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dochter van Gaz de France, GDF Production
Nederland B.V. (GDF ProNed), de afgelopen tijd in
het nieuws is geweest. Reden voor Paul Schaap van
Offshore Visie om directeur Jan Treffers te vragen
naar de activiteiten en plannen van GDF ProNed,
waarbij ook de stagnerende ontwikkelingen op mijn-
bouwgebied aan bod komen.
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offshore Services die dankzij acquisities en nieuw-
bouw een enorme groei doormaakt en de Peterson
Offshore Group en The Bluestream Group die beide
hun grenzen aanzienlijk weten te verleggen. Minder
goed nieuws betreft de uitgestelde oplevering van
de gerenoveerde en verbrede Onderzeedienstkade
van juli naar december dit jaar. 
Paul Schaap maakt weer een rondje Den Helder.
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regelen nodig zijn om marginale velden economisch
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toch op hameren. Andere zaken die spelen, zegt 
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ordening op de Noordzee, de activiteiten van nieuwe
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JONGEREN IN SECTOR
PAGINA 12

BETER BENUTTEN COMPUTER
PAGINA 21

ON STREAM
PAGINA 23/39/45/47/55/57/58

SPECIALISED OFFSHORE 
CONTRACT PAGINA 31

INTERNATIONALE DIENST-
VERLENER PAGINA 32

RAPID GROWTH
PAGINA 36

FLEET EXPANSION
PAGINA 24

PROCESVEILIGHEID
PAGINA 40

TWEEDE HELI
PAGINA 50

OLIE EXPORTEN LOPEN 
TERUG PAGINA 53

ONS
PAGINA 60

IRO
PAGINA 61/63/65

RISICO’S INSCHATTEN
PAGINA 48

BUYERS GUIDE
PAGINA 66

VERDER



Een zaak die met name in Frankrijk de
gemoederen al langere tijd bezighoudt,
is het voorgenomen samensmelten 
van Gaz de France en SUEZ. Algemeen
wordt verwacht dat dit fusieproces 
de komende maanden tot een goed
einde kan worden gebracht. Op de
vraag wat dit voor gevolgen heeft voor
de exploratie- en productieafdeling 
van Gaz de France, waaronder ook de
Nederlandse dochter valt, antwoordt
Jan Treffers: “Door de fusie met SUEZ
wordt onze afzetmarkt voor gas aan-
zienlijk groter. Het SUEZ-deel komt er
namelijk bij en zelf beschikken zij niet
over exploratie- en productieactiviteiten.
Die zitten alleen bij Gaz de France. 
De doelstelling is nu om op de 
middellange termijn onze reserves te
gaan verdubbelen. Hier moet ieder GdF-

filiaal, zowel in Afrika als in Noordwest-
Europa, straks een bijdrage aan leveren.
Dit resulteert in een groeistrategie op
het gebied van exploratie en productie.
Die groei zal voornamelijk uit de 
nieuwere landen moeten komen, 
want in Nederland is alles al redelijk
ontgonnen en daar kun je dan ook
geen grote groeicijfers meer van 
verwachten. Alleen om onze huidige 
reserves op peil te houden, moeten al
flinke inspanningen worden geleverd.
Willen we hiermee succesvol zijn, dan
zullen we een behoorlijk exploratie-
programma moeten blijven uitvoeren.”
Toch zou door acquisities ook in
Nederland groei mogelijk moeten 
zijn. “Dat behoort inderdaad tot de 
mogelijkheden en we krijgen er ook 
de ruimte voor.”

Ontwikkelingsplannen
Een opsteker eerder dit jaar was de 
gasvondst die met het booreiland Noble
Piet van Ede in het G16 blok werd 
gedaan. Bij het testen van de G16-7 
exploratieput bleek deze over een 
productiecapaciteit van 2 miljoen kubieke
meter gas per dag te beschikken. Het
gasreservoir bevindt zich 3.500 meter
onder de zeebodem. Nader onderzoek
moet nog de ware omvang van het 
gasreservoir aantonen, alsmede van de
winbare reserves. Pas dan valt het be-
sluit of tot winning wordt overgegaan.

Een winningproject dat al in een ver-
gevorderd stadium verkeert, betreft een
gasveld in het E17 blok. Jan Treffers: 
“In 2003 hebben we een aantal blokken 
en blokdelen overgenomen van NAM.

NIEUWE GASVONDST IN HET G16 BLOK

Groeistrategie van alle 
Gaz de France filialen
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Met de Noble Piet van Ede is recentelijk gas aangeboord in het G16 blok (foto: Flying Focus).



Daar zaten ook gasvelden bij in K2 en
E17. Eerst zijn we enthousiast in het 
K2 blok nieuwe putten gaan boren en
vervolgens hebben we het K2a veld in
productie gebracht. Aansluitend is door
ons ook E17 ontwikkeld. Het productie-
platform dat we volgend jaar in dit blok
willen installeren, is vergelijkbaar met
het K2b-A platform. Wat de bouw van
dit platform betreft, zitten we op dit
moment in de tenderfase. Het installatie-
werk is inmiddels gegund aan Seaway
Heavy Lifting. We verwachten in het
vierde kwartaal van 2009 met de 
productie van het gas uit E17 te kunnen
starten. In dit veld zullen twee tot drie
productieputten worden geboord.”

In 2009 zal op het K2b-A platform 
ook een compressormodule worden
geïnstalleerd. Verder wordt samen 
met GDF Britain gekeken naar de ont-
wikkeling van het Brits-Nederlandse
Orca gasveld, dat vlakbij het eerder in
productie gebrachte Minke veld ligt.
“De verwachting is dat Orca een 
economisch verantwoord ontwikkelings-
project wordt. In tegenstelling tot het
Minke veld, dat met behulp van een
subsea completion is ontwikkeld, wordt
in het Orca veld een platform geplaatst.
Eén van de opties om het Orca gas af 
te voeren is via ons D15-A platform. 
De voorlopige planning is dat het Orca
veld in het vierde kwartaal van 2010
operationeel is.”

Bijzonder is dat door de overname van
de NAM-vergunningen in 2003 in de 
D, E en K blokken en de successen in
het G gebied, nu zo’n 60 procent van
de totale productie uit deze nieuwe 
gebieden komt. 

Seismisch onderzoek
Eerder dit jaar is GDF ProNed in de
‘oude’ K en L blokken op het NCP 
een uitgebreid 3D seismisch onderzoek
gestart. Op kleinere schaal was dat in
1983 en in 1999 ook al gebeurd. Jan
Treffers legt uit waarom dit onderzoek
nu voor de derde keer in deze blokken
wordt uitgevoerd: “We willen nu het hele
gebied onderzoeken, wat neerkomt op
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Laat ik beginnen met en felicitatie aan het adres van Offshore Visie. Het is het enige

Nederlandse vaktijdschrift waarmee de lezer op de hoogte wordt gehouden van 

de offshore-sector en de hieraan gerelateerde industrietakken. Ik vind dat er ook 

aantrekkelijk wordt gepubliceerd over de toeleverende industrie. Met name wat

Nederlandse toeleveranciers in het buitenland doen. De ervaringen die hierbij worden

opgedaan, komen ook weer in Nederland terecht. Hier wordt heel veel bedacht en

ontworpen om vervolgens overal ter wereld te worden toegepast. De artikelen die

hierover in Offshore Visie verschijnen vind ik interessant. Iets meer aandacht voor 

de operators op het Nederlands plat zou mij echter wel aanstaan. Dat de IRO om

praktische redenen Offshore Visie ook als vakblad gebruikt, is heel logisch, maar ik

vind dat deze belangenvereniging qua profiel wat ondergesneeuwd raakt. Nog een

tip van mijn kant voor Offshore Visie? Een prima blad dat aan mijn verwachtingen

voldoet, maar dat met wat meer kleur nóg aantrekkelijker is.

JAN TREFFERS OVER 25 JAAR OFFSHORE VISIE

“In het vierde kwartaal 

van 2009 verwachten we 

gas uit E17 te kunnen

produceren.”

Jan Treffers, directeur GDF ProNed

Jan Treffers (foto: GDF ProNed).



seismische survey uitgevoerd in het E17
blok. Hiervoor was de Atlantic Explorer
van Petroleum Geo-Services (PGS) inge-
huurd. Toen betrof het een oppervlakte
van 700 vierkante kilometer. Verder
wordt gekeken naar nieuwe blokken,
waaronder E16 en E13. Voor deze 
blokken is onlangs een exploratiever-
gunning verleend. 

Bij het Ministerie van Economische
Zaken lopen nog een aantal aanvragen
voor exploratievergunningen.

een oppervlak van 1.265 vierkante 
kilometer. Hierdoor, kunnen we eerder
aangetoonde prospects beter definiëren,
waardoor de kans op succes bij exploratie
wordt vergroot.” Het totale onderzoek
duurt vijf tot zes maanden en wordt uit-
gevoerd door het seismische vaartuig
Geo Baltic van Fugro, die hiervoor 
gebruik maakt van vier streamers met
elk een lengte van vijf kilometer. 

Bijzonder is dat dit onderzoek in een
gebied plaatsvindt dat precies tussen
twee zeer drukke scheepvaartroutes
ligt. Eén ervan is zelfs de drukste ter
wereld. Hier passeren per dag zo’n 200
zeeschepen. Een ander probleem is de
aanwezigheid van veertien platformen
in het werkgebied, dat daarnaast ook
nog eens intensief wordt bevist. Om de
zeebodem onder de platformen ook goed
in kaart te kunnen brengen, wordt aan
het einde van het project een zogeheten
undershoot survey uitgevoerd. “Als we
in die ‘oude’ blokken nog wat willen,
moeten we er nu aan de slag. Anders is
straks alle infrastructuur verdwenen.”
Vorig jaar heeft GDF ProNed ook een

Expertisecentrum
Binnen de afdeling Exploratie en
Productie van Gaz de France speelt de
Nederlandse dochter op verschillende
terreinen een belangrijke rol. “GDF
ProNed is goed voor ruim 30 procent
van de totale gasproductie van Gaz 
de France. Daarmee zijn wij de grootste
producent van alle filialen. Maar 
daarnaast zijn wij in Nederland ook 
het expertisecentrum voor offshore 
exploratie, ontwikkeling & productie.
Dit betekent dat wij onze kennis en 
ervaring delen met onze zustermaat-
schappijen in Engeland, Noorwegen 
en Duitsland. Wil een filiaal een project
uitvoeren dan wordt het eerst gescreend
door een zogeheten peer-review team.
Dit bestaat uit experts op diverse 
vakgebieden. Ook onze mensen zitten
regelmatig in zo’n team.”

Verder wordt via bijeenkomsten kennis
en ervaring uitgewisseld op de vak-
gebieden exploratie, operaties, inkoop,
personeelszaken, veiligheid, gezondheid
en milieu, IT, financiën en communicatie.
Tussen de filialen onderling en tussen
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“Wij zijn in Nederland ook

het expertisecentrum. 

Wij delen onze  kennis 

en ervaring met onze 

zustermaatschappijen.”

Jan Treffers, directeur GDF ProNed

Seismisch werk met de Atlantic Explorer in het E17 blok (foto: Flying Focus).



gemiddelde leeftijd van ons personeel
hoog is en er steeds meer van onze
mensen met pensioen gaan. Maar ook
het verloop onder contractpersoneel
zien we toenemen. Dit laatste betekent
dat we steeds weer nieuwe mensen
moeten opleiden, wat niet alleen een
zware maar ook kostbare belasting is
voor onze organisatie. Ons aandeel in het
personeelsbestand werd steeds kleiner. 
Al met al reden om in één keer een grote
klapper te maken en vijftig nieuwe mensen
voor offshore operaties aan te nemen.”
Een besluit dat voor de betrokken 
detacheringsbureaus best even slikken
was, aangezien zij een aantal goede 
medewerkers uit hun gelederen zagen
vertrekken.

Herinvoering
Als laatste komt tijdens het interview
ook het mijnbouwklimaat in Nederland
ter sprake. Hierover wil Jan Treffers wel
het een en ander kwijt. “Hoewel ze
steeds kleiner worden, zijn op het NCP
nog altijd nieuwe olie- en gas velden te
vinden en zijn er ook velden die gevon-
den zijn, maar niet ontwikkeld worden.
Ondanks de hoge olieprijzen zijn een
aantal van die velden economisch 
onaantrekkelijk om te ontwikkelen. 
Wij noemen die reserves kansarme velden.
Wil je die velden toch een goede kans
op ontwikkeling geven, dan moet daar

de filialen en de hoofdvestiging in Parijs
wordt ook regelmatig personeel uit-
gewisseld. “Binnen een paar jaar wordt
GDF Norge operator in het Noorse Gjoa
veld. De ontwikkeling van dit veld is een
groot project dat wordt uitgevoerd door
StatoilHydro. Zodra het platform offshore
is geïnstalleerd, neemt Gaz de France
de rol van operator over. Op dit moment
worden hiervoor voorbereidingen 
getroffen. Regelmatig wordt dan ook
bij ons het oor te luisteren gelegd over
de systemen die hier in Nederland 
worden toegepast.”

Een andere vorm van dienstverlening
aan de overige GdF-filialen betreft het
boorwerk. “Al jaren werken wij met twee
booreilanden van Noble Drilling. Deze
worden niet alleen in de Nederlandse 
sector van de Noordzee ingezet, maar ook
in de Britse en Duitse. Voor GDF Britain
hebben we vorig jaar de Noble Ronald
Hoope ingezet voor een productieput in
het Britse Minke veld en voor het Duitse
GdF-filiaal hebben we een exploratieput
geboord in het J10 blok. En dit jaar
gaan we voor RWE-DEA een exploratie-
put boren in het B15 blok in de Duitse
sector. GDF PEG in Duitsland is in dit
blok joint-venture partner. Ik verwacht
dat één van de booreilanden bij ons 
onder contract eind dit jaar opnieuw
een aantal putten in de Britse sector
gaat boren.” 

Personeelsbestand
Een opmerkelijke zet van GDF ProNed
was het in dienst nemen, eerder dit jaar,
van vijftig nieuwe medewerkers. Een
heel bewuste keuze, licht Jan Treffers
toe. “Door de toevoeging van een flink
aantal assets is ons uitzicht op de toe-
komst aanzienlijk verlengd. Dit houdt in
dat we mensen perspectief kunnen 
bieden. Verder speelt ook mee dat de

als overheid een stimulans aan worden
gegeven. De tijd dringt echter, want de
infrastructuur begint langzaam te ver-
dwijnen. Daarom zou de herinvoering
van de vervroegde afschrijving voor die
specifieke categorie velden een goede
zet van de overheid zijn om die alsnog in
productie te kunnen brengen. Het kost
de overheid nu niets, maar op termijn 
levert het wel enkele miljarden euro’s op.
Worden nu geen stimulerende maat-
regelen genomen, dan blijven die reserves
voorgoed in de zeebodem achter.”

Een wens van de overheid is dat opera-
tors die met de door hen verkregen 
licenties onvoldoende actief zijn, deze
weer retourneren zodat anderen, 
waaronder ook de nieuwkomers, op 
het Neder-lands continentaal plat 
ermee aan de slag kunnen. “Dit wordt
door ons ‘fallow acreage’ procedure 
genoemd. Inmiddels is hierover een
wetsontwerp gemaakt. NOGEPA is in
overleg met de overheid om sec een
convenant af te sluiten waarin wordt
geregeld hoe deze wet door de sector
en de Minister van Economische Zaken
in de praktijk uitgevoerd zal worden. 
Dit convenant is in wezen klaar, maar wij
vinden alleen dat dit onlosmakelijk is
verbonden aan stimulerende maatregelen
om kansarme velden alsnog te kunnen
ontwikkelen. Gebeurt dit dan zijn wij
bereid onze handtekening onder dit
convenant te zetten. Maar het is t
eleurstellend en zelfs frustrerend dat 
na meer dan anderhalf jaar hierover 
in gesprek te zijn geweest nog steeds
geen toezegging is gedaan voor een
dergelijke stimulerende maatregel.
Langzamerhand begint het ongeloof-
waardig te worden en hebben we 
het gevoel aan het lijntje te worden 
gehouden. Ons geduld begint op te 
raken.”
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Jan Treffers, directeur GDF ProNed
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Door de komst van een aantal nieuwe
spelers in de Nederlandse olie- en gas-
sector is het ledental van NOGEPA vorig
jaar met twee gestegen tot veertien.
Volgens secretaris-generaal Bram van
Mannekes is de aanwezigheid van
nieuwkomers een positieve ontwikkeling.
“Zij gaan absoluut een rol spelen op 
de Nederlandse markt. Aan deze 
nieuwkomers zijn vorig jaar door het
Ministerie van Economische Zaken een
behoorlijk aantal exploratievergunningen
verleend. Ongeveer 40 procent van 
de offshore exploratievergunningen is nu
in het bezit van deze groep. Dit betekent
dat de nieuwe spelers een behoorlijk
aandeel in de exploratieactiviteiten 
kunnen gaan krijgen. Een dergelijke 
exploratievergunning omvat een tijdspad
waarin bepaalde werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd. Zoals het er nu 
voorstaat, zullen de nieuwkomers in de
periode 2010-2011 extra activiteiten 
op dit gebied gaan ontplooien. Dit is 
nu nog niet het geval, maar het is wel
belangrijk dat het gaat gebeuren.
Ondertussen is al wel een aantal 
ontwikkelingsactiviteiten opgestart. Een
goed voorbeeld hiervan is Cirrus Energy

Nederland, die bezig is delen van twee
M blokken te ontwikkelen en hiervoor op
dit moment al een platform laat bouwen.”

Bron van zorg
Terugblikkend op de activiteiten die in
2007 op het Nederlandse continentale
plat zijn uitgevoerd, is volgens Bramvan
Mannekes sprake van zowel positieve 
als zorgelijke ontwikkelingen “Kijken 
we naar de productie dan is deze 
nagenoeg gelijk gebleven aan het jaar
ervoor. Tevens is veel onderhouds- 
en ontwikkelings-werk uitgevoerd. 
Wat dit betreft liggen de activiteiten 
in grote lijnen op hetzelfde niveau als 
in 2006. Dus in feite op een gezond 
niveau. Ook zien we de investeringen
omhooggaan, maar dat heeft hoofd-
zakelijk te maken met de hogere kosten.
Daarentegen was het aantal exploratie-
boringen dat vorig jaar werd uitgevoerd,
teleurstellend. Exclusief de evaluatie-
boringen waren dit er offshore maar 
vijf. Als je terugvalt van 10 boringen in
2006 dan is dat best een zorgelijke 
ontwikkeling. Het relatieve hoge aantal
exploratieboringen in 2006 lijkt helaas
een uitzondering.”

EXPLORATIEACTIVITEITEN BRON VAN ZORG

Ondanks hoge olieprijzen
zijn stimulerende
maatregelen nodig

N O G E PA
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De Noble Piet van Ede is één de weinige booreilanden die nog op het Nederlandse continentale plat werkzaam zijn (foto: Flying Focus).



verdwenen, zal het gas van kleine 
velden in het zeebodem achterblijven.
Het is daarom van belang dat het beleid
ten aanzien van exploratieactiviteiten
naar kleine velden aantrekkelijk wordt
gemaakt. Wenst een maatschappij zo’n
klein veld te gaan ontwikkelen, dan
moet het uiteraard economisch wel 
verantwoord kunnen gebeuren.” 
Op dit moment voert het Ministerie van
Economische Zaken over dit onderwerp
overleg met het Ministerie van Financiën.
“Het Ministerie van Financiën wil eerst
een verificatie van onze voorstellen. 
De minister van EZ heeft toegezegd 
ons deze zomer een antwoord te 
zullen geven.”

Moeilijke uitleg
Een heikel punt in voornoemde discussie
is de hoogte van de olieprijzen. Hiermee
zou het probleem zichzelf moeten 
oplossen, maar niets is minder waar.
Bram van Mannekes: “Het is best moeilijk
om dit goed uit te leggen. De gasprijzen
zijn altijd lager dan de olieprijzen (rond
2/3 op olie equivalent basis), maar de 
beperkingen zitten toch vooral in de 
beschikbare services en mankracht. 

Stimulering van het kleineveldenbeleid
had deze neergang kunnen voorkomen.
Hierover wordt al enkele jaren door de
NOGEPA overlegd met de rijksoverheid,
maar tot concrete resultaten heeft dit
nog steeds niet geleid. “Als argument
voor dit lage aantal exploratieboringen
zou voor een deel kunnen worden aan-
gedragen dat er vorig jaar nauwelijks
booreilanden beschikbaar waren en deze
al heel lang van te voren hadden moeten
worden gereserveerd.”

Verificatie voorstellen
Geschat wordt dat zich in de Nederlandse
sector van de Noordzee nog ongeveer 100
miljard kubieke meter aan economisch
winbare gasreserves bevinden. “Wij
spreken zelf over 70 tot maximaal 150
miljard kubieke meter. Dit betreft voor-
namelijk kleine velden met reserves van
2 miljard kubieke meter of minder.
Kijken we naar het huidige aantal 
exploratieboringen, dan kost het waar-
schijnlijk nog zo’n jaar of vijftien om al
die reserves op te sporen. Dat is veel 
te lang, want de nu nog aanwezige 
infrastructuur zal in de komende jaren
gaan afnemen. Als deze eenmaal is 
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Wij noemen dit een resource constraint
environment. Dit betekent dat de 
oliemaatschappijen er toch voor kiezen
om meer aantrekkelijke projecten uit 
te voeren in plaats van de marginale
velden te gaan ontwikkelen. Daarbij
komt dat modelberekeningen aantonen
dat het bij lage olieprijzen relatief 
aantrekkelijker is om kleine velden te
ontwikkelen dan bij een hoge. De 
hieraan verbonden risico’s zijn in het 
algemeen iets kleiner, maar de kapitaal-
investering is relatief groot. Zeker als 
je het per kubieke meter gas uitrekent.
Op dit moment worden de kleine velden
relatief zwaar belast met de stijging van
de kosten. Eén en ander betekent dat
het door de huidige prijsontwikkeling
van olie en gas over het geheel genomen
wel wat gunstiger is geworden, maar
dat het voor de kleine velden niet zo
gunstig is als bij de huidige olieprijzen
zou kunnen worden verwacht. Een 
positief effect van de hoge olieprijzen is
dat de bestaande infrastructuur langer
in bedrijf blijft. Dat geeft ons iets meer
tijd, maar die hebben we dan ook heel
hard nodig, gegeven de vertraging in 
de besluitvorming.”

“Oliemaatschappijen

kiezen er toch voor om

meer aantrekkelijke 

projecten uit te voeren

in plaats van de margi-

nale velden te gaan 

ontwikkelen.”

Bram van Mannekes,

secretaris-generaal NOGEPA

(foto: PAS Publicaties)



“Onze sector moet ook 

weer zichtbaar worden

voor jongeren. In het 

verleden hebben wij er

niet zoveel aan gedaan

om hen enthousiast 

te krijgen voor onze 

activiteiten”

Productiestaart
In de Nederlandse sector van de Noord-
zee gaat ook steeds meer de vraag 
spelen wat met de zogeheten productie-
staart moet worden gedaan. Ofwel hoe
wordt het laatste deel van de winbare 
reserves opgepompt en door wie. “Voor
een aantal producenten zal dit niet meer
economisch aantrekkelijk zijn. Kleinere
zogeheten low cost maatschappijen 
zijn geïnteresseerd om de productie in
deze situatie over te nemen. Zij kijken
toch weer met andere ogen naar het 
productieproces, waardoor een extra
stukje leven aan het veld en daarmee
aan de infrastructuur wordt gegeven.
Een voorbeeld hiervan zijn de NAM 
NOGAT assets. De NAM concentreert
zich op de velden in haar portfolio die
volgens haar criteria voldoende waarde
toevoegen. Is dat volgens de NAM niet
of onvoldoende het geval, dan komen
deze velden eventueel voor verkoop in
aanmerking. De maatschappij wil dus 
de staart van productie van deze assets
in een aantal gevallen overlaten aan 
andere maatschappijen, die zich bijvoor-

beeld vanwege een ander financieel 
risicoprofiel bezighouden met het 
produceren van gas uit velden die zich in
hun laatste productiefase bevinden.”
Verder zijn technieken in ontwikkeling
om bestaande putten langer te laten
produceren. “Er wordt goede voortgang
geboekt om bestaande putten langer
operationeel te houden c.q. zodanig te
optimaliseren dat ze zolang mogelijk 
blijven produceren. Onderzocht wordt
onder ander hoe je deze putten bij lagere
gasproductie kunt laten werken.”
Een andere nieuwe techniek is de inzet
van onbemande monopile platformen
waarmee de NAM offshore actief is.
Verder is Smart Energy onshore betrokken
bij een project om met het uit een put
geproduceerde gas direct een gasturbine
aan te drijven, die ter plekke elektriciteit
produceert.

Wetsvoorstel
Om maximale activiteiten op het Neder-
landse continentale plat te verkrijgen, is
een wetsvoorstel in voorbereiding die de
huidige licentiehouders aardig onder druk

zet. “De essentie van dit voorstel is dat 
licentiehouders delen van vergunningen
waarvoor ze geen plannen hebben, ter
beschikking moeten stellen van derden
die hier nog wel wat mee willen doen.
Het wetsontwerp omvat drie elementen.
Dit zijn kleine velden waarmee de huidige
vergunninghouder niets doet, potentiële
gebieden voor exploratie, en lege velden.
Doel van dit laatste element is om lege
velden beschikbaar te krijgen voor gas-
opslag. Wenst een vergunninghouder
een leeg gasveld niet voor gasopslag 
te gaan gebruiken, dan wil de overheid
kijken of een derde partij hiervoor wel 
interesse heeft.” Voorheen kon alleen
een bedrijf dat een winningvergunning
had, van de overheid toestemming 
krijgen om een leeg veld als opslagruimte
te gaan gebruiken.

“Door het nieuwe wetsvoorstel, dat 
binnenkort naar de Tweede Kamer gaat,
komen de huidige licentiehouders onder
druk te staan. De vergunninghouder,
ook de medevergunninghouder(s), 
moeten echter wel voldoende tijd krijgen
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Offshorepersoneel wordt met helikopters van en naar platformen op de Noordzee vervoerd (foto: PAS Publicaties).



nodig. Vooral bij geen of slecht zicht
(komt vaak voor op de Noordzee) wordt
de daling op instrumenten ingezet tot
een bepaalde hoogte. Vanaf dat punt
wordt op zicht het laatste stukje gevlogen,
waarbinnen zich dan geen obstakels 
mogen bevinden. Alle helikopters die wij
gebruiken hebben twee motoren. Als bij
vertrek van een platform onverhoopt één
van de motoren zou uitvallen, dan heeft
de piloot rond het platform veel ruimte
nodig om veilig weg te kunnen komen.”

Een ander punt in dit kader is dat zich 
in bepaalde Noordzeeblokken nog een
behoorlijk potentieel aan niet ontdekt
gas bevindt. “Dit speelt vooral in het 
gebied vanaf Den Helder langs de kust
naar het zuiden ofwel de P en Q blokken.
Ruimte om die potentiële gasvoorraden
te ontwikkelen zouden wij ook graag 
vrij willen houden.”

Jongerenproject
Tot slot is de NOGEPA samen met de
brancheorganisatie voor de Nederlandse
toeleveranciers in de olie- en gasindustrie,
IRO, met een jongerenproject gestart.
“Onze sector moet weer zichtbaar 
worden voor jongeren. In het verleden 
hebben wij er niet zoveel aan gedaan
om hen enthousiast te krijgen voor onze
activiteiten. Nu willen wij hen hiervan dus
meer laten zien en gelet op de huidige
technische ontwikkelingen in onze sector
moet dit voor jongeren interessant zijn.
Ook op milieugebied hebben wij onze
sporen heel duidelijk verdiend. Eigenlijk
is het vreemd dat we zo onbekend zijn.
Elk jaar leveren wij ongeveer 10 miljard
euro aan de schatkist en niemand lijkt 
dit te weten. Ook op dit terrein is er voor
ons dus nog voldoende te doen.”

om de door henzelf gewenste activiteiten
te ontwikkelen. En als zij dat zelf niet
willen doen, dan zou een derde hiervoor
in aanmerking kunnen komen.” De
overheid en de NOGEPA werken in dit
kader aan een convenant, waarin door
beide hierover afspraken zullen worden
gemaakt. Wetsontwerp en convenant
dienen echter wel goed op elkaar aan 
te sluiten.

Ruimtebeslag
Een zaak die de NOGEPA op dit moment
ook bezighoudt, betreft de ruimtelijke
ordening in de Nederlandse sector van
de Noordzee. Dit om te voorkomen dat
partijen in elkaars vaarwater komen 
te zitten. “Het gaat met name om de 
aanleg van windmolenparken. Die 
ontwikkeling gaat nog niet zo snel. Dit
heeft vooral te maken met de trage 
vergunningprocedures voor deze parken.
Als NOGEPA zijn wij niet tegen de 
ontwikkeling van duurzame energie-
bronnen en we zien ook in dat dit een
plaats moet worden gegeven. Maar het
is op het ogenblik heel moeilijk om dit
goed op elkaar af te stemmen. Wij voeren
hierover overleg met de overheid en 
stakeholders, waaronder de Nederlandse
Windenergie Associatie (NWEA). 

De scheepvaartroutes leggen het 
meest beslag op de Noordzee voor 
de Nederlandse kust, gevolgd door de
offshore-industrie, windmolenparken,
zandwinning en defensiegebieden.
Daarnaast zijn er ook nog de natuur-
beschermde gebieden. Ons probleem 
is dat we met helikopters vliegen. Om
dat veilig te kunnen doen, met name 
bij het aanvliegen, hebben we zeker een
straal van vijf zeemijlen rond een helidek
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Graag wil ik de uitgever en de redactie

feliciteren met het bereiken van deze

mijlpaal. Het is voor onze sector heel

belangrijk dat een Nederlands tijd-

schrift de activiteiten van de offshore-

industrie goed in beeld brengt. Voor

de olie- en gasindustrie is de offshore

sector heel belangrijk. Recent onder-

zoek van Roland Berger Strategy

Consultants heeft aangetoond dat

Nederlandse toeleveranciers wereld-

wijd een zeer vooraanstaande rol 

spelen. Wij hopen hier ons voordeel

mee te kunnen doen en willen graag

nog heel lang van een sterke offshore

sector kunnen profiteren. Offshore

Visie geeft een goed overzicht van al

die activiteiten en speelt daarbij ook 

in op nieuwe ontwikkelingen. Zelf 

lees ik graag de artikelen die dieper 

ingaan op een bedrijf of organisatie.

Kortom, Offshore Visie heeft altijd 

een goede combinatie van nieuws 

en trends, waardoor je goed op de

hoogte blijft van de ontwikkelingen 

in de offshoresector.

BRAM VAN MANNEKES
OVER 25 JAAR
OFFSHORE VISIE.

Een zaak die de NOGEPA ook bezighoudt betreft de ruimtelijke ordening op het NCP.



Het jongerenproject is vorig jaar van start
gegaan met een inventarisatie van de
behoeften op personeelsgebied in de
olie- en gassector. Hans de Boer:
“Duidelijk is dat NOGEPA en IRO met
hetzelfde probleem kampen, namelijk de
grote behoefte in onze sector aan nieuw
personeel, zowel kwalitatief als kwanti-
tatief. Om uit te zoeken waar precies 
behoefte aan bestaat, is door een externe
consultant in kaart gebracht om welke
functies en om welke aantallen nieuwe
mensen het gaat. Verder is het aanbod
van opleidingen geïnventariseerd. Eén
van de conclusies is dat men zit te springen
om technisch geschoolde mensen op
mbo/hbo-niveau, waarbij het tekort aan
hbo’ers het grootst is. Wat het aanbod
van gerichte opleidingen betreft, gaat
het deels om operationele opleidingen
voor de olie- en gassector, zowel on- 
als offshore, en deels om maritieme 
opleidingen. Feit is dat het aanbod op
beide terreinen vrij dun is. Iedereen in 
de sector voelt het verdwijnen van 
de Hogeschool voor Petroleum- en 
Gas-technologie ‘Noorder Haaks’ uit 
Den Helder nog steeds als een groot 
gemis. Overigens zien we wel dat diverse 
hogescholen, onder andere in Groningen,
Leeuwarden, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch
en op Terschelling opleidingen aan het
opzetten zijn. Daar zijn we heel 
gelukkig mee.”

Imago verbeteren
Het opzetten van nieuwe opleidingen is
één, maar dan moeten er wel voldoende
jongeren zijn die ze ook daadwerkelijk
willen volgen. En dat voor een sector
met een imago van vieze handen, hard
en lang werken en veel van huis zijn.
“Om daar iets aan te doen,” vervolgt
Hans de Boer, “hebben we op 1 januari
2008 Paul Meester in dienst genomen.
Hij heeft een aantal taken gekregen, 
met als uiteindelijk doel bij jonge mensen
de interesse voor de opleidingen en 

beroepen in de olie- en gasindustrie
weer op te wekken. Onderdelen hiervan
zijn voorlichting en imagoverbetering.
Onze sector telt heel veel beroepen waar
je helemaal geen vieze handen bij krijgt.
Voor jongeren die van techniek houden,
liggen er legio uitdagingen en daarbij
verdient het ook nog eens goed.”

Plan is een netwerk aan te leggen met
scholen waar voorlichting wordt gegeven.
Daarnaast wordt een netwerk van IRO-
leden opgezet die stageplaatsen bieden
aan leerlingen van de betrokken onder-
wijsinstellingen en die bereid zijn open
dagen en bedrijfsexcursies te organiseren.
“Een aantal van onze leden is op dit 
gebied al actief, maar we willen het
graag nog verder uitbouwen.”

Doelgericht
Om meer bekendheid aan de olie- en
gassector te geven, wordt ondertussen
door IRO en NOGEPA al flink aan de 
weg getimmerd. “We nemen actief deel
aan allerlei manifestaties. Zo hebben 
we onlangs nog aan het Maritime &
Offshore Career Event in Rotterdam en
het Baggerfestival in Sliedrecht deel-
genomen. Verder hebben we ons in
Dordrecht gepresenteerd bij een vletten-
race voor jongeren, waarbij we één van
de vletten hebben gesponsord.” Wat
laatstgenoemde activiteit betreft, wordt
nauw samengewerkt met de Stichting

Nederland Maritiem Land (NML), die 
namens de maritieme sector een heel 
intensief jongerenproject uitvoert. “Voor
een deel draaien we daar als partner in
mee. Dit project kent echter wel een 
beperking. Het richt zich alleen op de
maritieme kant. Wij willen graag breder
rondkijken, aangezien onze sector meer
omvat dan alleen maritiem.”

Hans de Boer geeft toe dat er verschillen-
de partijen zijn die op dit moment door
personeelsgebrek in dezelfde vijver vissen
en dat het traject om de gestelde doelen
te kunnen verwezenlijken best moeizaam
en langdurig zal zijn. Onlangs is door IRO
een speciaal voor jongeren bestemde
brochure uitgegeven.

Baggermuseum
Een speciaal project waarmee de IRO-
directeur graag de interesse van jongeren
wil opwekken, is een manifestatie die in
samenwerking met het Baggermuseum
in Sliedrecht wordt georganiseerd. “In
dit museum wordt een heel interessante
tentoonstelling ingericht over de 
verbindingen tussen de sectoren offshore-
industrie en baggerij. We laten zien 
welke activiteiten door de baggeraars
worden uitgevoerd ten behoeve van de
olie- en gaswinning. Bijzonder is dat de
vier grootste baggermaatschappijen ter
wereld, te weten Boskalis, Van Oord,
Tideway (DEME) en Jan de Nul, hebben
toegezegd mee te doen. Hier moeten
volgens mij wel jongeren op afkomen,”
aldus Hans de Boer. De tentoonstelling 
in het Baggermuseum wordt 17 oktober
2008 officieel geopend en loopt tot 
28 maart 2009.

IMAGO OFFSHORESECTOR VERBETEREN

Jongeren in sector zien 
te interesseren

I M A G O

In nauwe samenwerking met NOGEPA is de branchevereniging voor de Nederlandse toeleveranciers in de olie- en 

gasindustrie IRO vorig jaar aan een jongerenproject begonnen. Doel hiervan is jongeren weer te interesseren voor een

baan in de olie- en gassector. Volgens IRO-directeur Hans de Boer zijn hier voor hen talloze leuke beroepen te vinden.

Tegelijkertijd wordt hard gewerkt om het imago van voornoemde sector te verbeteren, onder meer door het geven 

van voorlichting en deel te nemen aan manifestaties.
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“Duidelijk is dat NOGEPA

en IRO met hetzelfde 

probleem kampen.”

Hans de Boer
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IRO-directeur Hans de Boer feliciteert

Offshore Visie met haar 25-jarig 

jubileum. “Offshore Visie is een be-

langrijk communicatie- en bindmiddel

voor de olie- en gassector. En dan voor

zowel de operators als de toeleveren-

de bedrijven. Het is het enige

Nederlandstalige vakblad in onze 

sector. Bijzonder is dat hiervan in het

blad alle facetten worden belicht.

Daar heb ik grote bewondering voor.

Verder werken IRO en de uitgever van

Offshore Visie al jaren nauw samen en

dit bevalt prima. Wat mij betreft mag

dit nog heel lang zo doorgaan.”

HANS DE BOER OVER 
25 JAAR OFFSHORE VISIE.

Hans de Boer, directeur IRO



Na de succesvolle renovatie van de
Paleiskade is vorig jaar de renovatie en
verbreding van de Onderzeedienstkade
en een deel van de Visserijkade van start
gegaan. Beide worden samengesmeed
tot één langgerekte kade die na de 
oplevering door zowel de offshore- als 
de visserijsector zal worden gebruikt. De
Onderzeedienstkade krijgt een lengte van
270 meter en een oppervlak van 11.500
vierkante meter met speciale voorzieningen,
waar met behulp van grote kranen zware
ladingstukken aan boord van schepen
kunnen worden getakeld. Verder wordt
de kade voorzien van waterbuffers, waar-
door bezoekende offshore-vaartuigen
snel drinkwater kunnen innemen. Dit
laatste gebeurt op uitdrukkelijk verzoek
van de offshore-sector. Den Helder heeft
de reputatie dat bezoekende offshore-
vaartuigen er altijd snel kunnen bunkeren,
bevoorraden en bemanningswisselingen
uitvoeren. Alleen de drinkwatervoorziening
houdt schepen vaak uren langer binnen
dan gewenst. Dit probleem behoort binnen-
kort tot het verleden. De Visserijkade, die
straks naadloos aansluit bij de Onderzee-

dienstkade, krijgt een lengte van 195 meter
en een oppervlak van 2.300 vierkante meter.

Meer
Hoewel de Onderzeedienstkade in 2007 al
voor een deel niet meer door de offshore-
industrie kon worden gebruikt, steeg 
tegen de verwachting in toch het aantal
bezoekende schepen met ruim 11 procent.
Werden er in 2006 nog 2097 portcalls
genoteerd, in 2007 waren dit er 2334.
Een toename die voornamelijk was te
danken aan een toename van bezoekende
offshore-vaartuigen. De overslag van 
lading steeg vorig jaar met 4 procent
naar 275.000 ton. De weggevallen 
afmeercapaciteit door het werk aan 
de Onderzeedienstkade wordt deels 
gecompenseerd door de Koninklijke
Marine, die op het schiereiland Harssens
steiger 3 beschikbaar stelt. Van deze 
steiger wordt heel intensief gebruik 
gemaakt, maar toch zijn agenten als 
Den Helder Support Service en SeaMar
Services genoodzaakt regelmatig uit te
wijken naar havens in het IJmondgebied.
Toen in december 2007 duidelijk werd

dat hoofdaannemer Ballast Nedam Infra
Noord West de afgesproken opleverdatum
van juli 2008 niet kon halen, was dat
ook een grote domper. Onverwachte 
instabiliteit van de pas geslagen dam-
wand van de Onderzeedienstkade was
verantwoordelijk voor de vertraging. De
kade zal nu pas begin december 2008
worden opgeleverd. Hierdoor is de komst
van twee operators uit het IJmondgebied
naar Den Helder ook uitgesteld. De 
verbrede en gerenoveerde Visserijkade is
wel op de afgesproken datum gereed.
Het renovatie- en verbredingsproject vergt
een totaalinvestering van ongeveer 13
miljoen euro. Dit bedrag wordt deels door
de Provincie Noord-Holland en deels door
de Gemeente Den Helder gefinancierd.

Fors
Zoals in de aanhef van dit artikel reeds
vermeld, heeft Vroon Offshore Services
zowel vorig als dit jaar flink aan de weg
getimmerd. Onder de dynamische leiding
van algemeen directeur Marja Doedens
is de offshorevloot fors uitgebreid en 
vernieuwd. Na de overname, vorig jaar,

VERDERE VERBETERING VAN OFFSHORE-FACILITEITEN

Offshore-industrie in 
Den Helder groeit en bloeit

D E N  H E L D E R

De enkele jaren geleden ingezette toename van offshore-activiteiten in Den Helder heeft zich in 2007 voortgezet. En ook

voor dit jaar wordt een verdere stijging verwacht. Absolute smaakmakers zijn Vroon offshore Services die dankzij acquisi-

ties en nieuwbouw een enorme groei doormaakt en de Peterson Offshore Group en The Bluestream Group die beide hun

grenzen aanzienlijk weten te verleggen. Minder goed nieuws betreft de uitgestelde oplevering van de gerenoveerde en

verbrede Onderzeedienstkade van juli naar december dit jaar.
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In 2007 hebben in vergelijking met het jaar ervoor meer offshore-vaartuigen Den Helder aangedaan (foto: PAS Publicaties).



opgeleverd en dragen de namen VOS
Discovery, VOS Explorer, VOS Innovator,
VOS Inspirer en VOS Pathfinder. Verder
heeft Scheepswerf Maaskant uit Stellen-
dam, onderdeel van de Damen Groep,
achtereenvolgens de safety/ standby-
vaartuigen VOS Tracker, VOS Trader, 
VOS Trapper en VOS Traveller opgeleverd
en is eind vorig jaar bij de ABG Shipyard
in India de VOS Satisfaction van stapel
gelopen. Dit is de eerste van een serie
van drie duikondersteuningsvaartuigen
die op deze werf voor VOS worden 
gebouwd. Na de oplevering is de 
VOS Satisfaction direct gecharterd door
de vestiging van DeepOcean Subsea
Services uit Den Helder, die met dit 
vaartuig zowel in de Middellandse Zee,
op de Noordzee als in de Oostzee aan 
de slag gaat.

Verder is op 25 april 2008 de gloed-
nieuwe bevoorrader Pool Express officieel
gedoopt. Dit bijna 82 meer lange vaar-
tuig is gebouwd op de Damen werf in
het Roemeense Galatz en valt op door
haar futuristische ontwerp. Net als het in
aanbouw zijnde zusje Base Express straks
zal doen, is de Pool Express deel gaan
uitmaken van de door Peterson SBS 
Den Helder gemanagede Southern North
Sea (SNS) Pool. Tot slot staan op de
Indiase Cochin werf nog vier bevoorraders
van het type UT 755 LN op stapel. Deze
schepen komen in 2009 en 2010 de
VOS-vloot versterken.

van de safety/standbyrederij Viking
Offshore Services uit Aberdeen, dat 
inmiddels is herdoopt in Vroon Offshore
Services Ltd, zijn in Italië diverse bevoor-
raders, waaronder de Keen Express, Kerob
Express en Kudos Express aangekocht.

Verder is in oktober Società Armamento
Lavori Marittimi (SALM) uit Ancona over-
genomen. Een rederij met een vloot van
vijf offshorevaartuigen. En als klap op de
vuurpijl is vorig jaar december de bekende
Schotse offshorerederij Nomis Shipping
uit Aberdeen met een vloot van 34 
offshorevaartuigen de gelederen komen
versterken. Door al deze acquisities telt
de operationele VOS-vloot nu ongeveer
100 schepen, die met name op de
Noordzee, in de Middellandse Zee en 
in het Verre Oosten actief zijn.

Intensief
Naast de diverse overnames voert Vroon
Offshore Services ook een intensief
nieuwbouwprogramma uit. In totaal
gaat het om meer dan twintig schepen.
Hiervan worden voor Vroon Offshore
Services Ltd in Aberdeen zes extra zoge-
heten emergency rescue and response
vessels (ERRV’s) van het type IMT 955 ge-
bouwd. Hiermee komt het totale nieuw-
bouwprogramma voor deze rederij op
vijftien van deze schepen, die allemaal
worden gebouwd op de werf Astilleros
Zamakona in het Spaanse Bilbao. De eer-
ste vijf uit deze serie zijn ondertussen al

Aandelenovername
In maart van dit jaar werd bekend dat 
de Peterson Offshore Group erin was 
geslaagd om alle aandelen van het
Schotse bedrijf SBS Logistics uit Aberdeen
over te nemen. In 2005 had deze Group
al een belang van 20 procent in SBS
Logistics verworven. Het Schotse bedrijf
is gespecialiseerd in logistieke dienst-
verlening ten behoeve van de offshore
olie- en gasindustrie. Volgens woord-
voerder Erwin Kooij beschikt SBS Logistics
over bevoorradingsbases in Lerwick 
op Shetland Eilanden en in Aberdeen,
Edzell, Great Yarmouth en Heysham 
en biedt het bedrijf werk aan ongeveer
400 mensen. Een bijzondere activiteit 
die SBS in Lerwick uitvoert is het 
ontmantelen van oude offshore en, 
zoals op dit moment met het Noorse
Frigg productieplatform gebeurt.

Als gevolg van de overname van SBS
Logistics heeft Peterson besloten de
naamgeving van haar diverse bedrijven
aan te passen om zo de verbondenheid
en samenwerking van de activiteiten te
accentueren. Voor Den Helder betekent
dit dat Peterson Supplylink voortaan
Peterson SBS Den Helder heet, Peterson
Bakker Supply is veranderd in Peterson
SBS Supply en dat het uitzendbureau
voortaan als Peterson SBS Recruitment
door het leven gaat en Succes Oil & Gas
Field Services is omgedoopt in Peterson
SBS Chemicals. Alleen de naam Control
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De renovatie en verbreding van de Onderzeedienstkade is nog steeds 

in volle gang (foto: PAS Publicaties).

Het duikondersteuningsvaartuig VOS Satisfaction is eind vorig jaar 

in gebruik gesteld (foto: PAS Publicaties).



Den Helder

Capital of the North Sea
The centre for offshore and logistic services

Municipal Port Authority

Het Nieuwe Diep 33

1781 AD Den Helder

The Netherlands

+31(0)223-613955

haven@denhelder.nl

www.havendenhelder.nl



D E N  H E L D E R

M E I  /  J U N I  2 0 0 8  -  O F F S H O R E  V I S I E 17

Pas nadat we de beste manier hadden
ontwikkeld, maakte de Northern River
de Atlantische oversteek en slaagden we
er vervolgens in om deze opdracht naar
volle tevredenheid uit te voeren.”
ExxonMobil was zelfs zo tevreden over
het uitgevoerde werk, waarbij meer dan
50.000 uur zonder enig ongeval was 
gewerkt, dat het duikbedrijf een Safety
Award in ontvangst mocht nemen.
Binnenkort hoopt Bluestream NL ook 
de beschikking te krijgen over het
gloednieuwe duikondersteuningsvaartuig
Toisa Paladin. Dit schip is op 22 november
2007 op de Noorse Kleven werf gedoopt
door mevrouw Karin Pieters, echtgenote
van Bluestream-directeur Kieran Pieters.
Verder laat het snelgroeiende bedrijf in
Den Helder tegenover de huidige hoofd-
vestiging een nieuw pand bouwen.

Klimmen
Zusterbedrijf Bluestream Access, bekend
van de toepassing van de rope access klim-
techniek, is een samenwerkingsverband
aangegaan met SGB Steigerbouw uit
Vlaardingen. Beide bedrijven vullen elkaar
volgens operations manager Nick
Waterdrinker goed aan als het gaat 
om het uitvoeren van specialistisch werk
op grote hoogte. Hierbij kan SGB haar
kennis en ervaring op het gebied van
steigerbouw inbrengen en Bluestream
Access die op het gebied van de rope 
access techniek. “Door de samenwerking
kunnen wij onze klanten in de olie- en

Union Testing & Inspection blijft 
ongewijzigd. Het laatste nieuws van de
Peterson Offshore Group is dat zij na een
meerdaagse audit door Bureau Veritas is
voorgedragen voor een Occupational
Health and Safety Assessment Server 
certificering. Volgens Erwin Kooij bewijst
Peterson met dit OPHSAS 1800 certificaat
dat het als innovatieve logistieke dienst-
verlener ten behoeve van de offshore-
industrie succesvol en vooruitstrevend is
als het gaat om het creëren en waarborgen
van optimale arbeidsomstandigheden.

Safety Award
Na de succesvolle afronding van het 
omvangrijke werk dat met het duik-
ondersteuningsvaartuig Northern River in
opdracht van RWE-DEA was uitgevoerd,
maakte het duikbedrijf Bluestream NL
met de inzet van dit bijzondere schip in
2007 opnieuw naam. Projectmanager
Hans Berkhof zegt hierover: “In de tweede
helft van vorig jaar werden wij door
ExxonMobil Canada ingeschakeld bij het
Sable Diving Project voor de kust van
Nova Scotia. Onze opdracht was de grote
zespoots jacket van het Thebaud offshore-
platform te stabiliseren. Geen eenvoudige
klus, aangezien dit op een heel speciale
manier in 36 meter diep water moest
worden uitgevoerd. Om het werk ter
plaatse slagvaardig te kunnen aanpakken,
was op onze hoofdvestiging in Den Helder
een grote mock-up gemaakt, waarmee we
eerst uitvoerig konden experimenteren.

gasindustrie (on-/offshore), petrochemie
en overige industriesectoren een totaal-
pakket bieden.”
De klimdeskundigen van Bluestream
Access hebben de afgelopen tijd op het
Nederlandse plat weer een reeks specia-
listische werkzaamheden uitgevoerd op
de platformen van NAM en Total, terwijl
op de Keppel Verolme werf bij Rotterdam
in de poten van het accommodatieplatform
Port Rigmar op een hoogte van 70 meter
anodes zijn vervangen. Tevens zijn 
bovenop deze poten, op een hoogte van
130 meter, diverse lichten vervangen.
Eerder was op de Keppel Verolme werf
ook al de klimtechniek toegepast voor
werk aan de bovenzijde van de 30 meter
hoge tanks van de FPSO’s Sevan Piranema
en Sevan Hummingbird.

Nieuwe speler
Een nieuwe speler in de offshore-setor 
is de Helderse rederij GloMar Ship-
management, die in korte tijd een 
operationele vloot van tien schepen
heeft weten op te bouwen. Aan de wieg
van GloMar stonden in juli 2007 Klaas
Weij en Ed Pronk, die daarvoor allebei al
jaren actief waren in de scheepvaart en
de offshore-industrie. Eerstgenoemde
bracht de safety/standbyboten Verona,
Sharona en Karmoy Viking in en laatst-
genoemde de guardboten Andfjord,
Marsdiep en Borndiep. Al snel na de
start kwam daar nog de safety-standby-
boot Glomar Venture bij. 

De nieuwe bevoorrader Pool Express valt op door haar futuristisch ontwerp (foto: Flying Focus).
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als de offshoresector om daar onder 
andere bij de aanleg van pijpleidingen te
worden ingezet. De Acta Marine Groep,
die uit de werkmaatschappijen Acta
Marine Waterweg, Acta Marine Van Stee
en Acta Marine Van Laar bestaat, heeft
op dit moment een vloot van ruim 60
werkschepen, die wereldwijd actief zijn.
Om de verbondenheid binnen de Groep
te benadrukken, worden alle schepen in
dezelfde huiskleuren geschilderd en 
hebben de drie werkmaatschappijen 
een uniform logo gekregen, dat het
werkgebied ‘langs kusten en oevers’
symboliseert.

Retrofit project
Bij het schrijven van dit artikel was
Multimetaal druk bezig met de afronding
van het K5F-project, een groot topsides
modification project (retrofit) van de 
satellietplatformen K6C en K6N. Dit werk
wordt volgens directeur Arthus Hulsebos
uitgevoerd in samenwerking met SPIE
Controlec. “Zelf zijn wij begin 2007 
gestart met de prefabricage voor K6C,
waarna de installatieperiode offshore
volgde. Tijdens deze periode hebben we
in onze werkplaatsen de prefabricage
voor K6N uitgevoerd en nu is het 
installatiewerk op deze satelliet bijna
klaar. Voor Multimetaal is deze retrofit
één van de grootste projecten die ooit
door het bedrijf zijn uitgevoerd. Naast 
piping-, constructie- en installatiewerk
kwam hier ook het nodige logistieke 

Verder worden op dit moment op een
Poolse werf twee voormalige vissers-
schepen verbouwd tot safety/standby
vaartuigen, die straks onder de namen
Glomar Endurance en Glomar Advance
in de vaart zullen worden gebracht. Ook
de Karmoy Viking is op deze werf in
Polen verbouwd. Daarnaast huurt
GloMar schepen van derden in. Volgens
medeoprichter Ed Pronk is hiermee voor
diverse maatschappijen, waaronder 
Gaz de France, al guard- en standbywerk
verricht. De Glomar Advance gaat in de
tweede helft van dit jaar op de Noordzee
voor Shell safety/standby werk uitvoeren.
Volgens Pronk is de kracht van zijn rederij
dat een breed dienstenpakket wordt aan-
geboden tegen een marktconforme prijs.

Nog meer werkschepen
Acta Marine Waterweg (voorheen
Rederij Waterweg) heeft ook vorig jaar
geïnvesteerd in de bouw van nieuwe
werkschepen. Het betreft ook deze keer
weer eurocarriers of multicats die door
Scheepswerf Neptunus in Aalst zijn ge-
bouwd. Rond de jaarwisseling is de
Coastal Hunter in gebruik genomen, een
zusje van de kort daarvoor door de werf
overgedragen Coastal Guardian. Verder
is dit jaar in de maand mei de eurocarrier
Coastal Warrior opgeleverd, waardoor
Acta Marine Waterweg nu over zeven
werkschepen van dit type beschikt. Al
deze vaartuigen konden na de oplevering
meteen aan de slag in zowel de baggerij

en engineeringwerk om de hoek kijken.
Op dit moment zitten we in de commis-
sioning fase.”

Een ander bijzonder offshore-project
waarbij Mutimetaal een belangrijke rol
heeft gespeeld, betrof de verlenging 
met ongeveer negen meter van een 
bestaande kraanfundatie op het Horizon
platform van Chevron. “De oude 
pedestal hebben we mechanisch door-
gesneden en aan beide stukken zijn 
laskanten gemaakt. Mammoet heeft er
met strand-jacks voor gezorgd dat de
kraan zo’n negen meter is opgetild. Na
plaatsing van het tussenstuk met de
geïntegreerde dieseltank hebben we 
alle delen weer aan elkaar gelast.” Het
laswerk is in twee fasen van drie dagen
uitgevoerd, waarbij de klok rond is 
doorgewerkt.
De HSM werf in Schiedam schakelde
Multimetaal in voor de hook-up van de
vier Trident monotower platformen,
waarvan er twee in de Britse velden
Shamrock en Caravel zijn geïnstalleerd
en twee in het L9 blok in de Nederlandse
sector van de Noordzee. Verder wordt 
in de sector door het Helderse metaal-
bedrijf veel werk verzet op de platformen
van Gaz de France, Wintershall en Chevron.

Ondernemer van het jaar
Een ander Helders staalbedrijf dat de 
nodige aandacht op zich weet te vestigen,
is Constructiewerkplaats P. Smit BV. 

De Andfjord is één van de schepen uit de vloot van GloMar Shipmanagement 

(foto: PAS Publicaties).

De EC 155 B1 helikopter van Heli Holland Offshore op één van de 

platformen op het Nederlandse plat (foto: Heli Holland).
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Een cursus die volgens trainingsmanager
Ruud Oliemans alle veiligheidsaspecten
omvat bij het aan de wal assembleren, het
naar zee transporteren en het offshore
installeren, onderhouden en repareren
van windturbines. DHTC gaf al zo’n tien
jaar lang maatwerkcursussen op dit 
gebied en de hiermee opgedane kennis
en ervaring vormde een goede basis voor
de ontwikkeling van de nieuwe OWEBS
cursus. Dit laatste gebeurde op verzoek
van belangrijke spelers in de offshore-
windturbinebouw. De nieuwe cursus, 
die onlangs breed is gepresenteerd tijdens
de vakbeurs EWEC 2008 in Brussel, is
volgens Oliemans al een aantal keren met
succes gegeven. DHTC is ondertussen 
gestart met de opzet van een vervolg- en
herhalingscursus.
Om startende ondernemers in de offshore-
sector te kunnen helpen, is op het
Willemsoordcomplex in Den Helder een
innovatiecluster opgezet onder de naam
BviT. Deze zogeheten clusterincubator
heeft in eigen beheer een formule 
ontwikkeld waarmee starters op weg
kunnen worden geholpen.

Den Helder Airport
Door de toegenomen activiteiten in de
offshore-industrie bruist het ook op 
Den Helder Airport als nooit tevoren. De
Deense firma DanCopter heeft sinds enige
tijd een tweede helikopter van het type
EC155 B1 op de Helderse luchthaven
gestationeerd. Naast helikopterdiensten
voor de NAM en Wintershall wordt nu

Een bedrijf dat sinds de overname in
1932 in handen is van de familie Wilms.
De vorige directeur Herman Wilms had
er al voor gezorgd dat het bedrijf naam
kon maken in de offshore-sector. Na 
zijn overlijden in 1995 heeft zijn dochter
Lisenka zijn taak overgenomen en doet
dit met zoveel inzet en enthousiasme 
dat zij kortgeleden door de Helderse
Ondernemers Vereniging is uitgeroepen
tot ‘Ondernemer van het jaar 2007’.
Vorig jaar april bestond het bedrijf 75 jaar.
In november van dat jubileumjaar werd
het oude bedrijfspand in de binnenstad
verruild voor een gloednieuwe vestiging
op industrieterrein Kooypunt. Volgens
Lisenka de Wilt-Wilms wordt 70 procent
van al het constructiewerk uitgevoerd voor
bedrijven die actief zijn in de offshore-sector.
Hieronder bevinden zich boorcontractors,
oliemaatschappijen en toeleveranciers.
Producten uit de keuken van het bedrijf
zijn tankframes, beschermingsframes
voor afsluiters, 30-inch diameter conduc-
torpijpen en diverse bordessen en frames
voor de uitbreiding van platformen.
Verder heeft het bedrijf voor Bluestream
NL hulpconstructies vervaardigd om 
de eerder genoemde opdracht voor
ExxonMobil in Canadese wateren goed
te kunnen voorbereiden.

Nieuw
DHTC, dè trainer in veiligheid, heeft de
afgelopen tijd flink aan de weg getimmerd
met de pas ontwikkelde standaardcursus
Offshore Wind Energy Basic Safety (OWEBS).

ook gevlogen voor Chevron en Petro-
Canada. Een nieuwe helikoptermaat-
schappij, die sinds begin dit jaar vluchten
voor de offshore-sector uitvoert, is Heli
Holland Offshore. Dit bedrijf zet hiervoor
een EC155 B1 helikopter in die tien 
passagiers kan vervoeren. Nieuw is ook
de lijndienst die door Skydrift AirCharter
is opgezet tussen Norwich in Engeland en
Den Helder Airport. Hiervoor wordt een
Beech Kingair ingezet. Naast passagiers
heeft deze maatschappij ook alle 
vergunningen om vracht te vervoeren.
Voorlopig wordt op de maandag en de
vrijdag om 10 uur en om 19 uur vanaf
Den Helder Airport gevlogen. Ivor Travel
fungeert op de luchthaven als agent
voor Skydrift AirCharter.

Nog dit jaar zal op de luchthaven de bouw
van een vijfde hangar van start gaan.
Hierin zullen helikopters worden gestald
die nu nog vaak noodgedwongen buiten
staan opgesteld. Tot slot is vlakbij het 
terminalgebouw van de luchthaven het
gloednieuwe productiecoördinatie- en
controlecentrum van Wintershall in ge-
bruik genomen. Dit is een supermoderne
centrale voor Remote Controlled
Operations (RCO). Vanuit dit centrum
worden op dit moment op afstand 
achttien platformen van Wintershall 
op de Noordzee bediend. Binnenkort 
komen daar nog vier platformen bij,
waaronder drie bestaande en één 
nieuwe, die in het E18 blok worden
geïnstalleerd. 

Het nieuwe productie coördinatie- en controlecentrum van Wintershall

op Den Helder Airport (foto: PAS Publicaties).

Bluestream NL krijgt binnenkort de beschikking over de 

dsv Toisa Paladin (foto: Bluestream).
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Zandvliet vertelt over de aanleiding om dit onderwerp bij de kop
te pakken. De achtergrond is, dat zijn onderzoek deel uitmaakt
van een groot onderzoeksproject (ISAPP), een samenwerkings-
verband tussen de TU Delft, Shell en TNO. Doel is onder meer
om nieuwe technieken te ontwikkelen om uiteindelijk de 
productie van olie en gas te vergroten. Zo is onderdeel van het
onderzoeksproject: het beter scheiden van olie, water en gas.
Verder moet er betere seismiek worden gerealiseerd, zodat er
een beter beeld van de ondergrond ontstaat, evenals een betere
doorstroming van de putten. Onderdeel is verder het beter te
kunnen schatten van reservoireigenschappen en hoeveel olie
nog in de bodem zit. Zandvliet: “Er vallen nu een kleine 40 
promovendi onder, en ik was één van hen. Ik heb een bepaald,
specifiek onderdeel vervuld.”

Putten en klepstanden 
Het onderzoeksonderdeel van Zandvliet betrof onder meer het
ontwikkelen van technieken om met behulp van oliereservoir-
modellen zowel de locaties van nieuw te boren putten als de
klepstanden van bestaande putten te optimaliseren. Dit om 
uiteindelijk over de hele levensduur van het oliereservoir, 30 jaar
bijvoorbeeld, er zoveel mogelijk uit te halen. Zandvliet: “Als we
besloten hebben een aantal putten te slaan, wáár moeten we
die dan plaatsen om zoveel mogelijk eruit te halen? Aan de
hand van metingen die geologen hebben gedaan, maak je 
een computermodel hoe een oliereservoir eruit ziet. Je kunt 
vervolgens de computer gebruiken om voorspellingen te doen,
bijvoorbeeld hoeveel olie we gaan produceren over de komende
dertig jaar als we bepaalde beslissingen nemen. Met die 
beslissingen bedoel ik: wáár gaan we putten boren. Als we op
een bepaalde plek boren, levert dat wellicht net iets meer op.
Hetzelfde geldt voor klepstanden: als we die op een bepaalde
manier instellen, krijgen we er net iets meer uit.”

Onzeker
Zandvliet erkent dat veel computermodellen een onzekere factor
zijn. “Je weet uiteindelijk dat die voorspellingen niet helemaal
compleet zijn. Je weet niet zeker hoe zo’n reservoir er nou in
het echt uitziet. Dus die voorspellingen die we maken met die

modellen over de hoeveelheid olie en gas die geproduceerd
gaat worden, zijn onzeker.” Wat vaak wordt gedaan is niet één
computermodel te maken, maar een heleboel: 10, 20, die allen
al of niet een waarschijnlijke uitkomst geven. Zandvliet: “Ik heb
ernaar gekeken met de vraag ‘hoe moet je ermee omgaan’ 
om toch nog goede beslissingen te nemen.” Inmiddels heeft 
hij een oplossing gevonden. “Stel je hebt honderd modellen,
dan heb ik geprobeerd de gemiddelde opbrengst van alle 
honderd zo hoog mogelijk te maken.” Hij erkent wel dat het
nog steeds onzeker is wat eruit kan komt. “Maar het is wel
meest zinnige wat je kunt doen.”

Praktijk
Vraag is of de uitkomsten van het promotie-onderzoek van
Zandvliet in de praktijk zijn gebracht. “Ik werk nu als reservoir-
ingenieur voor Shell en ik zit niet meer in het onderzoek. 
Echte toepassing krijg het nu nog niet. Maar ik denk dat het 
onderdeel ‘het plaatsen van putten’ het eerst toegepast kan
worden. De keuze gebeurt nu nog ‘met de natte vinger’ of op
het gebied van ervaring. Ik heb een algoritme ontwikkeld om
het door de computer te laten uitzoeken. Dat bespaart een 
hele hoop tijd.”

Hij vertelt hoe deze toepassing vorm kan krijgen. “Je moet eerst
kiezen hoeveel putten je gaat boren, zeg twee. Dan ga je zelf
een initiële locatie van putten opgeven, put één bijvoorbeeld
links boven, de andere rechts boven. Dan zal het algoritme aan de
hand van het oliereservoir-model in de computer de putlocaties
zodanig veranderen dat deze elke keer nét iets meer opleveren.
Als de optimale locatie voor elke put is gevonden, ben je klaar.” 

PROMOTIE-ONDERZOEK VAN MAARTEN ZANDVLIET:

‘Beter benutten computer 
kan optimale olieproductie
realiseren’ 
“Door het ontwikkelen van optimalisatie-technieken en

het voeren van computersimulaties kan de optimale locatie

van een olieput worden gevonden. Verder kunnen de klep-

standen in de put worden verbeterd.” Dat stelt Maarten

Zandvliet, die 17 april promoveerde aan de TU Delft op het

gebied van optimaliseren van de oliewinning. Momenteel

is hij werkzaam bij Shell.

“Doel is onder meer om uiteindelijk de

productie van olie en gas te vergroten.”

Maarten Zandvliet



MAAK JE BORST MAAR NAT!

JUMBO, THE HEAVY LIFT SHIPPING COMPANY
Al bijna 40 jaar is Jumbo Shipping dé specialist op het gebied van 
zware lading (zee)transport. Met 12 (14 in 2008) eigen state-of-the-art zware 
lading schepen, met hijs-capaciteit tot 1.800 ton, worden enorme klussen 
geklaard.

In de offshore wereld heeft ook Jumbo Offshore inmiddels een solide 
reputatie opgebouwd. De afgelopen jaren werden diverse onderzee 
installaties uitgevoerd.

Momenteel wordt onze vloot uitgebreid met nieuwe schepen en zijn wij op zoek 
naar enthousiaste (offshore) engineers die hun carrière niet aan het toeval over 
willen laten. Voor ons hoofdkantoor in Rotterdam Centrum  zoeken wij diverse 
engineers voor de afdelingen Shipping en Offshore. 
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details doorgerekend en niets wordt aan het toeval overgelaten. 
Dus ook niet jouw carrière!

WIJ BIEDEN ONZE MEDEWERKERS:
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��goede arbeidsvoorwaarden en salaris,
���informele doch professionele werkomgeving met 

mogelijkheden om te leren en te groeien.

WWW.JUMBOSHIPPING.NL

SPREEKT DEZE FUNCTIE JOU AAN?
REAGEER DAN SNEL EN STUUR JE CV MET MOTIVATIE NAAR:

(OFFSHORE) ENIGINEERS
MET DE JUMBO-FACTOR



EERSTE ZWAAR TRANSPORT & HIJS SEMINAR

Eind mei werden de eerste Zwaar Transport & Hijs Mini-Seminars gehouden in het
Van Der Valk Hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel. Gedurende een volle dag vertelde
Richard Krabbendam van Krabbendam Advies Service, waar het in het zwaar trans-
port & hijsen allemaal om gaat. Met een duidelijke introductie over krachten en 
massa’s werd al snel overgegaan op de alledaagse praktijk. Uitgebreid kwamen aan
de orde de stabiliteit van trailers (3- en 4-punts opstelling), stabiliteit van de last en
van kranen. Met behulp van uitgebreide power point presentaties, waarvan de deel-
nemers een 80 pagina dikke hand-out meekregen, werden de details onder de loep
genomen. Ook konden de deelnemers een dubbel DVD meekrijgen met historische
video’s over het hijsen met één, twee of zelf drie kranen van grote en zware raffinaderij
kolommen. Het transport met conventionele als wel met de computer gestuurde zelf
aangedreven platformwagens (SPMT’s) kwam ook aan bod. Beide seminars werden
door de 40 deelnemers goed ontvangen. Cursisten kwamen van fabrikanten, 
traininginstituten, kraanverhuur- en transportbedrijven. Aan het eind van de dag
werd een ‘mulitiple choice’ test gedaan om te verifiëren wat is blijven hangen. 
Kijk op: www.hijscursus.nl of www.heavyliftspecialist.com 

HALLIBURTON ACQUIRES 
WELLDYNAMICS

Halliburton has entered into a definitive
agreement with Shell Technology
Ventures Fund 1 B.V., to acquire its 
49 percent equity interest in Well-
Dynamics B.V. 

This agreement is subject to receipt 
of necessary regulatory approvals.
Following completion of the transac-
tion, Halliburton will own 100 percent
of WellDynamics.

O N S T R E A M

KIELLEGGING

Op de IHC Merwede werf in Krimpen
aan den IJssel is in mei de kiel gelegd
voor het grootste monohull kraan-
vaartuig ter wereld. Het gaat hier om
de Oleg Strashnov. 

Het wordt het grootste vaartuig dat 
IHC Merwede ooit heeft gebouwd.
Levering van de 183 meter lange en
47 meter brede Oleg Strashnov staat
gepland in aanvang 2010.

NUON STAPT IN NOORDZEE-GASWINNING

Energiebedrijf Nuon wil zelf gas gaan produceren. Daartoe is een belang genomen in
35 gasvelden op het NCP. De belangen waren in handen van Burlington Resources
Nederland Petroleum (BRN). Noun heeft er € 476,7 miljoen voor betaald. Verder krijgt
Nuon een aparte divisie gasexploratie en -productie. In die sector zijn zeker nog uit-
breidingen te verwachten door middel van overnames. De 35 velden die Nuon gaat 
exploreren staan via Den Helder in verbinding met het Nederlandse gasnetwerk. 
De aandelen van Nuon zijn in handen van provincies en gemeenten. Vorig jaar werd
een nettowinst van € 875 miljoen geboekt bij een omzet van € 5,7 miljard.
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‘Industrieel karakter 
HFG basis internationaal
succes’

De Nederlandse overheid zou meer interesse moeten tonen

in het industriële karakter van de olie- en gasindustrie. 

Dat stelt Chief Executive Officer Jan-Pieter Klaver van de

Heerema Fabrication Group (HFG). Den Haag zet zwaar in

op de kenniseconomie van deze wereld. En sluit haar ogen

voor het gegeven dat kennis door mensenhanden moet 

worden omgezet in een product. De Heerema Fabrication

Group is zo’n industriële onderneming die in staat is om 

allerlei hoogstaande innovatieve projecten te realiseren.

Klaver: “Wij hebben overheidsfunctionarissen op werk-

bezoek gehad die hier hun ogen hebben uitgekeken. 

Het blijkt vaak dat ze nauwelijks enig besef hebben van 

wat wij allemaal presteren. Zwaar onder de indruk keren 

ze terug naar Den Haag. Helaas niet om te bedenken 

hoe ze onze positionering op de wereldmarkt kunnen 

ondersteunen. Bij voorbaat wordt aangenomen dat 

de vaderlandse industrie een verloren strijd voert op 

internationaal niveau. Onzin natuurlijk, maar helaas 

wel de politieke realiteit.” Die houding van de overheid

baart de strijdbare Klaver zorgen. Maar HFG zou HFG 

niet zijn om  te bewijzen dat ze het in Den Haag volkomen

mis hebben. 

CEO JAN-PIETER KLAVER VAN HEEREMA FABRICATION GROUP: 

Chief Executive Officer Jan-Pieter Klaver van de Heerema Fabrication Group (HFG).

O N D E R N E M E N
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Heerema Hartlepool, UK, Heerema Engi-
neering US en onze business 
development operaties in Nigeria.
Gezamenlijk richten we ons op continuïteit
en we willen als bedrijf zo werken dat
klanten en onderaannemers graag zaken
met ons willen doen en ons als preferred
business partner zien.”

HFG richt zich tegenwoordig sterk op
het binnenhalen van EPCI contracten. 
Is hier sprak van een ommezwaai in 
uw bedrijfspolicy?
“Ik wil dat graag iets nuanceren. Er is 
namelijk geen sprake van een ommezwaai.
Wij hebben altijd EPCI contracten uitge-
voerd. In Vlissingen deden we de kleine
wellhead platforms al op die basis. En 
later in Noorwegen bij Tønsberg de meer
gecompliceerde EPCI projecten. Ik heb
het dan over 8 tot 9.000 tons platforms
en jackets van 7.000 ton. We verzorgden
alles. Engineering, fabricage, transport,
installatie en commissioning offshore. 

De grote kracht van Heerema Zwijndrecht
zijn juist de EPCI-opdrachten voor grotere
platforms van 3.000 tot 15.000 ton. 
Dus het is niet zo dat wij nu ineens 
een andere richting zijn opgegaan.
Absoluut niet. Wel degelijk anders is dat
we gezegd hebben dat we ons minder 
afhankelijk van de Noordzee moeten 
opstellen. En er mede in dat kader voor
moeten zorgen dat we de engineering-
kennis, die we voorheen vaak uit-
besteedden, binnen ons bedrijf moeten
vasthouden en uitbreiden. Met die vast-
stelling zijn we op zoek gegaan naar een
internationaal engineering bureau, dat
gespecialiseerd is in het ontwerpen van
onshore- en offshore faciliteiten waarbij
de nadruk ligt op een klantgerichte 
benadering in operationeel gebruik en
eenvoud in constructie. De samenwerking
met engineering bureaus in Europa is 
erg goed. Blijven we ook houden. Maar
op het moment dat je vanuit HFG een
bredere exposure wilt hebben naar de 
internationale markt en een bredere
spreiding van de EPC capabilities, dan is

De politiek is doorlopend bezig Nederland
in het buitenland te positioneren als 
kennisland en veel minder als industrie-
land. Met als gevolg dat de wereldmarkt
de Nederlandse industrie nauwelijks 
nog als competitive beschouwd. Klaver:
“Gelukkig beschikt HFG over een ijzer-
sterk imago en weten buitenlandse 
opdrachtgevers ons met grote regelmaat
te vinden. Wij zijn voor hen een betrouw-
bare business partner die wel degelijk
concurrentievoordelen te bieden heeft.
Maar stel nu eens dat we zouden besluiten
onze werven in Zwijndrecht en Vlissingen
te verplaatsen naar het buitenland.
Nederland zou dan een heleboel specifieke
kennis verliezen. Kennis en expertise
waarmee wij ons juist nu onderscheiden.
Denkt u zich daarbij ook eens in wat dat
voor onze subcontractors zou betekenen.
Dat kost niet alleen in de regio’s heel 
veel werkgelegenheid, maar in heel
Nederland.”

Hier ligt duidelijk een schone taak voor
de FME en wellicht ook voor de IRO om
de overheid te bewegen een andere
houding aan te nemen als het gaat om
industriële bedrijven binnen de interna-
tionale olie- en gasindustrie. En terecht!
Want als zakenbank Lehman Brothers
aangeeft dat alleen al dit jaar de zes 
grote oliemaatschappijen naar schatting
$ 98,7 miljard zullen spenderen aan de
zoektocht naar en de productie van 
olie en gas, dan zou het van zeer naïef 
management getuigen als je van de 
gigacake niet wat wilt afsnoepen.

Continuïteit
Jan-Pieter Klaver werkt al bij Heerema
sinds hij in 1990 afstudeerde te Delft.
Begonnen bij Heerema te Leiden maakte
hij al snel de overstap naar de werf te
Vlissingen. Vervolgens vertrok hij naar de
Heerema werf te Tønsberg, Noorwegen,
waar hij gedurende vijf jaar allerlei project
management posities bekleedde. Na een
korte periode Dockwise volgde zijn 
aanstelling als directeur van de werf te
Vlissingen. Van daaruit maakte hij de
stap naar een corporate functie bij de
Heerema Fabrication Group. Sedert januari
2005 prijkt er CEO op zijn visitekaartje
oftewel Algemeen Directeur.

HFG is een zelfstandige divisie binnen 
de Heerema Group. Op kwartaalbasis
rapporteert zij aan een advisory board.
Klaver is in zijn hoedanigheid van CEO
verantwoordelijk voor het dagelijks 
bestuur van de divisie. “Mijn streven is 
om verantwoord te ondernemen. Aan mij
rapporteren de werkmaatschappijen van
de Fabrication Group, zijnde Heerema
Vlissingen, Heerema Zwijndrecht,

het verstandig om ook een bureau buiten
Europa te zoeken. Want daarmee creëer
je de mogelijkheid om in te spelen op de
kansen die nieuwe markten bieden. Alleen
Europa is voor ons niet meer afdoende.”

Is het dan niet een enigszins vreemde
move dat in die periode juist Intec werd
verkocht?
“Neen, want Intec was een zelfstandige
divisie binnen de Heerema Group en 
behoorde niet tot mijn divisie. Intec 
richtte zich voornamelijk op subsea 
infrastructure, terwijl wij ons juist richten
op alles wat zich daarboven bevindt. 
Dat vereist een multi-disciplinaire 
engineering benadering in plaats van
een focus op een niche onderdeel van 
de offshore markt.”

Uiteindelijk zijn jullie terecht gekomen bij
de engineering tak van het Amerikaanse
consultancy bureau Albert-Garaudy
Associates (AGA). Inmiddels omgedoopt
tot HFG Engineering US. Wat waren 
de criteria waaraan het bureau moest
voldoen?
“Het overnemen van een internationaal
engineering bureau is feitelijk een 
onderdeel van een verregaande strategie.
We hebben in Europa over het laatste
decennium een marktontwikkeling 
gezien waarbij goede jaren werden 
afgewisseld met moeilijke perioden. 
De Europese offshore markt is een 
volwassen markt. Voor de komende 
jaren is er zeker nog afdoende werk,
maar het zou onverstandig zijn om als
HFG de focus te beperken tot die
Europese markt. Wij moeten onze vleugels
uitslaan. Onze kracht is dat wij een schat
aan ervaring hebben in het managen 
van redelijk tot zeer complexe projecten.
In het bouwen van platforms die opereren
in veelal zware klimatologische omstandig-
heden op de Noordzee. Onze fabricage-
methodes zijn zeer doordacht, we 
hanteren een geïntegreerd kwaliteits-
systeem dat ver boven de normale 
industrie-standaards uitgaat en wij 
hebben de beste vaklieden in huis. Met
die eigenschappen trek je vervolgens de
wereld in en dan proef je al heel snel dat
er juist behoefte is aan dat soort kennis,
expertise en kwaliteit. Opdrachtgevers
vragen om een fabricage die zo kosten-
bewust mogelijk wordt uitgevoerd. Zij
vragen om het beste project-, inkoop- 
en subcontractmanagement en uiteraard
kwaliteit. Projecten op tijd afleveren is 
altijd een van onze sterke punten geweest.
Technologie vormt daarvoor de basis. 
Wij richten ons op het behalen van marge
en niet op de verkoop van productie-
uren. Alle operators weten dat. 
Vandaar dat we gezegd hebben dat 

“We willen als bedrijf zo

werken dat klanten en

onderaannemers ons 

als preferred business

partner zien.”

O N D E R N E M E N



Hoe vaak komt het niet voor - een project of spe cia le
applicatie vereist hydraulische apparatuur. De
investe ringen hierin én de kosten voor inbedrijf -
stelling en onder houd zijn echter zodanig, dat ze
een serieuze drempel vormen voor de aanschaf 
van de apparatuur. Dan is het goed om te weten
dat Hydrauvision een kant-en-klare en betaalbare

oplossing biedt: HydrauRent.

Total Cost of Ownership
In nagenoeg alle industriële sectoren spelen de ‘Total
Costs of Ownership’ een steeds belangrijker rol. De
belangstelling voor dit thema doet zich ook voor
wanneer in hydraulische apparatuur moet wor den
geïn vesteerd. De apparatuur wordt vaak een malig 
of op projectbasis ingezet, terwijl kosten voor inbe -
drijf stel ling, reparatie of onderhoud niet altijd even
duide lijk zijn. Juist daarom is het huren van hydrau -
lische capa citeit als tijdelijke vervanging of voor 
extra capa citeit in veel gevallen een aan trek kelijk
alternatief. Dat alternatief biedt Hydrauvision met
HydrauRent; ‘hydraulische capaciteit in con tainer -
formaat’ waar mee op ieder gewenst moment en op
elke locatie extra capaciteit kan worden gerealiseerd.

Snel en flexibel op maat
HydrauRent is een snelle, economische en flexibele
optie wanneer hydraulische apparatuur in uitste ken -
de toestand gewenst is. Op ieder moment en iedere
locatie kan de apparatuur worden geplaatst zonder
dat hiervoor kostbare investeringen of extra per so -
neel nodig zijn. De gehuurde apparatuur wordt door
HydrauRent-monteurs op locatie geïnstalleerd en in
bedrijf genomen, terwijl onderhoud en reparatie tot
het verleden behoren. Maar ook buiten de gebruiks-
periode voorkomt HydrauRent tal van verborgen
kosten. Hydraulische systemen die tijdelijk niet
worden gebruikt, moeten immers worden opslagen
en op gezette tijden worden geïnspecteerd en
gecertificeerd.

HydrauRent wordt op maat geleverd. Op basis van de
wensen en behoeften van de gebruiker worden een
gedegen advies en helder kostenoverzicht samen -
gesteld. Zo is vooraf bekend welke kosten met de
tijdelijke huur gemoeid zijn.

Voor tal van toepassingen
Een veel gebruikte oplossing uit het HydrauRent-
programma is de HydrauPack, een door HydrauRent
ontwikkeld modulair concept dat bestaat uit halve
10-feet containers waarin hydraulische maatwerk-
modules worden gerealiseerd tot 200 kW. De afzon -
derlijke modules zijn snel en eenvoudig te koppelen
tot units van maximaal 800 kW met de afmeting van
een 20-feet container. Daarbij is het mogelijk om één
van de units speciaal in te richten zodat bijvoorbeeld
voor moeilijk bereikbare locaties één unit kan worden
gereserveerd voor brand stof opslag of als extra
hydrauliekolie-reservoir.

Naast HydrauPack omvat het HydrauRent-program -
ma ook andere verhuuroplossingen. Zo worden onder
de naam HydrauSupport hydraulische filtratieunits
voor het reinigen van hydraulische olie of een ont -
waterings- en ontgassingsinstallatie geleverd. Deze
laatste kan -met het oog op het toepassingsgebied-
ook in ATEX-uitvoering worden gehuurd, waardoor
gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen mogelijk is.
Tevens kan snel een spoelunit voor het reinigen van
hydraulische systemen worden geleverd, terwijl voor
handpompen en vijzels in verschillende afmetingen
met bijbehorende snelkoppelingen en verdeelstukken
de HydrauTool wordt verhuurd. Tenslotte zijn ook
hydraulische lieren onder de naam HydrauWinch
leverbaar. Het pakket omvat de standaard hydrau -
lische lieren, CT-lieren en hijslieren waardoor een
compleet aanbod aanwezig is.

Schoondijke
+31 (0) 117 34 31 31 www.hydraurent.com

hydraulische capaciteit op afroep
HydrauRent
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een opdrachtgever voor HFG kiezen en
niet voor goedkopere werf in Azië?
“We hebben met HFG Engineering US
een bureau in huis gehaald waarbij je
ziet dat we steeds meer vruchten plukken
van de integratie. Wij doen nu aan-
biedingen voor EPCI projecten in Angola,
Nigeria, Saoedi-Arabië, Denemarken en
de Golf van Mexico. Het is een kwestie
van tijd dat we ook uit die gebieden 
projecten binnenhalen. Kostenoverweging
blijft uiteraard een issue in deze markt.
Maar ook kwaliteit en betrouwbaarheid
spelen wel degelijk een doorslaggevende
rol. En natuurlijk is daar onze reputatie
voor een tijdige levering. Wat die kosten
aangaat is het overigens niet zo dat wij
al het werk zelf zullen gaan doen. De
constructie van een aantal grote stukken
zullen we uitbesteden. We beschikken
daartoe over een gedegen netwerk. Is in
het verleden ook gebeurd. Het De Ruyter
project is daar een goed voorbeeld van.
Hierbij hebben wij het hele onderstel uit-
besteed aan Dubai Drydock. De topsides
hebben we hier in Zwijndrecht gebouwd.
En ook de complete integratie heeft hier
plaatsgevonden. Dit moet je overigens
wel even loskoppelen van Nigeria want
daar is het juist de bedoeling om alles 
lokaal te fabriceren. Maar op het 
moment dat je naar andere markten
gaat kijken, openbaart zich nu eenmaal de
mogelijkheid om vanuit de engineering
EPCI projecten te gaan managen. En
daarbij kun je inderdaad grote stukken
elders wegzetten en gecompliceerde
stukken zelf uitvoeren. Vandaar de be-
hoefte om een vorm van samenwerking

het engineeringbureau dat we zoeken
enthousiasme moet uitstralen en bereid
moet zijn om te willen samenwerken
met een fabricator. Alleen dan kun je 
integrale projecten beet pakken. Verder
moest het bureau ervaring hebben in het
werken in West Afrika. Want met name
in die regio is het potentieel erg hoog.”

In dat kader moet ik dus ook de realisatie
van de werf in Nigeria zien?
“Het is nog niet zozeer een kwestie van
realisering. We hebben daar nu wel een
business development kantoor staan.
We zijn al geruime tijd onze kansen aan
het overwegen om daar inderdaad een
yard neer te zetten. De reden waarom is
dat Nigeria een land bij uitstek is waar
duidelijk behoefte is aan de kennis en 
de kunde die wij in Europa hebben op-
gebouwd. En het zijn juist die eigen-
schappen die we willen gaan gebruiken
om in een stuk ‘local content’ te voor-
zien. Lokaal fabriceren. Er zijn allerlei 
redenen waarom het opzetten van de
werf lang duurt en er nog geen definitieve
go ahead is. Politiek gezien is Nigeria een
lastig land. Momenteel is het politieke
klimaat niet aantrekkelijk om een werf
op te starten. Zodra in deze situatie 
verandering komt, zullen we een 
definitieve stap kunnen gaan maken.”

Integratie met HFG Engineering US is 
inmiddels met succes voltooid. Er wordt
nu internationaal getenderd. HFG krijgt
nu dus rechtsreeks te maken met lage 
lonen landen in Azië en tegenwoordig
ook in de Persian Gulf. Waarom moet

te zoeken met werven in lage lonen 
landen. Daaraan toegevoegd dat olie-
maatschappijen vanwege de behoefte
aan yardcapaciteit momenteel ook 
kijken naar landen waar voorheen nooit
gebruik van werd gemaakt. Saoedi-Arabië
bijvoorbeeld. Men is duidelijk op zoek
naar capaciteit gekoppeld aan kwaliteit.”

Is er al een contract afgesloten waarbij
de aanwezigheid van HFG Engineering
US doorslaggevend is geweest?
“Jazeker. Begin dit jaar heeft Heerema
Vlissingen een EPC contract getekend
met ABB in Zweden voor het ontwerpen,
inkopen van materialen en de fabricage
van een 400 Megawatt transformator-
station voor de kust van Duitsland in 
de Noordzee. HFG Engineering zal het
ontwerp leveren en Heerema Vlissingen
bouwt het platform en jacket. ABB zal
alle transformator componenten van 
het door hen ontworpen HVDC-Light
concept aanleveren en HFG zal daar om-
heen het platform ontwerpen, bouwen
en uiteindelijk volgend jaar de hook up
offshore uitvoeren. De topside inclusief
equipment gaat ongeveer 2.500 ton 
wegen. Het jacket krijgt een hoogte van
60 meter en weegt ongeveer 1.500 ton.
In maart is men in Vlissingen gestart met
de fabricage. De afronding staat gepland
voor april 2009. Voor HFG is dit een
uniek en uitdagend project en volledig 
in lijn met de strategie om onze project
management expertise in de offshore
olie- en gas industrie toe te passen in 
andere markten. Het transformatorstation
is onderdeel van ’s werelds grootste 

Load-out operation dek Hasdrubal A.

O N D E R N E M E N
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het is om op de Noordzee te opereren.
Zij gaan ook steeds meer naar dieper
water. En dat stelt andere eisen. Eisen
die wij door en door kennen.”

HFG beschikt nu over drie werven.
Zwijndrecht, Vlissingen en Hartlepool in
de UK. Waarom is de werf in Tønsberg
te Noorwegen destijds afgestoten?
“We hebben de operaties in Noorwegen
in 2005 van de hand gedaan. Wij zagen
als management in de nabije toekomst
op de Noorse markt geen ontwikkelingen
waarbij de behoefte bestaat aan een
substantiële werf van de omvang van 
die in Tønsberg. Daarom zijn wij daar
weggetrokken en ons gaan richten op
markten met meer potentie.”

Hoe staat het met de orderportefeuille
van de drie overgebleven werven?
“Gezond. Hier in Zwijndrecht zijn we
voor BP Norway bezig met de fabricage
van de maar liefst 11.000 ton wegende
main deck module voor het Noorse
Valhall veld. Een prestigieus project.
Deze supermodule gaat deel uitmaken
van een groot geïntegreerd olie- en gas-
platform. Tevens bouwen we hier een
350 ton wegende affakkeltoren voor 
dit platform. April volgend jaar gaat de
module de hal uit omdat de unit te hoog
wordt om in de hal af te bouwen. In 
november 2009 is het dek afgebouwd.
Dan volgt nog een half jaar commissioning
werkzaamheden voordat het in maart
2010 offshore gaat. Daarnaast bouwen
we hier nog negen bruggen en drie 
torenconstructies voor het Valhall project.

offshore wind energiepark dat eigendom
is van E.ON Netz Offshore in Duitsland.
Van alle energieparken in de wereld ligt
dit het verst van de kust.”

Is er reeds sprake van een spin-off 
effect van dit contract?
“Deze opdracht heeft zeker geholpen 
bij onze positionering voor een ander
windenergie project. Het gaat hier om
het Greater Gabbard project in de UK
waarvoor we onlangs een Letter of
Intent hebben getekend. Het heeft 
uiteraard zijn tijd nodig, maar ook de
windenergie markt begint te zien dat 
wij in hun EPCI behoefte uitstekend 
kunnen voldoen. Deze begint behoorlijk
volwassen te worden en er ontstaat nu
de behoefte aan toeleveranciers die in
staat zijn om het soort platforms als bij
het eerdergenoemde ABB-project te 
realiseren. Want zoveel verschil is er 
natuurlijk niet tussen een transformator-
platform in veertig meter waterdiepte 
of een wellhead platform. Bij het ABB-
contract praten we wel over een topside
van 2.500 ton. Dat is een behoorlijk
stukje werk. Alleen staat er nu geen 
procesinstallatie op, maar transformatoren.
Maar er hoort wel een compleet jacket
onder. Waar wij absoluut van dienst 
kunnen zijn, is de afhandeling van het
gehele logistieke gebeuren. Want er
komt heel wat bij kijken om een platform
op zee te installeren. De windmolenmarkt
heeft daar weinig of geen kennis van.
Vanuit die behoefte komen ze naar ons
toe. Ze hebben een speler nodig die 
vanuit een offshore omgeving weet wat

Medio mei vond de load-out plaats van
de eerste brug. Begin maart 2009 staat
de tweede levering op de planning. In
Vlissingen is zojuist het project voor 
BG Tunesia en Entreprise Tunesienne
d’Activités Péetrolières (ETAP) afgerond.
Het ging hier om het ontwerpen, 
installeren en volledig bedrijfsklaar 
maken van het Hasdrubal A platform.
Op 20 mei is het jacket op een bak geladen
voor transport naar de Golf van Gabes
en op 7 juni het dek. Op vele fronten
was dit een zeer uitdagend project,
waaraan in totaal zo’n 300.000 manuren
zijn besteed. Daarnaast hebben ze in
Vlissingen het transformatorplatform
voor ABB onderhanden, waarover ik
reeds het een en ander heb gezegd. En
recentelijk heeft Heerema Vlissingen ook
de opdracht gekregen voor het bouwen
van een jacket en acht fundatiepalen
voor een nieuw platform dat Nexen in
het Buzzard olieveld wil gaan installeren.
De sail-away staat gepland voor het 
derde kwartaal van 2009. In Hartlepool,
Engeland, bouwen we voor dit vierde
platform dat Nexen in het Buzzardveld
plaatst een topside van 6.000 ton. Deze
opdracht zorgt ervoor dat de mannen 
in Hartlepool tot eind volgend jaar hun
handen vol hebben. Vervolgens wordt er
in opdracht van Siemens gestart aan de
bouw van topsides voor het windmolen-
park voor de kust van Engeland.
Daarnaast staan er veel tenders uit en
komen er steeds nieuwe tenders bij. 
De vooruitzichten zijn dus goed. Ik zie 
de komende drie jaar daarom positief 
tegemoet.”

Een opdracht van Nexen zorgt ervoor dat de mannen in Hartlepool 

tot eind volgend jaar hun handen vol hebben. Offshore Windpark – Cluster Borkum 2.
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Hoe ziet u de toekomst voor de
Nederlandse olie en gasindustrie. 
Is deze eindig?
“Als we praten over de Nederlandse 
olie- en gasindustrie dan hebben we het
feitelijk over een vrij breed begrip. Ik denk
dat Nederland onshore samen met het
Nederlandse deel op het Continentaal
Plat te klein is. En daarom voor ons soort
bedrijven geen toekomst biedt. Maar 
als je kijkt naar de totale Noordzee dan
denk ik dat er nog wel degelijk kansen
liggen. Zeker op het gebied van omvang-
rijke revamp projecten zoals bij Ekofisk.
Daar worden oude stukken weggehaald
en nieuwe platforms geplaatst. Onder
druk van de hoge olieprijs wordt er 
momenteel wel geboord naar nieuwe
vondsten, maar of dat in lengte van 
dagen doorgaat, betwijfel ik. Geldt ook
voor vraagstuk of ons dat genoeg werk
oplevert. Ook wij hebben al onze portie
slechte jaren gehad. Dat is ook een beetje
het probleem van West Europa met de
hoge euro en de lage dollarkoers. 
De concurrentie wordt steeds breder.
Dus als je mij nu vraagt hoe zie je de 
toekomst voor de olie en gasindustrie
dan zeg ik vanuit mijn werkterrein dat
het onverstandig zou zijn om op dit 
moment in West Europa te investeren 
in fabricagecapaciteit.”

Eerder stelde u bij het binnenhalen van
internationale opdrachten meer werk 
te zullen gaan uitbesteden. Ook aan
Nederlandse subcontractors. Hoe is 
het met de kwaliteit van die bedrijven
gesteld? Tenslotte moeten zij wel vol-
doen aan de hoge eisen die Heerema
zich middels haar kwaliteitsprotocol
CHEQSERT zelf heeft opgelegd.
“Over het algemeen worden wij zeer
goed bediend. Daarbij mag niet worden
vergeten dat wij hier in Zwijndrecht bij-
voorbeeld al 60 jaar draaien. Met een
aantal toeleveranciers hebben wij een
hele lange relatie. En door de ups en de
downs die we hebben gekend, zijn die
relaties vrij stevig geworden. Onze sup-
plychain – nationaal en internationaal - 
is zich zeer wel doordrongen van de
hoge kwaliteitseisen die wij stellen. 
Zij gaat daar ook volledig in mee. Wij 
realiseren mooie projecten samen met
onze subcontractors.”

Hoe ziet u de toekomst voor de 
Heerema Fabrication Group zelf?
“Ja, ik denk heel goed. We hebben net
weer de OTC beurs gehad in Houston 
en ook daar wordt door relaties alsmaar
gewezen op de behoefte aan kwaliteit
en betrouwbaarheid. Dit zijn nu juist de
ingrediënten die wij volop in huis hebben.
En dat geeft mij een goed gevoel voor 
de komende jaren. Ook al omdat we
daardoor in staat worden gesteld om
onze strategische plannen verder uit te
bouwen. Ik voorzie voor HFG een voor-
aanstaande plek in de internationale
olie- en gasmarkt met onze innovatieve,
rendabele en kwalitatief hoogstaande
engineering en fabricage oplossingen.”

Medio mei vond de load-out plaats van de eerste brug van het Valhall project. 

O N D E R N E M E N
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Suction pile cluster to act as a mooring base for an FPSO.

design, supply and installation of 22 No.
Riser Anchor Suction Piles for the Chevron
Frade project. SPT Offshore has designed
the suction piles in-house. The suction pi-
les were fabricated under SPT supervision
in Brazil. For installation the new ultra
deep water suction pump / lifting tool,
SAPS-003, was mobilised. This pump is
hydraulically operated by the ROV, omit-
ting the need an umbilical. Since all the
venting and installation equipment is lo-
cated on the pump, a lot of costs have
been saved on the suction piles itself. The
suction pile installation only took four
days per batch of 11 piles in 1,100m of
water depth. When picking up the second
batch of suction piles from the quayside,
the pump was used as a remotely opera-
ted lifting tool. This lead to considerable
time savings and increased safety since no
working at heights was needed.

Bualuang – Thailand
For a development in the Gulf of
Thailand, SPT Offshore has designed and
installed a suction pile cluster to act as a
mooring base for an FPSO. A swivel has
been installed in the middle of the clus-
ter. The cluster was fabricated to SPT
Offshore specification locally. The suction
pump and control container were ship-
ped to Thailand. Total installation time
from when the pile was lifted until the
pump was retrieved on deck was only 10
hours! Compared to conventional piling
this is a considerable time saver.

The company offers innovative well-pro-
ven solutions in order to reduce costs
and to create flexibility in the field deve-
lopment programme. Self Installing
Platforms avoid the need for expensive
heavy lift vessels which are nowadays
scarcely available. This leads to conside-
rable cost reductions and an earlier re-
turn on investment.

Summary
Last year has been a very busy year for
SPT Offshore. Below you find a summary
of the most interesting projects:

Ceiba  – Equatorial Guinea
For the subsea field development of the
Ceiba Field, operator Amerada Hess re-
gularly uses SPT Offshore’s services. In
2007 we installed 3 sets of suction pile
clusters that will act as foundations for
subsea manifolds. The clusters have
been designed and built by SPT Offshore
in The Netherlands. Together with our
deep water suction pump and control
container they have been transported to
Equatorial Guinea. Installation has been
performed by SPT Offshore operators.
One large advantage of suction pile clus-
ters over a normal suction pile is the lar-
ge inclination accuracy (less than 0.5
degree). Three piles have been installed
in 900m of water depth in 4 days.

Frade – Brazil
Acergy has selected SPT Offshore for the

• No heavy lift vessel required

• Flexible schedule

• Topside weight up to 5,000 mT

• Max. 80 m water depth

• Re-usable

tel: +31(0)348 435260

fax: +31(0)348 435261

e-mail: info@sptoffshore.com

web: www.sptoffshore.com

Suction Pile Technology bv is an offshore contractor
specialised in suction pile applications.

SIP 2SIP 2
"You want your platform fast?

No problem we will deliver!"

SPT OFFSHORE 

Specialised offshore
contractor
SPT Offshore is an independent offshore contractor specialised in suction pile 

foundations and Self Installing Platforms (SIPs) for the development of marginal 

oil and gas fields and offshore wind farms.

C O N T R A C T O R
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“Het klopt inderdaad dat de markt vond
dat wij een wat stoffige uitstraling 
hadden,” geeft Verburg toe. “Schijnbaar
is dat zo gegroeid. Ik ben daarom extra
verheugd dat wij erin geslaagd zijn om 
in een vrij kort tijds-bestek een cultuur-
omslag te realiseren van een in zichzelf
gekeerd kenniscentrum naar een 
energieke commerciële partner. Typerend
daarbij zijn vooral de persoonlijke 
benadering en omgangsvormen die
daarmee verband houden. Onze huidige
medewerkers zijn ambassadeur geworden
voor onze organisatie. Belangrijk is 
het besef dat er nog altijd zaken voor
verbetering vatbaar zijn. Als klanten 
met opbouwende kritiek komen, moet 
je daar open voor staan. Het doel moet 
altijd zijn om de kwaliteit van onze
dienstverlening te optimaliseren. In mijn
beleving ben je dan pas als organisatie
goed bezig. Gelukkig is dat realisme 
momenteel volop bij Applus RTD 
aanwezig. In alle geledingen.” 

Samen op een vernieuwende wijze kijken
naar hoe je elkaar kunt helpen teneinde
zaken soepeler te kunnen laten verlopen.
Er is Ton Verburg alles aan gelegen om
met zijn klanten een dergelijke nauwe
samenwerking te bewerkstelligen. Vanaf
het basisconcept tot en met het moment
van onderhoud. “Samen moeten we die
route in kaart brengen en samen moeten
we kijken waar we voor elkaar een meer-
waarde kunnen zijn. Uiteindelijk moet
die exercitie voor de klant resulteren in
lagere kosten.”

Overname
“In 2000 maakte Lloyd’s bekend dat RTD
na 20 jaar niet meer tot haar core-
business behoorde,” herinnert hij zich
nog als de dag van gisteren. 
“Er werd wel snel een overnamepartij
gevonden, maar door een tragische 
samenloop van omstandigheden ging 
de verkoop niet door. Ondertekening
van het koopcontract stond namelijk 
gepland op 11 september 2001.” 
Uiteindelijk werd RTD een jaar later 
verkocht aan ABN-AMRO. Ruim 3,5 jaar
lang is de bank aandeelhouder geweest
om vervolgens in 2006 het bedrijf te 
verkopen aan de Spaanse organisatie
Applus+, de internationale marktleider
op het gebied van certificering en 
technische diensten. Binnen de Applus+
Group werken zo’n 9000 medewerkers,
waarvan een substantieel deel - zo’n
3500 - in Spanje. Applus+ geniet vooral
bekendheid binnen de internationale 
automobielindustrie. In Spanje heeft het
bedrijf onder meer een testcircuit waar
nieuwe auto’s worden getest alvorens 
zij op de markt worden gebracht.

Ook beschikte Applus+ in Spanje over
een kleine NDO afdeling die de directie
eigenlijk wel verder wilde uitbouwen.
Dus werd RTD gekocht en als aparte 
divisie binnen de totale Applus+ 
organisatie neergezet. Verburg: “Wij 
zijn nu bezig met het overbrengen van
onze kennis op het gebied van NDO 
richting onze Spaanse collega’s. De 
bedoeling is dat Spanje uiteindelijk als

NDO club straks rechtstreeks onder
Rotterdam komt te vallen.”

Business units
Applus RTD is een onafhankelijke specialist
op het gebied van niet-destructief onder-
zoek (NDO) en inspectieoplossingen,
zowel voor standaard als op maat 
gesneden inspecties. Aangestuurd vanuit
Rotterdam levert de onderneming 
wereldwijd een scala van diensten dat
reikt van niet-destructief onderzoek
waaronder pijpleidingenonderzoek en
destructief onderzoek tot datavergaring,
datamanagement en inspectie. 

Daarnaast heeft Applus RTD aparte 
afdelingen die zich bezighouden met 
het maken van tasters, het geven van 
stralingsbeschermingsadviezen en het
geven van training en opleidingen.
Vestigingen zijn er in Tsjechië, Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, het
Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk,
Spanje, Noorwegen, Australië, Singapore,
Japan, Nigeria, Mexico, Noord Amerika
en Canada. “En daarnaast hebben we
nog behoorlijk wat agentschappen en
partners over de gehele wereld,” vult
Ton Verburg aan. “Wij zijn opgedeeld in
self-supporting business units. Ik ben
verantwoordelijk voor de BU Offshore en
daarnaast hebben we BU’s gevestigd in
18 landen wereldwijd. Tevens zijn er drie
ondersteunende corporate afdelingen
op het gebied van ICT, ontwikkeling en
application support.” Laatstgenoemde is
een kenniscentrum dat de functie heeft

MANAGER BU OFFSHORE TON VERBURG VAN APPLUS RTD: 

‘Wij zijn een internationale
dienstverlener met een
nationaal gezicht’
Röntgen Technologische Dienst (RTD). Begonnen in 1937 als klein bedrijf gespecialiseerd in radiografisch onderzoek, 

is het van origine Rotterdamse bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste wereldwijd opererende specialisten op het 

gebied van NDO en inspecties. Door constant nieuwe technologieën te ontwikkelen en dit in combinatie met hoog-

waardig vakmanschap aan te bieden, is het bedrijf in staat om waar ook ter wereld problemen van vandaag en 

morgen op te lossen. In tegenstelling tot haar innovatieve houding heeft de RTD door de jaren heen toch onbewust 

een traditioneel imago opgebouwd. Maar die breinpositie is na de overname door het Spaanse Applus+ definitief 

veranderd. Er is in Rotterdam een nieuwe, frisse wind gaan waaien. OV ging poolshoogte nemen en sprak met 

Ton Verburg, manager van de nieuwe business unit Applus RTD Offshore. 

N D O
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“Wij zijn altijd bezig met

innovatie. Wij proberen

altijd te anticiperen op 

zaken die komen gaan.”

Ton Verburg, Applus RTD

WAT IS NDO?

Niet-destructief onderzoek (NDO)
is onderzoek, waarbij aan objecten
geen schade wordt toegebracht
en geen sporen achterblijven. 

NDO wordt toegepast om 
degradatiemechanismen en 
onvolkomenheden op te sporen
en in kaart te brengen. 

NDO stelt beheerders van 
installaties in staat de technische
integriteit van hun installaties te
waarborgen en dit aantoonbaar
te maken voor de overheid en
toezichthoudende instanties. 

De offshore industrie vraagt om een 
andere approach dan onshore bedrijven.
Met name als het gaat om logistiek moet
er anders worden nagedacht, moeten
zaken anders worden ingepland, en 
heb je als NDO specialist andersoortige
apparatuur nodig omdat het allemaal wat
zwaarder belast wordt. In de komende 20
jaar gaat er offshore gigantisch veel
geïnvesteerd worden. Wereldwijd. Men
gaat steeds dieper boren. En ook worden
de eisen voor NDO-onderzoek op een
steeds hoger niveau gesteld. De combi-
natie van die twee factoren heeft ertoe
geleid dat wij besloten hebben een 
aparte unit op te zetten specifiek gericht
op offshore. Puur breed leveren wij NDO
en inspectiediensten maar speerpunt
daarbij is vooral het aanpakken van de
inefficiency als het gaat om NDO zaken
binnen de offshore-industrie. Het gaat ons
niet om een route die voor Applus RTD de
meeste omzet genereert. Het gaat ons
om de meest efficiënte en pragmatische
route. Ik ben ervan overtuigd dat een
aantal zaken beter, makkelijk en een-
voudiger kan om de downtime van 
assets te verminderen.” Verburg verwacht
nog voor het eind van dit jaar dat zijn 
afdeling 130 medewerkers zal tellen,
maar erkent dat het aantrekken van
nieuwe mensen niet eenvoudig is. 
“Niet vanwege een gebrek aan sollici-
tanten, maar bijna niemand heeft echt
een NDO achtergrond als hij bij Applus
RTD solliciteert. Daarom wordt streng
geselecteerd op motivatie en basisniveau
om na een interne opleiding te kunnen
doorstromen.”

Flexibiliteit
In principe werkt Applus RTD voor zowel
contractors als oliemaatschappijen.
Naast projecten voor de NAM en Total
op het NCP, zijn medewerkers van de BU
Offshore momenteel actief op projecten
in de UK, Noorwegen en Rusland.
Verburg verwacht dat er niet alleen op
internationaal niveau stevig zal worden
geïnvesteerd, ook op de Noordzee 
verwacht hij de komende jaren veel
drukte. Zo heeft Applus RTD onlangs 
een internationale tender ingediend 
voor alle NDO inspectiewerkzaamheden
in de UK, Nederland, Duitsland en op 
de Noordzee. Naar verwachting zal in 
de loop van deze zomer bekend worden 
gemaakt wie de opdracht krijgt toe-
gewezen. Of Applus RTD de gelukkige
zal zijn, is voor Ton Verburg niet te 
voorspellen.
Het spreekt voor zich dat Applus RTD de
opdracht graag wil binnenhalen, maar
mocht dit niet het geval zijn, dan is er
geen man overboord.“Wat dat betreft
hebben we het tij mee,” stelt hij vast.

van een interne databank. Naar de mening
van Verburg is het een combinatie van
allerlei factoren die ertoe geleid heeft
dat de eerder gememoreerde cultuur-
omslag zo snel tot stand is gekomen.

“De bewust doorgevoerde instroom van
nieuwe mensen met andere kenmerken
vond juist plaats in een periode dat het
bedrijf sterk groeide. Die nieuwe aanwas
resulteerde in een cultuursamenstelling
waarbij met name de factor openheid
hoog in het vaandel staat. We weten nu
allemaal van elkaar waarmee we bezig
zijn. Ook al opereren wij wereldwijd. Het
teamgevoel overheerst. Onze focus is 
geheel gericht op onze klanten. Zij hebben
recht op betrouwbare en kwalitatief
goede diensten. Alleen dan kunnen 
onderhoudskosten tot een minimum 
beperkt blijven.”
Wereldwijd telt Applus RTD nu ongeveer
2000 werknemers waarvan er 600 in
Nederland actief zijn. In 2000 bedroeg het
totale aantal 900 en twee jaar geleden
1250. Naast de autonome groei hebben
er de afgelopen jaren ook acquisities
plaatsgevonden. Nog niet zo lang geleden
nam Applus RTD het Engelse bedrijf MB
Inspection over met 350 man. Recent is
tevens het Noorse RMI aangekocht waar-
door Applus RTD thans in staat is om 
zowel op het Continentaal Plat van Groot-
Brittannië, Noorwegen en Nederland grote
opdrachten uit te voeren.

Efficiënt
De offshore-industrie is voor Applus RTD
geen onbekende. Al ver voor de overname
werkte RTD voor de olie- en gasindustrie
op de Noordzee. De huidige tendens is
echter dat regelgeving binnen de offsho-
re steeds strakker wordt, mondialer ook.
Er moet lokaal support worden 
geleverd aan bedrijven die wereldwijd
opereren. Reden waarom Ton Verburg
momenteel druk doende is om naast de
kantoren in Engeland, Noorwegen en
Nederland, ook een kantoor op te starten
in Noord Amerika met het oog op de of-
fshore activiteiten in de Golf van Mexico.
Vervolgens zijn het Midden en Verre
Oosten aan de beurt. “Wij willen straks
als global business unit opereren. Het is
voor ons cruciaal dat we 
internationaal een volledig geïntegreerd
dienstenpakket kunnen leveren met een
lokaal gezicht. Als BU Offshore streven
wij ernaar wereldwijd op hetzelfde 
niveau en met dezelfde normeringen,
procedures en werkwijzen projecten aan
te bieden met lokale kennis.” In de korte
periode dat Verburg en zijn team actief
zijn, is bewezen dat deze uitdaging 
goed wordt opgepakt. “In 2007 zijn we
gestart met 12 man, nu zijn dat er 75.

N D O



Applus RTD is the international specialist in non-destructive testing and inspection, delivering a wide range 

of NDT&I services and solutions to meet both standard and specialized challenges. From complex pipeline

investigations, cost-effective measurement and scanning techniques, to maintenance and new installation

inspections, as well as full data handling through to integrity management. 

Our Business Unit Offshore, that is also specialized in non-intrusive techniques, supports these capabilities 

with a range of integrated services that help optimize all aspects of clients’ processes from maintenance to

installation life cycles.

Find out more about the Applus RTD services and support available to the offshore industry when you visit 

stand no. 1034-23 at the Offshore Northern Seas (ONS) exhibition, from 26th to 29th August 2008 in 

Stavanger, Norway.

If you’d rather not wait until ONS... just click on our website www.ApplusRTD.com and find out more today.
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flexibiliteit bij de operationele planning
en de planning van het onderhoud, 
omdat het niet meer nodig is om de 
installatie stil te leggen. Bovendien kan
het werk vooraf worden afgerond, zodat
er geen problemen zullen zijn met de 
beschikbaarheid van hulpmiddelen, bij-
voorbeeld helikopters of accommodatie.”

De diensten van Applus RTD beperken
zich overigens niet tot inspecties boven
water. Een groot deel van de belangrijke
werkzaamheden voor constructie en
procesinstallatie vindt plaats onder de
waterlijn. Veel objecten zijn onbereikbaar
met de traditionele onderzoektechnieken.
De NII-technieken zijn hierbij dan ook
van essentieel belang. Vorig jaar werd
bijvoorbeeld een inspectie van onderzeese
pijpleidingen, stijgleidingen en caissons
uitgevoerd met behulp van RTD-INCO-
TEST zonder de extra kosten voor de
voorbereiding en het toegankelijk maken
die kleven aan de traditionele NDT&I
technieken. Bovendien kunnen installaties
worden geïnspecteerd die zich tot 2000
meter onder de zeespiegel bevinden.
Hiervoor heeft Applus RTD op afstand
bestuurbare tasters beschikbaar. En het
maakt niet uit of de installaties gecoat
zijn of niet. Bovendien beschikt Applus

“De meeste assets op de Noordzee zijn
gemiddeld zo’n 20 tot 25 jaar oud. Dat 
is ongeveer de lifespan waarop ze ge-
bouwd zijn. Alleen zit er nog zoveel gas
en olie in de grond dat met het oog op
de huidige olieprijs oliemaatschappijen
die hoeveelheden nog graag naar boven
willen halen. Dit betekent voor hen dat
zij moeten kiezen tussen of meer geld
uitgeven aan onderhoud of een nieuw
platform laten bouwen.”

Anticiperen
Door de langere levensduur van installa-
ties gebruikt Applus RTD technieken
voor niet-instrusieve inspectie (NII). 
De sleuteltechnieken op dit gebied zijn
Digitale Radiografie, RTD-INCOTEST en
Guided Waves. Dit pakket is van toege-
voegde waarde omdat de klant meer 
informatie krijgt dan bij een traditionele
onderhoudsinspectie op basis van UT Spot
Check. Verburg vervolgt: “Bovendien is
gebleken dat dankzij deze initiatieven
voor ‘beste praktijken’ samen met onze
klanten de inspectiekosten over het 
algemeen met maar liefst 30% kunnen
worden teruggebracht, terwijl toch de
volledige inspectie-informatie beschikbaar
blijft. Deze kostenbesparing is niet alleen
voordelig voor de klant. Zij geeft ook meer

RTD over een aantal tasters met geavan-
ceerde risers loading line inspection tool
ofwel de PIT voor ultrasone scans (UT).
Die afstanden van tot wel 17 km kunnen
afleggen om stijgleidingen en pijpleidingen
te inspecteren die niet pigeable kunnen
worden met de standaard ILI-technieken.

“En dat is nu typisch Applus RTD,” 
besluit Ton Verburg zijn relaas. “Wij zijn
altijd bezig met innovatie. Wij proberen
altijd te anticiperen op zaken die komen
gaan. Op het moment dat een klant 
ons vraagt of wij leidingen kunnen 
inspecteren op 2000 meter diepte, dan
kunnen wij dat. Op verzoek van klanten
hebben wij daarvoor nu al testen gedaan
in drukkelders. Kijk, eens komt toch het
moment dat een pijpleiding die nu nog
geïnstalleerd moeten worden op een
diepte van 2 kilometer, ook geïnspecteerd
moet worden. Op dat moment is 
Applus RTD er klaar voor. Wij hebben de
oplossing voor de klant op het moment
dat hij daar behoefte aan heeft. Door
middel van ons inhouse Rope access 
expertise en gecertificeerd trainingscentre
zijn onze medewerkers opgeleid om op
de moeilijkste plekken te inspecteren.” 

Duiker die de lucht-water overgang van een damwand inspecteert.

RTD-INCOTEST IN BEDRIJF

RTD-INCOTEST is een inspectiemethode waarbij wanddikte-afname, erosie
en grote oppervlakten met corrosie op ferromagnetische onderdelen snel
gedetecteerd kunnen worden. Hierbij worden door wisselende magnetische
velden wervelstromen opgewekt in het materiaal. Dat betekent dat het 
materiaal dat onderzocht wordt goede elektrische en magnetische 
eigenschappen moet hebben.

Het magnetische veld voor RTD-INCOTEST wordt opgewekt door een 
speciale meetspoel die niet in direct contact hoeft te staan met het object
dat wordt onderzocht. Het magnetische veld wordt opgewekt door een 
gelijkstroom die door de spoel gaat. Zodra er een stabiel veld is bereikt in
het materiaal, wordt de stroom uitgeschakeld. Zo ontstaat er een verander-
lijk magnetisch veld dat wervelstromen genereert met een gevarieerd 
frequentiebereik. De kracht en de verblijftijd in het materiaal worden 
bepaald door de veranderingen in de kracht van het magnetische veld,
de magnetische en elektrische geleiding en de wanddikte van het 
onderzochte object.

Voor elke RTD-INCOTEST testprocedure wordt een referentiemeting uitge-
voerd op het te onderzoeken object, zodat zeker is dat de chemische, elektri-
sche en magnetische eigenschappen en ook het gebruikte isolatiemateriaal
identiek zijn. De resultaten van de referentiemeting worden opgeslagen en
gebruikt om veranderingen in de materiaaldikte te berekenen. De nominale
wanddikte kan worden bepaald met behulp van ultrasone metingen.

Met RTD-INCOTEST kunnen materiaalverliezen door corrosie van dam-
wanden worden vastgesteld zonder de meetlocaties te hoeven schoonmaken.
Ook de levensduur kan worden voorspeld.
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“This survey gives the companies in the
industry a vital preview of the markets of
the future. Its results are also reflected in
the structure of the leading international
trade fair of the wind energy industry,
Husum WindEnergy, with exhibitors from
35 countries, including national pavilions
from the USA, Canada, France and the
UK, and with visitors from 40 countries,
that is from the growth markets,” says
Hanno Fecke, Managing Director of the
Husum Trade Fair. “The Wind Energy
Study has provided a continuous set of
data over the years, giving the industry
an outstanding overview and a valuable
forecast of the development of the 

global wind energy market,” says 
Bernd Aufderheide, Chairman of the
Management Board of Hamburg Messe
und Congress.

More
The data for Germany are applicable for
the time of the survey, that is before the
amendment of the Renewable Energies
Act and thus before the decision on new
conditions. They show possible total 
installation of 31 800 MW by 2012, of
which 28 000 MW is onshore and about
3 800 MW offshore. The figure for 2017
is a total of 44 000 MW installed power,
of which 32 500 MW onshore and 

11 500 MW in the North Sea and Baltic
Sea. That means about 13% more 
installed power onshore than was fore-
cast in the 2006 study. A scenario shown
at the same time in the Wind Energy Study
of the German wind market up to 2030
also gives a very much more positive
view than two years ago. It indicates 
that there could be a total of as much as
65 000 MW on stream in 2030 (onshore
and offshore), meeting about 31% 
of gross German power demand. That
would mean some 35 100 MW installed
onshore (i.e. about 7 200 MW more
than was forecast in 2006) and some 
30 000 MW offshore.

WIND ENERGY STUDY 2008:

The international wind energy industry takes a very positive view of further development of the worldwide wind energy

market in the coming years. Thus the world market volume of annual new installations is expected to be multiplied by

five within ten years, from about 20 000 MW in 2007 to about 107 000 MW in 2017. The results of the fourth WindEnergy

Study were presented in Berlin at the end of May – they were commissioned by Husum WindEnergy 2008 with the

German Wind Energy Institute (DEWI) in the run-up to the industry's leading international fair. As the survey of companies

active in this international industry showed, there could be a total of some 718,000 installed wind power worldwide by

the end of 2017 (compared with about 94 000 MW at the end of 2007). 

Rapid growth
predicted in 
the global wind
energy market

The market growth shown in the study is a great opportunity for the industry.

W I N D  E N E R G Y
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development in the European market in
the next five years. They are expecting
some 129 000 MW installed power by
2012, as compared with 57 136 MW at
the end of 2007. Global installed power
is expected to reach 288 000 MW by
2012 (versus 94 000 MW at the end of
2007). The study predicts that by 2012
more than half the installed wind turbine
power will be outside of Europe, as 
compared to only 39% in 2007. That
shows how fast the non-European 
markets are catching up with Europe in
use of wind energy, and just how much
potential this market holds.

Focus
The focus of worldwide growth last year
was in the USA, China, Spain, Germany
and India, with some 78% of new 
installations. The respondents feel that
the USA, China and Spain have great
growth potential into the future, and
there are also other countries that are
becoming important to them, such as
Greece and South Korea. The extension
of tax benefits for wind energy adopted
by the US Senate (PTC) by the end of
2009 (the decision by Congress is still
pending) will most likely enable the US

Winner
“The WindEnergy Study 2008 forecasts
strong continuous growth for the global
wind industry,” says Thorsten Herdan,
Managing Director of the Manufacturers’
Association VDMA Power Systems. 
“For 2017 we are talking about a total
sales volume of well over 100 billion 
euros. To realise this optimistic forecast,
German manufacturers and equipment
suppliers, who account for more than
one third of total sales volume in the
wind industry, would have to make 
another massive increase in their 
production capacities for turbines and
components. A continuous home market
for onshore and offshore wind energy,
and sufficient skilled manpower, is 
essential to bring these enormous invest-
ments to Germany.” 
Hermann Albers, President of the Federal
Wind Energy Association (BWE), sees
Germany as the clear winner in the 
global wind energy boom, and notes
that the German export quota of some
80% of manufactured components and
turbines is safeguarding and creating
more and more jobs–more than 80 000
of them already today.
The companies surveyed suppose steady

W I N D  E N E R G Y
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wind industry to continue breaking
records in the next two years. The majority
of companies surveyed feel that the 
US market will survive even without 
extension of PTC, as various states are
funding wind energy.

“The Wind Energy Study provides 
impressive proof of the sustained upswing
for wind energy worldwide” says 
Steve Sawyer of the Global Wind Energy
Council (GWEC). “The market growth
shown in the study, that is some 20% per
annum worldwide up to 2017, is a great
opportunity for the industry, the labour
markets, and for climate protection.”

In China a total of 44 manufacturers 
installed new turbines with total capacity
of 3 499 MW in 2007. Nearly two thirds
(62%) of respondents feel that this 
development gives them good chances
of participating in the Chinese market.
As many as 19% of the companies par-
ticipating in the survey see opportunities
for themselves to develop wind farm
projects in China. Respondents feel that
the competitors growing up rapidly in
China will be competing in the world
market from 2010 onwards.
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Andrew productionplatform (foto BP).

BRAZIL NEEDS 
OFFSHORE VESSELS

During a meeting held on May 20,
2008, with the Federal Government,
corporate entities, and Brazilian 
industry representatives, Petrobras 
announced its intent to hire 40 drilling
ships and semi-submersible drilling
platforms to operate in deep and 
ultra-deep waters. The plan foresees
the construction and receipt of the 40
units through 2017, and priority will
be given to building them in Brazil.

An invitation to tender is currently 
underway for the chartering of 24 
vessels to support exploration and
production activities. Bidding is 
expected to take place for another
122 of such vessels in the next six
years. The 146 support vessels will be 
built in Brazil.

The investments that have been 
envisaged meet Petrobras’ production
development exploratory portfolio 
and are aligned with the Company’s
Strategic Planning with regards to
growing oil and natural gas production.

EXPLORATIE CHUKCHI ZEE

Shell heeft het hoogst geboden op
275 blokken in een veiling van 
exploratieconcessies in de Chukchi
Zee aan de oordwestkust van Alaska.
De hoogste biedingen kosten Shell bij
elkaar $ 2.1 miljard. Na vorig jaar 
voor ongeveer een half miljard dollar
concessies te hebben gekocht in de
Golf van Mexico en in 2005 ruim 
$ 44 miljoen te hebben betaald voor
de blokken in de Beaufortzee, ging
Shell ditmaal zeer diep bij een veiling
door het Amerikaanse agentschap
MMS van concessies in een gebied
van in totaal zo’n 40.000 km2.

Volgens MMS heeft het gebied een
potentie van 15 miljard vaten olie en
2150 miljard m3 aardgas. Samen is dit
28 miljard vaten olie-equivalent aan
winbare koolwaterstoffen. De cijfers
kennen echter een hoog niveau van
onzekerheid.

Voor het blok waarvan Shell de hoogste
verwachtingen heeft, bood het bedrijf
rond $ 105 miljoen terwijl voor een
aantal blokken in de buurt bedragen
van zo’n $ 90 miljoen werden geboden.

OIL DISCOVERY NORTH SEA

BP and its co-venturers, ENI UK and Petro Summit Investment announced an oil 
discovery in North Sea Block 16/23s, some 230 kilometres north-east of Aberdeen,
to be named Kinnoull. BP and co-venturers are now evaluating the Kinnoull 
discovery and potential development options, including a subsea development tied
back to BP’s Andrew field which is located around 25 kilometres to the south. 
Dave Blackwood, head of BP’s North Sea business, said, “Discoveries like Kinnoull 
are important additions to our strong resource base in the North Sea. We will 
now evaluate development options, looking to take advantage of the existing 
infrastructure in the area.” 

Kinnoull is BP’s second operated exploration success this year in the UK Continental
Shelf, following the discovery of the South West Foinaven field, west of Shetland, 
in January. 

NEW CONTRACTS FOR DOCKWISE

Mid May Dockwise announced that three new contracts have been awarded to 
their subsidiaries Dockwise Shipping and ODL for the transportation of a semi 
submersible drilling rig, for the transportation of the hull of a production platform
and for a FEED study of a jacket design respectively. 

Dockwise Shipping will transport the Noble Jim Day, a large sixth (6th) generation
semi submersible drilling rig in 2009. The rig is currently under construction in
Singapore. With the number of these large new design semi submersibles under
construction still increasing, the contract for the Noble Jim Day is seen as an 
important development. Dockwise will also transport the hull for ATP Oil & Gas
Corporation's Cheviot project currently being constructed in China. This project 
is scheduled for late 2010, early 2011. ODL (Ocean Dynamics Limited) has been 
awarded a contract by EDG for a FEED study and detailed design of the South.
Nemba platform. The contract execution will start immediately. 
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Een historisch overzicht leert ons dat er
in het verleden een aantal grote offshore
rampen op zee is voorgevallen. Wie 
herinnert zich niet de verschrikkelijke
ramp met de Piper Alpha op het Engelse
Plat in juli 1988. Hierbij waren 167
slachtoffers te betreuren. Dagenlang 
was de ramp voorpaginanieuws over 
de hele wereld. De Britse regering gaf
opdracht aan een onafhankelijke com-
missie o.l.v. Lord Cullen om het ongeval
grondig te onderzoeken. Dit resulteerde
eind 1991 in een uitstekend onderzoeks-
rapport met 106 aanbevelingen. Direct
daarop nam de toenmalige Inspecteur-
generaal, de heer Ockeloen, het initiatief
om met de industrie samen na te gaan
welke aanbevelingen ook relevant waren
voor de situatie in Nederland. Er was
toen sprake van een gezamenlijke 
'sense of urgency' en een grote wil om
er de schouders onder te zetten om te
voorkomen dat zoiets ook op het NCP
zou gebeuren. Als eerste werd begonnen
om per platform te kijken wat het worst-
case-scenario was en hoe de mensen in
dat geval beschermd en geëvacueerd
konden worden. Daarna gingen 
gezamenlijke werkgroepen (industrie 
en SodM) aan de slag; één voor safety
cases, één voor safety management-
systemen, één voor de wetgeving en één
voor pijpleidingen. Deze hebben in goede
harmonie uitstekende resultaten geboekt
in een redelijk korte periode.

Bijdrage
“De individuele mijnondernemingen
hebben deze voorstellen omgezet in 
heel veel praktische verbeteringen, zowel
in de hardware als in de wijze waarop
veiligheid geïntegreerd werd in de totale
bedrijfsvoering,” licht Jan de Jong toe.
“Risico identificatie en -evaluatie werden
als uitgangspunt genomen, niet alleen
bij de aanpassingen van bestaande 
platformen, maar ook bij de vele 
tientallen platformen die sindsdien zijn
gebouwd. Ook in de jaren daarna is de

industrie in het streven naar continue
verbetering met nieuwe initiatieven 
gekomen.”

Vervolgens somt De Jong een aantal
concrete zaken op dat heeft bijgedragen
aan het verbeteren van de veiligheid:
- introductie van safety management

systemen en safety cases, inclusief 
het gebruik van brand- en explosie-
modellen;

- installatie van riser isolation valves;
- installatie van explosie- en brand-

werende wanden;
- basis offshoretrainingen inclusief 

Huet en scenariotrainingen voor 
emergency teams;

- een gemeenschappelijke 'bad weather
policy' (waarin wordt aangegeven 
welke weerscriteria gelden voor 
bepaalde activiteiten);

- een gemeenschappelijke richtlijn 
voor het evacueren en redden van 
personeel;

- een gemeenschappelijk werk-
vergunningen systeem;

- een gemeenschappelijk systeem voor
het monitoren van scheepsbewegingen
ter voorkoming van aanvaringen 
(AlS-automatic identification system);

- inhuren van een gemeenschappelijke
reddingshelikopter, betere survival 
suits en personnel locator beacons;

- diverse maatregelen (radioverkeer,
luchtverkeersleiding, radarcontrole) 
ten behoeve van vliegveiligheid.

Defensief
Jan de Jong is vanzelfsprekend zeer 
content met al deze maatregelen en denkt
dat de situatie in Nederland gunstig 
afsteekt ten opzichte van bijvoorbeeld
het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.
Toch is hij er niet gerust op dat de olie-
en gasindustrie nu gevrijwaard blijft van
ongevallen. Het tegendeel is waar. Samen
met collega’s van de autoriteiten uit andere
aan de Noordzee gelegen landen maakt
hij zich wel degelijk zorgen. 

“In de afgelopen paar jaar hebben zich
verschillende grote incidenten voorgedaan.
Naar aard en oorzaak vergelijkbaar met
Piper-Alpha, gelukkig niet wat aantallen
slachtoffers betreft. Ik denk daarbij aan
de brand en explosies op het Mumbai
platform voor de kust van India, de blow
out en brand op een platform voor de kust
van Egypte, het verlies aan wellcontrol op
het Snorre platform in Noorwegen, de 
recente olielekkage op het Statfjord A
platform in Noorwegen en tenslotte de
explosie en brand op een raffinaderij in
Texas, waarbij 15 doden vielen. Het 
betreft hier stuk voor stuk operaties van
maatschappijen die ook op de Noordzee
actief zijn. Dichter bij huis hebben wij het
Warffum ongeval gehad en een aantal
voorvallen dat gelukkig goed is afgelopen.
Daarnaast doen zich zo'n 30 keer per jaar
significante gasuitstromingen (0,1-1 kg
gas per seconde en tussen de 1 - 300 kg
totaal) voor op Nederlandse platformen.”

Opvallend is tevens dat tijdens inspecties
van SodM gebleken is dat weinig mensen
op de werkvloer actuele kennis hebben
van de oorzaken en achtergronden van
de ramp met Piper Alpha.
Het is belangrijk dat de leerpunten van
grote incidenten goed geïmplementeerd
worden. Zo hebben nieuwe explosie-
modellen inmiddels aangetoond dat 
explosiedrukken aanzienlijk hoger zijn
dan de computermodellen uit de jaren
negentig aangaven. De Jong vervolgt:
“Wij staan nu voor de uitdaging om ook
andere leerpunten zoals bijvoorbeeld 
de bescherming van vluchtwegen en
vluchtmiddelen tegen rook en hitte te 
realiseren. Als SodM hebben wij de 
afgelopen periode veel zaken zien ge-
beuren op platforms die voor verbetering
vatbaar zijn. Ik denk daarbij aan zaken
als ontwerp, onderhoud of het opereren
van installaties. Maar als wij tijdens 
gesprekken met de maatschappijen onze
bevindingen naar aanleiding van die 
inspecties kenbaar maken, valt het op

INSPECTEUR-GENERAAL SODM DOET OPROEP TOT OPERATORS:

‘Zet procesveiligheid 
hoog op de agenda’

Inspecteur-generaal J.W. de Jong van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maakt zich ondanks alle inspanningen toch 

zorgen over de veiligheid aan boord van platforms. Hij staat daarin niet alleen. Zijn zorg wordt gedeeld door zijn collega

toezichthouders in de andere landen rond de Noordzee. De Jong doet daarom een beroep op het management van de

oliemaatschappijen om procesveiligheid (asset integrity) hoog op de agenda te zetten.

S O D M



M E I  /  J U N I  2 0 0 8  -  O F F S H O R E  V I S I E 41

PlatPlat

“Er zouden eigenlijk prestatie-indicatoren
voor moeten worden ontwikkeld.
Veiligheid is niet alleen een kwestie van
een helm en veiligheidsschoenen.
Veiligheid gaat veel dieper, tot in de
kleinste details van processen en dat
moet nauwlettend gemanaged worden.
In de afgelopen 20 jaar is de aandacht
verschoven van hardware en techniek
naar systemen en vervolgens naar cultuur
en gedrag van individuen. Er is een betere
balans nodig waarin al deze aspecten
adequaat aan de orde komen.”

Unieke bijeenkomst
In navolging op de internationale bijeen-
komst van toezichthouders en branche-
organisaties over verbetering van de 
veiligheid offshore die in februari van dit
jaar is gehouden in Scheveningen, heeft
SodM samen met een aantal andere 
landen dat is verenigd in het North Sea
Authorities Forum (NSOAF) het initiatief
genomen om in dit kader alle directies
van oliemaatschappijen actief op de
Noordzee in september uit te nodigen
voor een bijeenkomst in Aberdeen.
Inmiddels hebben zich voor deze 
bijeenkomst al zo’n 60 directeuren 
ingeschreven. De animo is dus groot.
De Jong: “We gaan praten over een 
viertal hoofdonderwerpen. Eén ervan is
process safety. De andere onderwerpen
zijn management of competence and 
capacity, management of new technolo-

dat men vaker dan voorheen defensief
reageert en opmerkingen uit als 'dat soort
scenario's kan zich bij ons niet voordoen'.
Als er zo gereageerd wordt, staat men
minder open voor de lessen die geleerd
zijn met ongevallen en voorvallen elders.
Daarom is het echt wenselijk dat managers
en directieleden van operators zich meer
gaan bezighouden met het onderwerp
procesveiligheid, waarbij geldt dat people
don’t do what their bosses say, but what
their bosses do.”

Oproep
Heel doordacht en met de grootste 
zorgvuldigheid kiest Jan de Jong nu zijn
woorden. “Naar aanleiding van het 
voorgaande roep ik de operators daarom
op, om in de traditie van begin negentiger
jaren, procesveiligheid - ook wel asset 
integrity management genoemd - weer
even voortvarend en met dezelfde 'sense
of urgency' op te pakken als destijds de
aanbevelingen van Cullen. Mede gezien
ook de leeftijd van een aantal installaties
moet aan dit aspect de komende tijd
echt meer aandacht worden besteed
binnen alle geledingen.”

Volgens Jan de Jong gaat het bij het 
verbeteren van de procesveiligheid niet
om grote financiële investeringen, maar
om extra aandacht en commitment 
van met name het management en de
directie van de maatschappijen. 

gies and organizational developments 
en tenslotte mutual benefits.” Binnen 
de werkgroep die dit evenement opzet is 
De Jong verantwoordelijk voor proces-
veiligheid. “Ik zal daarom zelf een 
presentatie houden over wat wij als toe-
zichthouders allemaal zien wereldwijd,
want ook mijn collega’s uit Canada en
Amerika hebben bij mij hun bevindingen
neergelegd. Vervolgens presenteert een
vertegenwoordiger van de operators - in
dit geval de heer Guéritte, directeur van
Total E&P Nederland - de wijze waarop
zijn onderneming procesveiligheid 
aanpakt. Vervolgens zal er een half uur
discussie zijn met een panel. Op deze
wijze willen we trachten weer de brood-
nodige ‘sense of urgency’ terug te krijgen
bij het management.”

Het mag duidelijk zijn dat Jan de Jong en
zijn collega’s uit Noorwegen, Denemarken
en Engeland met de organisatie van deze
unieke bijeenkomst pro-actief willen 
optreden met als uitgangspunt een 
gezamenlijk streven om te leren van 
zaken die in het verleden zijn gebeurd en
waaruit lering is getrokken. En dan gaat
het niet zozeer om het Cullen rapport,
maar meer nog om de implementatie
van de aanbevelingen die bijvoorbeeld
de commissie Baker heeft gedaan naar
aanleiding van de ramp op de raffinaderij
in Texas. Al die aanbevelingen moeten
worden meegenomen in de dagelijkse

“People don’t do what

their bosses say, but

what their bosses do.” 

J.W. de Jong, Inspecteur-generaal Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

INTEGRITEIT PUTTEN

SodM gaat onderzoek doen naar de 
staat van vierhonderd olie- en gasputten.
Aanleiding tot het onderzoek is het 
alarmerende resultaat van een inspectie-
project van de Petroleum Safety
Authority (PSA) in Noorwegen. De PSA
constateerde tijdens een steekproef bij
ongeveer vierhonderd boorputten, dat er
bij achttien procent van de putten sprake
was van zwaktes en onzekerheden op
het gebied van putintegriteit. Dat leidt
tot veiligheidsrisico’s. Van de geïdentifi-
ceerde putten was een derde buiten 
bedrijf (ingesloten). SodM start met een
pilot project van ongeveer dertig putten
om de integriteit te evalueren en om te
kijken of dezelfde onderzoeksmethode
die in Noorwegen wordt gebruikt ook
hier in Nederland kan worden toegepast.
Het onderzoek van SodM is gestart met
een bijeenkomst bij Nogepa op 26 februari
2008, met de boormanagers van de in
Nederland werkzame oliemaatschappijen.

S O D M



inspecteren vanuit het referentiekader van
de door de maatschappijen gemaakte 
risico inventarisaties en -evaluaties. Van
een 'bouten en moeren toezicht' naar een
toezicht op systeemniveau.

Op dit moment heeft het Kabinet onder
het motto 'minder last en meer effect'
een actie uitgezet om het toezicht in
Nederland in zijn geheel te verbeteren.
SodM wordt telkens als voorbeeld 
gebruikt voor toezicht zoals dat ook 
elders zou kunnen worden toegepast,
bijvoorbeeld in de (petro)chemische 
industrie, ziekenhuizen, etc. Dus een
toezichtorganisatie die integraal en op
systeemniveau toezicht houdt op de 
naleving van verschillende wettelijke 
regimes, in opdracht van verschillende
ministers.

Minder last
Een aantal voorbeelden waarvoor SodM
(mede) verantwoordelijk is geweest:
• Sinds het begin van de negentiger 

jaren tot aan de dag van vandaag 
is het aantal inspecties op jaarbasis 
teruggebracht van 2500 tot zo'n 
350 in 2007, ondanks de toename 
in aantallen installaties.

• In april van dit jaar is het 'besluit 
algemene regels milieu mijnbouw' 
gepubliceerd in de Staatscourant. Dit
betekent dat er geen mijnbouwmilieu-
vergunningen meer nodig zijn voor 
boringen (m.u.v. gevoelige gebieden).

• Een aantal jaren geleden moest er 

gang van zaken op een platform. Het is
zo gemakkelijk om achteraf te roepen
dat een ramp nooit had mogen gebeuren,
maar veel belangrijker is het om verre-
gaande maatregelen te nemen ter voor-
koming ervan. En juist hiervoor moet bij
elke operator een breed draagvlak aan-
wezig zijn. En moeten verantwoordelijken
zich eveneens serieus afvragen of 
bepaalde verouderde materialen en 
installatie-onderdelen nog wel afdoende
geschikt zijn voor hun functie. Hierover
moet 100% zekerheid zijn. Zeker als 
het gaat om onderdelen van 30 jaar oud.
Systematisch en adequaat onderhoud,
daar draait het dan om. 
Jan de Jong: “Ik besef dat het belang van
veiligheid en milieu soms strijdig lijkt met
het economisch belang van een operator,
maar als je kijkt naar de kosten van 
ongevallen dan blijkt juist het tegenover-
gestelde en tenslotte is het nu eenmaal
onze rol om mensen het besef bij te
brengen dat zodra gedacht wordt dat iets
niet veilig is of dat een bepaalde activiteit
niet veilig kan worden uitgevoerd, het
ook daadwerkelijk niet gebeurd. Better
safe than sorry!”.

Vergrijzing
“Ik heb het gehad over de leeftijd van de
installaties, maar als wij kijken naar de
leeftijd van de offshore bemanningen
dan zien wij dat jaarlijks een groot aantal
ervaren mensen de offshore industrie
verlaat en gebruik maakt van VUT of
pensioenregelingen. Met als gevolg ver-
lies van het 'corporate memory' en ten
tweede dat de leeftijd van de huidige
emergency teamleden hoog is, terwijl er
fysiek heel veel gevraagd wordt van deze
mensen. Ook hiervoor vraag ik extra
aandacht van de industrie.”

Vernieuwing
Ook voor SodM heeft Piper Alpha grote
gevolgen gehad voor wat betreft de wijze
van werken. De belangrijkste verandering
was het inspecteren vanuit een eigen
(vaak individueel) referentiekader in het 

per stof en per jaar een goedkeuring
worden gegeven voor gebruik en/of 
lozing. Nu wordt de laatste 'paraplu
vergunning' opgesteld per bedrijf 
(voor alle door hun te gebruiken 
stoffen) die gaan gelden voor een 
periode van drie jaar.

Meer effect
Eind 2006 heeft SodM een concept 
vijf-jaren-toezichtprogramma opgesteld
op basis van een risicoanalyse. Deze 
risicoanalyse is met vertegenwoordigers
van de industrie besproken. Op een 
enkel onderwerp na bleken de inzichten
goed met elkaar overeen te komen. Het
programma is inmiddels goedgekeurd
door de opdrachtgevende ministers en
wordt nu uitgevoerd. Bepaalde 'hoog 
risico' onderwerpen komen jaarlijks 
aan de orde, andere 'medium-risico' 
onderwerpen worden om de drie of 
vijf jaar bekeken. Na die tijd wordt het
inspectieproject herhaald en kan worden
vastgesteld wat het effect geweest is 
van het vorige project. De opzet van de
projecten wordt vooraf met de industrie
gedeeld en na afloop worden de 
resultaten gepresenteerd aan Nogepa,
IRO, IADC en vakbonden.
Jan de Jong tot slot: “Ik hoop en vertrouw
er op dat deze aanpak en transparantie
ten goede komen aan het in standhouden
van het hoge niveau van veiligheid, 
gezondheid en milieu op de Nederlandse
installaties on- en offshore en dat ook de
nieuwe en vaak kleine oliemaatschappijen
daar optimaal van profiteren.”

“Ik roep operators op 

procesveiligheid voort-

varend en met dezelfde

'sense of urgency' op te

pakken als destijds de 

aanbevelingen van Cullen.”

Tijdens de ramp met de Piper Alpha op het Engelse

Plat in juli 1988 vielen 167 slachtoffers te betreuren.

S O D M



M E I  /  J U N I  2 0 0 8  -  O F F S H O R E  V I S I E 43

Plat

TOENAME AANTAL ONGEVALLEN

Het aantal ongevallen met arbeids-
verzuim per miljoen manuren is in 2007
gestegen van 3,8 (2006) naar 4,3 (2007).
Het aantal ernstige ongevallen is gedaald
van 8 in 2006 naar 6 in 2007. Dit blijkt uit
cijfers die in het eerste kwartaal van dit
jaar beschikbaar zijn gekomen. De laatste
vijf jaar schommelt de ongevalfrequentie
rondom de vier. In vergelijking met andere
bedrijfstakken is dit een uitstekende 
score. In 2007 hebben zich offshore geen
dodelijke ongevallen voorgedaan. Uit de
analyses van ongevallenonderzoek van
de ernstige arbeidsongevallen die in de
afgelopen jaren hebben plaatsgevonden,
blijkt dat onvoldoende toezicht op de
werkzaamheden één van de oorzaken is.
Daarom gaat SodM in samenwerking met
toezichthouders van andere landen rond
de Noordzee in 2008 een multinationale
audit uitvoeren bij mijnondernemingen
die actief zijn op de Noordzee. De audit 
is in maart van start gegaan en zal begin
2009 worden afgerond. In totaal zullen
dertien audits verdeeld over de vier
Noordzee sectoren worden uitgevoerd.

Recent is er een olielekkage geweest op het Statfjord A platform in Noorwegen.

S O D M
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KANTOOR HMC IN GRONINGEN 

Begin juni heeft Heerema Marine Contractors (HMC) een kantoor
geopend in Groningen. Met deze vestiging verwacht HMC een
aantrekkelijke werkgever te zijn voor technisch opgeleide mensen
in het noorden van Nederland. 
Recent kreeg HMC een aantal grote opdrachten binnen, onder
meer voor het ontmantelen van negen platforms in de Noordzee.
Deze projecten vereisen een grondige technische voorbereiding
en begeleiding ten einde een effectieve en veilige uitvoering te
waarborgen. Hierdoor neemt ook de vraag naar goed opgeleid
technisch personeel toe. Onderzoek wijst uit dat in het noorden
van Nederland voldoende arbeidspotentieel aanwezig is. Het gaat
dan om mensen met een middelbare of hogere, technische be-
roepsopleiding, met enige werkervaring. Door een kantoor te
openen in Groningen spreekt HMC het arbeidspotentieel aan in
een regio buiten de Randstad. 

De werving van nieuwe medewerkers voor het Groningse kantoor
verloopt succesvol. “In korte tijd hebben we acht nieuwe mede-
werkers aangenomen, vooral ‘engineers’ en technisch tekenaars.
Diversen waren al op zoek naar een uitdagende, technische baan,
maar wilden daarvoor eigenlijk niet verhuizen naar het westen van
Nederland. Wij bieden deze mensen een nieuwe uitdaging in een
internationale industrie die bovendien volop in beweging is. En ze
kunnen gewoon in het noorden blijven wonen,” vertelt Fré Olthof,
manager van het kantoor in Groningen. Eind 2008 moeten er 15
mensen aan het werk zijn in Groningen, begin volgend jaar 25. 

FIRST FIELD TENDERS 

The Iraqi oil ministry is planning to announce the first
round of tenders to develop its vast oil fields, which are
among the world's largest, at the end of June or the be-
ginning of July, an Iraqi oil official said on June 9. "Iraq is
going to announce the first round of tenders to develop
super giant oil fields in southern and northern Iraq either
at the end of June or the beginning of July." 

The official named seven oil fields and two gas fields that
would be included in the first tender announcement.
They are North Rumaila, South Rumaila, Zubair, West
Qurna, and Buzurgan in southern Iraq and Kirkuk and
Bai Hassan in northern Iraq. The two gas fields are Akkaz
in western part of the country and Mansouriya in the
east. Over the last few months, the ministry has been
working to prepare contract models for these fields, the
official said. The ministry has signaled that more restrictive
service contracts may be used to develop these fields,
rather than controversial production-sharing contracts.

The official said the ministry would hold a news conference
to announce these new tenders.
Iraq is currently in the final stages of striking what are
called Technical Services Contracts, or TSCs, with oil 
majors to help boost crude oil production in the 
country's largest producing fields.

O N S T R E A M
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Samen kunnen we de kwaliteit 
van olie en gas controleren. 
En het hele proces tot en met 
het eindproduct beheersen.

www.parker.nl

Parker heeft de meest complete productenlijn 
voor de olie- en gasindustrie. Met onze fittingen,
manifolds, dubbel ‘block and bleed’ ventielen, 
filtratie, tubing en slang, solenoids en analytische
systemen kunnen we de kwaliteit gedurende 
het hele proces controleren en beheersen. 
Maar ook in tientallen andere markten maakt
Parker haar opwachting met het meest complete
productenprogramma in de aandrijftechniek. 
Met onze hydrauliek, pneumatiek, filtratie, 
slangen, koppelingen en complete systemen 
zorgt Parker dat alles in beweging komt en blijft.

Milieuverontreiniging door lekkages of 
te hoog geluidsnivo, processtilstand door 
falende of onverwacht in storing geraakte 
regelapparatuur: deze verschijnselen wilt 
u beslist voorkomen, want u wilt rust in uw
installatie.

SAMSON biedt de oplossing: 
Hightech SAMSON regelventielen, met 
zorg afgestemd op uw applicatie en 
standaard voorzien van state of the art
diagnosesysteem, bieden u zekerheid voor
storingvrije en effi ciënte procesvoering.

SAMSON 
brengt rust in
uw installatie

SAMSON REGELTECHNIEK B.V.
Signaalrood 10 · 2718 SH Zoetermeer 
Tel. (079) 3 61 05 01 · Fax (079) 3 61 59 30  
E-Mail: info@samson-regeltechniek.nl 
Internet: www.samson-regeltechniek.nlA0

10
30

N
L/

FC



O N S T R E A M

M E I  /  J U N I  2 0 0 8  -  O F F S H O R E  V I S I E 47

SKANDI NAVICA PIJPLEGSCHIP

Subsea 7 heeft eind mei het ‘Skandi Navica’ pijp-
leg- en constructieschip, voor  ongeveer 62 miljoen
dollar gekocht. Het schip zal omgedoopt worden
tot ‘Seven Navica’ en blijven opereren als een 
pijplegschip voor vaste pijpen binnen de wereld-
wijde vloot van Subsea 7. De ‘Seven Navica’ heeft
een totale lengte van 108 meter en een straal van
22 meter. Het schip is in staat om in wateren tot 
wel 2000 meter diep te opereren.

De ‘Seven Navica’ heeft een pijpleg-capaciteit 
voor het installeren van zowel vaste  als flexibele
pijpleidingen en slangen, met een op het dek 
gemonteerde ‘storage & deployment’ spoel met 
capaciteit voor pijpdiameters tot wel 40 centimeter
en een totaal gewicht van 2200 ton. Andere 
kenmerken van het schip zijn onder andere een 
optimale ‘piggy-back’ spoel van 250 ton, een 
pijplegtoren, ‘abandonment &  recovery’ (A&R) 
systemen, een offshore kraan van 60 ton en een
pijptensioner met een tensioncapaciteit van 205
ton. De ‘Seven Navica’ wordt al acht jaar geleased
door Subsea 7. Het schip heeft een trackrecord 
van succesvolle pijpleginstallatieprojecten over 
de  hele wereld. 

Twin Filter Oilfi eld Benefi ts

• Own engineering and production 

ensures maximum fl exibility

• Simple & reliable constructions results in 

easy maintenance & low OPEX

• Wide range of standard equipment 

means short delivery times

• Built to clients’ specifi cations,

equipment to suit your needs

• Straight purchase, buy/lease or rental of 

equipment

• Equipment built according to all 

international standards: ASME, DNV, 

ABS, ANSI, ASTM, ISO, NACE, API, etc.

• Own production of wide range of 

consumables

• Engineering, Services & Commissioning 

worldwide

Twin Filter Oilfi eld Applications

• Completion Fluids

• Water Injection

• Producted Water

• Seawater Intake

• Wastewater Treatment

• Produced water treatment

Adress: Zuiddijk 398,

1505 HE Zaandam,

The Netherlands

Tel: +31 (0)75 65555 000

Web: www.twinfi lter.com

Twin Filter B.V. is a Dutch company, specialised in the design, engeneering and 
production of fi ltration systems for a broad spectrum of industries. For more than 
two decades Twin Filter, with its own manufacturing facilities, has been succesfully 
designing and manufacturing equipment and consumables, for the oilfi eld industry.
Our fi lter equipment is well known for its reliability, quality and ease of operation.
We supply equipment for temporary applications as well as permanent installations.

GEZONDE TOEKOMST KLEINE VELDEN

Op donderdag 17 april heeft NAM-directeur Roelf Venhuizen een speech
verzorgd op de Deloitte Oil & Gas Conference te Rotterdam. In zijn toe-
spraak gaf Venhuizen onder meer zijn visie op het kleine-veldenbeleid.

“Het kleine-veldenbeleid houdt in dat we zo veel als mogelijk eerst gas
produceren uit de kleine velden en het grote Groningen veld benutten
als swing producer.” Venhuizen noemde het kleine-velden beleid succes-
vol. “Als dit beleid niet was uitgevoerd, was het Groningen-veld nu bijna
leeg geweest. De totale productie uit de kleine velden tot nu toe is ver-
gelijkbaar met een kwart van het totale Groningen veld. Mede hierdoor
verwachten we dat het Groningen-veld samen met de ondergrondse 
opslagen nog zeker zo’n 60 jaar een van de NAM-peilers zal zijn.”

In het tweede deel van zijn presentatie benadrukte de NAM-directeur
dat de NAM bruisend is en boordevol energie is. “De media schetsen
wel eens het beeld dat we in de herfst van ons bestaan zijn. Het is een
feit dat ons bedrijf in verandering is en gerichte portfoliokeuzes maakt,
maar dat betekent zeker niet dat we niet meer investeren,”benadrukte
Venhuizen. “Ons bedrijf is een vitale zestiger met grote projecten als
Schoonebeek, Waddenzee, en bijvoorbeeld Gasseltternijveen.
Daarnaast investeren we ook fors offshore. L9, waar vele honderden
miljoenen wordt geïnvesteerd, is daarvan een voorbeeld.” 
In zijn slotwoorden benadrukte Venhuizen dat aardgas een cruciale
energiebron is- en blijft. “NAM vervult daar een sleutelpositie in.
Vandaag en in de toekomst.”
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Slob wil een nieuwe cursus geven aan geotechnische ingenieurs
op het gebied van ingenieursgeologie. Dat laatste is een vak-
gebied dat zich begeeft op de raakvelden van de geologie en 
de civiele techniek. Dit komt overal aan de orde waar gebouwd
wordt, zoals bij funderingen van olieplatforms. Slob: “Bij het
maken van die funderingen moet worden gekeken naar onder-
grond en vaak is de geologie een complicerende factor en die
onzekerheid kan alleen maar goed ingeschat worden door goed
naar de geologische omstandigheden te kijken.” Ook zaken als
mogelijke ‘gevaren’ zijn van belang. “Vooral offshore heb je te
maken met offshore slides (grootschalige hellinginstabiliteiten),
aardbevingen en vervloeiing van de grondlagen onder een 
platform. Dat is weer afhankelijk van de grondgesteldheid, maar
ook van het type aardbeving dat je kan verwachten. Het is van
belang om die geologische kenmerken goed te interpreteren.”

Voor dit alles is ingenieursgeologische kennis nodig. “En dat
ontbreekt vaak bij geotechnische ingenieurs,” zegt Slob. 
Daarom is twee jaar geleden al een cursus gehouden, feitelijk
op initiatief van KIVI (het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs),
inmiddels het KIVI/NIRIA (het overkoepelend orgaan voor de 
TU ingenieurs en de HBO-ingenieurs). “Het instituut zag een 
lacune in kennisingenieurs, vooral geotechnici op het gebied
van ingenieursgeologie. Vooral omdat veel ingenieursbureaus
en aannemers veel in het buitenland zitten. Je krijgt dan heel
vaak te maken met typisch niet-Nederlandse situaties.”

Fout
Volgens Slob weten de ingenieurs goed de bodemopbouw in 
te schatten, hoewel het ook vaak fout gaat in Nederland. “Als
niet-geoloog kom je toch allerlei dingen tegen in de bodem die

CURSUS VOOR GEOTECHNISCHE INGENIEURS 

Risico’s worden vaak 
niet goed ingeschat
Het komt met enige regelmaat voor dat offshore-platforms door aardbevingen en aardverschuivingen in de problemen

komen. “Dat is niet nodig,” stelt S. Slob, ingenieur geologisch adviseur bij de groep ondergronds bouwen, werkzaam 

bij het ingenieursbureau Witteveen en Bos in Amsterdam. “Als vooraf goed de samenstelling van de ondergrond wordt

ingeschat, is veel ellende te voorkomen.” Voor Nederlandse ondernemingen die werken in het buitenland komt daar 

nog een moeilijkheidsfactor bij: de ondergrond in Nederland is vaak totaal anders dan in het buitenland. Slob wil een

driedaagse training geven aan ingenieurs, zoals twee jaar geleden al met succes heeft plaatsgevonden.

Cursisten uit 2006. Cursisten leren in het veld om te gaan met geologische hamer, kompas en loep.

C U R S U S



M E I  /  J U N I  2 0 0 8  -  O F F S H O R E  V I S I E 49

erg onverwacht zijn. Bijvoorbeeld dat mensen ergens in een
aardlaag hele grote keien tegenkomen die ze niet hebben 
verwacht. En in Limburg heb je al gauw te maken met gesteente.
Als je daar een snelweg of een tunnel in wilt aanleggen, dan
volstaat de standaard grondmechanica niet waar de geotechnici
mee werken. Dan moet je echt naar gesteente mechanische
ontwerp-methodieken grijpen”.

Hij legt verder uit wát er precies fout kan gaan. “Wat er vaak
fout gaat, is dat het risico niet goed wordt ingeschat en 
onverwachte zaken worden tegengekomen, in de vorm van 
geotechnische parameters die heel erg anders kunnen zijn dan
voorheen ingeschat. Dan kun je een enorme hoge kostenpost
hebben die niet is ingecalculeerd. Tegenwoordig met over-
schrijding van budgetten van grootschalige projecten, moeten
risico’s altijd vermeden moet worden. Als je ergens een funde-
ring wilt maken en je stuit op rotsen, moet je een andere 
oplossing verzinnen die veel duurder is dan je aanvankelijk had
gedacht. Het gebeurt ook wel eens dat bouwwerken verzakken
wanneer gevaren niet goed zijn ingeschat, bijvoorbeeld na een
aardbeving. Er ontstaan in vaktermen zeer grote differentiële
settingen die een gebouw of een structuur enorm kunnen 
beschadigen.”

Rode draad
Terug naar de opleiding. Wat kun je daar leren? “Wat je eigenlijk
leert en wat als een rode draad door de cursus heen zit, is dat 
je op een gegeven moment (vooral in een beginstadium van 
een project) voldoende en de juiste grondonderzoeken moet
uitvoeren. Dit om die risico’s goed te kunnen inschatten. 
De cursus is er niet om deelnemers op te leiden tot geoloog, 
maar ze leren bepaalde dingen wel te herkennen. Bijvoorbeeld
dat in de ondergrond kalk zit. Je weet als je de cursus hebt 
gevolgd, dat dan in de ondergrond grotten kunnen voorkomen.
Als je daar iets op wilt funderen, dan heb je bepaald risico. 

Als je dat niet vooraf hebt onderkend, kunnen zich in een later
stadium grote verrassingen voordoen.”
Er is een aantal grondsonderzoekstechnieken, dat niet standaard
in Nederland wordt gebruikt. Slob: “Bijvoorbeeld met geofysische
methodes, of met specifieke gesteenteboringen. En feitelijk 
gewoon simpel geologisch onderzoek, dus alleen al het raad-
plegen van geologische kaarten in een heel vroeg stadium.
Daarmee kunnen al heel vroeg bepaalde risico’s worden 
ingeschat.”

Drie dagen
De opzet van de studie is een drietal dagen met theorie- en
praktijkvoorbeelden te geven en één dag houdt een geologische
excursie naar de Ardennen in. Slob over dat laatste: “Geologie
leer je niet uit een boekje. Idee is om met een aantal mensen
een uitstapje te organiseren naar een aantal groeves om echt
naar gesteente te kijken. Met een geologische hamer wordt
erop geslagen en er wordt gebruik gemaakt van een geologisch
kompas. Zo leren de cursisten een beetje anders naar gesteente
te kijken.” 

Na afloop van de cursus zijn de cursisten in staat om risico’s beter
in te schatten. En weten ze in welk stadium ze een ingenieurs-
geoloog kunnen inschakelen. “Ze weten ook de juiste grond-
onderzoekstechnieken toe te passen,” eindigt Slob. 

“Om risico’s goed te kunnen inschatten

moet men voldoende en de juiste 

grondonderzoeken uitvoeren.”

S. Slob, ingenieur geologisch adviseur

Kalksteengroeve in de Marbre Noir. Op bezoek in de kalkgroeve.

C U R S U S
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Plat

Pieter de Ridder en Edwin Soeters zijn
beiden afkomstig uit de luchtvaartwereld,
waar ze onder andere voor Schreiner
hebben gewerkt. “Bij Schreiner kwam 
ik regelmatig in contact met oliemaat-
schappijen en hun wereld sprak mij wel
aan,” zegt Pieter de Ridder, die verder op
Den Helder Airport aan de wieg heeft
gestaan van het Air Logistics Centre, dat
op dit moment door logistieke dienst-
verlener Peterson wordt geëxploiteerd.
“In opdracht van oliemaatschappijen
hielp ik dit centrum opzetten. Na de start-
up viel het mij echter op dat daar nogal
wat aanvragen voor helikoptervluchten
binnenkwamen die niet konden worden
ingevuld. Volgens mij was er dus ruimte
aanwezig om een extra toestel in te 
zetten.” Reden voor Pieter de Ridder, die
ondertussen voor zichzelf was begonnen,
en zijn compagnon Edwin Soeters om op
zoek te gaan naar een sterke partner om
samen een helikopterbedrijf op te zetten.

Hun zoektocht eindigde bij Heli Holland in
Emmer-Compascuum. Deze onderneming
houdt zich al ruim 25 jaar bezig met het
maken van helikoptervluchten boven
land, het uitvoeren van onderhoudswerk
aan heli’s en het opleiden van helikopter-
piloten. Hiervoor kan het bedrijf beschik-
ken over achttien toestellen van acht 
verschillende typen.

Vliegende start
Pieter de Ridder vervolgt: ”Oprichter en
eigenaar van Heli Holland, René van der
Haring, zag onze plannen wel zitten. Op
27 mei 2007 werd samen met Heli
Holland, Heli Holland Offshore opgericht.”
Voor het nieuwe bedrijf, dat zich vestigde
op Amsterdam Heliport in het Westelijk
Havengebied, braken hierna drukke 
tijden aan. Hierbij had de zoektocht naar
een geschikte heli de hoogste prioriteit.
“Op een gegeven moment konden we
de hand leggen op een helikopter van

het type EC155 B1. Dit toestel was van
Prins Albert van Monaco geweest en
stond te koop. Er bleek maar weinig voor
nodig te zijn om het toestel aan te passen
voor het uitvoeren van offshorewerk.”

Nadat dit toestel begin juni in Nederland
was gearriveerd, werden meteen de 
nodige aanpassingen uitgevoerd. Verder
moest het vliegend- en onderhouds-
personeel worden bijgeschoold en de
benodigde vergunningen worden uitge-
breid. “Op 12 december 2007 verwierven
wij het Air Operators Certificate en een
dag later vervoerden we al personeel van
Allseas naar de pijpenlegger Audacia, die
destijds op het Nederlandse continentale
plat in het L9 blok aan het werk was.”
Voor offshore-aannemer Allseas werden
tot half januari van dit jaar verschillende
vluchten gemaakt. Zowel vanaf
Schiphol-Oost als Amsterdam Heliport.
Hierna volgden intensieve certificerings-

Op zoek naar 
tweede helikopter

Net een jaar in de offshoresector aan de slag en nu al een aardige referentielijst opgebouwd als het gaat om het verlenen

van helikopterdiensten aan op de Noordzee werkzame operators en contractors. Heli Holland Offshore, een initiatief van

Pieter de Ridder en Edwin Soeters, heeft met recht een vliegende start gemaakt in een wereld waar grote maatschappijen

als CHC Helicopters en Bristow het voor het zeggen hebben. Een kort gesprek met één van de initiatiefnemers.

De EC155 B1 helikopter waarmee Heli Holland Offshore in de offshoresector actief is (foto: Heli Holland).

HELI HOLLAND OOK ACTIEF IN OFFSHORESECTOR

L O G I S T I E K



contractor, die met vier schepen actief is,
verzorgen we in het hele Noordzee-
gebied de crew changes. Hiervoor maken
we vluchten vanuit zowel Schotland als
Noorwegen. En binnenkort verwacht ik
dat we ook vluchten vanuit Donegal in
Ierland moeten maken.”

Omdat er op dit moment veel vraag naar
helikoptercapaciteit is, wil Heli Holland
Offshore uitbreiden. “Om deze reden
zijn we op zoek naar een tweede toestel.
Want één is eigenlijk geen. Onze voor-
keur gaat uit naar nog een EC155 B1 of
een Super Puma.”
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audits door Shell en Wyvern om ook voor
op het Nederlandse continentale plat
opererende oliemaatschappijen te mogen
vliegen. “Wij zijn werkelijk binnenste
buiten gekeerd, maar we hebben de 
audits goed doorstaan.”

Spotmarkt
Vanaf dat moment deden oliemaat-
schappijen steeds vaker een beroep op
de nieuwe onderneming om ad-hoc 
offshorevluchten uit te voeren. Hierbij
doet de EC155 B1 ook regelmatig Den
Helder Airport aan. “De aanvragen komen
via het op Den Helder Airport gevestigde
Air Logistics Centre binnen. Ondertussen
hebben we al heel wat vluchten gemaakt
voor Wintershall, Gaz de France en
Chevron. Voor Gaz de France zijn we al
een keer met een filmploeg naar diverse
platformen gevlogen. Per maand maken
we zo’n 60 tot 70 vlieguren.”

Overigens wordt er niet alleen boven 
het Nederlandse plat gevlogen, maar
ook boven de andere sectoren van de
Noordzee. “Op dit moment vliegen we
voor CGG-Veritas. Voor deze seismische

L O G I S T I E K

Het thans in gebruik zijnde toestel kan
maximaal twaalf passagiers vervoeren,
maar is voor offshorevluchten uitgerust
met tien stoelen. Verder worden er ook
VIP-vluchten mee gemaakt. Flexibiliteit is
volgens Pieter de Ridder de grote kracht
van Heli Holland Offshore. “Op afroep
komen we meteen in actie. Binnen een
half uur zijn we in de lucht. We hebben
het zelfs al eens gepresteerd om na een
spoedverzoek van een oliemaatschappij
binnen tien minuten weg te zijn.
Kortom, we werken heel klantgericht,
tegen een scherpe prijs en we worden
niet gehinderd door allerlei remmende
vakbondsregels. Voorlopig blijven we
nog even op de spotmarkt actief, maar
als we er nog een heli bij hebben, willen
we ook op tenders voor regulier werk
gaan inschrijven.”

“We werken heel klant-

gericht, tegen een scherpe

prijs en we worden niet 

gehinderd door remmende

vakbondsregels”

Perform, Deliver, Improveveee

www.hertel.com
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Er zijn verschillende oorzaken aan te 
wijzen voor d opvallende daling, die in
strijd lijkt te zijn met de wetten van 
vraag en aanbod.

Opleving
De hoge olieprijs zorgt voor een econo-
mische opleving in Saoedi-Arabië en 
elders in het Midden-Oosten, waardoor
ook de vraag nar olie daar stijgt en er
minder overblijft voor de export. 

Daarnaast daalt de export van landen als
Mexico, oorwegen en ook Rusland, die
kampen met verouderde olievelden en te
lage investeringen. De OPEC heeft verder
de productie vorig jaar verlaagd en heeft
de oliekraan pas weer een beetje verder
opengedraaid in de herfst vorig jaar.

Daling
Al met al daalde de export van de vijftien
grootste leveranciers, samen goed voor
45% va de wereldolieproductie, in 2007
wereldwijd met bijna een miljoen vaten
per dag naar 387,7 miljoen vaten, 
ondanks een prijsstijging van 57%. De
daling zou nog veel groter zijn geweest

zonder de toegenomen export van 
minder ontwikkelde landen als Angola
en Libië, die zelf nog geen grootverbruiker
zijn van olie en gas.

Grootgebruik
Terwijl iedereen de aandacht richt op 
de groeiende energiehonger van China,
kan de stijgende vraag in het Midden-
Oosten een groter probleem gaan vormen.
Vorig jaar verlaagden de zes grootste 
exporteurs in de regio (Saoedi-Arabië,
VAR. Iran, Koeweit, Irak en Katar) de
productie met 544.000 vaten per dag. 

Tegelijkertijd nam de binnenlandse vraag
er toe met 318.000 vaten per dag, zodat
er netto 862.000 vaten minder konden
worden uitgevoerd. De vraag in het
Midden-Oosten is een belangrijke 
factor op dit moment, zegt olieanalist
Adam Robinson van Lehman Brothers 
in New York. Hij voorspelt dat de regio
goed zal zijn voor 40% van de groei van
de vraag volgend jaar. 

Vooral Saoedi-Arabië is een grootgebruiker
geworden. Het koninkrijk investeert op
grote schaal in petrochemie, aluminium
en kunstmest. Stuk voor stuk activiteiten
die grote hoeveelheden olie en aardgas
eisen.

Veelbelovend
Sinds 2004 is de olieconsumptie van 
de Saoedie’s met bijna 23% gestegen
maar 2,3 miljoen vaten per dag. Als de
huidige trend zich doorzet, dan zal het
land in 2020 per dag 4,6 miljoen vaten 
gebruiken.

Een positieve ontwikkeling is volgens
Robinson dat de komende drie jaar 
65 ultramoderne olieboorplatforms voor
zeer diepe wateren beschikbaar komen.
Die kunnen veelbelovende bronnen in
diepe wateren voor Brazilië, Australië,
West-Afrika en de Golf van Mexico 
aanboren. Volgens Robinson is het 
dan ook nog geen uitgemaakte zaak 
dat de wereldolieproductie over zijn
hoogtepunt heen is. 

TOPEXPORTEURS LEVEREN MILJOENEN VATEN MINDER

Olie-exporten lopen terug
ondanks torenhoge prijzen
Ondanks de torenhoge olieprijzen hebben de belangrijkste olie-exporterende landen 2,5 minder olie uitgevoerd in 2007

dan in het jaar daarvoor. En die dalende trend lijkt ook dit jaar aan te houden. Dat blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers

van het Amerikaanse ministerie van Energie.

E X P O R T

Vorig jaar is er ondanks de hoge olieprijs minder olie geproduceerd.



Staatstoezicht op de Mijnen 

Bodemschatten zijn van ons allemaal. Private
ondernemingen verzorgen de ontginning. 
De missie van Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) is ‘het zekerstellen dat de delfstofwinning
op een maatschappelijk verantwoorde wijze
wordt uitgevoerd’. Het gaat hierbij vooral om 
gas, aardolie en zout in Nederland en het
Nederlands deel van het continentaal plat.

De kerntaak van SodM (49 medewerkers) is het houden
van toezicht op de naleving van wettelijke regelingen
die van toepassing zijn op het opsporen en winnen van
delfstoffen, het transport en distributie van gas door
buisleidingen en het adviseren van het ministerie 
van Economische zaken (EZ) over technische en 
maatschappelijke aspecten van delfstofwinning. 
De primaire taken van de dienst worden uitgevoerd in drie
afdelingen: Operaties, Engineering en Geo-engineering.
Voor de afdeling Operaties (13 medewerkers), die 
toezicht houdt op de mijnbouwkundige processen 
seismiek, boren, productie & onderhoud en hierbij
handhaaft op de aspecten veiligheid, gezondheid 
en milieu, zoekt het SodM een 

drietal inspecteurs
De volgende taken maken onderdeel 
uit van de functies.
Beoordelen van o.a. veiligheid- en gezondheiddocu-
menten (en/of boorprogramma’s) en milieujaarverslagen
van oliemaatschappijen; uitvoeren van (projectmatige)
inspecties en audits, soms samen met andere overheden
van de overige Noordzeelanden, het onderzoeken van
voorvallen en ongevallen en het leveren van een 
bijdrage aan wet- en regelgeving.

Bij één van de functies zal de nadruk wat meer liggen
op veiligheid en gezondheid, bij de tweede wat meer op
milieuzaken en bij de derde op boortechnische aspecten.

Voor alle functies wordt van u verwacht:
HBO/WO werk- en denkniveau; gedurende meerdere
jaren ervaring op het gebied van het opereren van
aardolie of aardgas productie installaties, of op het
gebied van drilling en/of operations engineering, 
kennis op het gebied van veiligheid en gezondheid 
(o.a. veiligheidsdocumenten, veiligheidszorgsystemen)
en milieu (o.a. milieujaarverslagen, milieuvergunningen);
in staat zijn om zelfstandig inspectieprojecten op te
zetten en uit te voeren; bekendheid met risicoanalyses;
goede schrijfvaardigheid en beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal; collegiaal en communicatief
zijn ingesteld, doortastend kunnen optreden en 
met weinig sturing kunnen (samen)werken. 
Het behalen van het certificaat buitengewoon 
opsporingsambtenaar (BOA) is een vereiste.

Het salaris bedraagt maximaal +/- € 61.150 per jaar
(incl. 8% vakantietoeslag en eindejaarsuitkering), op
basis van een werkweek van 36 uur. Bij een eventueel
dienstverband kan onder bepaalde voorwaarden een
arbeidsmarkttoeslag worden toegekend.
Doorgroeimogelijkheden naar een sr-inspecteurfunctie
behoort tot de mogelijkheden. Het betreft hier een
dienstverband voor onbepaalde tijd. Verder biedt SodM
uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibele
pensioenregeling, mogelijkheden tot individuele keuzes
in de arbeidsvoorwaarden, een marktconforme reiskosten-
vergoeding van +/- € 0,28 per km. Daarnaast biedt
SodM ruime scholing- en ontwikkelingmogelijkheden.
De standplaats is Voorburg.

Informatie: De heer R. Van de Lint, 
hoofd afdeling Operaties, tel. 070-3956521, 
e-mail: r.vandelint@minez.nl 
Sollicitatie: Staatstoezicht op de Mijnen, 
t.a.v. van de heer S.D. Wilson, HRM-adviseur, Postbus 8,
2270 AA Voorburg. (e-mail: d.wilson@minez.nl) 
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SBM OFFSORE CONTRACTS

FPSO Mystras Producao de Petroleo LTDA (FMPP), a 50% owned subsidiary of SBM
Offshore, has received a notice from Agip Energy and Natural Resources (Nigeria) Ltd
(AENR), exercising AENR's option under the current Service Agreement to purchase
the FPSO Mystras. Full delivery pursuant to the purchase option is scheduled to take
place at the FPSO's present location in the Okono and Okpoho fields offshore
Nigeria on 16 July 2008. Responsibilities of the owner for the management, opera-
tion and maintenance were transferred to AENR as of 16 May 2008.

A one-year extension of the lease and operate contract for the FPSO Falcon has been
obtained from Esso Deepwater Limited, a subsidiary of ExxonMobil. The FPSO
Falcon, which is fully owned and operated by SBM Offshore, is consequently under
contract until 23 November 2009.

NEW EXPLORATION LICENSES

Wintershall is stepping up its activities in Argentina: the wholly owned BASF 
subsidiary has been awarded two exploration licenses in the Cañadón Asfalto Basin
in Central Argentina after successfully bidding in the international licensing round 
E-01/92 Plan Argentina. A contract for the areas CCA-1 (Gan-Gan) and CGSJ-V/A 
in the province of Chubut was signed to this effect. Wintershall Energía S.A. will
have a 50 percent share and will be the operating company. Repsol YPF is the other
consortium partner. The two blocks have a surface area measuring around 20,000
square kilometers. First preliminary geological and geophysical studies were already
completed for this area between 2002 and 2004. 2-D seismic surveys to define the
parameters of future drilling projects are planned for the next three years.

“By acquiring and operating the new blocks in the Cañadón Asfalto Basin we are 
enlarging our portfolio in the core region South America,” explained Dr. Ties Tiessen,
member of the Board of Executive Directors of Wintershall responsible for production.
Wintershall has already invested more than 900 million US dollars in Argentina. 
In addition, Germany’s largest producer of crude oil and natural gas is planning 
further investments of 250 million US dollars in Argentina over the next five years.

TWEEDE GROTE OFFSHORE OLIEVONDST

Brazilië lijkt zijn tweede grote offshore olievondst te hebben gedaan. Het Zuid-
Amerikaanse land, lange tijd importeur van olie, zou in de toekomst wel eens een
belangrijke exporteur kunnen worden. Medio mei meldde staatsoliemaatschappij
Petrobras dat er meer tijd nodig is om de omvang van het nieuwe veld vast te 
kunnen stellen. Eerder werd gemeld dat er mogelijk 33 miljard vaten naar boven 
gehaald kunnen worden. Hiermee zou het gaan om een van de grootste vondsten 
in tientallen jaren wereldwijd.

In 2006 ontdekte Petrobras het Tupi-olieveld, waar zich volgens de maatschappij
acht miljard vaten olie bevinden. Dat was de grootste vondst in de wereld sinds het
haar 2000. Brazilie is pas sinds een jaar of twee netto-exporteur van olie, maar 
wordt gezien als een van de meest veelbelovende locaties voor niewue velden. 
Het land haalt een groot deel van zijn energie uit van suiker geproduceerde ethanol.
Daardoor blijft er meer olie over de export.

Hoewel het ier om een enorme voorraad zou kunnen gaan, is het geen sinecure om
de olie naar boven te halen. De olie bevindt zich op twee kilometer onder het water,
en dan nog eens onder een laag van drieduizend meter zand en totsen en een 
zoutlaag van tweeduizend meter dik. Dat maakt de exploitatie zeer moeilijk en 
kostbaar. Het blok waar de nieuwe vondst is aangetroffen statat onder beheer van
Petrobras, dat een belang heeft van 45%. Daarnaast hebben de BG Group 30% 
en Repsol-YPF 25%.

NIEUWBOUWORDER
SUBSEA 7

IHC Merwede heeft de order in de
wacht gesleept voor het ontwerp en
de bouw van een multifunctioneel of-
fshoreconstructievaartuig.
Opdrachtgever is Subsea 7. Het nieu-
we schip krijgt een lengte van 133
meter en een breedte van 24 meter.
De bedoeling is het vaartuig in te zet-
ten voor het leggen van flexibele pijp-
leidingen en besturingskabels.
Hiervoor worden op het werkdek een
verticaal legsysteem en een hefkraan
opgesteld. Oplevering van het schip
dat 190 miljoen dollar gaat kosten,
staat gepland voor het derde kwartaal
van 2010.

De Crestway.

DUBBELE AANWINST
BOSKALIS

Op vrijdag 16 mei 2008 heeft de doop
en tewaterlating plaatsgevonden van
de 5.600 m3 sleephopperzuiger
Crestway op de werf van IHC Merwede
in Kinderdijk. Het schip is in opdracht
van Koninklijke Boskalis Westminster
gebouwd. Mevrouw M. Heemskerk-
Valk, echtgenote van de heer 
Drs. H. Heemskerk, lid van de Raad
van Commissarissen van Koninklijke
Boskalis Westminster en voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Rabobank
Nederland, heeft de sleephopperzuiger
gedoopt.

De Crestway is een zusterschip van de
Shoreway die op 17 april jl. op dezelfde
werf te water was gelaten. Beide schepen
hebben een lengte van 97.50 meter
en een beuninhoud van 5.600 m3.
De schepen, die door Boskalis wereld-
wijd zullen worden ingezet op bagger-
projecten, zijn speciaal ontworpen
voor het baggeren en vervoeren van
zand en slib. Zij zijn bij uitstek geschikt
voor zowel het werken in ondiep water
als voor het onderhoud van havens,
strandsuppletie en landaawinning-
projecten.
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ORDERS FOR IMTECH

Imtech announced that it has been commissioned to provide solutions for platform
automation, propulsion & drive, energy distribution, innovative automated bridge
systems and navigation & communication on board various high-tech offshore 
construction vessels to be used in the exploration and exploitation of oil and gas.
The total value of these special vessels contracts amounts to over 50 million euro.
Moreover, these solutions will lead to significant reductions in fuel consumption 
and environmentally harmful emissions.

The increasing global demand for energy is resulting in the deployment of growing
numbers of large offshore construction vessels for the exploration and exploitation
of oil and gas in deep waters. The performance demands for these special vessels are
resulting in a substantial increase of the technological component on board. Imtech
is one of the few market parties able to offer total solutions in this regard.
Furthermore, these types of heavy vessels are facing increasingly strict environmental
requirements in the form of low CO2 (carbon dioxide) and NO2 (nitrogen dioxide)
emissions. Equipping these types of vessels with innovative environmentally friendly
(diesel) electric propulsion makes efficient generation possible. Imtech is able to 
realise a significant reduction in fuel consumption (between 10 and 20%) and 
environmentally harmful emissions (between 15 and 20%).

Imtech has received an order from the Sembawang Shipyard in Singapore to provide
the environmentally friendly (diesel) electric propulsion, automation and high and
low voltage systems on board the crane vessel Borealis. This unique high-tech vessel
will operate in the international oil and gas market for the Norwegian oil service
company Nordic Heavy Lift. The Borealis, with a 5,000-tonne lifting capacity, will be
able to install or remove entire topsides at oil and gas platforms. These topsides are
used in the processing of oil and gas. It will also be able to perform work at 3,000
metres below sea level. The hull will be built in China, after which Imtech, via its
branches Imtech Marine & Offshore (Rotterdam) and Radio Holland (Singapore), 
will implement and commission the technology.

Imtech also received an order from Seaway Heavy Lifting to realise, via its Radio
Holland branch (Rotterdam), broadband satellite communication, ICT infrastructure,
autopilot, alarm, monitoring & control systems as well as various other modern 
electronic solutions on board the HLV-5000. This offshore crane vessel with a 5,000-
tonne lifting capacity is currently under construction at the Merwede Shipyard.

Via its HDW-Hagenuk Schiffstechnik branch (Hamburg) Imtech is responsible for 
the entire technical infrastructure and automation, including the environmentally
friendly (diesel) electric propulsion, on board a new seismological research vessel 
for Fugro Aberdeen at the Fassmer Werft in Germany. The vessel will be used for 
research into the detection of new or existing oil reserves in the seabed and the 
underlying strata. The Sea Trucks Group has furthermore commissioned Imtech to 
realise a major part of the technical infrastructure on board the Jascon 18, a large
floating crane that is also able to lay pipelines in deep waters, and on board the
hightech offshore construction vessel Jascon 35. Imtech will be responsible for high
and low voltage, energy distribution, propulsion, and navigation & communication.
The hull will be constructed in China and the completion will take place in
Singapore. Local Chinese and Singapore branches of Imtech are involved in the 
production, engineering and assembly of all technological solutions. 

SAMENWERKING
GASUNIE/GAZPROM

Eind april hebben de Russische gas-
maatschappij JSC Gazprom en het
gasinfrastructuurbedrijf  Nederlandse
Gasunie hebben hun technische en
wetenschappelijke samenwerking 
op het gebied van gastransport en
energiebesparing officieel in een 
overeenkomst vastgelegd. De onder-
tekening in het hoofdkantoor van
Gasunie in Groningen vond plaats 
tijdens de eerste bijeenkomst van de
Coördination Committee on Science-
technical Cooperation.
Het samenwerkingsprogramma voor
2008-2009 omvat de uitwisseling van
expertise over energie-efficiency en
milieutechniek in gastransport, pipeline
integrity, gastransportmanagement en
projectmanagement.

ENGINEERING AND 
COMPONENTS PACKAGE 

Early May Vosta LMG announced that
a contract was signed with ASL
Shipyard Pte Ltd for the delivery of an
engineering and components package
for a self propelled cutter suction
dredge, which ASL will construct in its
Singapore shipyard and deliver to
DEME in 2010. Vosta will deliver the
latest in dredging technology in close
co-operation with ASL Shipyard
Singapore and DEME. 
The scope of delivery includes the
complete cutter ladder, the wire sys-
tem spud carrier installation, spuds
and a spud hoisting system, submer-
ged and inboard dredge pumps type
VL900, Vosta T-system cutter heads,
the dredge monitoring and control
system, the anchorboom system and
finally the hydraulic system.

HEAVY LIFT ANCORA 

HeavyLift Ancora has successfully com-
pleted the final sea trials and a submerge
test in Singapore during mid June. The
seller, Songa Ancora Pte Ltd, issued
Notice of Readiness early June 17 and
Ocean HeavyLift took ownership of the
vessel that same day. The final price 
of the vessel is about USD 90 million.
HeavyLift Ancora will pick up its first
cargo in Singapore on 1 July 2008.

SHELL VERLAAT GASPROJECT IRAN

Shell trekt zich terug uit het gigantische gasproject Zuid-Pars in Iran onder druk van
leden van het Amerikaanse Congres die bezorgd zijn over het nucleaire programma
van Iran. Shell, het Spaanse Repsol en het Iraanse NIOC kwamen in januari 2002 de 
ontwikkeling van het gasveld overeen. 
Destijds sprak Shell de verwachting uit begin 2007 het eerste vloeibare gas (LNG) te
kunnen gaan exporteren. Ruzie over het Iraanse nucleaire  programma vertraagde
echter de  ontwikkeling van het gasveld.
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APPOINTMENT

The Advisory Board of Heerema Marine Contractors (HMC) has announced the 
appointment of Mr. Bob Post in the position of Chief Financial Officer and Statutory
Director of HMC, as per September 1, 2008. Bob Post brings a wide range of 
financial experience to HMC including all the financial aspects of operating large,
project-related businesses. He will provide the depth and breadth required to 
ensure that HMC can realize its long-term strategic goals.

Since 2002 Mr. Post was a member of the Board of Van Wijnen Holding N.V., 
a privately owned Construction & Project Development company, where he held the
overall Finance responsibility, including consolidation and reporting, tax, investment,
treasury and ICT. From 1990 until 2002 he worked for Ballast Nedam, a listed 
international construction company as Company Controller and the last few years 
as Finance Director and member of the Board for the Infrastructure division. 
His early career was with PricewaterhouseCoopers as an audit manager.

ORANJE-NASSAU COMPLETES ACQUISITION

Oranje-Nassau Energie has completed the acquisition of all of Devon’s interests offs-
hore Gabon, West Africa. On 14 May the Gabonese government approved the
transaction. The acquisition price, effective 1 July 2007, amounted to $ 206 million.
The main asset consists of Devon’s interest of 18.8% in the Kowe block containing
the Tchatamba oil field complex with three producing fields, operated by Marathon.
The fields are expected to add some 3,750 barrels of oil per day to Oranje-Nassau’s
net production. The other assets consist of an interest of 50% in the exploration
block Agali, operated by Anadarko, and an option to earn an interest of 53% in 
a portion of the exploration block Gryphon Marin, operated by Forest Oil.

Managing Director René Mulder said: “We are very pleased that we have been 
able to conclude this transaction, which also marks our return to Africa. By this 
acquisition we add a package of high quality assets to our portfolio. We hope to
continue the excellent relations Devon had with the Government, the operators
Marathon, Anadarko and Forrest and of course the partners.”

At present Oranje-Nassau produces oil and gas from blocks located offshore the
Netherlands and the United Kingdom. Oranje-Nassau will continue to actively 
pursue other opportunities to grow its asset base both in Western Europe, as well 
as in Africa and the Far East.

DANA STRIKES SIXTH DEAL
IN EGYPT

Dana Petroleum is pleased to announce
that it has signed an agreement with 
Santos Egypt Pty  to acquire a 40% 
interest in the South East July
Production Sharing Contract, located
in the Gulf of Suez, offshore Egypt.
This latest deal, which is subject to
normal regulatory approvals, secures
attractive new prospects for drilling in
a core area for Dana and builds upon
the five transactions the Company 
has already completed in Egypt. 

Dana will operate the next well in the
SE July PSC using the InterOcean-III
jack-up drilling rig, which has just 
begun working for Dana in the Gulf 
of Suez. Dana has contracted the
InterOcean-III rig for an initial 8 month
period, running from May 2008 
continuously through until January
2009. The Company plans to firstly
workover existing oil production wells
and undertake infill drilling at its 
operated East Zeit producing oil field.
Dana will then embark on an exten-
sive exploration programme in the
Gulf of Suez, including the first SE 
July well which Dana will drill on 
behalf of the joint-venture group. 

The SE July PSC is situated within the
same area of the Gulf of Suez as Dana’s
existing producing oil infrastructure 
at East Zeit. Therefore the East Zeit 
production hub, operated by Dana, will
provide a valuable development option
for oil discoveries which may be made
in the SE July PSC. This new concession
is also in the same area as the North
Ghara PSC, where Dana is working
with BP and recently acquired new
seismic data to identify and high-grade
drilling targets. UTILISATION OF THE TML SYSTEM

SeaMetric has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Fairfield Energy
Ltd. for the removal and disposal of Fairfield’s present and future assets using
SeaMetric’s Twin Marine Lifter (TML) System. This agreement is in addition to those
signed in 2007 with Blue Marine and COOEC covering utilisation of the TML System
in Latin America and North East Asia respectively. Under the MoU, SeaMetric and
Fairfield will enter into a contract whereby SeaMetric and Fairfield will work together
to identify and mitigate risks and develop a methodology for removal of their assets,
including the Dunlin A facilities which Fairfield is acquiring from Shell, at the end of
their productive lives. 

The MoU also includes any future installation work for Fairfield. Fairfield may also
participate in initiatives to secure financing of the TML System. “This partnership is
an excellent strategic step for both SeaMetric and Fairfield and aims to secure
Fairfield’s platform removal costs several years in advance,” said Terry Kimber,
Fairfield’s Head of Engineering and SeaMetric’s Managing Director, Johan F.
Andresen.

RESTART OSEBERG 
AFTER FIRE

Norway's StatoilHydro restarted the
rest of production at its offshore plat-
form Oseberg A oilfield mid June
again following a fire over the week-
end of June 14/15. According to
Norwegian newspaper sources, the
fire broke out in an electrical unit,
leaving more than 300 workers on the
Oseberg rig ready to evacuate in
lifeboats. The cause of the fire is still
unknown, according to the company. 



M E I  /  J U N I  2 0 0 8  -  O F F S H O R E  V I S I E 59



VLIEG MEE OP 27 EN 28 AUGUSTUS 2008 NAAR DE

Dit formulier gaarne inzenden aan Galatours, Postbus 1388, 1300 BJ Almere, of per fax: 036-5302426 Online reserveren is ook mogelijk: www.galatours.nl 

Offshore Northern Seas
Exhibition ONS 2008

Bedrijfsnaam:

Adres:

PC/Plaats:

Tel.nr.:

Fax:

E-mail:

Kontaktpers.: M / V

Deelnemers (naam en opgave 1e voornaam zoals in paspoort vermeld):

1. Hr. / Mw.

2. Hr. / Mw.

3. Hr. / Mw.

4. Hr. / Mw.

Handtekening:

REISSOM
De reissom bedraagt € 565,- p.p. 
Hierbij is inbegrepen de vliegreis Rotterdam - Stavanger v.v.,
luchthavenbelastingen en brandstoftoeslag, lokaal vervoer in
Stavanger, alsmede de reisbegeleiding. Tegen de daarvoor
geldende tarieven verzorgen wij ook uw beurs-entreekaart en
annuleringsverzekering. Niet inbegrepen is de (eventuele)
eco-tax van € 11,25 p.p.

De entreekaart kunt u bij ons bestellen tot uiterlijk 15 juli.
Indien u later boekt, moet u de entreekaart zelf bij de 
ingang kopen. 

PARKEERKAART ROTTERDAM
Indien gewenst, regelen wij tevens uw parkeerkaart. 
De kosten hiervan komen op uw totaalnota en u hoeft dus 
bij terugkomst niet meer in de rij te staan om af te rekenen.
De kosten voor deze service  bedragen € 25,00.

REISVOORWAARDEN
Op al onze reizen zijn onze Algemene Reis- en Boekings-voor-
waarden van toepassing. Minimum en maximum deelname
zijn voor-behouden. Indien een reiziger annuleert, zijn de 
volgende kosten van toepassing: bij annulering tot 4 weken
voor vertrek: 25% van de reissom, tussen 4 en 2 weken voor
vertrek: 50% van de reissom, binnen 2 weken voor vertrek:
100% van de reissom.

BEURSINFORMATIE
Meer informatie over de beurs en exposanten vindt u op
www.ons.no

UUR-TOT-UUR-PROGRAMMA

07.00 uur : Vertrek vanaf luchthaven Rotterdam.

09.10 uur : Aankomst op de luchthaven 

van Stavanger. 

Aansluitend vervoer naar de beurs.

10.00 - 17.30 uur : Individueel bezoek aan de beurs.

17.45 uur : Vertrek van de touringcars naar de 

luchthaven.

19.30 uur : Vertrek naar Rotterdam.

21.40 uur : Aankomst op de luchthaven Rotterdam 

en einde reis.

Van 26 t/m 29 augustus 2008 wordt in Stavanger weer

de tweejaarlijkse vakbeurs Offshore Northern Seas 

ONS 2008 gehouden. Naar deze vakbeurs organiseren

wij in samenwerking met het vakblad Offshore Visie

weer de bekende dagvlucht op 27 en 28 augustus. 

Wij vliegen vanaf luchthaven Rotterdam met een

Fokker F50 chartervliegtuig van VLM Airlines.

RESERVERINGSCOUPON DAGVLUCHT NAAR DE ONS 2008 TE STAVANGER

JA, wij vliegen mee naar de ONS 2008 te Stavanger. Reserveer voor                              perso(o)n(en).

Reisdatum: 27 augustus 2008

28 augustus 2008

Verzorg tevens voor ons: beursentreekaart ad. € 50,- p.p. Aantal                             (indien besteld voor 15 juli).

annuleringsverzekering (i.g.v. ziekte) ad 5,5% van de reissom

parkeerkaart Rotterdam ad. € 25,-. Aantal                           
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BEURSGENOTEERDHandelsmissie Aberdeen 
22-26 september 2008
Van 22 t/m 26 september 2008 organiseert IRO een handelsmissie
naar Aberdeen, Schotland voor Nederlandse toeleveranciers aan
de olie- en gasindustrie. Het doel van de reis is om Nederlandse
bedrijven in contact te brengen met belangrijke operators en
contractors, gevestigd in en rondom Aberdeen, het hart van 
de Britse offshore-industrie. IRO heeft de afgelopen decennia
deze handelsmissie al meer dan 15 keer georganiseerd, waarbij
bezoeken aan grote operators en contractors als Shell Expro, 
BP-Amoco, Conoco, AMEC, Kvaerner en Amarada Hess zijn 
gearrangeerd. Deze bezoeken bestaan uit presentaties op locatie
van de genoemde bedrijven, waarbij tevens de mogelijkheid tot
gesprekken met inkopers bestaat. Hoewel het programma in
eerste instantie een collectief karakter heeft, wordt daarnaast
voor elke deelnemer een aantal individuele, (2 à 3) ‘op maat 
gesneden‘ afspraken met Britse counterparts gearrangeerd. 

De eigen bijdrage in de organisatiekosten van de reis bedraagt 
€ 500 voor IRO leden en leden van bij NML aangesloten 
brancheorganisaties en € 750 voor niet leden. 

Inbegrepen in dit bedrag zijn:
- volledige organisatie van het collectieve en 

individuele bezoekprogramma;
- begeleiding door vertegenwoordigers van IRO; 
- lokaal vervoer voor het collectieve programma.

Voor eigen rekening komen de reis- en verblijfkosten en eventuele
bijkomende, individuele kosten (individueel lokaal transport
e.d.). Voor reis en verblijf zal een collectief arrangement worden
gearrangeerd. U kunt zich voor deze handelsmissie tot 30 juni
2008 aanmelden.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met 
Ruud Liem, Tel: 079 341 19 81. E-mail: liem@iro.nl. 

IRO bestuurslid Dirk Groeneveld
ontvangt koninklijke onderscheiding

Op 25 april is Dirk Groeneveld,
directeur Interdam Merford,
door Minister van Economische
Zaken, Maria van der Hoeven,
onderscheiden als lid in de
Orde van Oranje Nassau. Dirk
heeft deze onderscheiding 
ontvangen vanwege zijn vele
bemoeienissen ten bate van de
gemeenschap zoals dijkgraaf,
voorzitter van de VGSD en zijn
verdere inzet voor het water-
schap. Maar vooral werd Dirk
geëerd vanwege zijn doorzet-
tingsvermogen om innovaties
te initiëren en uit te voeren voor
een grotere veiligheid op marine-
schepen en boorplatforms.

Dirk is al sinds 1994 toegewijd bestuurslid van IRO en daarom
maken wij graag van deze gelegenheid gebruik hem ook 
hiervoor te bedanken. Namens IRO, van harte gefeliciteerd!

Vooraankondiging 
LOL Bijeenkomst bij NMA Oil & Gas
11 september
Op donderdag 11 september vindt er bij NMA Oil & Gas in
Broek op Langedijk een Regiobijeenkomst plaats, waarbij naast
IRO leden ook andere bedrijven in de regio Noord-Holland worden
uitgenodigd. Aanleiding voor deze ‘open dag’ is de structurele
samenwerking die NMA en Westfalia Separator Nederland zijn
aangegaan. De samenwerking betreft het maken van apparatuur
die wordt gebruikt bij het managen van mudstromen. 

Voor meer informatie over het programma en aanmelden 
kunt u contact opnemen met Marloes Kraaijeveld. 
E-mail: kraaijeveld@iro.nl.

Offshore Visie viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Ruim 13

jaar hiervan werkt IRO al samen met Offshore Visie. In elke

editie vindt u een IRO Nieuws bijdrage en IRO leden krijgen

Offshore Visie gratis toegestuurd. Offshore Visie is een be-

langrijk communicatie- en bindmiddel voor de Nederlandse

olie- en gasindustrie. Namens IRO, van harte gefeliciteerd en

bedankt voor de samenwerking!

OFFSHORE VISIE GEFELICITEERD!

Proficiat!

IRO Jaarverslag 2007
Het IRO activiteitenjaarverslag 2007 is onlangs uitgekomen.
Hierin wordt een beeld geschetst van de situatie in de
Nederlandse olie- en gasindustrie, ontwikkelingen wereldwijd 
en de politiek. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de
activiteiten van de vereniging, met onderwerpen als innovatieve
technologie, samenwerking met andere organisaties, de 
commissies en werkgroepen
en exportpromotie. 
Achterin is de ledenlijst op-
genomen. Het jaarverslag
is naar de leden en relaties
van de vereniging verstuurd. 

Wilt u een exemplaar 
ontvangen, stuur dan een 
e-mail aan info@iro.nl.
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IRO leden op bezoek bij 
Quercus Technical Services
Op donderdag 5 juni heeft bij Quercus in Zwolle een Leden
Ontmoeten Leden bijeenkomst georganiseerd. Quercus Technical
Services is een industrieel dienstverlener gespecialiseerd op het
gebied van elektrische energietechniek (zowel hoogspanning als
laagspanning) en explosieveiligheid. Tot deze diensten behoren
onder andere technische inspecties, advisering en het verzorgen
van opleidingen. Paul Koop gaf een introductie over Quercus
Technical Services, waarna Herbert van Ommen vervolgde met
een presentatie over de regelgeving en ontwikkelingen rondom
explosieveiligheid. Bas de Wit gaf een presentatie over explosie-
veiligheid vanuit het oogpunt van de NAM.
Tijdens de rondleiding kregen de deelnemers de werking te zien
van zowel het hoog- en laagspanningspracticum als wel het de-
montabele practicum voor explosieveiligheid. Na de rondleiding
vond de gebruikelijke netwerkborrel plaats.

IRO aanwezig tijdens
Baggerfestival 2008 
Op zaterdag 7 juni was IRO tijdens het tweejaarlijkse Bagger-
festival in Sliedrecht vertegenwoordigd met een informatiestand
in de schepenhal bij IHC Beaver Dredgers te Sliedrecht. Omdat
ook IHC zich met haar producten steeds meer gaat richten op
de offshore industrie was het voor IRO een goede gelegenheid
om tijdens dit succesvolle evenement voorlichting te geven over
het werken in en studeren voor de 'upstream oil & gas industry',
waar ook de offshore industrie deel van uitmaakt. Veel bezoekers
bezochten de stand, waaronder veel jongeren met hun ouders. 
De Netherlands Oil & Gas Catalogue met hierin bedrijfsprofielen
bleek weer een handig instrument om de IRO leden en activiteiten
onder de aandacht te brengen. Ook heeft IRO een speciaal voor
jongeren bestemde brochure uitgegeven, om de dynamische
wereld van de olie- en gasindustrie te promoten. Tevens is 
d.m.v. een flyer de tentoonstelling ‘Olie, gas en baggeren’ onder
de aandacht gebracht. De tentoonstelling in het Nationaal
Baggermuseum wordt door IRO georganiseerd i.s.m. Van Oord,
Boskalis, Tideway (DEME) en Jan de Nul, en loopt van 17 oktober
t/m 28 maart 2009.

IRO KALENDER 2008

11 SEPTEMBER REGIOBIJEENKOMST BIJ NMA OIL & GAS

BROEK OP LANGEDIJK

10-11 SEPTEMBER CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON

ROTTERDAM

1-2 OKTOBER CURSUS ‘OIL AND GAS WELL SOURCED’

ROTTERDAM

17 OKT-28 MAART TENTOONSTELLING OLIE, GAS EN BAGGEREN 

SLIEDRECHT

5-6 NOVEMBER CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON

ROTTERDAM

18 NOVEMBER ALGEMENE LEDENVERGADERING

ZWIJNDRECHT

26 NOVEMBER LEDENBIJEENKOMST I.S.M. GVN

GENEMUIDEN

10-11 DECEMBER CURSUS ‘OIL AND GAS WELL SOURCED’

ROTTERDAM

Vlettenrace 2008
Op vrijdagmiddag 16 mei stond het ‘Groothoofd’ te Dordrecht
volledig in het teken van de ‘Vlettenrace’. De vlettenrace is de
afsluiting van het ‘Vlettenproject’, een initiatief van Nederland
Maritiem Land. Een aantal VMBO scholen uit de regio krijgen
een bouwpakket van een stalen lelievlet. Dit jaar werd het
Merewade College uit Gorinchem door IRO gesponsord. De
winnaar van de race was CSG de Lage Waard uit Papendrecht,
die in een werkelijk zinderende eindfinale, waarbij de verschillende
vletten in elkaars vaarwater kwamen, uiteindelijk het eerst over
de finish kwam. De prijs voor de beste vlet ging naar het
Stedelijk Dalton Lyceum uit Dordrecht. De jury heeft gekeken 
of de boten conform bouwtekening in elkaar zijn gezet en de
kwaliteit van de constructie en van het laswerk werd beoordeeld.

De prijs voor de ‘Botenbouwschool van het jaar’ ging naar het
Gemini College te Ridderkerk. Volgens het juryrapport waren de
leerlingen niet bij de boot weg te slaan, zij bouwden dit jaar als
enige school twee vletten en zij hebben vooraf aan de race een
heel weekend samen met de Scouting het roeien geoefend.
Gezien het enthousiasme van alle betrokken partijen was het
vlettenproject wederom een succes te noemen. Het kan niet 
anders dan dat een aantal VMBO’ers door dit project hun keuze
voor hun werkveld definitief hebben bepaald: De Maritieme
Maakindustrie!

IRO directeur Hans de Boer overhandigt de eerste prijs. 

IRO stand op Baggerfestival 2008.



&Hose Fittings

www.powerflex-fhp.nl
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BEURSGENOTEERD

WPC 2008
Er zijn nog steeds diverse deelname mogelijkheden. Mocht u
geïnteresseerd zijn in deelname of heeft u vragen over deze
beurs, neemt u dan contact op met IRO.

ONS 2008
Deelname met eigen stand is niet meer mogelijk. Deelname
in de IRO stand (alleen voor leden) is wel nog mogelijk. 

RIO 2008
IRO zal dit jaar niet met een Holland Paviljoen participeren 
op deze beurs in Rio de Janeiro (15 -18 september 2008).
Wel kunt u participeren binnen het Nederlandse paviljoen,
dat wordt georganiseerd door het Nederlandse Consulaat. 

ADIPEC 2008 
IRO organiseert, in samenwerking met de EVD, een Holland
paviljoen op deze, sterk groeiende, beurs. Deelname met 
eigen stand is nog mogelijk, maar reageert u snel. Ook 
kan er in de IRO stand nog met alleen brochures worden
deelgenomen. Naast het beursprogramma organiseert 
IRO een Matchmaking programma. Wanneer u aan de beurs
deelneemt, is deelnemen aan het Matchmaking programma
gratis.

DEELNAME AAN BEURZEN VIA IRO
Deelname in een Holland Paviljoen staat open voor IRO 
leden en niet-leden. Deelname zal alleen plaatsvinden bij 
voldoende belangstelling.
Heeft u interesse in deelname of vragen over de beurzen,
neem dan contact op met Judith de Groot via degroot@iro.nl
of telefoonnummer 079 341 19 81.

BEURSGENOTEERD

Adres : Engelandlaan 330

2711 DZ Zoetermeer

Postadres : Postbus 7261

2701 AG Zoetermeer

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl

VOORLOPIG EXPORTPROGRAMMA 2008
23-27 JUNI NEFTEGAZ

MOSKOU, RUSLAND

30 JUNI-3 JULI WORLD PETROLEUM CONGRESS

MADRID, SPANJE

26-29 AUGUSTUS OFFSHORE NORTHERN SEAS 2008

STAVANGER, NOORWEGEN

22-26 SEPTEMBER HANDELSMISSIE ABERDEEN

ABERDEEN, SCHOTLAND

3-6 NOVEMBER ADIPEC 2008

ABU DHABI, VAE

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

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

BEROEPSDUIKEN - IETS VOOR JOU?

Je hebt een technische of nautische opleiding op
VMBO/MBO niveau, maar je wilt meer...
Of je hebt MAVO/HAVO, maar in je vrije tijd ben je 
altijd aan het sleutelen of klussen...

Daarnaast ben je een echte
waterrat: je surft, je zwemt
of misschien doe je zelfs al
aan sportduiken, kortom:
het water trekt.
Zoek je geen baan van 9 - 5,
en ben je graag buiten dan
is de beroepsduikeroplei-
ding van het NDC mis-
schien iets voor jou. De
Nederlandse duikindustrie
zit te springen om handige
mensen, die hun boven
water talenten onder water
verder willen uitbouwen.

Wil je meer weten: schrijf of bel het NDC,
Buitenhofdreef 280, 2625 RE Delft, 
telefoon 015 2512020, internet www.ndc.nl, 
e-mail post@ndc.nl.

Moderne nieuwbouw bedrijfspaviljoens aan

de Trawlerkade te IJmuiden. Centraal in

havengebied, gelegen aan het water.

Het betreft hier een project van vijf nieuwbouwcasco’s, 
die in de tweede helft van dit jaar zullen worden opgeleverd.

Elke unit bestaat uit twee verdiepingen; een werkplaats 
van 42 m2 op de begane grond en een kantoorruimte van 

42 m2 op de eerste verdieping.

Bent u geïnteresseerd, 
neem dan geheel vrijblijvend contact op met 

06 53179862 of 06 51548783.

TE HUUR



B U Y E R S  G U I D E

TESTAPPARATUUR TESTAPPARATUUR

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

Oil- and gas field equipment
• Well head control panels
• BOP control units
• Chemical injection units 

Test & control equipment
• Mobile air driven pump units
• Mobile air driven gas booster units
• Workshop pressure test units

Pumps & gas boosters
• Air driven pumps
• Air driven gas boosters
• Hand pumps & spindle pumps

Rental equipment
• Air driven pump units
• Air driven gas boosters
• High pressure hoses

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

BARYTE-BENTONITE- OIL
WELL CEMENTS - FULL
RANGE OF MUDPRODUCTS

ELECTROTECHNIEK

Cebo Holland BV
Westerduinweg 1
1976 BV  IJMUIDEN
Tel.: +31 (0)255 546262
Fax: +31 (0)255 546202
www.cebo.com

Vageri Electrical & 
Instrumentation B.V.
Postbus 125
3360 AC  SLIEDRECHT
Tel.: +31 (0)184 433900  
Fax: +31 (0)184 433999
E-mail: vageri@vageri.nl
www.vageri.nl
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TE HUUR: 4000 m2 verhard bedrijfsterrein.

Gelegen aan de Kotterkade in IJmuiden, geheel van stelconplaten voorzien verhard terrein van 55m x 75m.

Het omheinde terrein is vanaf het water te bereiken. Krachtstroomfaciliteiten zijn aanwezig.

Voor  nadere  informatie:

0255 563131
Dhr. A. of R. Ouwehand.
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Plat

R U B R I E K



Oyster contains waste like a pearl.

In the chain of drilling activities the cutting container is an essential link.

Just a container? No, you need fit for purpose containers 

to comply with the high standards in the offshore industry.

The best containers to skip and ship drill cuttings from rigs to shore.

Designed and built according to EN-12079 and DNV 2.7-1. 

These perfect containers are the most economical to use for your 

drilling activities. Using Oyster containers will ensure that the industry

takes you seriously.

Oyster Container & Equipment Rental BV 

Euro Base, Wijkermeerweg 7, 1951 AH Velsen-Noord. www.oyster.nl info@oyster.nl

The essential link.


