 
Ook ‘reverse engineering’ is mogelijk, 
waarbij bestaande producten worden 
ingescand, zodat er een 3D-model of 
2D-tekening van kan worden gemaakt. 
Al met al een enorme winst, waar 
onze toeleveranciers, maar zeker 
onze klanten, hun voordeel mee 
kunnen behalen.”

ONGEBRUIKELIJKE INVESTERING FORMACO FORGINGS & CASTINGS 

Aanschaf 3D CAD 

Ofschoon het in het algemeen voor een importeur 

van zwaar smeed- en gietwerk een ongebruikelijke 

investering lijkt, is het voor ing. Robert Heester, 

directeur van Formaco forgings & castings een 

logische stap: de aanschaf van het 3D CAD 

programma SolidWorks 2017. 

Hij is daarmee een van de weinige 

vooruitstrevende importeurs/intermediairs 

in de Benelux met een dergelijk programma.

Pomphuis getekend door SolidWorks 2017.



CLAIMS

De olieprijs is het laatste kwartaal van 
2016 gestegen tot rond de USD 55 
per vat, komende van een record laag 
niveau van USD 27 per vat eerder dat 
jaar. De gevolgen van die extreem 
lage olieprijs hebben zich in diverse 
olieproducerende landen laten gelden 
in een toename van overheidsschulden 
en faillissementen. Hierdoor zijn 
ook afnemers van Nederlandse 
klanten geraakt, waardoor zij in 
betalingsproblemen werden gebracht. 
Het gaat dan vooral om afnemers in 
Saoedi-Arabië en Dubai, waar het 
aantal schade-uitkeringen toenam met 
respectievelijk 400 en 140 procent. Ook 
in Qatar en Koeweit werden bedrijven 
hard geraakt door de lage olieprijs. 
In Europa keerde Atradius vier keer 
vaker uit op kredietverzekeringsclaims 
die zij ontving op afnemers in 
olieproducent Noorwegen.

Dynamiek 
Hoewel alle genoemde landen 
negatieve effecten ondervinden van 
de lage olieprijs, verschilt de mate 
waarin zij deze kunnen opvangen. 
Saoedi-Arabië heeft enorme financiële 
buffers, maar is ook voor 76 procent 
van zijn export afhankelijk van olie, 
waarmee het circa 60 procent van 
de overheidsinkomsten verdient. 
De lage olieprijs zorgde hier in 2016 
voor een overheidstekort dat boven 
de 12 procent uitkwam. Dubai heeft 
een vrij gediversifieerde economie, 
maar de olieprijs gecombineerd met 
regionale achteruitgang schaden de 
inkomsten uit het toerisme en het 

investeerderssentiment. Bahrein is 
uiterst kwetsbaar voor olieprijzen, 
maar kent een relatief goed 
gediversifieerde economie. Grote 
investeringen in infrastructuurprojecten 
ondersteunden de economische groei 
in 2016. Dat verklaart wellicht dat 
Atradius hier in plaats van een 
toename, een afname van het aantal 
kredietverzekeringsclaims noteerde. 
Noorwegen liet juist een stijging van 
de faillissementen zien in 2016, met 
2 procent tot 4.544. Het land kent 
daarnaast een hoge werkloosheid.

Olieprijsontwikkeling
“Ondanks dat de olieprijs enigszins is 
hersteld, verwachten we dat veel olie-

exporterende landen opnieuw een 
uitdagend jaar tegemoet gaan, wat zou 
kunnen leiden tot een verdere toename 
van de claims in 2017,” zegt John 
Lorié, hoofdeconoom van Atradius. 
“De prijs blijft onder de fiscale break-
even kosten van de meeste landen en 
de meeste olieproducenten hebben 
onvoldoende voortgang gemaakt 
in het adresseren van een te grote 
afhankelijkheid van olie voor export 
en overheidsinkomsten. Olieprijzen 
hebben een aanzienlijke invloed op 
het vaststellen van het risico van 
zakendoen in een land en met prijzen 
die zich rond de USD 56 per vat 
stabiliseren, zijn we duidelijk nog 
niet uit de problemen.”

ATRADIUS ZIET RISICO’S

Toename 
kredietverzekeringsclaims 
door lage olieprijs

Atradius - Nederlands grootste kredietverzekeraar - heeft over 2016 

aanzienlijk meer schade uitbetaald aan Nederlandse klanten met 

afnemers in olieproducerende landen dan in 2015. Dit komt mede 

door de historisch lage olieprijs, die in 2016 een dieptepunt bereikte. 

Atradius verwacht dat de olieprijzen tot 2018 stabiel zullen blijven, 

maar ziet ook een aantal belangrijke risico’s.
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John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. Organised by
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ZOEKTOCHT NAAR NIEUWE MARITIEME 
JONGERENAMBASSADEURS VAN START

Tijdens MOCE 2017, het jaarlijkse Maritime & Offshore Career Event in Rotterdam, is de zoektocht naar de 
nieuwe jongerenambassadeurs voor de maritieme sector van start gegaan. De zogenaamde Young Maritime 
Representatives (YMR’s) zullen zich een studiejaar lang onderdompelen in deze top-sector, met maar één doel 
voor ogen; jongeren interesseren voor een opleiding en baan binnen de maritieme wereld.

Peter Paul van Voorst (23 jaar) is één van de drie huidige 
jongerenambassadeurs en mocht het startsein voor de 
zoektocht geven. “Het hele ambassadeurschap gaat 
mijn verwachtingen te boven. Ik heb veel bijzondere 
momenten mogen meemaken, zoals het ontmoeten 
van de minister-president en meevliegen met een 
maritieme luchtfotograaf.” Volgens hem staat de 
maritieme sector op het punt om revolutionair te 
veranderen: “Leerlingen die op dit moment een 
maritieme opleiding kiezen, gaan daar een enorm 
belangrijke rol in spelen. Er is zoveel ruimte voor 
innovatie, vernieuwing en vergroening, dat vanuit een 
maritieme opleiding veel carrièremogelijkheden zijn.”

Enthousiaste studenten, afkomstig van maritieme 
opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau, 
kunnen in aanmerking komen voor de functie van YMR. 
De ambassadeurs worden het boegbeeld van de 
Nederlandse maritieme sector, die wereldwijd 

toonaangevend is als het gaat om innovatie, durf en 
ondernemingszin. De YMR’s gaan de diverse facetten 
van de sector zelf ontdekken door het bezoeken 
van evenementen en het bijwonen van bijzondere 
gebeurtenissen. Ze gaan ook regelmatig in gesprek 
met kopstukken uit de industrie. Buiten een kijkje 
achter de schermen, bouwen zij hiermee ook een 
krachtig netwerk op.

Geïnteresseerden die voor deze rol in aanmerking willen 
komen, kunnen zich tot vrijdag 9 juni opgeven via 
www.maritimebyholland.nl/ymr2017, de jongerensite 
van Nederland Maritiem Land. Na aanmelding wordt aan 
de studenten gevraagd om onder begeleiding een vlog 
te maken. Hiermee kunnen zij zich extra kwalificeren als 
kandidaat voor het jongerenambassadeurschap. Het 
NML PR & Communicatie Expertpanel zal zich vervolgens 
buigen over de kandidaten en haar keuze voor de nieuwe 
YMR’s bekendmaken tijdens de  Wereldhavendagen.

EERSTE STAPPEN GEZET VOOR OPRICHTING YOUNG IRO

Een jonge, enthousiaste afvaardiging van 
enkele van onze IRO leden hield onlangs 
een brainstormsessie over de oprichting 
van een Young IRO groep. 

Jan Willem van der Graaf, CEO Seaway 
Heavy Lifiting en lid van het Bestuur van IRO, 
ondersteunt de groep bij het vaststellen 
van de focus en vervolgstappen. 

Meer informatie volgt binnen afzienbare tijd!

Woensdag 19 april vond de elfde editie van de Maritime & Offshore Career 
Event (MOCE) plaats in het WTC in Rotterdam. IRO-NOGEPA was aanwezig 
met een gezamenlijke stand om het werken in de olie- en gasindustrie en 
offshore renewable industrie te promoten. 

Tijdens de beurs waar ruim 3500 studenten, starters en (young) professionals uit 
de zowel binnen als buitenland op af kwamen, vonden verschillende talkshows 
plaats op het Community Square. Eén ervan was de sessie ‘De Noordzee als 
Energiecentrale’ met Jo Peters, Secretaris Generaal Nogepa, Ernst van Zuijlen, 
Directeur TKI Wind op Zee en Berend Scheffers, Director Technology EBN in het 
discussiepanel. Daarnaast konden de bezoekers bedrijfspresentaties bezoeken. 
Chris Wijsman, Onderwijs & Arbeidsmarkt Coordinator van IRO-NOGEPA, 
gaf een presentie met als thema ‘Toekomstperspectief in de Offshore Energie’. 

Tijdens MOCE werd door Sander Vergroesen, directeur IRO, het eerste exemplaar 
van de Netherlands Suppliers Catalogue 2017 overhandigd aan Coert van Zijll 
Langhout, directeur Navingo en organisator van MOCE.

Ook tijdens MOCE werd de aftrap gegeven voor de zoektocht naar de nieuwe Young 
Maritime Representative, waarover u meer kunt lezen in (linkerpagina) artikel.

SAVE THE DATE VOOR NORTH SEA 
OFFSHORE OP 1 JUNI 2017 IN DEN HELDER

North Sea Offshore is een belangrijk event voor bedrijven uit de olie-, gas- en 
windindustrie in Nederland. Sleutelfiguren uit de sector delen hun insights 
in actuele keynotes. 

Vernieuwende bedrijven presenteren hun gedurfde keuzes en toonaangevende 
ideeën in bedrijfspresentaties en interactieve workshops. 

Het hoofdthema van NSO op 1 juni 2017 is ‘New Energy’ en de verbinding naar de 
nieuwe kansen van ‘Gas Meets Wind’. De Noordzee bevat niet alleen gas en olie, 
maar ook zon en wind. Hoe kan de energiebranche de geleidelijke transitie maken van 
fossiele winning naar duurzame energieopwekking? Welke nieuwe rol kan de offshore 
infrastructuur spelen? Tijdens North Sea Offshore bespreken we de kansen van 
‘new energy’ voor de sector!

Zie ook: http://northseaoffshore.nl/

IRO-NOGEPA AANWEZIG OP MOCE
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DEELNAME IN EEN HOLLAND 
PAVILJOEN OF AAN HANDELSMISSIES 
STAAT OPEN VOOR IRO LEDEN EN NIET-
LEDEN. BOVENSTAANDE ACTIVITEITEN 
ZULLEN ALLEEN DOORGANG VINDEN 
BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING.

HEEFT U INTERESSE IN DEELNAME
OF VRAGEN OVER: 

>  BEURZEN NEEM CONTACT OP  
MET DANIËLLE VELDMAN,  
D.VELDMAN@IRO.NL

>  HANDELSMISSIES NEEM CONTACT 
OP MET TJERK SUURENBROEK,  
T.SUURENBROEK@IRO.NL

>  CURSUSSEN NEEM CONTACT  
OP MET BARBARA VAN BUCHEM,  
B.VANBUCHEM@IRO.NL 

>  OVERIGE ZAKEN NEEM CONTACT 
OP MET IRO, VIA INFO@IRO.NL  
OF TELEFOONNUMMER 079-3411981.
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TIJD IS RIJP VOOR SAMENWERKING - 
RVO TENDER SYSTEEMINTEGRATIE NOORDZEE 

De windsector is vrij nieuw op de Noordzee. Gas- en oliebedrijven zijn er al jaren actief. 
Met de tender Systeemintegratie op de Noordzee kunnen ze succesvol samenwerken.

Vanaf 3 april t/m 23 mei a.s. is de tender open. 
De tender biedt veel commerciële kansen, zeggen 
René Peters en Bob Meijer van de Topsector Energie. 
Offshore is volop ruimte voor energie én synergie. 

"Organisaties in de gas- en oliesector en in 
windenergie kunnen dan voorstellen indienen 
om samen te werken," zegt Meijer.

Meijer hoopt op mooie voorstellen in de tender.  
Ze kunnen de energietransitie een impuls geven.  
"Wind op zee groeit. Er wordt onderzocht of je  
opgewekte windenergie kunt opslaan. Of je kunt het 
omzetten op platforms naar gas. Via de huidige pijp- 
leidingen breng je deze groene energie naar land." Peters: 
"Nederland kan zo een kennisvoorsprong opbouwen 
en nieuwe concepten ontwikkelen om te exporteren."

In nauwe samenwerking met de Dutch Energy Association (DEA) in Mexico 
heeft IRO in het Holland paviljoen op deze beurs twee plekken weten te 
bemachtigen op een toonaangevende positie (aan beide zijden van het 
Stroopwafel Station). IRO-leden kunnen met korting hun bedrijfsgegevens 
op een van de twee wandpanelen plaatsen. Kijk voor meer informatie over 
deelnamemogelijkheden op www.iro.nl/calendar of neem contact op met 
Daniëlle Veldman (Exhibitions Manager) via d.veldman@iro.nl. 

Handelsmissie
IRO onderzoekt daarnaast ook de mogelijkheden om samen met de ambassade in 
Mexico een handelsmissie in Mexico te organiseren voorafgaand aan het Mexican 
Petroleum Congres. Voor meer informatie om deel te nemen aan deze missie naar 
Mexico, kunt u contact opnemen met Tjerk Suurenbroek (Business Development 
Manager), Tel: 079-341 19 81 of t.suurenbroek@iro.nl. 

1-DAAGSE IRO CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’, 
INCLUSIEF BEZOEK AAN UNIEKE OFFSHORE EXPERIENCE

•  Cursus voor niet-technische medewerkers of nieuwkomers in de olie- en gasindustrie,  
maar ook voor mensen die producten of diensten leveren aan deze sector

• Goed en globaal inzicht in de hele upstream keten van het opsporen tot het verwerken van olie en gas
• Overzicht van het wereldwijde energievraagstuk, waaronder hernieuwbare energie
• Actieve deelname aan de Offshore Experience in het Maritiem Museum Rotterdam

Locatie: Maritiem Museum Rotterdam

Kosten
- IRO leden € 350,- excl. BTW
- Niet leden € 575,- excl. BTW

Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch.

Beschikbare data en aanmelden
De volgende data zijn beschikbaar: • 7 juni • 13 september • 15 november

Check www.iro.nl/calendar voor meer informatie en actuele cursusdata.

INTRODUCTIECURSUS  
(OFFSHORE) WINDENERGIE   
18 MEI 2017

Op donderdag 18 mei a.s. organiseert Maritime Campus 
Netherlands (MCN) in samenwerking met IRO de  
introductiecursus (offshore) windenergie in het Maritiem 
Museum in Rotterdam. Tijdens deze 1-daagse cursus 
maakt u op praktische wijze kennis met diverse aspecten 
van windenergie. Hierbij vindt een goede aansluiting plaats 
met de huidige ontwikkelingen binnen dit werkgebied. 
Een bezoek aan de interactieve tentoonstelling Offshore 
Experience is onderdeel van het programma. 

Kosten 

• IRO/MCN deelnemer €350,- excl. BTW

• niet-IRO/MCN deelnemer €575,- excl. BTW 

Voor meer informatie over aanmelden en overige data kunt 

u contact opnemen met Jantina Haan van Maritime Campus 

Netherlands via info@maritiemcampus.nl. 

DEELNAME MOGELIJKHEDEN 
IN HOLLAND PAVILJOEN OP 
MEXICAN PETROLEUM CONGRESS 
(7-10 JUNI 2017 PUEBLA, MEXICO) 

   

BEURSGENOTEERD

OFFSHORE WIND ENERGY, 6-8 JUNI 2017  
LONDEN, VERENIGD KONINKRIJK

IADC WORLD DRILLING, 28-29 JUNI 2017  
AMSTERDAM, NEDERLAND
Neem deel in de gezamenlijke IRO stand en ontvang een toegangspas voor de conferentie 

t.w.v. EUR 800! 

OIL & GAS ASIA, 11-13 JULI 2017, KUALA LUMPUR, MALEISIË
U kunt nog deelnemen in de gezamenlijke IRO lounge op het Holland paviljoen. 

OFFSHORE EUROPE, 5-8 SEPTEMBER 2017  
ABERDEEN, VERENIGD KONINKRIJK
U kunt nog deelnemen in de gezamenlijke IRO lounge op het Holland paviljoen.

OFFSHORE ENERGY EXHIBITION & CONFERENCE 
10-11 OKTOBER 2017, NEDERLAND (I.S.M. NAVINGO)
Informatie over deze beurs vindt u op www.offshore-energy.biz

ADIPEC, 13-16 NOVEMBER 2017, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
Er is nog een beperkt aantal stands beschikbaar. Sluitingsdatum 24 mei 2017.

WIND EUROPE, 28-30 NOVEMBER 2017, AMSTERDAM, NEDERLAND
Neem deel aan het Dutch Village via NWEA/IRO!

ONS STAVANGER 2018, 27-30 AUGUSTUS 2018 
STAVANGER, NOORWEGEN
Registratie voor standruimte start in juli/augustus 2017.
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KIVI SYMPOSIUM GRACEFUL DEMOLITION – 12 MEI 2017

Circulair Economy is het centrale thema van KIVI dit jaar en in dat licht wordt op vrijdag 12 mei a.s. 
het Symposium Graceful Demolition georganiseerd. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Middelen en normen om decommissioning en removal in de offshore industrie uit te voeren 
• Scheepssloop, of bij voorkeur het recyclen van schepen in de maritieme industrie
• Ontwerp voor sloop en voor het duurzaam gebruik van materialen

Key note sprekers zijn Andries Otter, D&R excellence Manager bij Shell (offshore industrie) en  
Tineke Netelenbos, Voorzitter KVNR (scheepsindustrie).

In de ochtend en middag vinden verschillende sessies plaats met thema’s Decommissioning 
en Removal en Ship recycling. Afsluitend vindt een paneldiscussie plaats.

Meer informatie over het programma en aanmelden kunt u vinden op  
www.kivi.nl/afdelingen/maritieme-techniek/activiteiten/activiteit/graceful-demolition

IRO LEDEN BEZOEKEN 
DELTA SAFETY TRAINING

Op donderdag 13 april 2017 vond een succesvolle IRO Leden 
Ontmoeten Ledenbijeenkomst plaats bij DELTA Safety Training 
in Rotterdam. 

Na een welkomstwoord van IRO directeur Sander Vergroesen 
en CEO Delta Safety Training, Jasper van den Driest, werden 
presentaties gegeven door verschillende IRO leden en 
partners van Delta Safety, te weten Ascom (Edwin Meerbeek), 
SkyDeck Europe (Ronny van Baal) en Euro-Rigging 
(Ton Raemakers). Na de presentaties werd een rondleiding 
door het pand en demonstraties van de verschillende 
faciliteiten gegeven. 

De middag werd afgesloten met een gezellige 
netwerkborrel met een Texaans tintje.

Naast de beurzen waar IRO een Nederlands paviljoen organiseert, 

hebben wij ook contacten met exter-ne partijen omtrent de organisatie 

van diverse wereldwijde evenementen. Neemt u gerust contact op 

met IRO als u vragen heeft over internationale evenementen die 

niet in de beurskalender vermeld staan.

Voor meer informatie, raadpleeg www.iro.nl/calendar
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NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

AUXILIUM OFFSHORE WWW.AUXILIUMOFFSHORE.COM

Auxilium Offshore offers customised services in design, engineering and construction of mission equipment 

for the offshore energy sector, international maritime forces and public services.

CBOX WWW.CBOXCONTAINERS.COM

CBOX Containers has been engaged in the sale and rental of new and used sea and storage containers, cabins, offshore containers 

and reefers of various types and sizes. These containers are suitable for transport, storage and can provide accommodation.

PRYSMIAN OIL & GAS NL.PRYSMIANGROUP.COM

Prysmian Oil & Gas is de wereldwijde kabelspecialist met oplossingen op het  gebied van Downhole 

Technology, SURF en Core Cables, gebaseerd op veiligheid en kwaliteit.

LV SHIPPING WWW.LVSHIPPING.COM

LV Shipping & Transport is an international logistics provider. We o¬ffer a full range of logistical services  

to our clients through our worldwide network of own offices and dedicated agents.

RIDDERFLEX WWW.RIDDERFLEX.NL

Ridderflex & Plastics B.V. levert al 25 jaar standaard en custom-made afdichtingen, slangen, rubber, kunststof  

en polyurethaan producten aan de offshore en olie- en gasindustrie.

SDC VERIFIER WWW.SDCVERIFIER.COM

SDC Verifier focust zich op structural engineering. Onze FEA software verkort de approval procedure door  

alle benodigde postprocessing, code verificatie en documentatie volledig te automatiseren.
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IRO-EY OIL & GAS INDUSTRY FORECAST 

Meer dan 200 mensen uit de offshore en 
maritieme industrie woonden de jaarlijkse 
IRO-EY Oil & Gas Industry Forecast bij in 
het STC gebouw in Rotterdam.

Malcom Dickson van Wood Mackenzie nam ons 
mee in de recente ontwikkelingen met betrekking 
tot CAPEX en OPEX in de wereldwijde olie- en 
gasindustrie:

•  De operationele kosten zijn aanzienlijk gedaald  
in de afgelopen jaren, maar bedrijven hebben nog 
steeds rond de 55 dollar per barrel nodig

•  De investeringen in de Noordzee dalen met  
uitzondering van Noorwegen

•  Decommissioning is een enorme kans voor  
de dienstensector

Guillaume Petit van EY presenteerde de resultaten 
van de Nederlandse Oilfield Services Survey 2016.  
Als belangrijkste kansen worden geïdentificeerd:
•   Offshore windparken
•   Decommissioning activiteiten
•   Het gebruik van innovatieve technologieën
•    Strategische samenwerking tussen OFS bedrijven 

en operators

Twee uitdagingen worden genoemd:
•   Risico van talent verlies
•   Meer internationale aanwezigheid nodig  

voor OFS bedrijven

Fay Shong van EY leidde ons door het enorme  
potentieel dat digitalisering te bieden heeft aan  
de ietwat conservatieve olie- en gasindustrie. 
Belangrijkste conclusie en advies: begin nu,  
het zal zeker zijn vruchten afwerpen.

Als laatste presenteerde Jan Willem van Hoogstraten 
van EBN de inhoud van het Masterplan Decom &  
re-use en gaf een update over de voortgang.

Het gevoel van urgentie is algemeen erkend en alle  
belanghebbenden lijken ervan overtuigd dat dit  
de tijd is om te handelen. 2017 zal een belangrijk 
 jaar blijken in het daadwerkelijk realiseren van  
de in het Masterplan gestelde doelen.

DUTCH MARINE ROWING CHALLENGE ZOEKT SUPPORTERS

De DMRC is een roeisloepvereniging en een fundraising project door Mariniers 
voor Mariniers. De DMRC biedt oud of actief dienende mariniers de mogelijkheid 
om zich door middel van sloep-roeien actief in te zetten voor buddy’s in nood. 
Buddy’s in nood zijn (oud) mariniers die bij de uitvoering van vredesmissies 
lichamelijk of psychisch beschadigd zijn geraakt. Met als doel geld in te zamelen 
organiseert DMCR verschillende roei evenementen. 

Zo wordt op zaterdag 13 mei 2017 voor de tweede maal het 14th of May Memorial 
Regatta Rotterdam georganiseerd, een roeisloepenrace over 16,65 kilometer over 
de Maas en binnenhavens van Rotterdam ter herinnering van het bombardement 
op de stad op 14 mei 1940.

Daarnaast zal eind juni 2017 voor de tweede maal de Dutch Marine Rowing Challenge 
plaatsvinden, een monstertocht van 300 km over Nederlandse en Duitse wadden waar 
met 7 sloepen, 56 roeiers, 7 stuurlieden en 15 vrijwilligers tijdens de Marine dagen 
vanuit Den Helder naar het Duitse Willemshaven wordt geroeid. 

Meer informatie over de Dutch Marine Rowing Challenge en mogelijkheden om te steunen 
kunt u vinden op www.dmrc.nl of neem contact op met Henk Manden via funding@dmrc.nl. 
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UPGRADING WORLD’S LARGEST JACK-UP VESSEL

The world’s largest jack-up vessel ‘Seajacks Scylla’, has recently visited the 
Rotterdam Offshore Group (ROG) terminal in the Waalhaven, after her first 
successful assignment on phase 1 of the Veja Mate Offshore Windpark project.

During the vessels stay at the Waalhaven facility, ROG performed an upgrade on 
the vessels mooring system. ROG worked around the clock to complete the project 
within strict deadlines and to the highest quality levels required by the vessel 
owners and to class satisfaction.

After the upgrade, Seajacks Scylla sailed to Esbjerg where the vessel has been 
mobilised for the 2nd Phase of the Veja Mate offshore wind farm project which 
includes the turbine installation of 67 Siemens SWT-6.0-154 wind turbines at 
the 402MW wind farm.

John Vingoe, Operations Manager Seajacks UK Ltd stated: “Seajacks are glad to say 
that the recent works conducted by Rotterdam Offshore Group, were done in a 
highly professional and timely manner. Dealing with Martin and his team to upgrade 
Seajacks Scylla has been a positive experience all round, and we highly recommend 
their workforce and services. The Port of Rotterdam is an ideal place to conduct 
works of this kind, given the proximity of quality suppliers and subcontractors, and 
we look forward to working there again soon. Scylla is now fully engaged in Wind 
Turbine Generator construction at the Veja Mate wind farm, and the high quality 
installations committed by ROG have been key to making this happen.”

ZEELAND SETS UP THE  
WIND TECHNICIANS

Several businesses, organisations and 
government bodies in the province of 
Zeeland have joined forces to found 
a new company – The Wind 
Technicians – which will provide 
offshore employment services. 

It is expected that the building of 
several offshore wind farms near the 
Zeeland coast will increase the demand 
for qualified maintenance personnel 
and wind turbine mechanics.

The Wind Technicians will be 
recruiting, selecting and educating 
future personnel for the offshore wind 
farms to be built near the province’s 
coast, with educational institutions in 
Zeeland training students to become 
offshore wind mechanics.

The new company will work on the 
commercial influx such as candidates 
who have been made redundant and/
or would like to change their job.
The Wind Technicians is an initiative 
of the HZ University of Applied 
Sciences, Scalda, Zeeland Seaports 
and the provincial government of 
Zeeland, with the Centre of Expertise 
Delta Technology acting as 
a catalyst for the project.

WINTERSHALL STARTS FIRST OIL PRODUCTION IN DANISH NORTH SEA

Wintershall Noordzee has commenced production from its first own-operated  
Danish oil field. 

The Ravn field (Block 5/06) produces oil from a depth of approximately 4,000  
meters via a newly constructed production platform in the Danish North Sea,  
some 300 kilometers North of the Dutch town of Den Helder. The produced  
crude oil is transported via a subsea pipeline to Wintershall Noordzee’s A6-A 
processing platform located around 18 kilometers from the Ravn platform,  
where it is fed into the existing export network to the Netherlands.

Wintershall Noordzee is developing the Ravn field in a phased manner using an 
‘Appraisal through Development’ concept. This concept will enable the company  
to continuously gather valuable performance data on well productivity and the  
lateral extent of the reservoir. Analysis of this data will provide the basis for and 
contribute to further field development options. “Production start-up of the Ravn 
field has commenced thanks to the perseverance, innovation and dedication of  
our teams," says Robert Frimpong, Managing Director of Wintershall Noordzee.  
"Ravn paves the way for potential further oil and gas developments in this region.”

ALLSEAS WINS CONTRACT 
FOR SECOND HALF OF 
TURKSTREAM

At the end of February Allseas 
signed a contract with Gazprom 
for the second string of the 
TurkStream gas pipeline. Allseas 
won the contract for the first 
500 nm, 32-inch pipeline string 
in December. Gazprom says that 
the first line is intended to 
supply Turkish demand, while 
the second will be used for 
export to EU customers. 

Onshore lines will transport the gas 
to the Turkish border with Greece 
and the broader European market. 

If all proceeds according to schedule, 
construction will begin this year and 
both subsea pipelines will be in 
operation towards the end of 2019. 
The TurkStream pipelay work will be 
performed by the ‘Pioneering Spirit’. 
  

Wilt u adverteren?
Bel Sharon de Vries  

023 571 47 45 TECHNICAL PEOPLE 
FOR OFFSHORE & ONSHORE
www.redwave.nl

TECHNICAL 
PEOPLE WHO

MAKE IT 
WORK

RedWave People really know how to make it work. We have the 
right people with the right skills and the required safety training.

 OIL & GAS
 WIND
 PETROCHEMICALS
 HARBOUR LOGISTICS 
 DECOMMISSIONING 
 MARITIME SERVICES

For clients interested in how we 

make a difference for the Wind 

Power Industry; please contact 

Stephan Nunnink 0251 262406

For candidates who know what we mean 

by making it work; please contact Sjors 

Pieterse 0251 261040 or go directly to: 

www.redwave.nl/waar-werken-we/wind



Structural strength in heavy steel plates
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OFFSHORE GRADES 
  in stock 8 - 200 mm

• S355G10+M /+N acc. EN 10225 (NORSOK)
• S460G2+M acc. EN 10225 (NORSOK)

Flame cutting
 
• thickness 6-350 mm: 5 oxy-fuel cutting machines;
 3 plasma cutting machines with automatic bevel cutting features
• authorised by DNV, LRS, TüV for transfer of markings (restamping)
• 150 x 6 meter cutting tables
• automatic two sided deburring line
• bevelling robot, shotblasting / painting, additional tooling

 Steel plates
• over 100,000 tons in stock: 25,000 m2  roofed surface

• shipbuilding grades: Gr. A LRS, DH36 LRS, EH36 LRS, NVD36, NVE36,
     NVE36 / EH36 (+Z35), NVE36TM, NVF36TM
• construction plates S235JR / S355J2+N / S355K2+N acc. EN 10025-2

• offshore grades S355G10+M / S420G2+M / S460G2+M,  
 acc. EN 10225, S460NL (Z35-US) acc. EN 10025-3

• wear-resistant plates - Dillidur 400/500
• SA516GR70 / P355NL2 / P355NH
• DICREST®

®

5 (HIC resistant) acc. ASME SA 516 Gr. 60/65/70

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

 Contact 
 Joost van Dijk, e-mail: joost.van.dijk@aws.dillinger.biz

AWS170223_IRO_v1 23-02-2017

AncoferWaldram Steelplates bv is a company of Dillinger

•    fine grained construction plates S355 acc. EN 10025-3
•    high stress fine grained plates - Dillimax 690-1100 (+Z35)

•   reliable highly experienced partner for heavy parts / high
    thicknesses


