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In het kader van het 30-jarig bestaan van Offshore Visie heeft hoofdredacteur Han Heilig
interviews gehad met IRO-directeur Sander Vergroesen en Jo Peters, Secretaris-Generaal van Nogepa.
Beiden zijn sedert hun aanstelling nieuwe wegen ingeslagen (foto: Flying Focus).
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A new name, the same team
Fabricom Offshore Services B.V.
Fabricom Oil & Gas B.V. has changed its name to Fabricom Offshore Services B.V. and added the
umbrella brand Cofely to its logo. These changes reflect the organisation’s position as the leading,
independent, multi-disciplinary service provider in the Offshore Oil & Gas industry, and its expansion
into the offshore renewable energy market and engineering.
As Fabricom Offshore Services B.V. the company offers services in the fields of Operations,
Maintenance & Services and Projects ranging from drilling through decommissioning. As part of Cofely
Fabricom Oil, Gas & Power, which belongs to the global energy company GDF SUEZ one of the leading
energy providers in the world, the company offers access to sustainable multi-technical services ranging
from engineering through technical management to facility management.
To your work by helicopter?
If you work for Fabricom Offshore Services B.V.,
you might take a helicopter to work, but your
feet will always be rooted firmly in the ground.

Interested?
Fabricom Offshore Services B.V. is always
looking for new on- & offshore colleagues
with a general or technical education.

We offer:
A safe, exciting, challenging, remunerative and
cross-border working environment, one in which
you can develop your career and yourself.

Check our vacancies on our site or contact
us directly via +31 (0)223 67 01 00 or
recruitment@fabricom-gdfsuez.nl

Fabricom Offshore Services B.V.
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Jo Peters is sedert 1 april 2012 de SecretarisGeneraal van Nogepa. Eén ding staat voor de
voormalige Shell-directeur als een paal boven water:
“Wij zullen het met zijn allen moeten gaan voor
duurzaam. Politiek, NGO's, energieproducenten en
olie- en gasbedrijven. Als we elkaar gaan veroordelen,
pakt de oplossing voor de aarde minder gunstig uit.”

Schaliegas levert Nederland 20 tot 30 miljard op.
“Als het schoon en veilig kan, moeten we het
zeker doen,” stelde PVDA parlementariër Jan Vos.
Alvorens definitief een besluit te nemen wil de
partij eerst het resultaat afwachten van een door
EZ geïnitieerd onderzoek naar de risico’s voor mens,
natuur en milieu. Dit rapport verschijnt eind juni.
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Peutz is met een eigen windtunnel zeldzaam, daar
waar het onafhankelijke adviesbureaus in Europa
betreft. Met de windtunnel worden de windcondities
in de onderste laag van de atmosfeer nagebootst.
In Mook staat ook een akoestisch laboratorium,
een laboratorium voor bouwfysica, en een
laboratorium voor brandveiligheid. Een interview.

De ontwikkelingen binnen Fabricom Oil & Gas waren
zodanig dat deze naam de lading niet helemaal meer
dekt. Dit komt door de expansie van activiteiten
richting de offshore windenergie. Besloten werd
de naam te wijzigen. Het bedrijf het voortaan
Fabricom Offshore Services. Paul Schaap sprak
met aantal bedrijfsmanagers.

Bureau Van Vliet
Postbus 20
2040 AA Zandvoort
Tel.: 023 571 47 45
Fax: 023 571 76 80
E-mail Maarten de Wit:
m.dewit@bureauvanvliet.com
Abonnementen:

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

Offshore Visie wordt in
controlled circulation toegezonden aan geselecteerde
kader- en leidinggevende
functionarissen bij olie-
maatschappijen, raffinaderijen, ingenieursbureaus,
contractors en andere
ondernemingen/instanties
nauw betrokken bij de olieen gaswinning, windenergie
alsmede de (petro)chemische
industrie.
Voor personen buiten
deze doelgroep bedraagt de
abonnementsprijs  30,- per
jaar excl. 6% btw (buitenland
binnen Europa:  35,-).
Losse nummers:  6,- .
Overname van artikelen
is uitsluitend toegestaan
na schriftelijke toestemming
van de uitgever.
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IRO
IRO-directeur Vergroesen trots op zijn leden

‘Nederland spreekt
internationaal een stevig
woordje mee’

IRO-directeur Alexander P.H. (Sander) Vergroesen.

Alexander P.H. (Sander) Vergroesen. Op 2 januari 2012 stapte hij officieel als directeur IRO het hoofdkantoor in
Zoetermeer binnen. “Time flies,” stelt hij als Han Heilig hem spreekt in de IRO-stand tijdens de OTC 2013 in Houston.
Het is alweer zijn tweede OTC in anderhalf jaar tijd. De nu 55-jarige Vergroesen geniet zichtbaar als hij de IRO-leden
in het Nederlandse paviljoen intensief ziet overleggen en netwerken. “Een pluim voor Marlijn Stoutjesdijk,” stelt hij
oprecht. “Alles verloopt heel relaxed en over aandacht hebben we absoluut niet te klagen. De kwaliteit van het bezoek
is hoog. Nederland spreekt een stevig woordje mee binnen de internationale olie- en gaswereld. Geïnteresseerden
komen direct naar ons rood-wit-blauw gekleurde paviljoen omdat ze weten dat er altijd wel opzienbarende innovaties
te zien zijn, die ook voor hen interessant kunnen zijn. Vanmorgen sprak ik een Amerikaan die spontaan aangaf diep
te buigen voor de prestaties van de Nederlandse toeleveringsindustrie. Dat is toch fantastisch om te horen.”
4
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De olie- en gaswinning upstream heeft
Vergroesen vooral na een 2-jarig verblijf
in Dubai zeer gefascineerd. En die
gefixeerdheid is alleen maar toegenomen
sinds hij IRO-directeur is. “Deze OTC
bewijst eens en te meer dat Nederland
op internationaal niveau een uiterst
belangrijke rol speelt in de ontwikkeling
die de hele markt doormaakt. Er wordt
wel beweerd dat de offshore een
traditionele markt is, maar kijk hier eens
om je heen. Als er één industrietak is
waarin heel veel geïnnoveerd wordt,
dan is het wel de offshore industrie.
En ik doe zeker niet aan borstklopperij
als ik zeg dat Nederlandse
toeleveringsbedrijven daarin behoorlijk
voorop lopen. Van groot, middelgroot
tot klein tonen zij telkens weer aan alert
te kunnen inspringen op nieuwe
ontwikkelingen op allerlei gebied.
Zij bewijzen telkens weer een partner te
zijn van hun klanten in plaats van een
toeleverancier. Het is vooral die houding
die bij mij een bijzonder gevoel van trots
oproept. Mij extra energie geeft om het
uitstekende imago van Nederland als
topper op het gebied van innovaties
voor de wereldwijde olie- en gaswinning,
te bestendigen en vanzelfsprekend te
verstevigen.”
Wij-gevoel
Vergroesen benadrukt daarbij dat
het hem niet alleen gaat om de grote
bedrijven zoals Heerema, Allseas,
Boskalis, Jumbo, IHC, of Van Oord.
Natuurlijk hebben zij een voortrekkersrol
en in die hoedanigheid bepalen zij in
hoge mate het imago van de Nederlandse
toeleveranciers binnen de internationale
offshore-industrie. Maar wat daarbij
geenszins mag worden vergeten is dat
in een aantal gevallen het state-of-the-art
equipment mede gerealiseerd is met
behulp van kleinere bedrijven uit
Nederland, die sterk zijn in het
ontwikkelen van nieuwe technologieën.
Die ‘Willie Wortels’ uit ons land staan
veelal niet als exposant op de OTC.
Maar zijn er wel als bezoeker. Vergroesen:
“De Nederlandse kolonie op de OTC is dit
jaar bijzonder groot. Waar je ook loopt,
je hoort altijd wel N ederlands praten.
Ook al zijn ze officieel geen exposant,
toch zijn de uit Nederland afkomstige
bezoekers dagelijks nabij het IRO
paviljoen te vinden. Ze voelen zich als
het ware één met de Nederlandse
bedrijven die hier wel staan. Hun klanten.
Zo van, ik ben er als je me nodig hebt.
En dat is prachtig om te ervaren. Het zijn
de grote jongens die geroemd worden
om hun producten of dienstverlening,
maar het zou zo maar kunnen dat een
bepaalde activiteit of een specifiek
apparaat in de basis een gezamenlijk

‘Als bedrijven hun bestaansrecht hebben bewezen,
kunnen zij IRO-lid worden.’
- Sander Vergroesen, IRO-directeur

succes is van een aantal IRO-leden.
Het is juist dat ‘wij-gevoel’ dat zo
inspirerend werkt.”
Saamhorigheid
Als Sander Vergroesen gevraagd wordt
wat hij als eerste in zijn functie als
directeur van IRO bewerkstelligt
wil zien, antwoordt hij resoluut:
“In principe hebben alle IRO-leden een
gemeenschappelijk belang. En om dat
belang te kunnen verwezenlijken is
saamhorigheid vereist en respect voor
elkaar. Laat het negativisme varen en
probeer gezamenlijk vanuit oplossingen
te denken. Ik heb zelf ervaren dat je daar
onder alle omstandigheden verder mee
komt. Vandaar dat ik juist daarin die
voortrekkersrol ambieer. Als IRO hebben
wij in de afgelopen ruim 40 jaar een
grote slag geslagen, maar het kan nog
beter. Zeker op politiek niveau. In den
Haag heb ik inmiddels zowel binnen EZ
als binnen BZ met een aantal mensen
een dusdanig goede relatie opgebouwd
dat zij nu in ieder geval een luisterend
oor hebben voor IRO. Daarnaast is
het contact met onze Nederlandse
ambassadeurs in een aantal offshorelanden extra aangehaald. We organiseren
nu gezamenlijk missies die behoorlijk
succesvol zijn. Effectief voor onze leden,
maar ook goed voor de desbetreffende
ambassadeurs, ambtenaren en hun
ministeries.” Het mes snijdt dus aan
twee kanten.
Onbestaanbaar
Al vanaf zijn start als IRO-directeur
stoorde Sander Vergroesen zich aan het
feit dat IRO nooit gebeld werd als er in
Den Haag weer eens een buitenlandse
missie werd opgetuigd. Voor hem was
die situatie onbestaanbaar. “Vandaar
mijn focus op deze zaak. Het is toch te
gek voor woorden dat in geval van een
missie naar Brazilië de vaderlandse olieen gas toeleveringsindustrie niet eens
benaderd wordt om deel van die missie
uit te maken. Voor mij volkomen
onbegrijpelijk. En een gemiste kans
voor de overheid om daar goede sier
te maken. Een groot deel van wat er in
Brazilië gebeurt, moet worden betaald
uit de opbrengsten van olie en gas.
Maar die fossiele brandstoffen moeten
wel eerst uit de grond worden gehaald.

En daar excelleren wij Nederlanders - met
name onze leden - nu juist in. Voor mij
was dat het signaal om extra bij de
overheid aan de deur te kloppen en haar
te vertellen dat er in ons land een IRO
bestaat die bereid is namens haar leden
mee te denken en mee te helpen. Een
Nederlandse missie naar Brazilië of welk
ander land dan ook in de wereld dat
afhankelijk is van de winning van olie
en gas kan absoluut niet zonder een
afvaardiging uit het IRO ledenbestand.
Het is alom bekend dat Nederland het
uit economisch oogpunt vooral moet
hebben van de export naar landen buiten
Europa, het werkterrein van onze leden.
Mijn boodschap luidde dus: overheid als
het binnen de strategische reisagenda
past en u gaat naar een land waar
winning van olie en gas van levensbelang
is, benut dan de kennis en expertise
van de leden van IRO. Wij hebben het
in januari 2012 aangetoond tijdens het
staatsbezoek van toen nog Koningin
Beatrix aan de Verenigde Arabische
Emiraten. Daar zijn processen
vlotgetrokken die muurvast zaten.
Wij kunnen op eigen kracht veel
bereiken, maar als onderdeel van
een door onze overheid ondersteunde
handelsmissie kunnen we er nog veel
meer uithalen omdat er deuren worden
geopend die anders onnodig lang dicht
blijven. Daarvan ben ik overtuigd.
Natuurlijk is het aan de leden zelf
of ze mee willen gaan met een
handelsmissie. Maar de IRO geeft ze
daartoe nu wel de mogelijkheid.”
Mexico
Het mooiste is als er een handelsmissie
gekoppeld kan worden aan een beurs
die in een land plaatsvindt. Vergroesen:
“Dat hebben we eerder dit jaar met veel
succes in Australië gedaan en na deze
OTC gaan we bijvoorbeeld aansluitend
door naar Mexico met een missie.
Hebben we samen opgetuigd met de
ambassade. PEMEX, de National Oil
Company van Mexico wordt op drie
verschillende locaties bezocht en er zullen
gesprekken worden gevoerd met diverse
hoofdrolspelers. De aanleiding voor deze
missie was een goed gesprek dat ik had
met een delegatie van PEMEX tijdens een
diner bij de Mexicaanse ambassadeur hier
in Nederland. Duidelijk werd dat ondanks
3 / 2013

O F F S H O RE V I S IE

5

IRO

‘Onze leden zijn
optimistisch gestemd.’
- Sander Vergroesen, IRO-directeur

Geïnteresseerden komen vaak direct naar het rood-wit-blauw gekleurde paviljoen
omdat ze weten dat er altijd wel opzienbarende innovaties te zien zijn.

de barrières die door de eigenaar van
PEMEX (de Mexicaanse regering) worden
opgeworpen deze zelfde PEMEX kennis
wilde maken met onze leden en hun
mogelijkheden bij de olie en gaswinning
in de Golf van Mexico.
Netwerken
Die netwerkfunctie van de IRO is een
kolfje naar de hand van Sander Vergroesen.
Hij voelt zich als een vis in het water
bij het samenbrengen van verschillende
partijen. “Ons nationale en
internationale netwerk is enorm
uitgebreid. En samen met Ruud Liem
werk ik er hard aan om dat netwerk
op te schonen en verder uit te breiden.
Ik vind het verschrikkelijk boeiend om te
zien wat het uiteindelijke resultaat is van
het koppelen van bedrijven die voor
elkaar een toegevoegde waarde hebben.
In geopolitieke zaken is de wereldwijde
energiemarkt heel bepalend. Daar doen
zich de kansen van onze leden voor.
Dus daar ligt dan ook de focus van IRO.”
Is het succes van deze OTC met meer dan
honderdduizend bezoekers kenmerkend
voor de huidige positieve sfeer binnen de
industrie? Sander Vergroesen stelt van
wel. “Je merkt gewoon dat veel leden
optimistisch gestemd zijn en voor de
nabije toekomst veel orders verwachten.
Op zich ook wel logisch want er is een
aantal landen in de wereld dat nog in
een bepaalde ontwikkelingsfase zit.
6
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Opdrachten komen er aan, alleen de
vraag is wanneer. Wat in het vat zit,
verzuurt niet. En dan zijn er natuurlijk
nieuwe ontwikkelingen zoals deepsea
mining en tidal. Menig Nederlands
bedrijf speelt hier nu al op in. Drijvende
windmolens. Schaliegas. Noem het
maar op. Het heeft allemaal zijn tijd
nodig, maar het komt eraan. Als IRO
volgen wij alle ontwikkelingen heel
nauwlettend. Ik spreek erover met mijn
collega’s in het buitenland. Wij wisselen
ervaringen uit op allerlei gebied.”
Verscherping
De goede gang van zaken binnen de
offshore industrie heeft er inmiddels wel
toe geleid dat de IRO het aannamebeleid
van nieuwe leden ietwat heeft verscherpt.
De IRO is selectiever geworden. Een
maatregel die is genomen om de huidige
425 leden te beschermen tegen de
zogeheten ‘businesscard collectors’.
Dit zijn bedrijven die zo ‘groen als gras’
met een product of dienst de industrie
binnenstappen met als doel om een
graantje mee te pikken van het succes.
Nieuwe leden moeten wel degelijk als
toeleverancier een toegevoegde waarde
hebben en ook duidelijk binnen de olieen gaswereld passen. Sander Vergroesen
tot slot: “Nieuwe leden zijn uiteraard
altijd welkom, maar bedrijven die via
het netwerk van de IRO willen starten,
moeten eerst op eigen kracht een track

record optuigen. Hebben zijn hun
bestaansrecht bewezen, dan kunnen
zij lid worden.”

Sander Vergroesen over
30 jaar Offshore Visie
IRO-directeur Sander Vergroesen
feliciteert Offshore Visie met
naar 30-jarig jubileum.
“Offshore Visie is een belangrijk
communicatie- en bindmiddel
voor de olie- en gassector.
Het is een zeer goed medium
waarbij in ieder geval de
industrie voor het voetlicht wordt
gebracht. Bijzonder vind ik vooral
dat alle facetten worden belicht.
Waarbij het telkens weer mooi is
om te lezen welke innovatieve
oplossingen er nu weer door
onze leden zijn bedacht. Je ziet
de bedrijven in beeld. Het helpt
om de business goed op de kaart
te zetten. De samenwerking
tussen IRO en Offshore Visie
bevalt ons prima. Het tijdschrift ondersteunt onze
werkzaamheden. Niet alleen
binnen onze industrie zelf,
maar ook op scholen en
binnen de vaderlandse politiek.“

FOR RENT/SALE
production & office space

Business park Kooypunt

Den Helder

• Modern (2008-2012) and very
energy efficient buildings
• Various sizes of production
halls available
• Height hall 12 metres
• Overhead travelling crane(s)
already installed
• Office spaces for rent starting
at 20 m²
• Expandable with administrative
services
Want to know more or visit?
Please contact:
Sebastiaan van Keulen,
+31 (0) 223 616 400

offshore-biardo 130611.indd 1
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N O G E PA
Associatie slaat MET JO PETERS nieuwe richting in

Openheid en transparantie
moet Nogepa dichter bij
maatschappij brengen

“Nogepa moet dichter bij de maatschappij komen te staan,” stelt Jo Peters.

De wereld is op weg naar een steeds duurzamere energiemix. Voor het gedeelte dat niet duurzaam is, is in Nederland
gas als fossiele brandstof de beste optie. Gas is op dit moment relatief duur. Maar daar waar de beschikbaarheid
toeneemt, zou mogelijk de prijs wel eens kunnen gaan zakken. Dat toont Amerika, met de grote hoeveelheden
schaliegas die op de markt zijn gekomen. En recentelijk kondigde de Russische president Vladimir Poetin aan dat
Gazprom de gasprijzen gaat verlagen, vermoedelijk om winning van Europees schaliegas een beetje tegen te
houden. "Ik denk dat iedereen uiteindelijk zoveel duurzaam mogelijk wil, maar de vraag is hoe je de weg daar
naartoe uitstippelt,” filosofeert Jo Peters (54) hardop in zijn eerste interview met Offshore Visie. Hij is sedert 1 april
2012 de Secretaris-Generaal van Nogepa, de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. Eén ding
staat voor de voormalige Shell-directeur als een paal boven water: “Wij zullen het met zijn allen samen moeten doen.
Politiek, NGO's, energieproducenten en olie- en gasbedrijven. Als we elkaar heftig gaan veroordelen, dan denk ik dat
de oplossing voor de aarde minder gunstig uitpakt, dan wanneer we het samen doen.”
8
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“Meer concreet: gas kan in mijn ogen de
energietransitie, waarover veel gesproken
wordt, behoorlijk versnellen. Toch heb
ik het idee dat gas, omdat het fossiel is,
wordt verketterd door bepaalde
tegenstanders. In de discussie wordt
vaak de keuze genoemd: een euro
investeren in zonnepanelen of een
euro in gasenergie. Dat is niet de keuze.
De vraag is: hoe vervangen we zoveel
mogelijk kolen door gas? Hoe vullen
we het niet-duurzame deel, dat
grotendeels door gas wordt gevormd,
zo gunstig mogelijk in? De vraag naar
energie neemt toe en geen enkele van
de energiebronnen die we hebben is in
zichzelf toereikend. Je zult ze allemaal
moeten gebruiken."

‘Gas kan de energietransitie behoorlijk versnellen.’
- Jo Peters, Secretaris-Generaal van Nogepa

“Het is een baan waarvan ik vind dat
hij erg op het snijvlak ligt van politiek
en techniek, industrie en maatschappij.
En dat lijkt me heel aantrekkelijk. Ik heb
nu dus twee banen. Op maandag zit ik
als Statenlid in het Provinciehuis van
Utrecht en van dinsdag tot en met
vrijdag werk ik voor Nogepa.”
Waar ligt de uitdaging in die combinatie?

Cultuurverandering
Jo Peters gelooft stellig dat Nogepa
in Nederland een belangrijke rol kan
spelen in de realisatie van een
acceptabele energietoekomst. Maar
dan moeten wel alle betrokken partijen
gezamenlijk hun best doen. Niet tegen
elkaar strijden, maar met elkaar. En wat
Nogepa zelf betreft zal er ook een ware
cultuurverandering moeten plaatsvinden.
Recent is de associatie een nieuwe
richting ingeslagen en is haar
communicatiestrategie aangepast aan
de eisen van deze tijd. De ‘gesloten’
houding maakt plaats voor openheid,
transparantie en vooral duidelijkheid.
Nogepa moet dichter bij de maatschappij
komen te staan. Peters: “Er is een nieuwe
strategie ontwikkeld in de overtuiging
dat wij als Nogepa een enorme inhaalslag
moeten maken. Wij moeten draagvlak
creëren bij de Nederlandse burgers.
Wij moeten de negatieve breinpositie
die oliemaatschappijen bij vele burgers
inneemt, omzetten in een neutraalpositief beeld.” Een openhartig gesprek.
Hoe bent u eigenlijk in contact gekomen
met Nogepa?
“Ik werd gebeld met de vraag of ik
interesse had om Bram van Mannekes
op te volgen. Bram ken ik redelijk goed,
want hij heeft ongeveer hetzelfde werk
gedaan bij Shell als ik. Ook hij eindigde
zijn loopbaan bij Shell als directeur van
het laboratorium te Amsterdam.
Van het een kwam het ander. Er volgden
gesprekken met het Executive Committee
van Nogepa en schijnbaar was er een
klik, want nu zit ik hier. En praat ik met
u in de hoedanigheid van SecretarisGeneraal.”
Wat trok u aan om als SecretarisGeneraal van Nogepa te gaan werken?

“Ik ben zeer geïnteresseerd in politiek.
Na mijn Shell-periode ben ik al snel
begonnen om binnen het politieke
metier nieuwe netwerken op te bouwen.
Als je, net als ik, ruim 28 jaar aan de
downstream kant van de olieketen hebt
verkeerd, dan kun je daar vaktechnisch
heel goed over mee praten. En hoewel
ik geen typische upstream man ben,
weet ik ook redelijk goed over energie
in zijn algemeenheid mee te praten.
Die beïnvloeding van de politiek en het
zich presenteren in de maatschappij als
vertegenwoordiger van de in Nederland
actieve operators, dat zijn juist de
elementen die ik uitdagend vind.”
Is upstream niet een compleet andere
wereld dan downstream waar uw
roots liggen?
“Absoluut. Upstream is een totaal
andere wereld. Veel omvangrijker, maar
tegelijkertijd heb ik het idee dat ik hier
met één grote familie heb te maken.
Er heerst veel meer een ons kent ons
cultuur. Een goed voorbeeld is het
Executive Committee van Nogepa.
Alle ceo’s van onze 16 leden kennen
elkaar. Het is een hechte ploeg. En juist
daarom waardeer ik het zo dat zij juist mij
met mijn downstream verleden gevraagd
hebben om met Nogepa een nieuwe
richting in te slaan. Het nieuwe Nogepa
staat voor transparantie. Wij leven nu in
een maatschappij die alles wat met olie
en gas te maken heeft, uiterst
argwanend bekijkt. De burgers willen
alles behalve fossiele energie. Maar het
is wel de levensadem van onze economie.
In zo’n situatie kan Nogepa onmogelijk
blijven volharden in de houding dat wat
haar leden als vanzelfsprekend doen,
het allerbeste is voor de maatschappij.
Onze positie is kwetsbaarder geworden
en wij zullen ons moeten aanpassen.
En terugkomend op uw vorige vraag:

dit is nu precies onze uitdaging voor
de toekomst. Als Nogepa zullen wij
die omslag moeten gaan maken.
Wij zullen moeten anticiperen op
wat de maatschappij vraagt. Moeilijk,
maar zeker niet onmogelijk.”
Offshore Visie bestaat dit jaar 30 jaar,
maar bijna al die tijd is Nogepa een
soort van onneembare vesting geweest.
Nogepa zat in een ivoren toren.
Aanvragen voor interviews werden
niet gehonoreerd. Pas met Bram van
Mannekes hebben wij voor de eerste
keer een, overigens zeer aangenaam,
gesprek mogen hebben. Er is nooit
gewerkt aan de realisatie van een breed
draagvlak voor de E&P industrie in
Nederland, terwijl dat nu juist zo
essentieel is.
“In de eerste plaats uiteraard
gefeliciteerd met uw jubileum en
ten tweede is het heel goed dat u
uw ervaring zo direct weergeeft.
Decennia lang heeft Nogepa nauwelijks
geprobeerd om draagvlak te creëren.
Tijdens mijn interviews voor mijn
aanstelling heb ik de leden van het
Executive Committee reeds aangegeven
dat in dit opzicht de website van Nogepa
veel minder afstandelijk moet worden
gemaakt. De associatie moet uitstralen
dat het onderdeel wenst te zijn van de
maatschappij. En dat betekent ook dat
wij weg moeten uit die ivoren toren.
Nogepa moet bereid zijn om meer risico’s
te nemen in het communiceren met de
media. Wij moeten niet bang zijn om af
en toe op ons neus te vallen in plaats van
alleen maar hier te blijven zitten en af en
toe een door 16 mensen ondertekend
statement aan de pers te tonen.”
Hoe moet ik mij dat voorstellen?
“Juist op dit moment zijn we bezig
met de afronding van het ontwikkelen
van een nieuwe communicatiestrategie.
Voor de uitvoering ervan is reeds geld
beschikbaar gemaakt. Ook in het geval
van eventuele calamiteiten zal in de
toekomst veel alerter moeten worden
gereageerd. Hetzij door onze leden zelf
of door ons als Nogepa. Voordat je
zelf actie hebt ondernomen, staat het
tegenwoordig al op Twitter of Facebook.
Wat je weet, moet je gewoon vertellen.
3 / 2013
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Carrière Jo Peters
Na afronding van zijn studie Chemische Technologie te Eindhoven, startte
Jo Peters in 1983 zijn carrière als jonge onderzoeker op het laboratorium van
het olie- en gasconcern Shell te Amsterdam. Na een uitstapje naar Shell in
Den Haag vertrok hij in 1988 naar het buitenland.
Achtereenvolgens werkte hij in de downstream wereld van Shell in Frankrijk,
Brazilië en Amerika. Na 16 jaar keerde Jo Peters in 2005 weer terug naar
Nederland. Nu als directeur van het Shell Technology Centre Amsterdam.
Het bedrijf waar hij ooit zijn Shell-loopbaan begon. Onder zijn leiding is op
de noordelijke IJ-oever het nieuwe Technology Centre opgezet, dat in 2009
in gebruik is genomen. Jo Peters ging in maart 2011 met vervroegd pensioen.
De politiek trok zijn belangstelling en hij werd Statenlid bij de Provincie Utrecht.
Jo Peters is met Nogepa een
nieuwe weg ingeslagen.

Daar moet je niet moeilijk over doen.
Ik besef dat er wel degelijk bepaalde
risico’s kleven aan een open beleid,
maar het is wel de kant die wij als
Nogepa op moeten.”
Nogepa moet dus zelf meer energie
stoppen in haar eigen toekomst op
communicatiegebied.
“Dat is een aardige manier om onze
nieuwe aanpak te verwoorden. Klopt
helemaal. Ons budget is met een kwart
verhoogd. Heeft alles te maken met
communicatie en educatie. Want we
moeten er ook voor zorgen dat er naast
kennisverbreding op het gebied van
energie ook meer jonge mensen zich
aangetrokken gaan voelen tot de
techniek in het algemeen. Doen
we trouwens samen met IRO.”
Al enig idee hoe u straks gaat
communiceren? Welke middelen
gaat u inzetten?
“Nogepa wordt met name actief op social
media. Op Facebook, Twitter en LinkedIn.
We hebben heel veel content. Kijk maar
eens naar die Aardgas Update filmpjes
op de website. En we zijn naarstig op
zoek naar kanalen om die content ook
daadwerkelijk naar de maatschappij te
kunnen overbrengen. (red.: ook
toegankelijk via www.offshorevisie.nl).
Dus niet alleen naar politici, maar ook
naar de burger. Wij kunnen als entiteit
Nogepa veel gemakkelijker en met
minder risico communiceren dan een
oliemaatschappij. Zoals ik zojuist al
aangaf is het plan bijna gereed. En bij
de tijd dat deze jubileumuitgave van
Offshore Visie uitkomt, zijn we al aan
de slag. Als Nogepa hebben we gesteld
dat 2013 het jaar moet zijn waarin wij
10
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In oktober van datzelfde jaar richtte Jo Peters Pascha Consultants op en in
april 2012 volgde zijn benoeming tot Secretaris-Generaal van Nogepa.

absoluut het verschil met vroeger zichtbaar
moeten maken. Mijn standpunt in deze
is: a low life is no life. Als je niks doet,
dan bereik je ook niets. Nu is de tijd voor
transparantie. Nu moeten er spijkers met
koppen geslagen worden. Met als
mogelijke consequentie dat niet duidelijk
overzien kan worden, wat de reacties uit
de maatschappij zullen zijn. Dat hebben
wij als Nogepa niet in de hand. Als wij
aan een discussie op twitter deelnemen,
weten we vooraf niet welke richting
deze zal opgaan. Maar dat moeten
wij aandurven, want ook als je niet
deelneemt, wordt er toch ook van alles
geroepen en gesuggereerd. Vroeger sloot
Nogepa zich af; nu zoeken we de dialoog
op. Het grote publiek - de maatschappij is key stakeholder geworden.”
EBN is een zelfstandige onderneming
met de Nederlandse staat
(vertegenwoordigd door het ministerie
van Economische Zaken) als enige
aandeelhouder. EBN speelt een cruciale
rol in de opsporing en winning van het
Nederlandse aardolie en aardgas.
EBN is partner in een groot aantal
samenwerkingsverbanden met olie- en
gasmaatschappijen. Toch is EBN geen lid
van Nogepa. Hoe kijkt Nogepa aan tegen
een onderneming als EBN? Ziet u EBN als
partner of als pottenkijker?
Jo Peters kan een glimlach niet
onderdrukken. “Laat ik voorop stellen
dat wij als Nogepa erg goede contacten
hebben met EBN. Directievoorzitter Jan
Dirk Bokhoven wordt ook wel eens

uitgenodigd om deel te nemen aan onze
Executive Committee vergaderingen.
Wij zien EBN wel degelijk als partner;
zij is alleen geen operator. En dat is de
reden waarom EBN geen lid is van
Nogepa. Onze leden zijn allemaal
operators. Maar EBN behoort wel tot
onze familie. Wij komen zeer regelmatig
bij elkaar over de vloer.”
Wat is toegevoegde waarde van EBN?
“Voor de staat is dat overduidelijk: dat is
80 tot 90 cent van elke euro die onze
leden uit de grond halen. Als bedrijf zijn
zij neutraler gepositioneerd dan de
leden van Nogepa. Wij zijn de olieen gasjongens met het minder goede
imago. Onze breinpositie binnen de
maatschappij is duidelijk anders dan
die van EBN. Toch praten wij op allerlei
gebied heel veel met elkaar. Waarom?
Omdat we grotendeels dezelfde
belangen nastreven. Of het nu olie
betreft, gas of schaliegas. Ons doel is
gelijk, alleen heeft EBN niet het negatieve
imago dat wij als operators wel hebben.”
Nederland produceert jaarlijks ongeveer
75 Miljard m³ aardgas. 40 Miljard m³ is
afkomstig uit het Groningen-gasveld. 25
Miljard m³ is afkomstig uit velden op zee.
10 Miljard m³ is afkomstig uit kleine
velden op land. Jan Dirk Bokhoven van
EBN vindt dat wij niet trots genoeg zijn
op wat wij als land reeds bereikt hebben
als het gaat om de productie van gas.
Op management niveau hebben we
het unieke kleine velden beleid, en op

‘Schreeuwers die onzin roepen, blijf je altijd houden.’
- Jo Peters, Secretaris-Generaal van Nogepa
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technisch niveau hebben we fantastische
innovaties ontwikkeld om die kleine
velden ook te kunnen ontwikkelen.
Toch schijnen wij dat niet helemaal
te beseffen, aldus Bokhoven.
De technologische ontwikkelingen om
ook dat laatste beetje gas uit een veld
te halen, gaan hem schijnbaar te
langzaam. Voelt Nogepa zich door dit
soort uitspraken aangesproken? Voelen
uw leden niet die investeringsdrang die
Bokhoven voor ogen staat?
“Jazeker, wij voelen ons wel degelijk
aangesproken. En leunen op het gebied
van innovatie zeker niet achterover.
Wij zijn daarin juist heel actief en wij
zijn wel degelijk heel trots op wat wij
tot op heden hebben bereikt. Sterker
nog, één van onze doelen is nu juist om
ook het grote publiek trotser te maken.
Voor de ontwikkeling van de marginale
velden op het vaste land en op de
Noordzee worden hier in Nederland
topprestaties geleverd. Niet alleen door
de oliemaatschappijen maar zeker ook
door onze contractors. Nederland staat
bol van de uitvinders. De mondiale olieen gaswereld neemt daarvoor haar petje
af. Niet voor niets komen Nederlandse
contractors regelmatig in aanmerking
voor internationale awards op het gebied
van technische innovaties. Daar mogen
wij met z’n allen best trots op zijn.”
EBN heeft de ambitie uitgesproken om in
2030 ongeveer 30 miljard kubieke meters
gas uit de kleine velden te produceren.
Dit is ook vastgelegd in een rapport en ik
ga ervan uit dat daar ook binnen Nogepa
over gesproken is. Achten uw 16 leden
dit streven als haalbaar?
“Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om
30 miljard kubieke meters gas uit kleine
velden. De ambitie van EBN begrijpen wij
als Nogepa best wel, maar wij vrezen dat
het een enorme inspanning zal vergen
om die ambitie te kunnen waarmaken.
Waar wij als Nogepa in dit verband sterk
voor pleiten is dat er vanuit de overheid
heel serieus gekeken wordt naar de
fiscale regimes. Wat wij nu zien is dat
de moedermaatschappijen van een
aantal van onze leden recent het
exploratiebudget voor Nederland hebben
gehalveerd. Men maakt dus de keuze
om liever elders in de wereld te
exploreren. Het is juist daarom dat
Nogepa probeert de mensen op het
ministerie van EZ uit te leggen dat met
een verbeterd fiscaal regime, de animo
om geld te blijven investeren in het
exploreren van olie- en gasvelden alhier
tenminste gehandhaafd blijft. Ik heb het
dan niet over wat sommige mensen
subsidie noemen, maar ik heb het
gewoon over iets minder belasting

Nogepa probeert de mensen op het ministerie van EZ uit te leggen dat met een verbeterd fiscaal regime, de
animo om geld te blijven investeren in het exploreren van olie- en gasvelden tenminste gehandhaafd blijft.

betalen maar nog wel steeds zo’n 80
cent per euro. Er is geen andere tak van
industrie in ons land, die zoveel belasting
betaald. Wij vragen dan wel om een
lager percentage aan belastingafdracht,
maar als dit tot gevolg heeft dat er meer
naar olie en gas gezocht wordt, dan
ontvangt de Nederlandse staat straks wel
een iets kleiner percentage maar wel van
een groter volume. Met andere woorden:
hier is sprake van een win-win situatie.”
De energie-ambities in het huidig
regeerakkoord zijn nogal hevig. 16%
Duurzaam opgewekte energie in 2020.
Dat is 12% meer dan nu. Hoe realistisch
acht Nogepa deze ambities van dit kabinet?
Of houdt u zich daar niet mee bezig? De
overheid legt toch een soort druk op uw
leden. Of voelt men dat niet zo?
Jo Peters schudt het hoofd. “Die ambitie
van de regering legt totaal geen druk op
de Nogepa leden. Absoluut niet. Waarom
niet? Omdat we weten dat de wereld
nog decennia lang fossiele energie nodig
zal hebben. Er is maar een gering aantal
mensen op aarde dat dit weigert te
begrijpen, maar gelukkig is het
merendeel hier wel van overtuigd.
Dus het gaat niet om de vraag: stop ik
het geld in gas of in duurzaam, voor mij
is de vraag hoe vervang ik zoveel
mogelijk kolen door gas om te komen
tot verduurzaming. En zelfs al halen we
16% duurzaam opgewekte energie, dan
resteert nog altijd 84% fossiele energie.
In 2020 is er dus nog immer en groot
verschil tussen duurzaam opgewekte
energie en fossiele energie. En laat de
duurzaam opgewekte energie in 2030
dan nog eens 10% tot 20% meer zijn.“

“Er zal komende decennia nog een grote
hoeveelheid fossiel nodig zijn. Dat is
duidelijk. In tegenstelling tot wat vele
mensen denken, ziet Nogepa duurzaam
niet als concurrentie. In tegendeel.“
“Op weg naar een duurzamere
energiemix, waar dus steeds meer het
duurzaamgehalte in toeneemt, denk ik
dat gas als een versnellende factor kan
werken. Zonder gas begin je niets, want
je moet iets hebben naast duurzame
energie. Tenslotte schijnt de zon niet
altijd en er is niet altijd wind. Gas is overal
geschikt voor. Je kunt ermee verwarmen,
je kunt erop koken, je kunt er brandstof
van maken, je kunt er vliegtuigen op
laten vliegen, je kunt een gascentrale
veel makkelijker aan en uit zetten. Je
kunt er nagenoeg alles mee. Vandaar
mijn stelling dat ik gas zie als de ideale
versneller voor de verduurzaming van
de energiemix.”
En het is de minst vervuilende fossiele
brandstof.
“Absoluut. Gas stoot veel minder CO2
uit ten opzichte van kolen. En dat is
de fout die veel mensen maken. Als
voorbeeld noem ik het meer duurzaam
gaan bouwen. Wat Nederland daar tot
op heden mee bereikt heeft, is dat zij
haar eigen voorzieningen zo duur heeft
gemaakt dat grote bedrijven richting
China en India zijn gegaan. Daar worden
dan producten gemaakt die wij
vervolgens hier weer kopen. Wat we
gemakshalve even vergeten is dat de
energie in die landen afkomstig is van
kolengestookte centrales. Met andere
woorden: Nederland raakt industrie
3 / 2013
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'Wij mogen best
trots zijn op alle
technische innovaties
die wij hier in
Nederland realiseren.’
- Jo Peters, Secretaris-Generaal van Nogepa

Jo Peters: “Als de Nederlandse overheid de wens uitspreekt dat meer kleine velden worden ontwikkeld,
dan moet zij ook meer stimuleren. Alleen dan kan zij ervoor zorgdragen dat operators hun budgeten
hier in Nederland gaan spenderen en niet elders in de wereld.”

kwijt en dus werkgelegenheid, terwijl
de wereldwijde CO2 uitstoot wordt
vergroot. Dat probleem is dus veel
complexer dan sommige mensen ons
willen doen geloven. Zij zijn ervan
overtuigd dat duurzaam binnen 5 of
10 jaar is gerealiseerd en bevestigen dat
keer op keer in de media. De weg naar
duurzaam moeten we samen gaan.
Politiek, samen met het bedrijfsleven.”
Spreekt hier de politicus Jo Peters?
Even twijfelt Jo Peters, dan vervolgt hij
resoluut: “Nee, in de eerste plaats is hier
de Secretaris-Generaal van Nogepa aan
het woord. Ik vertel dit verhaal ook aan
politici, hier in Den Haag. Er is een aantal
partijen dat principieel tegen fossiel is.
Veelal gaat het hier om de relatief
kleinere partijen. Gelukkig denken de
meeste middelgrote en grote partijen
wel integraal in termen van economie
en milieu. Die beseffen hoe het in
werkelijkheid zit. Zij zijn het niet altijd
met mij eens, maar dat hoeft ook niet.
Zolang zij er maar wel van doordrongen
zijn dat dit probleem globaal moet
worden bekeken. En niet enkel en alleen
vanuit het Nederlands perspectief.”
Mag ik in deze even een zijsprong
maken naar offshore windmolens.
Er gaat een enorm bedrag aan subsidie
naar die markt. Er komt in principe geen
geld retour in de staatskas in de vorm
van belastinggeld. De leden van Nogepa
brengen op jaarbasis tussen de 10 en
15 miljard in het laadje. Dat moet toch
zuur zijn?
12
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“Momenteel is er sprake van een
politieke drive naar meer duurzame
energie, zoals zon en wind. Op zich
vindt Nogepa het prima dat duurzame
energie meer aandacht krijgt. Nogepa
staat achter de beoogde overstap naar
meer duurzame energie en efficiënter
energiegebruik. Zoals reeds eerder
gesteld: wij zijn geen tegenstander van
energietransitie. Alleen vinden wij wel
dat zowel politici als de maatschappij
economisch en vooral realistisch moet
blijven denken. Het is namelijk heel
eenvoudig om scherpe klimaatdoelstellingen
af te spreken, maar op nationaal niveau
moeten politici zich dan wel de vraag
stellen wat zo’n internationale politieke
beleidskeuze nu eigenlijk impliceert.
Eeuwigdurende subsidie infusen helpen
echt niet. Kijk naar voorbeelden in de
landen om ons heen. Als Nogepa kunnen
we ons niet mengen in politieke keuzes.
Maar met onze kennis van zaken kunnen
wij politici en de maatschappij wel
duidelijk uitleggen hoe een en ander
in werkelijkheid in elkaar steekt.”
Hoe aantrekkelijk is het nu eigenlijk
nog voor kleinere operators om gas uit
de Nederlandse bodem te halen? De
praktijk toont aan dat de kleine velden in
productie teruglopen. Als er niets aan die
velden gedaan wordt, is de natuurlijke
productieafname zelfs 15% per jaar.
Dat gaat dus vrij hard.
“Zowel onshore als offshore wordt de
winning steeds moeilijker. En dus wordt
het minder aantrekkelijk. Als er
daadwerkelijk geen verbeterd fiscaal

regiem komt, dan zal het zeker niet
toenemen. De grote operators doen het
sowieso al niet meer. Nederland is dus
afhankelijk van de kleine operators die
vanwege een veel lagere overhead nog
wel willen investeren. Althans,
overwegen om dit te doen, want het
moge duidelijk zijn dat het zo
langzamerhand bittere noodzaak wordt
dat de overheid een goede stimulus
afgeeft waarop operators kunnen
reageren. Dat noemen we respons.
Anders gaan ze gewoon elders opereren.
Het is geen kwestie van doet hij het wel
of doet hij het niet. Nee, het is gewoon
een kwestie van waar gaat een operator
zoeken. En als hij in een ander land dan
Nederland meer kans heeft om met een
1 Euro investering 2 Euro te verdienen,
dan is de operator vertrokken.
Lijkt me een vrij logische redenering.
Elk moederbedrijf stelt zich terecht de
vraag waar de kans op succes het grootst
is. Als wordt vastgesteld dat dit niet in
Nederland is en het aantrekkelijker blijkt
om in een ander land te gaan boren, dan
is het vertrek aanstaand. Zo simpel is dat.
Met voor de Nederlandse staatskas alle
negatieve gevolgen van dien.”
Vertelt u dit ook zo aan de politiek?
“Jazeker, ik zeg dit ook letterlijk zo
tegen de dames en heren politici hier
in Den Haag. Niet als dreigement, maar
als realiteit. Een aantal budgeten is al
gehalveerd. En ik vertel hier echt geen
sprookje. Als Nederland de wens
uitspreekt dat er meer kleine velden
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De gesloten houding van Nogepa maakt plaats voor transparantie.

worden ontwikkeld, dan moet zij ook
meer stimuleren. Alleen dan kan zij
ervoor zorgdragen dat operators hun
budgeten hier in Nederland gaan
spenderen en niet elders in de wereld.
Je zult het voor de investeerder eerst
aantrekkelijk moeten maken, wil je er
uiteindelijk als Nederland zelf beter van
worden. Op zich is dit niet zo moeilijk te
begrijpen, maar politiek gezien ligt het
heel gevoelig.”
Bovendien kunnen daarmee ook de
levens van de reeds aanwezige reservoirs
worden verlengd!
“Precies. Daarom moet de politiek nu
een wijs besluit nemen. Nu ligt de
infrastructuur er nog intact en straks
nemen de onderhoudskosten toe.
En dan zijn we met z’n allen veel
verder van huis.”
Kijkend naar de huidige leden van
Nogepa stel ik vast dat er de afgelopen
jaren nogal wat nieuwe spelers zijn
bijgekomen. Traditionele operators als
NAM, Total, Wintershall tonen nauwelijks
nog interesse in exploratieactiviteiten
op het NCP. Men kiest ervoor om elders
meer aantrekkelijke projecten uit te
voeren in plaats van marginale velden
te gaan ontwikkelen. Zijn die kleinere
operators als Cirrus, Dana en Taqa nu
de beleidsbepalers binnen Nogepa
geworden? Of lopen zij mee aan de
hand van de eerdergenoemde vier.
Hoe is die verhouding binnen Nogepa?
“Iedereen heeft binnen het Bestuur
evenveel stemrecht. Dus het is zeker
niet zo dat de grote operators het alleen
voor het zeggen hebben. In het jaar dat
ik hier nu zit, heb ik op geen enkele
wijze ervaren dat de grote operators
de boventoon voeren. Integendeel.
Het is belangrijk om met één stem naar
buiten te treden. Dat is ook één van de
voornaamste redenen dat wij hier als
secretariaat zitten.”

Uw voorganger Bram van Mannekes
heeft altijd vurig gepleit voor
krachtenbundeling op het gebied van
gezondheid, veiligheid, milieu, innovatie,
kwaliteit en efficiency. Ik doel dan op
een intensievere samenwerking tussen
operators, contractors en research
instituten. Bent u ook een voorstander
van die nauwere samenwerking?
“Ik sta daar net zo in. In heel veel landen
is er maar één associatie. Operators en
contractors samen. In Nederland is het
gesplitst. Hier hebben we Nogepa
namens de operators en IRO namens
de toeleveranciers. De relatie tussen
beide associaties is vooral de laatste jaren
sterk gegroeid. We trachten veel samen
te doen. Zo hebben we bijvoorbeeld op
het gebied van educatie samen één man
in dienst. Dit jaar gaan wij bijvoorbeeld
gezamenlijk de klaslokalen in om te
proberen jongeren weer geïnteresseerd
te krijgen in onze industrie.”
We hebben nu wel steeds over gas
gesproken. Maar hoe ziet u de toekomst
voor het zoeken naar en het produceren
van olie. Volgens de meest recente
cijfers waren er per 1 januari 2012
45 aangetoonde aardolievoorkomens in
Nederland. Hiervan waren er slechts
15 in productie.
“Het is duidelijk dat gas in Nederland veel
belangrijker is dan olie. Dit impliceert dat
80% van mijn werkzaamheden slaan op
gas en 20% op olie. Wij werken met
fossiele energie, olie en gas, en in dat
opzicht moeten ook wij als associatie een
bijdrage leveren aan de verduurzaming
en dan heb je met gas een beter verhaal
dan met olie.”
Bent u er na dit eerste jaar van overtuigd
geraakt dat politieke interesse noodzakelijk
is om de functie van Secretaris-Generaal
van Nogepa optimaal in te vullen?
Jo Peters knikt bevestigend. “De techniek

is genoegzaam binnen Nogepa
vertegenwoordigd. Maar net zo
belangrijk als die technische kennis is
het verkondigen van de nieuwe richting
die wij als Nogepa zijn ingeslagen.
In dat kader focus ik mij meer op het
communiceren met de buitenwereld
dan mijn voorgangers. Dat is ook de
wens van het Executive Committee.
In het jaar dat ik hier nu actief ben,
heb ik geconstateerd dat mijn politieke
ervaring mij daarbij zeer helpt. Luisteren
is soms veel belangrijker dan praten.
Het is een belangrijke kwaliteit waarmee
je ontzettend je voordeel kunt doen.
Ik probeer juist die mensen te bereiken
die twijfelen over een toekomst met gas.
Om die mensen middels communicatie
over de streep te trekken, is
transparantie, openheid en duidelijkheid
noodzakelijk. De verpakking is net zo
essentieel als de inhoud. Wij proberen
met Nogepa heel oprecht een zinvol
onderdeel te worden van de
maatschappij. Zeker met het oog op
die eerder besproken verduurzaming.”
”Natuurlijk ben ik niet helemaal objectief,
maar als ik soms mensen minder
genuanceerd dingen hoor roepen die
alleen in hun straatje passen, dan zou
ik daar graag direct doorheen willen
breken. De wereld is niet gebaat bij twee
extremen die elkaar doorlopend dwars
zitten. Je moet proberen een brug te
slaan en je moet proberen samen een
oplossing te vinden en te realiseren.
Ik heb u uitgelegd dat binnen het
vernieuwde Nogepa samenwerking hoog
in het vaandel staat. Samenwerken en
kijken naar de toekomst. Anticiperen op
zaken die komen gaan. In Amerika, waar
ik ook heb gewerkt, zit het denken in
next steps er veel meer in dan hier.
Als je in Amerika van a naar b wilt,
gá je ook van a naar b. Hier in Nederland
hebben we een tamelijk overleggende
manier van leidinggeven. Wat ook erg
Nederlands is, is dat een manager wel
zegt dat hij naar positie b wil, maar
vervolgens met prachtige verklaringen
komt als het niet lukt. Alsof hij er zelf
niet bij was. In Amerika nemen
leidinggevenden veel sterker hun
verantwoordelijkheid. Ik ben een groot
voorstander van die wijze van opereren.
Kijk, schreeuwers die onzin roepen,
blijf je altijd houden. Maar gelukkig zijn
er ook mensen die wel anders denken
dan ik, maar in principe hetzelfde doel
hebben en bereid zijn om hun koers
aan te passen als wij als Nogepa met
overtuigende argumenten komen. Het
zijn partijen die wel de kwaliteit hebben
om zich te laten overtuigen. En juist
die laatste constatering geeft mij enorm
veel energie om de opdracht die ik heb
meegekregen tot een succes te maken.”
3 / 2013
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B AT E N
Jaaromzet EBN gegroeid	

Totale aardgasbaten
E 14,5 miljard in 2012

De jaaromzet van EBN in 2012, de staatsdeelneming in vrijwel alle olie- en gaswinning in Nederland, is ten opzichte
van 2011 sterk gegroeid naar ruim EUR 8,5 miljard (+20%). De stijging van de omzet houdt voornamelijk verband
met gerealiseerde hogere opbrengstprijzen (+18%) bij een vrijwel gelijk gebleven afzet van aardgas. De afgezette
volumes van olie zijn fors gestegen (+81%), mede door de herontwikkeling van het Schoonebeek olieveld.

De winst is met 11% gestegen naar
EUR 2,4 miljard. Dit bedrag wordt geheel
afgedragen aan de Nederlandse staat,
de enige aandeelhouder van EBN.
De totale afdrachten aan de Nederlandse
staat door EBN groeiden sterk naar
EUR 6,9 miljard (+20%). De door EBN
afgedragen winst, betaalde heffingen en
belastingen zijn onderdeel van de totale
aardgasbaten die over 2012 uitkomen
op een bedrag van EUR 14,5 miljard.
Ruim de helft van de winst van EBN
komt door de productie uit de kleine
velden op de Noordzee. De opbrengsten
waren in 2012 met EUR 1,3 miljard
verantwoordelijk voor 55% van EBN’s
winst. Om de komende jaren de
opbrengsten door gaswinning uit kleine
velden te waarborgen, wijst EBN op
de noodzaak om te blijven zoeken
naar nieuwe gasvelden. De totale
investeringen van EBN, waaronder die
in boringen en gasopslagen, stegen in
2012 naar EUR 621 miljoen (+1,6%).
Deze investeringen moeten de
leveringszekerheid van aardgas
waarborgen. Investeringen van EBN
worden gefinancierd door geld aan
te trekken uit de kapitaalmarkt, terwijl
dividend maandelijks wordt uitbetaald
aan de Nederlandse staat.
14

O F F S H O RE V I S IE

3 / 2013

Jan Dirk Bokhoven, CEO van EBN:
“In de behaalde successen in 2012,
zoals de significante olievondst in de
Noordzee, zien wij het bewijs dat het
nog steeds loont om te investeren in de
opsporing van olie en gas.”
In 2012 werden 10 nieuwe gasvelden
en één nieuw olieveld in productie
genomen. Deze velden zorgen voor
11 miljard kubieke meter aan gasreserves
en 1,9 miljoen barrel aan oliereserves.
De toegevoegde productiecapaciteit
door nieuwe velden is respectievelijk
8 miljoen kubieke meter aardgas en
2.500 barrel olie per dag.
EBN stelt dat operators moeten blijven
investeren in kleine velden. Zij wijst er in
het verslag op dat er nog een aanzienlijke
hoeveelheid aardgas in de Nederlandse
bodem zit, zeker als daar het potentieel
aan moeilijk winbaar aardgas bij
opgeteld wordt. Zonder investeringen
zou de gasproductie uit kleine velden
snel teruglopen en in 2015 gehalveerd
zijn, zo berichtte EBN vorig jaar in
het rapport Focus on Dutch gas.
“Voorwaarde voor het ontginnen
van nieuwe reserves en het genereren
van de bijbehorende opbrengsten is dat
er sprake moet zijn en blijven van een

Jan Dirk Bokhoven, CEO van EBN.

gunstig investeringsklimaat, een
stabiele afzetmarkt en voldoende
maatschappelijk draagvlak. Het
optimaliseren van de veiligheid staat
te allen tijde voorop,” aldus Jan Dirk
Bokhoven.
In 2012 was de productie van gas uit
kleine velden bijna 27 miljard kubieke
meter. EBN heeft de ambitie om tot
2030 jaarlijks 30 miljard kubieke meter
uit kleine velden te produceren,
de zogenoemde '30/30 ambitie'.
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CONSTRUCTION
Green electricity

Overview converter
platform DolWin Alpha

Aerial of DolWin Alpha at the fabrication yard of the Heerema Fabrication Group in Zwijndrecht.

At the fabrication yard of Heerema Fabrication Group in Zwijndrecht the topsides of the DolWin Alpha platform has been
built. The platform is 42 meters wide, 62 meters long and approximately 80 meters high (from the waterline to the top
of the crane) and weighs more than 10,000 metric tons. After a successful loud out operation the topsides were loaded
on a seagoing barge and transported to Schiedam for its final completion, e.g. sea fastening operations and installation
of the crane. The next milestone will be the installation of the topsides by the Thialf, at the installation site approx.
75 kilometres offshore in the German North Sea.

In order to integrate ‘green’ electricity
from offshore wind farms into the grid,
sea and land cables are required to
transport electricity. Considering that
many wind farm clusters in the German
North Sea are located more than 100
kilometres away from the near-estlandbased transformer substation, high
voltage direct current transmission
16
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(HVDC) has to be used to integrate the
power to the German grid. In the process
alternating cur-rent generated by wind
turbines is collected in offshore substations
(one substation plat-form per wind farm)
and then conveyed by AC sea cables to
an offshore converter plat-form where
it is converted into direct current.
Using HVDC this direct current is then

transported to land without significant
losses, where it is converted back to
alternating current in an onshore
converter station and is finally fed into
the electricity grid in a sub-station.
DolWin1
In July 2010 TenneT Offshore awarded a
contract to ABB to supply a 800 MW

CONSTRUCTION

The 420 kV gas-insulated switchgear (GIS) was manufactured at ABB’s factory in Zurich-Oerlikon.

transmission link that will connect
offshore wind farms located in the cluster
DolWin1 in the North Sea to the German
grid. The cluster DolWin1 consists of
three wind farms, from which Borkum
West II is the first to be connected,
delivering 400 MW when it is completely
installed. The wind farms will be
connected with AC cables to the HVDC
converter platform situated in the North
Sea and further through 75 km of DC
sea cable and 90 km of land cable to
the HVDC onshore station at the grid
connection point at Dörpen-West.
The offshore wind farms belonging
to the DolWin1 cluster are expected
to avoid 3 million metric tons of CO2
emissions per year by replacing fossil-fuel
based generation.
ABB is responsible for system engineering,
including design, supply and installation
of the offshore converter, and its
platform, sea and land cable systems
as well as the on-shore converter station.
The HVDC Light system that will be used
offers numerous other environmental
benefits, such as neutral electromagnetic
fields, oil-free cables and com-pact
converter stations and is therefore
ideal for connecting remote wind farms.
With a rated voltage of 320 kilovolts (kV),
the link will have the highest voltage
level of extruded cables ever used for
HVDC transmission.

The offshore converter platform for the
DolWin1 project was built in the fabrication
yard of Heerema Fabrication Group in
Zwijndrecht. In October 2012 the jacket
(which was also fabricated by Heerema,

but at their Vlissingen yard) was
transported to the installation site.
Here the jacket was installed and
anchored to the sea bed using Thialf.

The DolWin Alpha topsides loaded on a seagoing barge, ready for its transportation
along the river Oude Maas to Schiedam where the platform crane will
be installed and the sea-fastening operations will be executed.

3 / 2013

O F F S H O RE V I S IE

17

o n s t r e am

40 Tripods erected off Borkum
In the night from Tuesday to Wednesday (23/24 April), about ten months after the
start of construction, the heavy load vessel Stanislav Yudin transported the last of
the 40 tripods to the construction site of Trianel’s Borkum Offshore Wind Farm
and anchored it in a water depth of approximately 30 meters in the German Bight.
“In less than two months, we have erected the remaining 21 tripods,” said
Managing Director of Trianel Windkraftwerk Borkum, Klaus Horstick, who is
very satisfied with the logistic performance at the sea. “We have phases of
good weather this spring that we can exploit optimally.”

Dana uses Noble Lynda
Bossler

In the coming weeks, the final assembly of the rotors for the AREVA M5000
systems will begin. The approximately 56 meter long rotor blades will be mounted
on the rotor hub, each with 72 bolts.

Dana is drilling the P11-08 exploration
well using the jack-up Noble Lynda
Bossler, in the production licence P10a
and will test the Triassic Volpriehausen
substrata for the presence of oil beneath
a gas cap. The prospect is located
immediately west and above the
producing Volpriehausen and Hewett/
Fringe compartments of the De Ruyter
Field. If successful, Dana will drill a side
track horizontal well to enable
production to start immediately.
Dana’s Netherlands Managing Director
Nick Dancer said: “This is the first in
a five well campaign, as we seek to
exploit the great potential in
infrastructure-led exploration around
our platforms in the southern North Sea.
We have strong exploration expertise in
our Dutch team and are confident we
will be able to bring oil online quickly
should we be successful.”

Two FPSO contracts for SBM Offshore

Extra gas uit K8-blok

SBM Offshore announced that it has received a Letter of Intent (LOI) for the twenty
year charter and operation of two (2) FPSOs from BM-S-11 subsidiary Tupi BV on
22 March 2013.

De NAM heeft een tot nu toe onbenut
deel van een bestaand gasveld in het
K8-blok in de Nederlandse sector van
de Noordzee in productie gebracht.
Voor het boren van de productieput is
de Swift 10 van Swift Drilling ingezet.
NAM wint al vanaf eind jaren zeventig
gas uit het K8-blok, op zo’n 100
kilometer ten noordwesten van Den
Helder.
In het blok zijn drie platformen
geïnstalleerd, waaronder een centraal
productieplatform en twee
satellietplatformen. Vanaf één van
deze twee satellieten, het in 1984 in
blok K8 geïnstalleerde K8-FA-3
platform, is met het mobiele
booreiland Swift 10 naar een onbenut
deel van het bestaande gasreservoir
een productieput geboord. Dit
reservoir bevindt zich op een diepte
van 3.000 meter in de zeebodem. De
winbare reserves van dit deel worden
door NAM geschat op ongeveer 400
miljoen kuub hoogcalorisch gas. Op
het K8-FA-3 platform is een speciale,
zogeheten Koss-skid geplaatst,
waarmee de gasstroom uit de nieuwe
put wordt aangestuurd. Het gas wordt
hierna verpompt naar het K14-FA-1
gasbehandelingsplatform en vandaar
via de bestaande pijpleidinginfrastructuur naar het grote
gasbehandelingsstation bij Den Helder.

At the end of February, the foundation work had been resumed at the Trianel’s
Borkum offshore wind farm, after an almost three-month winter break. During the
seven-month construction phase, the heavy load vessels Stanislav Yudin and Oleg
Strashnov have transported the tripods, which weigh up to 900 tons and measure
over 30 meters in height, to the construction field. The starting point was the
so-called ABC peninsula of the BLG, a company from Bremerhaven, where large
components for wind farms are handled and stored in an area of 100,000 square
meters. “In May, we will start with the construction of wind turbines from the
Eemshaven in the Netherlands. The preliminary work is already underway,”
Horstick explained.

The FPSOs will be deployed at the Lula field in the pre-salt province offshore Brazil.
BM-S-11 block is under concession to a consortium comprised of PETROBRAS
(65%), BG E&P Brasil Ltda. (25%), and Petrogal Brasil S.A.(10%).
The FPSOs will be owned and operated by a Joint Venture company owned by SBM
Offshore with other partners including Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A.(QGOG).
SBM Offshore will be in charge of the construction of the two FPSOs with planned
delivery expected respectively by end 2015 and early 2016.
The FPSOs will be executed with significant local Brazilian content, with substantial
parts of the project management, procurement and engineering services carried
out in Brazil. A substantial part of the topside module fabrication, integration,
and commissioning will be performed at the Brasa yard, jointly owned and
managed by SBM Offshore, near Rio de Janeiro in Brazil.
Both FPSOs will be deployed in the Lula fields some 300 kilometres offshore Rio de
Janeiro. SBM Offshore will convert two double hull sister vessels into FPSOs, to be
moored in approximately 2,300 metres water depth and with a storage capacity of
1.6 million bbl each. The topside facilities of each FPSO come in at around 22,000
tons, will be able to produce 150,000 bpd of well fluids and have associated gas
treatment capacity of 6,000,000 Sm3/d. The water injection capacity of the FPSOs
will be 200,000 bpd each.
The total Contract Value for which the Joint Venture company owned by SBM
Offshore and QGOG will acquire the two FPSOs is approximately US$ 3.5 Billion.

www.offshorevisie.nl
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NOGEPA vertegenwoordigt de olie en gas producerende maatschappijen in Nederland.

60% van onze elektriciteit wordt opgewekt met aardgas. Aardgas is een flexibele aanvulling op duurzame energie uit wind en zon. Aardgas is veilig en milieuvriendelijk.
Bent u geïnteresseerd in: • de energiemix, nu en in de toekomst • aardgas en het milieu • de energieparagraaf in het regeerakkoord • de werkgelegenheid in de sector
• innovatie en samenwerking • de gasrotonde en onze aardgasvoorraden • aardgas en economie • schaliegas in Nederland • en meer? Surf dan naar www.aardgas-update.nl
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SCHALIEGAS
Na draai is PVDA toch weer teruggefloten door eigen leden

Schaliegas levert
Nederland 20 tot
30 miljard op

Overzicht fracking procedure.

Schaliegasboringen in Nederland zijn voor de PVDA niet langer taboe. “Als het schoon en veilig kan, moeten we dit doen,”
stelde parlementariër Jan Vos na lang wikken en wegen. De PVDA heeft lange tijd argwaan gekoesterd. Wel wil de partij
eerst het resultaat afwachten van een door EZ geïnitieerd onderzoek naar de risico’s voor mens, natuur en milieu van
schaliegas in Nederland. Dit rapport verschijnt eind juni. Zo was de situatie op 24 april. Echter tijdens een 1 mei
bijeenkomst van de partij in Arnhem maakte partijleider Samson bekend dat de PVDA in de Tweede Kamer weer tegen
proefboringen naar schaliegas zal stemmen. Wel zei hij erbij dat als blijkt dat de winning schoon en veilig kan, de zaak
opnieuw aan de leden zal worden voorgelegd.
Vos benadrukte bij zijn aankondiging
in april ook dat het belangrijk is om
te beseffen dat schaliegas slechts kan
fungeren als een tussenoplossing voor
ons energievraagstuk. In Nederland
zit tussen de 200 en 500 miljard
kubieke meter gas in de grond en
vertegenwoordigt een geschatte waarde
20
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van tussen de 130 en 300 miljard euro.
Afgezet tegen 1350 miljard kubieke
meter conventioneel gas is dat veel
voor een land dat nog tien jaar gas zal
exporteren voordat het afhankelijk
wordt van import. Vos wees er tevens op
dat Nederland over zeven jaar 16% van
de energie duurzaam moet opwekken.

“De overige 84 procent moet je dus op
een andere manier invullen,” onderbouwde
hij zijn ‘draai’. “Dan heb je dus weinig
keus. We weten allemaal dat de gasbel
in Slochteren afneemt. Dan heb ik liever
schaliegas dan kolen.” Inmiddels is
Vos dus door zijn eigen achterban
genadeloos teruggefloten.

SCHALIEGAS

Opinieartikel
De waarde van het schaliegas is in
potentie dus enorm en daarom ook
zeker interessant voor de vaderlandse
schatkist. Voor de overheid ligt er zelfs
een duidelijke incentive om te proberen
het schaliegas uit de grond te halen.
En die kans moet zij de komende jaren
zeker gaan benutten. Niet alleen kan
schaliegas een tussenoplossing zijn in
de periode tot echt duurzame energie
bronnen voldoende zijn ontwikkeld.
Ook wordt Nederland minder afhankelijk
van buitenlandse energie en kan ons land
een economische impuls van formaat
worden gegeven. Zoals hierboven
aangegeven neemt met name de VVD
een duidelijke stelling in voor het gebruik
van schaliegas, zolang de veiligheid
daarbij kan worden geborgd. Het heeft
Hans van Baalen, leider van de VVDdelegatie in het Europees Parlement en
Karel Burger Dirven, lid van Provinciale
Staten van Noord-Brabant (VVD) zelfs
doen besluiten een opinieartikel te
schrijven vanuit een Europees en
Nederlands perspectief, dat inmiddels
door een aantal dagbladen is gepubliceerd.
Onbespreekbaar
Volgens Minister Henk Kamp kan de
winning van schaliegas op de lange
termijn Nederland 20 tot 30 miljard
euro opleveren. Op de korte termijn
moet gedacht worden aan enkele
honderden miljoenen euro’s per jaar.
“Het kabinet heeft nog niets besloten
over schaliegaswinning, maar laat een
grondig onderzoek uitvoeren naar de
OPINIEARTIKEL
Energie is de basis voor de moderne
economie. De industriële revolutie
voltrok zich in landen met veel steenkool.
Daarna zorgden olie en gas voor
economische ontwikkeling, welvaart
en het beïnvloeden van geopolitieke
verhoudingen. Tijdens de oliecrisis in
1973 bleek dat de energievoorziening
niet is gegarandeerd. Dat het nu
mogelijk is om gasreserves rendabel
uit schaliegesteente te kunnen winnen,
is een doorbraak die grote gevolgen
heeft voor zowel de Europese als onze
vaderlandse economie en politieke
onafhankelijkheid. Waarom treuzelt
de met name Europese politiek dan met
het exploiteren van deze energiebron?
Het antwoord is wantrouwen en de vrees
dat het winnen van schaliegas niet veilig
is. Echter onder deskundigen bestaat er
brede consensus omdat het boren naar
schaliegas niet anders is dan het boren
naar conventioneel gewonnen aardgas.

“Als het schoon
en veilig kan,
moeten we
schaliegas winnen”
- Jan Vos, PVDA parlementariër.

voors en tegens en de risico’s.”
De VVD’er is niet pessimistisch over
het onderzoek.
De discussie over schaliegaswinning in
Nederland duurt dus voort. Er zal nog
heel wat moeten worden afgepraat bij
met name de PVDA en haar achterban.
Natuurlijk is het opereren binnen een
coalitie een kwestie van geven en nemen.
Het is dan ook niet voor niets dat
Kamerlid Vos eind april benadrukte dat
de PVDA de winning van het omstreden
Dit betekent dat het niet gevaarlijker is
dan het winnen van geothermische
warmte of olie. Daarbij is het een grote
troef voor Nederland dat er al een dicht
vertakt en veilig gasnet ligt waardoor
extra investeringen in infrastructuur
niet meer nodig zijn.
De politiek kan gewoon niet meer om
schaliegas heen. Economisch gezien
levert de winning van schaliegas veel
werkgelegenheid op. Nederland heeft
naar schatting twee- tot vijfhonderd
miljard kuub schaliegas in de ondergrond
zitten. Waarde: 130 tot 300 miljard euro.
Door het ruim voorradige en schone
schaliegas is er tijd om te werken aan
duurzame alternatieven voor fossiele
energie. En door die immense hoeveelheden
schaliegas in de wereld kan eindelijk
overal de uitstoot van CO2 omlaag.
Amerika is dankzij de enorme
hoeveelheid schaliegas die daar wordt
gewonnen, versneld onafhankelijk
geworden van de buitenwereld voor zijn
energievoorziening. Europa, waaronder

gas wel als een mogelijkheid ziet, maar
dat het allemaal wel veilig en schoon
moet gebeuren. Wellicht had hij toen
al een vooruitziende blik. Bovendien,
zo stelde de parlementariër, zijn boringen
in dichtbevolkte gebieden voor hem
onbespreekbaar. Wetende dat er nu
eenmaal meer boortorens nodig zijn bij
schaliegaswinning dan voor traditionele
gaswinning. Vos kan het zijn aanhang
niet aandoen dat zij straks meer
boortorens om zich heen ziet dan
kerktorens of minaretten.
Nederland, moet dat ook worden.
Thans is Europa voor zijn energie in
grote mate afhankelijk van instabiele en
autoritaire regimes en dat wordt er niet
beter op nu de gasvelden van de
Noordzee en Groningen leeg raken.
Bovendien kan Nederland de miljarden
euro’s aan schaliegas goed gebruiken.
Het is dan ook niet de vraag of schaliegas
gewonnen zal worden, maar hoe
en wanneer.
Als deskundigen oordelen dat schaliegas
veilig gewonnen kan worden, is er geen
reden om nog langer te wachten met
proefboringen om te zien of, waar en
hoeveel schaliegas er valt te winnen.
Schaliegas biedt Nederland de kans
op een industriële opleving, lagere
gasprijzen, lagere milieubelasting, grotere
energieonafhankelijkheid en een sterkere
(geo)politieke positie. Daar kan niemand
op tegen zijn. Schaliegas moet onderdeel
worden van de energiepolitiek van de EU
in nauwe samenwerking met de lidstaten.
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SCHALIEGAS

1. Wat is schaliegas?
Hoewel de naam doet vermoeden dat schaliegas een bijzonder soort gas is, is
schaliegas gewoon aardgas. Schaliegas is een zogenaamd onconventioneel gas
dat opgesloten zit in leisteen-achtige aardlagen, ook wel schalielagen genoemd.
De leisteen, waarin het gas is opgesloten, is rijk aan organische stoffen die zelf gas
voortbrengen. Schalie of kleisteen is een sedimentair gesteente (opgedroogde en
versteende modder van oude, ondiepe zeeën) dat zich in Nederland op een diepte
tussen de 3500 en 4500 meter bevindt. Om het schaliegas te winnen moet de
schalie worden gebroken. Alleen dan kan het gas vrijkomen en worden opgevangen.
2. Waarom schaliegas?
Wereldwijd groeit de behoefte aan energie. Verreweg de belangrijkste energiebron
voor Nederland is aardgas, dat voorziet in de helft van de energievraag van
huishoudens, industrie en de transportsector. Aardgas is de schoonste fossiele
brandstof en leidt, in vergelijking met andere fossiele brandstoffen, tot minder uitstoot
van CO2. Voorlopig zijn de bestaande gasreserves in Nederland toereikend, maar
onuitputtelijk zijn ze niet. Van het gasveld in het Groningse Slochteren is inmiddels
twee derde verbruikt. Een mogelijke aanvulling op de reserves is schaliegas.
Winning van schaliegas past in het streven van de overheid om te beschikken over
een evenwichtige mix van verschillende vormen van energie, zowel ‘groen’ als ‘grijs’.
Een energiemix verhoogt bovendien de betrouwbaarheid van de energievoorziening.
3. Waarom is het voor Nederland interessant om te gaan boren naar schaliegas?
Volgens huidige schattingen zal de gasproductie uit de kleinere Nederlandse velden
de komende jaren afnemen; ook zal rond 2025 - 2030 het Groningen-gasveld vrijwel
geen gas meer leveren. Als de gaswinning terugloopt, zal Nederland meer gas moeten
importeren uit landen als Rusland, Algerije en Qatar en daarmee afhankelijker worden
van deze leveranciers.
Bovendien zullen de jaarlijkse staatsinkomsten uit de gasproductie dalen. In 2013
bedroegen de aardgasbaten tussen de 10 en 15 miljard euro. Succesvolle winning
van schaliegas kan in de toekomst bijdragen aan de binnenlandse gasproductie.
Dat levert niet alleen geld op, het draagt ook bij aan de energieonafhankelijkheid
en een sterkere positie van Nederland in geopolitieke ontwikkelingen. Verwacht
wordt dat de energieprijs door de toenemende vraag de komende jaren zal stijgen.
Het winnen van schaliegaswinning zal een dempend effect hebben op de
ontwikkeling van de energieprijs in Nederland.
4. Waarom is het winnen van schaliegas niet-conventionele gaswinning?
In Europa wordt nog vrijwel nergens gas uit schalies gewonnen en dus is de winning
van schaliegas op dit moment nog niet-conventioneel. De reden daarvoor is dat
schalie dermate slecht doorlatend is dat het gas alleen vrijgemaakt kan worden
door het gesteente lokaal open te scheuren en zodoende een groter
stromingsoppervlak te hebben; het zogenaamde 'fracken'. Bij schaliegas moet
altijd worden gefracked, bij conventionele gasreservoirs wordt dat alleen gedaan
indien de toestroming van het gas naar de put onvoldoende is. Qua techniek is
de winning van schaliegas dus niet afwijkend van conventionele gaswinning,
maar wel duurder per kubieke meter gewonnen gas.
5. Waar kun je in Nederland schaliegas verwachten?
Kaartje rechtsboven laat dat zien. Huidige schattingen van de hoeveelheid winbaar
schaliegas in Nederland varieren tussen 200 en 500 miljard kubieke meter gas.
Dit zijn nog niet aangetoonde reserves.
6. Zijn er al opsporingsvergunningen verleend?
Op dit moment wordt er in Nederland geen schaliegas gewonnen. Wel zijn er zijn
2 opsporingsvergunningen voor schaliegas verleend; 1 in Noord-Brabant en 1 in
de Noordoostpolder.
7. Hoe win je schaliegas?
Gaswinning uit schalie is lastiger dan uit zandsteen, zoals in het Groningen-gasveld,
omdat de structuur van het gesteente veel compacter en van nature weinig
doorlaatbaar is. De afgelopen tien jaar zijn de winningstechnieken zodanig verbeterd
dat de productie van schaliegas economisch rendabel is geworden. Het gaat daarbij
vooral om twee technieken: horizontaal boren en fracking. Door bijvoorbeeld
langere horizontale boringen en gerichter fracken kan er meer gas uit hetzelfde
gesteentepakket worden gehaald. In het verleden werden vooral verticale boringen
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gezet, maar sinds enkele jaren is het ook mogelijk om 2 tot 3 km horizontaal te boren.
Bij de winning van schaliegas wordt er meestal eerst 1,5 tot 4 kilometer verticaal
geboord en daarna 0,5 tot 1,5 kilometer in horizontale richting. Door horizontaal
te boren, wordt het contact met de schaliegashoudende laag vergroot zodat de
gasproductie toeneemt. De tweede verbeterde techniek betreft ‘fracking’.
Ieder afzonderlijk zijn de technieken in Nederland al langere tijd in gebruik.
Sinds 1988 wordt in ons land al horizontaal geboord en er zijn al meer dan 200
boringen in Nederland gekraakt, zowel op land als op zee. Dit betrof echter
geen boringen in schalies.
8. Wat is fracken?
Fracken is een methode om het gas vrij te maken door het gesteente waar het gas
in zit lokaal open te scheuren. Er wordt onder hoge druk water, zand en chemicaliën
de aarde ingespoten. Het mengsel zorgt ervoor dat de schalielaag breekt en het gas
vrijkomt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er genoeg scheuren in het gesteente
komen om het gas een vrije doorgang naar de boorput te verlenen.
9. Welke technieken zijn er om het verloop van een kraakbehandeling
(fracken) te volgen?
Tijdens het fracken zijn de druk en het verpompte volume belangrijke gegevens
die iets zeggen over de frackvorming. Er zijn echter ook monitoringstechnieken
om de dimensies van de scheuren te bepalen. De belangrijkste technieken zijn:
microseismische monitoring en monitoring met tiltmeters. Microseismische monitoring
is het waarnemen van zeer kleine trillingen (die voor een mens niet voelbaar zijn)
die ontstaan door het scheuren van de schalie, met behulp van zeer gevoelige
meetapparatuur.
10. Nadelen van deze methode?
Mogelijke vervuiling met methaan en chemicaliën van waterbronnen en seismische
effecten voor omwonenden van de boorlocaties. Dat de ondergrondse scheuren
tot aan de grondwaterspiegel reiken is zeer onwaarschijnlijk. Het breken van de
schalie gebeurt op ruim drie kilometer diepte, terwijl het water op 300 meter zit.
Dat verschil is niet te overbruggen voor scheuren die normaal gesproken ongeveer
100 meter lang kunnen worden. Hoe groot de kans is dat in Nederland aardbevingen
gaan plaatsvinden die worden veroorzaakt door het winnen van schaliegas in
niet duidelijk.

o n s t r e am

Elektrische energietechniek op Techniekcampus

T&I contract for SHL

Met een druk op de knop die het startsein vormde voor een lasershow, openden
gedeputeerde Economische Zaken Jan van Run van de provincie Noord-Holland,
Aad de Wit voorzitter college van bestuur van het ROC Kop van Noord-Holland,
Henk Kemkes, directeur van Tetrix Techniekopleidingen en directeur Paul Koop
van Quercus Technical Services B.V. op donderdag 18 april feestelijk de
‘Techniekparel Den Helder’.

Seaway Heavy Lifting (SHL) has been
awarded a heavy lift contract from
Subsea 7. This contract is part of
Subsea 7’s main contract with Statoil
for the Gullfaks Subsea Compression
Project in Norway.

Het onderwijsaanbod van de Techniekcampus in Den Helder is uitgebreid met
diverse hoog- en laagspanningstrainingen én explosieveiligheidstrainingen.
Dit initiatief is tot stand gekomen doordat ROC Kop van Noord-Holland, Tetrix
Techniekopleidingen, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Quercus
Technical Services B.V. hun krachten hebben gebundeld.

SHL’s scope includes transport
and installation of a 500t wet gas
compression station and its 300t
protection structure. The project
will be executed in Q2 2015.

Door deze samenwerking beschikt de Techniekcampus in Den Helder nu over state
of the art practica op het gebied van de elektrische energietechniek in de regio
Noord-Holland Noord. De nieuwe practica maken het mogelijk om diverse cursussen
en trainingen (mbo én hbo niveau) op het gebied van elektrische energietechniek
aan te bieden. Ook worden zij-instromers klaargestoomd voor de markt, en kunnen
bestaande werknemers hun kwalificaties halen en onderhouden. Voor het sterke
maritiem en offshore cluster in de regio is het van groot belang dat deze opleiding
nu in de Kop van Noord-Holland beschikbaar is.

The location is 15 km south of
the Gullfaks C platform.

Aad de Wit en Henk Kemkes zijn enthousiast: “Wij willen het bedrijfsleven en onze
studenten opleidingen aanbieden die naadloos aansluiten op de behoeften vanuit
de markt. De nieuwe faciliteiten bieden unieke kansen. Met de komst van deze
practica is de Techniekcampus een hypermoderne faciliteit rijker en kunnen we beter
inspelen op de behoefte van bedrijven om hun personeel te certificeren op energie
technisch gebied.”
Ook Paul Koop is blij met de samenwerking: “Wij willen met de samenwerking de
regio kunnen bedienen en in de energiesector de huidige kloof overbruggen tussen
jonge talenten die de school verlaten en de vakbekwaamheidsvraag van bedrijven.
Met deze vestiging in Den Helder willen wij een broedplaats zijn voor toptalent.”

Eekels joins
Northern
Netherlands
Offshore Wind
Eekels (a part of TBI), a company
specialised in electrical and
mechanical engineering, has joined
Northern Netherlands Offshore Wind
(NNOW).
Offshore wind is becoming increasingly
important in the production of
sustainable energy.
This development offers great
opportunities for the business sector
as there are many companies that are
or would like to be active in offshore
wind. Eemshaven and Harlingen
seaports offer a unique combination
of logistical possibilities for companies
in the Northern Netherlands.
NOM, Energy Valley and Syntens have
therefore taken the initiative to set
up Northern Netherlands Offshore
Wind (NNOW), a partnership of
companies formed to strengthen the
(international) standing of Northern
Netherlands companies in the
production of sustainable energy
using offshore wind.

V.l.n.r. Henk Kemkes, Jan van Run, Aad de Wit, Paul Koop en
John Spee met op de achtergrond een gedeelte van de nieuwe practica.

Krijg het dagelijkse nieuws
in uw mailbox. Gratis!
www.offshorevisie.nl / Klik op news feeds
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Eekels brings its extensive knowledge
and expertise to NNOW, further
contributing to the realization of
offshore wind projects and a
sustainable society.
In addition to the exchange of
knowledge and shared business
support, NNOW focuses on R&D,
business development and the
training of qualified personnel.

o n s t r e am

Eerste Benelux-gebruiker
IFS Touch App
Visser & Smit Marine Contracting
(VSMC) in Papendrecht is de eerste
IFS Benelux-klant die gebruik maakt
van de IFS ‘Notify Me’ Touch App. IFS
Notify Me is een gebruiksvriendelijke
app die projectmanagers en -leiders
in staat stelt administratieve taken uit
te voeren waar en wanneer ze willen.
Daarnaast profiteert het bedrijf van
up-to-date informatie over alle
projecten.
Als marktleider in Subsea Cable
Connections biedt VSMC complete
zeekabelprojecten die een cruciale rol
spelen in het transport van elektriciteit,
data en telecommunicatie.
Doordat VSMC aan verschillende
offshoreprojecten in verscheidene
regio’s werkt, heeft het bedrijf een
veilige en realtime kostenrapportage
nodig om zo de controle te houden
op alle internationale projecten.
VSMC besloot IFS Notify Me,
onderdeel van de IFS Touch Appsfamilie, in te zetten om zo
projectdirecteuren de inkooporders
en facturen eenvoudig, op elk gewenst
moment en op elke willekeurige
locatie te kunnen laten goedkeuren.
Zo hoeven ze deze taken niet meer
per se uit te voeren op kantoor en zijn
de VSMC-projectdirecteuren in staat
om processen snel goed te keuren.
Dit resulteert in een beter en actueel
inzicht in de projectkosten. De IFS
Touch App draait op Windows
8-tablets die standaardzijn binnen
het bedrijf.
Borg van Katwijk, financieel directeur
bij Visser & Smit Marine Contracting,
over de keuze voor de native businessapps van IFS: “Onze mensen worden
steeds mobieler. Door gebruik van
onze business-apps, zoals IFS Notify
Me, hoeven medewerkers voor
bepaalde taken niet per se achter
hun bureau te zitten. IFS Notify Me
stelt ze in staat inkooporders en
facturen goed te keuren en andere
cruciale taken uit te voeren,
onafhankelijk van plaats en tijd:
thuis, op kantoor of onderweg.
Dit vergroot de productiviteit en
verzekert ons bedrijf van up-to-date
informatie in ons centrale ERP-systeem.
Daarnaast is VSMC nauw betrokken
bij de ontwikkeling van nieuwe
touch-apps binnen IFS.”

Successful subsea installation
IHC Hydrohammer has successfully used seawater – instead of oil – as a drive
mechanism for the offshore installation industry. The company has developed
and tested IHC Waterhammer technology to prepare it for launch to the market.
This sustainable product development minimises potential oil spill hazards in the
marine environment and presents new opportunities for deep-water offshore pile
driving that will be beneficial to the future growth of offshore construction. The
S-90W IHC Waterhammer has been utilised in conjunction with Swiber Offshore
Construction. The installation contractor used the advanced pile-driving hammer
to install four foundation piles on the subsea PLEM (pipeline end manifold) located
approximately 210km off the west coast of Mumbai, India. The Ø 1.1m piles were
successfully driven into the seabed to highlight that both the S-90W and S-500W
IHC Waterhammers are now ready to be used in the offshore oil and gas industry.
“Swiber is proud to be the first offshore company to have successfully tested the
seawater-driven S-90W IHC Waterhammer,” says Francis Wong, Swiber’s Group
Chief Executive Officer and President. “The IHC Waterhammers provide the
same level of efficiency as conventional IHC Hydrohammers and serve as an
environmentally friendly alternative. Indeed, we would like to congratulate IHC
Hydrohammer on this successful test and look forward to using these products
again in the future.”
IHC Hydrohammer
Managing Director
Jan Albert Westerbeek
says: “This successful
test is a milestone in
the development of
offshore pile driving.
IHC Hydrohammer
has formed an excellent
partnership with Swiber
on this and other projects,
as both companies share a
proactive approach towards
innovation. This latest
development shows the
power of cooperation
between the two parties,
which have been able to
take the lead in product
development and set the
benchmark for the whole
sector.”

The S-90W IHC
Waterhammer.

Master Service Agreement
Offshore Independents has signed a Master Service Agreement with Seaway Heavy
Lifting. Under the contract Offshore Independents will provide Engineering Services
in support of SHL's O&G and Wind projects. Our independence and offshore
installation experience were main drivers for SHL to conclude this contract.
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ENGINEERING
A complex project with a great many challenges

KCI designs unique onshore
gas development plant
Commissioned by and in association with Oranje Nassau Energie (ONE) and working to a very short deadline, the
consulting engineering firm KCI in Schiedam has designed a unique gas development plant. After completion,
this plant will process gas extracted from the Maas field just off the coast in the Q16a block. What is different about this
plant is that besides condensate, useful LPG products such as butane and propane, will be separated from the gas flow.
Offshore Visie visited Schiedam to take a look and interview some of the people directly involved in the project.

Plot plan for the gas development plant on the Maasvlakte. (courtesy of KCI)

Engineers company KCI became involved
in the development of the marginal
Maasveld gas field in 2011. Drilling
towards this gas field, which lies roughly
three kilometres in a north-westerly
direction out on the North Sea, began
from the Maasvlakte in June of that year.
The gas reservoir was reached at a depth
of about 2.5 kilometres in the third week
of August. This was followed shortly
26
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thereafter by extensive production
testing. Further to an evaluation of the
data that this provided, it was concluded
that the gas field has sufficient
potential for development and could
be economically developed. The volume
of gas that can be extracted has been
estimated at 820 million cubic metres
of high calorific gas, with a lot of
condensate. The partners in the project

are Oranje-Nassau Energie(ONE), who
will be the operator, TAQA, Energy 06
and Energie Beheer Nederland (EBN),
which represents the Dutch state.
ONE issued the tender for the design,
procurement of the necessary materials
and equipment, and the construction
of a gas development plant on the
Maasvlakte. Based on knowledge, skill
and competitive pricing, the assignment

ENGINEERING

for the design and construction of the
gas development plant was awarded
to KCI. ONE contracted the firm
Oranjewoud for the civil engineering
aspects of the project. KCI’s role in the
entire project ranged from the FEED/
detailed design, process engineering
assistance, integrated control system
engineering and procurement, to project
management and commercial assistance.
Transformed restrictions
“To start with,” says Shahruz Asgari,
head of the Process Department at KCI,
“we were asked to undertake a
conceptual study for the production
of gas with a relatively simple installation.
But once we could examine the
composition of the gas from the
Maasveld in more detail, we realized
that there were some restrictions.
This has do to with the strict delivery
specifications which apply to natural
gas and gas condensate. We solved this
problem and transformed the restrictions
by making it possible to separate a
number of useful LPG products, such as
butane and propane, from the gas flow.
Our goal was, of course, to supply the
gas in accordance with the required
specifications, but at the same time
enable LPG products to be separated
in a way which is both economic and
involves a minimum of risk. In the end,
it turned out that our solution could do
this, but before reaching that point we
had already looked at almost 20 different
processes. This took place in close
consultation with ONE’s experts. In the
meantime we were also able to make a
good estimate of what it would cost to
build such a gas plant. And as it turns
out we remained within the set margins,
which we are really proud of.”
Major challenge
The concept phase was followed by the
FEED (Front End Engineering and Design)
phase. A few more partners joined the
KCI/ONE team thereby creating a
multidisciplinary team. KCI project
manager Jack van Vliet explains that
the key to the success of the project was
the integrated way of working with the
client, which led to a shared sense of
responsibility among the team for the
project management, as well as the
procurement of the equipment for
the gas plant, such as the automated
systems. During peak periods there
were 50 people on the team. This was
necessary because throughout the entire
project we had to stick to a strict
schedule. The team occupied an entire
floor of our offices in Schiedam. In this
way the available expertise should be
quickly shared. And because the lines of

Head of the Process Department Shahruz Asgari.

communication were short, decisions
could be made quickly. Certain
equipment already had to be ordered
during the detailed design phase because
of the long delivery time. This was
necessary in order to start at the time
agreed with the client on the assembly
of the plant, which comprises some 75
large pieces of equipment in total. The
detailed design was ready by the time
the construction work began. This was
not always easy because the work on the
detailed design, to some extent, had to
run concurrently with the construction
engineering. But this was the only way
in which we could meet ONE’s request
for the gas plant to be operational by
the final quarter of this year.
Unique installation
LPGs are separated from natural gas in
several place in Europe. “As such, this
is a known technique,” Shahruz Asgari
continues. “What is unique to the
Netherlands, however, is that this is
the first gas plant in which butane and
propane can be separated economically
while the gas can also be delivered in
accordance with the required
specifications. The additional investment
in the separation equipment will
therefore yield extra income for ONE,
and this is what makes this plant
unique.” Project Manager Jack van Vliet
agrees with that and further comments
that the project has attracted
considerable interest shown by other
operators in the Netherlands. “The entire
gas development plant has been built
alongside the MOT tank terminal and
the ECT container terminal on a site of
300 x 300 metres. The gas produced
after processing is supplied to Gasunie,
the condensate is transported by pipeline
to the adjoining tank terminal, but can
also be transported by tank truck, if
required. This will also be done with
the separated butane and propane.
The plant will have a special transhipment

Project Manager Jack van Vliet.

installation for this. For the time being
the plant will be connected to one well.
The plant has been set up for connection
to three production wells in total. The
processing capacity of the installation is
one million cubic metres of gas a day.
We have carried out another study to
see if gas from other fields could be
processed in the plant. Facilities are also
being installed to apply compression
when the pressure in the Maasveld gas
field starts to fall in a few years’ time.”
Mission accomplished
Looking back on the recent period Jack
van Vliet sums up his experience.
“What makes this project interesting in
my view, is that it covers every facet of
gas processing. From compression,
dehydration and separation to storage
and transhipment. We were able to put
forward the right solutions for all these
areas by making use of the latest
technologies available for this. Making
sure that everything met the current
legislation and provisions was not always
easy. This is because the onshore
regulations are quite different than those
for offshore and many other restrictions
also apply in the Rotterdam Port area.
For both ONE and ourselves, this was
quite a challenge. And the fact that we
had to start on the detailed design during
the conceptual phase added to the
pressure. The challenge here too was
keeping the flow of information and
all the changes which the various parties
wanted to make to the design under
control. By working together closely,
the project team succeeded.”
“We completed the entire project
successfully, and we learned a great
deal in the process,” concludes Shahruz
Asgari. “I therefore think that operators
will want to take another hard look at
their own strategy now that a way has
been found to extract more value out
of their gas production.”
3 / 2013
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M O D U L E C ARR I E R S
Joint company called Bigroll

Biglift and Rolldock
join forces in modular cargo

Early May global heavy lift and transportation providers BigLift Shipping and RollDock Shipping today announce the
formation of a joint company, BigRoll, which will operate two newbuild MC-Class Module Carriers for the transportation
of ultra large and heavy modular cargoes by sea. The Module Carriers will be available end of 2014 / beginning of 2015.

BigRoll will build 2 Module Carriers,
designed with a focus on short loading
and discharging times, high service speed
and low accelerations. The vessels will
have DP2 and Finnish Swedish 1A ice
class notations. The overall length of
the MC-Class is 169 m, beam is 42 m,
providing the vessels with a deck space
of 42 by 125 m. Maximum deadweight
of the MC-Class is 22,500 mt.
To offer deck space as large and flexible
28
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as possible the main decks are completely
free of manholes, air heads etc. Loading
and discharging can be done over vessels’
stern or side by ro-ro or skidding.
To minimize loading and discharging
time the ballast capacity of the vessel
is 12,000 m3/hr. The Module Carriers
are not semi-submersible.
The combination of expertise of BigLift
and RollDock, who share the same core

values in QHSE and reliability of service
and who have over 50 years of combined
experience behind them, will give BigRoll
a head start as a first class solution
provider in the modular cargo market.
BigRoll will concentrate on the offshore
and onshore oil and gas and renewables
markets, power generation, container
cranes and shipyard industries.
The vessels’ high ice class notation will
make them ideal to operate in the Arctic

M O D U L E C ARR I E R S

market

regions and the DP2 notation will enable
direct offshore delivery of modules.
Arne Hubregtse, Managing Director of
BigLift says: “I am very excited about
the cooperation. Not only in designing,
managing and operating the vessels,
but also in BigLift, RollDock and BigRoll
working together on special projects
worldwide. As partners in BigRoll and
having the innovative MC class available,

we can make a difference and add value.”
Wout van der Zwan, CEO at RollDock
says: “As a modern company we
understand the importance of being
ahead of the developments in the
market. Our philosophy of not believing
in limitations is highlighted in the
decision to join forces with BigLift in
this new venture to offer clients the
ultimate in heavylift and transportation
solutions worldwide.”

BigLift Shipping owns and operates 14
heavy lift vessels, with lifting capacities
up to 1800 mt, in the worldwide project
and heavy lift market.
RollDock Shipping presently owns and
operates two semi-submersible/heavy lift/
ro-ro vessels (sisters) trading worldwide
with two more sister vessels to be
delivered – one vessel by the end of
this year and the other in April next year.
3 / 2013
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Damen starts building 14 terminal tugs
A symbolic keel-laying ceremony on the 17th of April 2013 in Gorinchem, officially
launched the construction phase of 14 Damen ASD Tugs for Kuwait Oil Company
(KOC). The series consist of two types, being 9 tugs of Damen’s recently launched
3212 model and 5 units of the well-known 2810 design, with 80 and 50 tons of
bollard pull respectively. At the festive launching ceremony Damen was very pleased
to host a delegation of Kuwait Oil Company. The two company-logos were welded
together as a palpable symbol for the substantial project and the companies’
longstanding relation. The object will hold a place of honour in Damen’s Romaniabased Galati shipyard during the construction period. All 14 units will be build there
starting shortly, with deliveries scheduled from 2014 onwards.
Damen’s naval architects and designers have tailored KOC’s exacting requirements
on layout, systems and performances. Existing Damen designs have been masterfully
combined with state-of-the-art technology and dedicated features. The new tugs
will be assisting tankers at near-shore loading terminals and at single point moorings
further offshore. All ships will be equipped with a powerful fire fighting system
for immediate and adequate action in case of emergency.
The cooperation between KOC and Damen dates back to the late 1980’s, when
Damen delivered its first set of ships to KOC. In the 1990’s, Damen delivered a
complete new fleet of tugs, crew tenders, work boats and mooring boats to KOC.
This latest order, together with the on-going trust KOC puts in a wide range of
Damen Services, emphasises the strong relationship of the companies.

Twee doden
gasplatform L5FA1
Twee personen zijn om het leven
gekomen en een derde raakte
vrijdagochtend 14 juni zwaar gewond
op het gasplatform ‘L5FA1' van GDF
SUEZ in de Noordzee. Het incident
gebeurde tijdens het druktesten aan
apparatuur. Op het moment van het
ongeval lag de productie van het
platform stil. De gewonde man is
naar het Medisch Centrum
Leeuwarden vervoerd. De toestand
van de patiënt is stabiel.
Staatstoezicht op de Mijnen en de
Eenheid Maritieme Politie zullen
onderzoek naar de oorzaak van het
ongeval. GDF SUEZ E&P Nederland
heeft het ongeval op de Noordzee
bevestigd en haar medeleven betuigd
aan de nabestaanden van de
omgekomen medewerkers.

Ultrasonic 3D inspection

Niet rendabel
voor gaswinning

During the recent OTC in Houston Applus RTD unveiled its most sophisticated
ultrasonic 3D inspection technology to date – the latest addition to its revolutionary
NDT3D technology range. The RTD IWEX (Inverse Wave Field Extrapolation) is an
emerging Non Destructive Testing (NDT) technique that allows detailed inspection
and mapping of defects within critical pieces of pipework. The system increases the
probability of detection of defects within welds, as well as more accurately detailing
the size, position and characterization of faults. It has the potential to save operators
millions of dollars by reducing the number of welds being rejected in new
construction pipelines both onshore and offshore.

In de maanden maart en april heeft
de NAM een boring uitgevoerd nabij
Ommelanderwijk in de gemeente
Veendam. Na het bereiken van de
maximale diepte van ruim 3 kilometer
zijn metingen uitgevoerd om de
aardgasvolumes te bepalen. EBN
neemt als partner voor 40% deel in
dit project.

Rienk de Vries, technical director at Applus RTD, said: “RTD IWEX provides users
with a reconstructed image of the inspected object, giving a clearer insight into the
scale and nature of any existing defects than is currently possible. By utilizing this
technology more accurate results in relation to the size and position of the defect
can be gained throughout the inspection process.”

Uit de metingen is inmiddels gebleken
dat de hoeveelheid aardgas minder
is dan eerder op grond van seismisch
onderzoek was verwacht. Volgens
de prognose werd het kleine veld bij
Ommelanderwijk ingeschat op een
volume van 0,8 miljard kubieke meter
aardgas. De hoeveelheid aardgas
die nu is aangetroffen is aanzienlijk
minder. Het is daardoor niet rendabel
om dit project uit te voeren en tot
winning over te gaan.
Het komt vaker voor dat bij een
proefboring minder gas wordt
aangetroffen dan verwacht. In 2012
waren 10 van de 15 proefboringen
waarin EBN deelneemt succesvol,
zo was recent te lezen in het
jaarverslag van EBN. 10 nieuwe
gasvelden en één nieuw olieveld
werden in productie genomen,
waarmee 11 miljard kubieke meter
gas en 0,3 miljoen kubieke meter
olie aan reserves werd toegevoegd.

The product has been designed to tackle a number of
known client issues during processes such as pipeline
construction and strain-based pipeline designs and can
be utilized during operations for the oil and gas and
renewables sectors. De Vries added: “We are committed
to a program of technological research and development
aimed at delivering new techniques that maximize the
effectiveness and value of our services. Ensuring the
integrity of the infrastructure being used in the global
energy industry is critical to the success of E&P
activity and it is of paramount importance to
Applus RTD that we not only contribute to
improved standards, but set the bar within
the ultrasonic NDT arena.”
The RTD IWEX is the product of six years of
research and development and has already
been validated by several oil majors.
Rienk de Vries, technical director at Applus RTD.
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Measuring and
monitoring skills
and systems
Independent engineering company with
expertise in the following fields:
• Troubleshooting on mechanical equipment and
installations by means of multiple technical disciplines.
• Design, manufacturing, installation and calibration of
high-end, custom made load cells and load monitoring
equipment, which excel in reliability and accuracy.

Techno Fysica bv

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

www.technofysica.nl

You
are the ship
We
are the engine

Swift and Accurate
3D Laserscanning leads
to shorter installation times
and no clashes.

Exp erts fo r ex pe rt s

•

We make the 3D scan,
We do the Engineering,
You get the best results!

3D Laser Scanning

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

•

Mechanical Engineering

•

Sustaining Results Through Engineering

www.stemar.com

Design Verification

P I P E C O AT I N G
Netherlands-based Selmers B.V.

Market leader in pipe
coating equipment

The supervising of a concrete coating process.

Originally established in 1966 as a design firm for mechanical and electrical installations and cable network systems,
the Netherlands-based Selmers B.V. has since developed into a leading designer and supplier of complete pipe coating
plants and pipe handling equipment. In the field of coating based on its 3-layer pipe coating technology, the company
is in fact world market leader in the onshore market segment. The ever ambitious Selmers is currently well on the way to
acquiring a leading position in the offshore sector, too.
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“We design and build process lines and
machines for the blasting and coating
of steel pipes that are subsequently used
by various players, including the oil and
gas industry,” explained Sales Manager
Bart Appelman. “Each machine or
production line that leaves our factory
is in principle custom-made. Our added
value lies in the fact that based on a
flexible standard product, we are able
to respond efficiently to the specific
wishes of our clients. We also produce
a wide range of transport systems for
moving and positioning of pipes, so that
they can be welded together. We have
for example produced a pipe lift
consisting of a total of eight units,
that brings welded joints - with a total
length of 72 metres - to another level,
at which point they are taken up by the
J-lay tower. Based on a combination
of knowledge and experience, we are
able to offer our worldwide circle of
customers total solutions in which we
take full responsibility for the design,
technology, fabrication, transport,
assembly and commissioning of the
process line/machine.

‘Selmers is always ready to take the
next step in quality improvement’
- Sales Manager, Bart Appelman

Every element of mechanical, hydraulic
and electrical engineering is executed
in house. Over the years, we have
developed our own ERP package capable
of efficiently and flexibly supervising the
entire process. As a result, we are able to
precisely match the engineering package
to a range of standard and special
components in our product database.”
To maintain and indeed expand its
leading position in this high-end, hightech sector, Selmers itself is permanently
involved in innovation. By investing in
people and equipment, the company is
constantly striving to raise the level of

its performance even further. Appelman
continued: “We have our own Research
& Innovation department where the staff
are focused fully on current and future
trends in the coating market. Selmers is
always ready to take the next step in
quality improvement!”
Promising
Selmers first came into contact with
the pipe coating sector in the early
nineteen seventies. During this period,
a large volume of exclusive engineering
work was carried out on behalf of
the world-renowned pipe coating
company Bredero Price.

Selmers has developed and manufactured equipment for practically all major players.
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Installation of a field joint blasting device.

When Bredero Price moved out of the
Netherlands in the early nineteen eighties,
Selmers decided to continue in the pipe
coating sector.
“In that period we shifted our entire
focus to installations for applying internal
and external coatings to pipes for oil, gas
or water, as well as the full range of pipe
handling equipment needed for
transporting the pipes through the
coating plant or across the deck of a pipe
lay vessel,” explained Eline van Beek,
Sales Applications Engineer. “In the
beginning, we were limited to
engineering work, but at a later stage we
actually started building the equipment
for pipe coating plants, ourselves.” The
first contracts came from Germany and
Russia, exclusively for onshore activities
within the pipe manufacturing industry.”
Appelman added: “A substantial
proportion of our customers operate
exclusively onshore. These are pipe
manufacturers who have reached the
conclusion that merely selling steel
pipes offers no added value. In addition
to pipe mills, many of them nowadays
also operate a coating plant enabling
them to deliver complete products.
Examples of such customers are
Salzgitter, Mannesmann and
British Steel.”
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“The second onshore group comprises
independent coating companies who,
when contracted to lay pipelines of 100
kilometres or more, sometime install a
complete in situ pipe coating plant. For
such projects, we have supplied plants
worldwide to locations including Russia,
the Middle East, Nigeria, Turkey and
Venezuela.”

and the remaining 20% offshore, making
Selmers a renowned name all around the
world.”

“It was not until 1985 that we supplied
our first offshore equipment, in the form
of melt kettles for marine mastic, to
Allseas. This substance was used for
filling field joints on offshore pipelines.
Nowadays approximately 80% of the
company’s systems are deployed onshore

“Over the coming years, we foresee
sufficient possibilities to contribute
to our market. These expectations are
readily confirmed by an already healthy
order portfolio. In that respect, at least
we have suffered little from the general
economic crisis.”

As Sales Manager Appelman continued:
“We have now on occasion developed and
manufactured equipment for practically all
the major players including for instance
Subsea 7, Technip and Heerema.”

At Selmers every
element of mechanical,
hydraulic, electrical and
software engineering is
executed in house.

Speciale dagcharter op dinsdag 3 september 2013

In één dag snel en efficiënt naar de
Offshore Europe 2013 Aberdeen
Naar de internationale vakbeurs Offshore Europe organiseren wij
voor de Nederlandse Offshore Industrie op dinsdag 3 september
a.s. weer de bekende dagvlucht. Dankzij een aangepast vliegschema en speciaal voor u gereserveerd vervoer ter plaatse, mist u
geen minuut van de Offshore Europe. In één dag uit en thuis, maar
toch een hele dag op de beurs!
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Entreekaart: Uw entreebadge dient u zelf aan te vragen
op de website van de Offshore Europe organisatie:
www.offshore-europe.co.uk.
De badge is gratis en wordt u vooraf toegezonden.

YEARS

Speciaal vroegboektarief voor lezers van
Offshore Visie € 485,00 p.p. (t/m 30 juni)

Reservering en betaling: Door het verzenden van
onderstaand ondertekend formulier óf boeken via de
website, verklaart u zich akkoord met onze voorwaarden
(zie ook www.tradefairs.nl) en doet u een definitieve
boeking.

Tarief vanaf 1 juli: € 545,00 p.p..

PROGRAMMA
08.00 uur		
08.30 uur		
09.30 - 18.00 uur
18.00 uur		
19.30 uur		
22.05 uur		

In de prijs is inbegrepen:
• De vluchten Amsterdam-Aberdeen-Amsterdam per
Boeing 737 van Transavia.
• Ontbijt op de heenvlucht en lichte maaltijd op de terugvlucht.
• De transfers in Aberdeen per touringcar.
• Nederlandse reisbegeleiding.
• Alle luchthavenbelastingen en brandstoftoeslag
(onder voorbehoud van eventuele verhogingen).

YEARS

Annulerings- en wijzigingskosten:
€ 150,00 per persoon tot 29 dagen vóór vertrek.
€ 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen vóór vertrek.
100 % van de reissom per persoon vanaf 6 dagen vóór vertrek.
Naamswijzigingen zijn mogelijk tot 1 dag vóór vertrek en
kosteloos.

: vertrek met een Boeing 737 van Transavia
vanaf luchthaven Schiphol naar Aberdeen.
: (lokale tijd) aankomst te Aberdeen, aansluitend
transfer per touringcar naar de beurs.
: individueel bezoek aan de beurs.
YEARS naar de
: transfer per touringcar van de beurs
luchthaven.
: vertrek van uw vlucht naar Amsterdam.
: (lokale tijd) aankomst Amsterdam Schiphol,
einde reis.

Opmerkingen: TradeFairs.nl behoudt zich het recht voor
om de reis te annuleren indien, 2 weken vóór vertrek,
het minimum aantal inschrijvingen niet bereikt zou zijn.
Het tijdschema voor de vermelde vluchten, alsmede de
luchthaven van vertrek zijn onder voorbehoud.

RESERVERINGSFORMULIER DAGVLUCHT NAAR OFFSHORE EUROPE ABERDEEN
Ja, wij gaan met …….. personen mee naar de Offshore Europe in Aberdeen op dinsdag 3 september 2013.
Reserveer voor

perso(o)n(en).

Bedrijfsnaam:

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

Adres:

1. Hr. / Mw.

PC/Plaats:

2. Hr. / Mw.		

(Mob) Tel.nr.:

3. Hr. / Mw.		

Fax:

4. Hr. / Mw.		

E-mail:

Contactpersoon: __________________________________________________

		

M/V

Verzorg ook voor ons: r annuleringsverzekering (6% v.d. reissom)
Door inzending van dit formulier doet u een definitieve boeking en verklaart u zich akkoord met de Algemene Reisvoorwaarden van
TradeFairs.nl (na te lezen op www.tradefairs.nl) en de voorwaarden van deze reis zoals boven vermeld.
Datum :

Handtekening:

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

ADVISERING
Nauwe samenwerking tussen Peutz en Ulstein Sea of Solutions

Researchfaciliteiten
Peutz leveren
waardevolle bijdrage
aan scheepsontwerp

V.l.n.r.: Projectmanager Offshore Niels Moonen van Peutz, Marketing & Sales Manager Nick Wessels van Ulstein Sea of Solutions en ir. Ferry Koopmans, CEO van Peutz.

“Wij zijn nerds,” steekt ir. Ferry Koopmans, CEO van Peutz, van wal als ik (red. Han Heilig) hem vraag Peutz te
introduceren. Ik vroeg me af of hij het meende, maar hij bleek serieus. Het gebruik van die pejoratieve term frappeerde
mij. Zeker als je kijkt naar het stereotype beeld van een nerd. Brilletje, onverzorgd, goed in computers, nauwelijks een
sociaal leven en het liefst communicerend via internet. Ferry Koopmans voldoet absoluut niet aan deze kenmerken.
Hij kenschetst zichzelf als nerd, maar staat wel aan het hoofd van een internationaal opererend adviesbureau op
het gebied van akoestiek, lawaaibeheersing, windtechnologie, trilling techniek, bouwfysica, milieutechnologie en
brandveiligheid. Stuk voor stuk specialiteiten waarvan de vercommercialisering nauwelijks samen gaat met het nerd zijn.
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Eenmaal terug op de redactie in
IJmuiden, ben ik onmiddellijk het begrip
in de literatuur gaan uitdiepen. Ik kwam
tot de conclusie dat een nerd een zekere
afstand schept waarbinnen hij zich meer
onbekommerd kan bezighouden met de
zaken die hem bovenmatig interesseren.
Daardoor zijn zij in hun leven vaak
succesvol. Met deze omschrijving was ik
in staat om de introductie van Koopmans
en een aantal uitspraken dat volgde,
vanuit een meer realistisch perspectief
te bekijken en te combineren met
elementen zoals bescheidenheid,
discretie, ingetogenheid en openheid.
Servicegericht
De grootste kracht van Peutz is dat
het adviesbureau een groot aantal
verschillende disciplines in huis heeft.
Het is daardoor in staat heel snel te
schakelen. Het ingenieursbureau heeft
vestigingen in Nederland (Mook,
Zoetermeer, Groningen en Roermond),
Duitsland, Frankrijk en België met in
totaal ruim 200 medewerkers en bestaat
uit teams van kwaliteitsbewuste senior
adviseurs met jarenlange ervaring, die
allemaal hun eigen specialisme hebben
opgebouwd. De combinatie van al
die specialismen biedt een geweldige
meerwaarde. Koopmans: “Wij meten,
constateren, adviseren en dragen
oplossingen aan. Daarbij maken we
gebruik van onze eigen researchfaciliteiten. We hechten grote waarde
aan research. Vandaar dat ik af en toe
de term nerds gebruik. Want het
vereist een enorme concentratie om in
de praktijk aan te tonen, wat aan de
hand van berekeningen te verwachten
is. Alles wat wij adviseren tijdens
ontwerpprocessen willen wij op de één
of andere manier getoetst hebben door
een vorm van onderzoek. Met daarbij
wel de aantekening dat wij wars zijn
van tijdrovende onderzoeken. Natuurlijk
hebben wij de vrijheid om zaken goed
te onderzoeken teneinde onze
opdrachtgevers te helpen met een
oplossing voor een probleem. Maar wij
zijn doordrongen van het feit dat wij niet
oneindig kunnen onderzoeken. Als het
moet gaan we dag en nacht door om de
klant op tijd te kunnen bedienen.”
Geen vermelding
Tijdens de voorbereiding op het interview
ontdekte ik dat op de website van Peutz
niet eenmaal wordt verwezen naar
projecten voor de offshore-industrie.
Vreemd, want ik wist inmiddels van
Nick Wessels, marketing en sales manager
bij Ulstein Sea of Solutions, dat Peutz
een uiterst serieus bedrijf is met voor
de upstream olie- en gasindustrie een
aantrekkelijke scope van diensten.

Dus leek mij de vraag gerechtvaardigd
waarom op de site alleen maar
gerefereerd wordt naar gebouwen
zoals de Amsterdam Arena, het INGhoofdkantoor langs de A-10, het World
Port Center in Rotterdam of het Publicis
Warenhuis in Parijs, maar geen enkele
melding wordt gemaakt van allerlei
interessante projecten voor de
internationale offshore-industrie.
Koopmans: “Op zich is het een terechte
constatering. Het niet melden van die
projecten heeft alles te maken met
vertrouwelijkheid en strikte geheimhouding. Wij voeren heel veel
onderzoeken uit en testen heel veel
producten waarover we contractueel niet
mogen praten. Vandaar dat bij Peutz de
afspraak geldt dat alle offshore projecten
confidentieel zijn, tenzij door de klant
geaccordeerd voor publicatie. Wij gaan
ze niet aan de grote klok hangen. Op de
website worden onze werkzaamheden
veel meer vanuit onze vakgebieden
toegelicht. Lawaaibeheersing, trilling
techniek, en windtunnelonderzoeken.
Communicatief richten wij ons veel
minder op de specifieke doelgroepen
en de individuele spelers. Er zit dus
wel degelijk een idee achter onze
bescheidenheid. Maar wellicht moeten
wij die filosofie aanpassen aan de eisen
van deze moderne tijd met al haar
vormen van sociale media. Ons sterker
profileren door meer openheid te
betrachten zonder dat de opdrachtgever
daar hinder van ondervindt. Zeker als
dat de beslissing om met Peutz in zee
te gaan, positief beïnvloedt. We werken
er trouwens wel degelijk aan: ons juist
verschenen boek ‘Windtechnologie van
Peutz’ is daarvan een voorbeeld, en ook
staan we veel meer op beurzen dan
voorheen om onszelf te laten zien.”
Windtunnel
Op de locatie Mook zijn alle laboratoria
van Peutz gevestigd. Er staat een
akoestisch laboratorium voor alle
mogelijke vormen van geluid- en trilling
onderzoek. En er is een laboratorium
voor bouwfysica voor klimatiseringsvraagstukken, een laboratorium voor
windtechnologie en een laboratorium
voor brandveiligheid, waarvoor op het
terrein momenteel een complete nieuwe
test-site wordt aangelegd. Hier kunnen
straks ook bijzondere offshore-projecten
worden onderzocht. Tevens kan speciale
aandacht worden gegeven aan de
samenhang tussen aspecten als
ontvluchten, brand- en rookcompartimentering, rook- en warmteafvoer
en weerstand tegen brandoverslag.
Peutz is met een eigen windtunnel
zeldzaam, daar waar het onafhankelijke
adviesbureaus in Europa betreft.

Met de windtunnel worden de
windcondities in de onderste laag van de
atmosfeer nagebootst. In de windtunnel
wordt schaalmodelonderzoek uitgevoerd
naar windhinder en windgevaar,
winddrukken en windbelasting alsmede
stoffenverspreiding en luchtkwaliteit.
De windtunnel is een gesloten tunnel
waarin de wind circuleert zonder dat
er lucht in of uit gaat. We spreken van
een ‘gesloten grenslaagtunnel’.
Grote ventilatoren zorgen voor de
luchtstroming in de tunnel en kunnen de
windsnelheid opvoeren tot zo’n honderd
kilometer per uur. De wind stroomt over
een ruwe ondergrond van een tiental
meters (voorland) naar de plek waar de
metingen worden gedaan. De tunnel
heeft daar een doorsnede van ongeveer
drie bij twee meter. In het meetgedeelte
bevindt zich een draaiplateau met een
diameter van ruim twee meter, daarop
staat in geval van de offshore industrie
het model waaraan onderzoek wordt
gedaan. Door het draaiplateau te draaien
verandert de windrichting als het ware;
zo kan de stroming bij verschillende
windrichtingen worden onderzocht.
Aan het begin van de windtunnel van
Peutz staan grote verticale elementen
(zwaarden en kantelen) die een flinke
turbulentie geven en zorgen dat het
bovenin de windtunnel harder waait
dan onderin. Daarna volgt het voorland,
waar de ruwheid van de vloer bepaalt
hoe sterk de wind aan de onderkant
afremt. Met een kale vloer is de
afremming gering, een tapijt of rooster
geeft al een sterkere afremming, en de
grootste afremming geeft een patroon
van blokjes op de vloer. Door zo met
materialen en vormen te variëren kunnen
het windprofiel en de snelheidswisselingen
aangepast worden aan de eisen die
een proef stelt, met als gevolg dat de
aanstromende wind keurig op schaal
aan alle karakteristieken voldoet die ook
in de werkelijkheid gelden. De meeste
eigenschappen van de wind blijven gelijk
op de schaal van het modelonderzoek.
De waarden die de windstatistiek geven,
kunnen dus gewoon in de windtunnel
worden gebruikt, die hoeven niet
aangepast te worden.
Als de wind eenmaal is geschaald, is
het nog een kwestie van het offshore
scheepsmodel op het draaiplateau te
zetten, de verschillende windrichtingen
en snelheden inprogrammeren en waaien
maar. De belangrijkste vraag die daaraan
voorafgaat is: op welke schaal moet het
model worden gebouwd? Het antwoord
is: een zo groot mogelijke. Daarbij geldt
echter wel een aantal beperkingen.
De windtunnel moet ‘open’ blijven;
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De Aegir van Heerema is één van de specialistische schepen waaraan zowel Ulstein Sea of Solutions als Peutz hebben gewerkt (foto: Ulstein Sea of Solutions/Aerolin).

het model mag niet meer dan vijf à tien
procent van de luchtstroom blokkeren en
moet voldoende afstand houden van de
wanden van de tunnel. Gaat het om een
schip of een booreiland, of specifieke
onderdelen daarvan, dan is een grotere
schaal mogelijk, bijvoorbeeld 1:200. Is het
model op de juiste schaal gemaakt, dan
kan het onderzoek beginnen. Zo’n beetje
alles wat zich afspeelt in de onderste laag
van de atmosfeer en waarbij wind een
rol speelt, kan in de windtunnel worden
beproefd. Peutz heeft inmiddels al
een breed scala aan equipment en
constructies onder handen gehad.
Offshore-schepen, pijpenleggers,
helikopterdekken en exhaust-systemen.
Gevaarlijk
Bij helikopterdekken is
windtunnelonderzoek een kwestie
van veiligheid. Booreilanden en
productieplatforms zorgen voor
onvoorspelbare wervelingen die ernstige
hinder kunnen veroorzaken. In de buurt
van een helidek kan dat gevaarlijke
situaties opleveren. Vandaar dat in de
windtunnel turbulentiemetingen worden
uitgevoerd om eventuele onveilige
situaties voor het starten en landen van
helikopters al in het ontwerpstadium te
signaleren. Veiligheid voor alles. Maar er
is meer. Een helikopter is gevoelig voor
temperatuurwisselingen. Als het warm is,
is de luchtdichtheid lager en heeft een
helikopter minder lift en bovendien
minder motorvermogen.
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Een plotselinge stijging van de
temperatuur kan dus uitermate gevaarlijk
zijn, vooral tijdens start en landing. In de
afgelopen jaren zijn meerdere concrete
ongevallen en gevaarlijke situaties met
helikopters voorgekomen op platformen.
Er is dus alle reden om warmtebronnen
vlakbij een helidek in de gaten te
houden. De gassen die vrijkomen bij een
affakkelinstallatie of de uitlaat van een
verbrandingsmotor op een schip kunnen
een temperatuur van vele honderden
graden hebben en mogen onder geen
beding in de buurt van het helidek
komen. Ook de helikopter zelf kan voor
overlast zorgen, bijvoorbeeld als de
uitlaatgassen direct in het
ventilatiesysteem van een booreiland
worden geblazen. In de windtunnel kan
dan een oplossing worden gevonden
door de landingsplek of het
ventilatiesysteem aan te passen.
Kennis
Eén van de Nederlandse bedrijven die
gebruik maakt van de diensten van Peutz
is Ulstein Sea of Solutions. Opgericht in
maart 2001 en sedert maart 2008
onderdeel van de Ulstein Group. Nick
Wessels, marketing & sales manager,
die ook aanwezig is bij dit interview:
“Als onafhankelijke scheepsontwerpers
van complexe innovatieve offshorevaartuigen proberen wij zoveel mogelijk
met Nederlandse partners te werken
om de toegevoegde waarde richting

onze klanten te vergroten. Zeker als het
gaat om kennis-specifieke zaken. Wij zijn
niet op zoek naar een subcontractor die
voor een bepaald bedrag een activiteit
uitvoert. Maar zoeken samenwerkingsverbanden voor de langere termijn.
Ulstein is sterk in conceptueel en basic
design en doet in principe geen
detailontwerp. Ook Marin uit
Wageningen is een partner van ons.
De meeste van onze modeltesten vinden
daar plaats. En het grappige is dat wat
Marin onder water doet, Peutz boven
water doet. Twee jaar geleden heb ik hun
projectmanager offshore, Niels Moonen,
voor de eerste keer ontmoet. Hij bracht
een bezoek aan onze stand op de
Offshore Energy beurs. Tot op dat
moment was Peutz voor mij een
volkomen onbekend fenomeen. Ik was
dan ook verrast te horen dat zij reeds
projecten hadden uitgevoerd voor onder
meer Heerema, Allseas, Shell, Hertel
en Huisman. Plus een aantal
oliemaatschappijen. Het verhaal van
Moonen was indrukwekkend. Vooral
de jarenlange ervaring op het gebied
van windtunneltesten en windkracht
coëfficiënten sprak mij zeer aan en al snel
was mij duidelijk dat de specialiteiten van
Peutz heel goed aansloten op de Ulsteinambitie om ons kennisniveau uit te
breiden met bij voorkeur Nederlandse
partners. Er is in ons eigen land
ontzettend veel kennis aanwezig. Alleen
moeten de juiste partijen elkaar weten te
vinden en willen samenwerken.”

ADVISERING

Regelgeving
Wanneer is Peutz eigenlijk voor de eerste
keer met ‘water’ in aanraking gekomen?
CEO Ferry Koopmans geeft uitleg. “Onze
vakdiscipline akoestiek is op het land
begonnen. In 1954. En eigenlijk is
automatisch het maritieme gedeelte
erbij gekomen. De basiskennis is exact
hetzelfde. Tijdens de wederopbouw
van de vaderlandse vloot na de Tweede
Wereldoorlog werd aanvankelijk vooral
de nadruk gelegd op schepen die zo
hard mogelijk konden varen en zoveel
mogelijk lading konden meenemen.
De hoogte van het geluidsniveau aan
boord speelde geen rol. Ook al was
het schadelijk. Regelgeving daaromtrent
werd pas in de jaren zestig/zeventig
aangescherpt. Wij moesten toen
geluidsniveaus vaststellen en bij
overschrijdingssituaties maatregelen
ontwerpen. Naast schepen gold dit ook
voor accommodatieplatformen en
andersoortige offshore-installaties. En
geleidelijk zijn we overgegaan tot het
actief deelnemen aan maritieme
ontwerpprocessen. Kennis die we
hebben opgedaan bij landprojecten,
gebruiken we ook voor toepassingen op
zee. Die synergie van land naar water
werkt uitstekend.”
Peutz adviseert bedrijven bij de steeds
strenger wordende regelgeving op het
gebied van arbeidsomstandigheden en
veiligheid. De cultuur is aan het
veranderen. Vroeger maakte men zich
nauwelijks druk over het fenomeen
lawaai. Ferry Koopmans: “Lawaai was
inherent aan het varen op een schip of
het werken op een booreiland of
productieplatform. Maar men had het
hier wel over spraakverstaanbaarheid.
En wanneer opvarenden elkaar niet
duidelijk kunnen horen, terwijl het
verstaan van commando’s juist heel
belangrijk is, dan kijk je vanzelf ook
naar de achtergrond van geluidsniveaus.
Als je op een brug staat en je zegt iets
wat op de rest van het schip of platform
onverstaanbaar is, dan is er een
probleem. Peutz ontwerpt en adviseert
over (nood-)omroepinstallaties en
luidsprekersystemen voor aan boord van
schepen en platformen.”
Niels Moonen vult aan: “Lawaai aan
boord van een offshore-eenheid kan
ook leiden tot slaapstoornissen bij
opvarenden. En als bemanningsleden niet
aan hun slaap toekomen en dus minder
productief worden, dan is dat voor de
operator niet leuk. Ook de veiligheid
komt in geding. Men wordt minder alert.
Peutz doet in het akoestisch lab veel
onderzoek aan de trilling- en geluidisolatie van bemanningsverblijven.”

De hoekschoepen
geleiden de wind in
goede banen en
dempen het ventilatorgeluid zodat een schone
en stille luchtstroming in
de windtunnel ontstaat.

Nauwe samenwerking
Ulstein Sea of Solutions is nu op het
punt om direct al bij de start van een
ontwerpproject met Peutz in zee te gaan.
De ontwerper uit Vlaardingen heeft
sedert de kennismaking voor drie
projecten Peutz al ingeschakeld.
Het betrof het optimaliseren van een
DP-systeem en het onderzoeken van
een accommodatie unit op geluid en
trillingen. Wessels: “Wij hebben als het
ware elkaars kennis en kunde verkend.
Als ontwerpbureau hebben wij nu
eenmaal niet alle specialiteiten in huis.
Wij zijn specialist in het ontwikkelen
van specialistische offshoreconstructieschepen, zoals onder meer
de Seven Borealis van Subsea 7, het
211,5 meter lange DP3 schip Aegir
van Heerema, en beide DP3
constructieschepen SapuraKencana 1200
en 3500. In die hoedanigheid zijn wij
sterk praktisch bezig. Onze oplossingen
moeten direct werken. Peutz heeft zich
voor ons ontpopt als een bedrijf met
pragmatische wetenschappers met
dezelfde instelling en flexibiliteit die
Ulstein Sea of Solutions kenmerkt.
Waar wij in eerste instantie naar kijken
is of een eerste ontwerp naar de wens is
van de opdrachtgever voor wat betreft
functionaliteit. Een klant wil 5000 ton
op 40 meter kunnen tillen. Dan is het
aan ons om die wens te vertalen in een
technisch haalbaar ontwerp, dat ook

economisch interessant is (het
conceptontwerp). Vervolgens gaan wij
dat uitwerken in een basic design. En in
beide ontwerpstadia is de brede kennis
en kunde van Peutz van grote
toegevoegde waarde aan onze
dienstverlening. Hun specialisten kunnen
ons reeds in het voortraject wijzen op
bepaalde stappen die genomen moeten
worden. Wij kunnen als Ulstein natuurlijk
wel prachtige schepen ontwerpen, maar
een geloofwaardige uitspraak doen over
bijvoorbeeld hoeveel geluid zo’n schip
onder water produceert of welke
windkrachten er spelen op het schip,
kunnen wij niet. Dat is echt ongelooflijk
moeilijke materie. Peutz heeft die
expertise wel en is tevens in staat om
met doorslaggevende argumenten
een bepaalde keuze of een ontwerp
nader te onderbouwen. Vandaar dat
wij hun dienstverlening als welkome
aanvulling begroeten op die van ons.
Bovendien krijgen wij als Ulstein ook
steeds meer kennis van de disciplines
waarin Peutz uitblinkt. Samen worden
we sterker. Peutz omdat zij veelal met
uitdagende, uiterst innovatieve
ontwerpen te maken krijgt en wij
dankzij die verhoging van ons eigen
kennisniveau. Hierdoor zijn wij in staat
om nog beter en diepgaander over
bepaalde aspecten met onze klanten
te praten. En dat is nu precies die
partnerschap die wij zochten.”
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T O TAA L PA K K E T
Fabricom Oil & Gas per 1 juni van naam veranderd

Verder als Fabricom
Offshore Services

Personeel van Fabricom Offshore Services aan
het werk op de Noordzee (foto: Fabricom).

De ontwikkelingen binnen Fabricom
Oil & Gas waren zodanig dat deze
naam de lading niet helemaal meer
dekt. Dit komt door de expansie
van activiteiten richting de offshore
windenergie. Verder wordt eraan
gewerkt om het toch al brede
servicepakket uit te breiden met
engineering activiteiten. Fabricom,
met vestigingen in Den Helder en
Moerdijk, heeft zich altijd
gepresenteerd als partner voor
de olie - en gasindustrie op het
gebied van operations, maintenance,
services en projects, maar wil haar
klanten nu ook als enige in
Nederland een totaalpakket aan
technische diensten kunnen bieden.
Reden voor Offshore Visie om in
Den Helder met een aantal
bedrijfsmanagers te gaan praten.
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Over de naamswijziging zegt marketing
en communications manager Sjef
Jongmans: “Wij voorzien dat onze markt
zeker in de nabije toekomst niet enkel
en alleen de olie- en gasindustrie zal
bestrijken. Om deze reden richten wij
ons nu ook op de renewable markt,
waaronder offshorewind,
getijdenstromen en dergelijke.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met onze zusterorganisatie in België,
die in haar vestiging in Hoboken bij
Antwerpen zogeheten Offshore
High Voltage Substations
(transformatorplatforms) bouwt voor de
windenergiesector. Wij merken dat in
deze markt verder wordt gekeken dan
alleen bouwen en installeren. Na de
inbedrijfstelling volgt ook operations en
maintenance. En dat zijn nu precies de
specialismen die bij ons in Den Helder
zitten. Op het gebied van zowel
operations en maintenance als services
en projects hebben wij de afgelopen
decennia op de Noordzee een schat aan
kennis en ervaring opgedaan. Bijna alle in
de Nederlandse sector van de Noordzee
werkzame operators doen al jaren zaken
met ons. De operations, maintenance en
services activiteiten worden geheel vanuit
onze op Den Helder Airport gevestigde
kantoororganisatie aangestuurd. Dit is
een soort continu proces. De vestiging in
Moerdijk is vooral gespecialiseerd in het

uitvoeren van projectmatig werk, zowel
onshore als offshore.”
Over de uitbreiding van het servicepakket
met engineering activiteiten zegt Sjef
Jongmans: “Dit specialistische werk
wordt al jaren door ons zusterorganisatie
in Newcastle upon Tyne ten behoeve van
de Britse olie- en gasindustrie uitgevoerd.
Deze in brownfield engineering
gespecialiseerde organisatie draagt
dezelfde naam als die wij vanaf 1 juni
zijn gaan voeren. En met een stukje
hulp en ondersteuning vanuit Engeland
denken wij dit specialisme ook in onze
organisatie in Nederland te kunnen
integreren.”
Bij Fabricom Offshore Services in Den
Helder werken 320 mensen, waarvan
veertig op kantoor, enkele tientallen in
teams op de kantoren van diverse
operators en de overigen offshore.
Goede reputatie
Fabricom Offshore Services is een radertje
in het grote Franse GDF SUEZ concern.
Matthijs Marcus, manager operations &
maintenance legt uit dat de roots van
het bedrijf zijn terug te leiden tot 1945.
“Ons bedrijf is ontstaan uit de in 1945
opgerichte elektrotechnische
onderneming Tot + Beers. In die tijd was
het bedrijf met name actief in de utiliteit
en industrie. In 1970 volgde de start in
de toen sterk opkomende offshoreindustrie. Het bedrijf zag kans om de
daaropvolgende jaren een goede
reputatie op te bouwen met het op
nieuwe offshore-platformen aanleggen
van elektrotechnische- en meet &
regelsystemen. In 2000 werd het bedrijf
overgenomen door de Fabricom Group,
die de naam wijzigde in Fabricom Oil &
Gas. Verder werd in 2007 nog Genius
Vos uit IJmuiden overgenomen. Dankzij
deze overnames kunnen we ons nu in de
markt onderscheiden. Naast constructie
en modificatie hebben we ons verder
ontwikkeld in operations, maintenance
en services, zowel E&I als mechanisch.
En dit laatste is binnen Fabricom Offshore
Services mijn verantwoordelijkheid.”
Met gepaste trots toont Matthijs Marcus
een lijst met referenties, waarop
klinkende namen staan als Total E&P
Nederland, GDF SUEZ E&P Nederland,
Wintershall Noordzee, Centrica Energy,
Dana Petroleum en TAQA Energy. Voor
deze maatschappijen is al jarenlang een
groot aantal specialistische

T O TAA L PA K K E T

In piekperiodes moeten we 250 van onze
mensen tegelijk inzetten. Aan dit project
worden heel hoge technische en vooral
reinheidseisen gesteld. En we hebben te
maken met een krappe deadline, want
eind dit jaar moet alles klaar zijn.” Op dit
moment wordt verder ook gewerkt aan
een waterinjectieproject op het F15A
platform van Total. “We zitten nu in de
fase dat wij een constructability review
uitvoeren om te kunnen kijken of
hetgeen de engineers hebben bedacht
ook in de praktijk uitvoerbaar is.”
In aantocht is verder nog een project voor
Wintershall. Hiervoor moet een bestaand
hefplatform dat is gebruikt voor de
productie van gas vanuit het Q1 blok
naar een andere locatie worden verplaatst.

Installatie door Fabricom van een module op het K5A platform van Total (foto: Fabricom).

werkzaamheden uitgevoerd. “Alleen al
ten aanzien van offshore maintenance
draaien wij voor deze operators per jaar
in totaal 450.000 manuren. Onze oudste
klant is GDF SUEZ. Voor dit bedrijf
werken we al vanaf 1985, toen het nog
Placid International Oil Ltd heette. En in
2001 hebben we met Total een heel
groot contract kunnen sluiten. Vanaf die
tijd verzorgen we op alle platformen
van deze maatschappij in de Nederlandse
sector van de Noordzee het
onderhoudswerk op zowel mechanisch
als elektrotechnisch gebied. Daarnaast
nemen we ook onshore het nodige
supportwerk voor onze rekening. In
totaal zitten 100 van onze mensen op
deze projecten, waarvan de meesten
offshore plus circa twintig op kantoor.”
Volgens Marcus is in de markt sprake
van een trend dat operators en
servicebedrijven partnerships aangaan.
“We merken dat we steeds meer naar
elkaar toe groeien en in elkaars
organisatie kunnen kijken. Er is heel
veel openheid en transparantie. Al jaren
gebruiken we onze slogan ‘A solid
partner in a fluid world’. Zelf vind ik deze
heel typerend voor ons bedrijf en ik ben
dan ook van mening dat we hier nog
steeds voor staan.”
Bijzonder
Als business unit manager projects Wim
Tange aanschuift, gaat het al snel over
bijzondere projecten die zijn uitgevoerd
of die nog moeten worden gedaan.
“Voor Total hebben we een interessant
project uitgevoerd op het K6CC platform
in de Nederlandse sector van de
Noordzee. Het ging hier om het
installeren van een aantal nieuwe

modulaire units op een bestaand
platform. Dit was nodig om de gasdruk
voor de compressoren te verhogen.
Een typisch staaltje brownfield
modificatiewerk. Een aantal van deze
modules hebben we ook zelf geleverd.
Op het platform hebben we al het
installatie- en aansluitwerk, zowel E&I
als piping, structural en mechanical,
zelf uitgevoerd. In piekperiodes waren
er van ons zo’n 40 tot 45 mensen
tegelijk aan het werk.”
In januari 2011 ging in het Nederlandse
P11b veld op het De Ruyter platform
van Dana Petroleum het Medway project
van start. “Dit project omvatte het in
productie nemen van twee nieuwe
olie- en gasvelden die op korte afstand
van het De Ruyter platform lagen.
De productie van die velden moest
worden geïntegreerd in het bestaande
productieproces op het platform.
Een multidisciplinair projectteam van
ons bedrijf voerde al het benodigde
installatie-, aansluit- en leidingwerk uit
terwijl het platform al die tijd gewoon in
werking bleef. Alles moest wel in een
heel beperkte tijd worden gedaan,
waarbij het lassen onder overdruk in
habitats plaatsvond. Zo’n twintig mensen
van ons bedrijf hielden zich hiermee
bezig. Het project kon vorig jaar oktober
met succes worden afgerond.”
Een bijzonder project dat net van start
is gegaan, is het Bergermeer Gasopslag
project van TAQA. Wim Tange:
“Voor de compressieplant in de
Boekelermeer bij Alkmaar verzorgen wij
al het mechanische werk. Hierin gaan
voor ons zo’n 200.000 manuren zitten.
Dit is een echt greenfield project.

Ontzorgen
Commercieel manager Rob Vlendré blikt
op zijn beurt terug op de zogeheten rugzakc.q. hang-off module die in 2009 voor
Total offshore is geïnstalleerd. “Ook bij
dit project zijn we gestart met een
constructability review. Hierin konden we
onze specifieke kennis inbrengen van het
fabricage-, transport- en installatiewerk
plus van de klantspecifieke voorschriften.
Hierdoor waren we in staat om een
multidisciplinair projectteam in te zetten,
waarmee een project optimaal
gerealiseerd en de klant voor een groot
deel ontzorgd kon worden. Bij het
Medway project was dit overigens ook
het geval.”
Wat de activiteiten in de offshore
windenergiesector betreft, worden
verschillende sporen gevolgd.
In het verlengde van de nieuwbouwactiviteiten van de zusterorganisatie in
België worden operations en
maintenance activiteiten aangeboden.
Rob Vlendré vervolgt: “Wij richten ons
ook op de problemen waar men in de
windenergiesector tegenaan loopt.
Wij hebben daar veelal wel een oplossing
voor, omdat we die problemen al
eerder in de olie- en gasindustrie zijn
tegengekomen. En we kunnen een rol
spelen bij de commissioning. Hierbij
focussen we ons op het aansluiten van
de infield kabels en hoogspanningskabels
van windturbineparken.”
Sjef Jongmans zegt nog tot besluit:
“Gezien de ontwikkelingen in deze
sector zijn wij binnen onze organisatie
dan ook bezig om een aparte business
unit op te zetten die zich voornamelijk op
offshorewind activiteiten zal gaan richten.”
Naast Nederland en België is Fabricom
ook vanuit Engeland en Noorwegen
actief in de olie- & gas- en renewable
industrie op de Noordzee. Dit alles biedt
werk aan ruim 3.000 mensen.
3 / 2013

O F F S H O RE V I S IE

41

CONVERSION
Alewijnse expects more contracts

Completion of electrical
conversion of Atlantic
Amsterdam

The Atlantic Amsterdam.

Alewijnse Marine Systems has successfully completed the electrical conversion of the jack-up rig
Atlantic Amsterdam. The Atlantic Amsterdam has spent the last nine months at Damen Shiprepair
Vlissingen being converted from a drilling rig to offshore hotel accommodation by Nordica
Offshore. Alewijnse was responsible for the supply, installation, integration and commissioning
of a number of critical electrical systems.
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'This is a project to be proud of.'
- Huib Tieman, Project Manager

Alewijnse worked on a number of important systems on the platform.

The Atlantic Amsterdam, formerly called
Shelf Explorer, is owned by Atlantic
Amsterdam Pte Ltd. of Singapore,
a subsidiary of Ezion Holdings Ltd.
Lead contractor Nordica Offshore chose
Alewijnse Marine Systems, which has a
permanent representation at Damen
Shiprepair Vlissingen, for the electrical
conversion of a number of important
systems. The electrical refit of the
Atlantic Amsterdam further reinforces
the position that Alewijnse has developed
in the offshore refit and retrofit market
and demonstrates the wide range of skills
and capabilities that the company can
bring to projects of this complexity.
Similar project
In 2011 Alewijnse successfully delivered
the electrical installation of a similar
project, the Atlantic Labrador, also
at Damen Shiprepair Vlissingen.
The electrical conversion of sister
platform Atlantic London is in its
final stages at ASL Shipyard in Batam,
Indonesia.
Alewijnse expects more contracts to be
awarded in the near future for the
conversion of oil rigs to offshore hotels

following the introduction of new safety
regulations requiring that offshore
workers be allowed on production
platforms only during working hours.
World-class partner
Leif-Erik Hvide, COO of Nordica Offshore
said: “Alewijnse has been a world-class
partner in the conversion of the Atlantic
Amsterdam as well as her sister vessels,
Atlantic Labrador and Atlantic London.
Alewijnse’s meticulous attention to
detail, top-quality products and excellent
personnel have helped to make these
conversion projects a resounding success.”
Alewijnse project manager Huib Tieman
was delighted with the outcome of
the Atlantic Amsterdam conversion:
“This is a project to be proud of.
Our dedicated team worked hard to
deliver a first class service within a
demanding time frame and co-operation
with the other contractors working on
the rig was excellent.” In its role in the
conversions, Alewijnse worked on a
number of important systems on each
rig. These included the conversion and
engineering of several 600/440/220V
electrical distribution systems, along

with the installation of an emergency
shutdown (ESD) system.
Other installations included a completely
new alarm system, back-up UPS facilities,
a convertor with distribution panel for
the new welding shop, life boat davits,
deck and emergency lighting and various
systems for the machinery deck. As
well as those, a new jack-up alarm and
monitoring system was installed to give
a clear overview of the operational status
of the motors, overloads and breakers.
Alewijnse also delivered and installed
a number of new electrical infrastructure
components including the panels and
transformers for a range of new
equipment that includes boilers, HVAC,
galley and laundry facilities, lighting
distribution with emergency supply
and sewage plants.
The Atlantic Amsterdam project
was supervised by Alewijnse Marine
Rotterdam and Alewijnse Marine Galati,
subsidiaries of Alewijnse Marine Systems.
The new offshore hotel accommodation
will be deployed by Maersk Oil in the
North Sea off Denmark.
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O F F S H O RE V I S IE

43

HOLLAND OFFSHORE
Met beursorganisator Alexander Bitter terug in de tijd

‘Persoonlijk contact met
exposanten was voor mij
enorm belangrijk’
Voor de jongeren onder de OV-lezers
zal de markante figuur Alexander
Bitter een grote onbekende zijn.
Begrijpelijk, want de voormalige
project manager van de RAI
Amsterdam is inmiddels 68 jaar en al
weer sedert 1996 uit het offshorebeeld verdwenen. In 1984 startte hij
met de organisatie van de Holland
Offshore beurs, die helaas na een
decennium geen levensvatbaarheid
meer bleek te hebben. Opvallend
genoeg zijn er nog altijd mensen uit
die periode die aan de redactie van
Offshore Visie vragen of wij weten
waar Alexander tegenwoordig
woont. Het kostte enige moeite en
speurwerk maar mede dankzij de
hulp van Govert Coers van BSM
Valves kwam er een verlossend
telefoonnummer boven tafel. Bitter
is ‘still going strong’ en samen met
zijn vrouw Ria, die ook bij de RAI
werkte, woont hij sedert een half
jaar in Vreeswijk. Aan het water met
uitzicht op het Merwedekanaal. Het
bloed kruipt waar het niet gaan kan.
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Een afspraak was snel gemaakt. Medio
juni kwam de voormalige Holland
Offshore organisator met zijn hier en
daar ingedeukte auto naar IJmuiden
(“Ria en ik crossen heel Europa door en
dat laat wel eens zijn sporen achter”).
Het werd een gezellig weerzien met een
nog immer super enthousiaste Bitter, die
met veel plezier terugkijkt op de tien jaar
dat hij Holland Offshore heeft mogen
organiseren, maar tegelijkertijd ook bitter
gestemd is over het uiteindelijke lot van
de beurs. “Tijdens mijn RAI-periode heb
ik in totaal 18 beurzen opgezet en
georganiseerd en eigenlijk is Holland
Offshore de enige beurs die vroegtijdig
is opgehouden te bestaan.” Hij heeft
daar nog immer een nare smaak van in
zijn mond, maar gedane zaken nemen
nu eenmaal geen keer.
Speerpunt
Holland Offshore gooide voor de
eerste keer de loopplank uit in 1984.
Onbevangen en ongecompliceerd als hij
is, ging Alexander Bitter aan de slag.
Hij slaagde erin om 260 grotendeels
Nederlandse deelnemers vast te leggen,
maar hij kon niet voorkomen dat er in
die tijd heel veel over de première werd
gediscussieerd. Slaat de beurs wel of niet
aan? Komen er buitenlandse offshoreprominenten op bezoek of wordt het
slechts een kruisbestuiving op nationaal
niveau? Het was gissen maar Alexander
Bitter was op dat moment overtuigd van
het succes.
“We hadden de steun van de IRO, de
AYOP en het ministerie van Economische
Zaken. Omdat offshore in die tijd een
speerpunt-industrie was, regelde EZ
verschillende buitenlandse delegaties
om naar Holland Offshore te komen.
Ik herinner me nog dat wij in 1984
handelsmissies hadden uit Aberdeen,
Newcastle en Canada.”
Zwoegen
Het idee om in Nederland een offshorevakbeurs te organiseren kreeg feitelijk
zijn beslag op de Offshore Europe 1983
in Aberdeen. En wel op de AYOP-stand
waarvan op dat moment Wouter Bongers (=)
de voorzitter was. Men wilde op zo kort
mogelijke termijn in Nederland, in casu
Amsterdam, een tweejaarlijkse offshorebeurs.
Wel moest er eerst nog een hobbel
genomen worden in Groningen, waar
de Noordelijke On- en Offshore dagen
reeds werden georganiseerd. Daar werd
het ‘Amsterdamse’ idee niet met veel
gejuich ontvangen. Spoedoverleg met
onder meer de Gasunie resulteerde in
een soort convenant tussen Amsterdam

Middelpunt van elke Holland Offshore was in opdracht van de RAI nagebouwd booreiland.
De aantrekkingskracht van deze ‘piece de resistance’ zat vooral in het gegeven dat het
hier het enige booreiland ter wereld betrof waar drank geschonken werd.

en Groningen en Holland Offshore
was officieel geboren. “Het was dus
de industrie zelf die met het verzoek
was gekomen om de Holland Offshore
te organiseren. In tien maanden tijd
hebben we de beurs toen opgezet,”
herinnert Bitter zich nog heel goed.
“Een ontzettend zware klus, want
vooral de grote operators bleken
bepaald geen behoefte te hebben
aan een nationale beurs. Zij stonden
al op de OTC in Houston, of op de
beurzen in Aberdeen of Stavanger."
"Wel bleek overduidelijk dat de
middelgrote en kleine toeleveranciers
grote interesse hadden. Dat gegeven
was voor ons aanleiding om van de
eerste Holland Offshore een low-budget
show te maken, met kleine informatiestandjes. Het was zwoegen geblazen,
maar ik kijk nog altijd met heel veel
plezier terug op die beginperiode.
En wat we niet moeten vergeten:
260 deelnemers voor een eerste
show was in principe natuurlijk
een fantastisch resultaat.”
Ups-and-downs
De tweede editie van Holland Offshore
bleek achteraf gezien de grootste ooit.
De beurs trok 400 deelnemers en had
een bruto-oppervlakte van 22.000 m2.
En dat juist in een periode dat de
mondiale offshore-activiteiten
stagneerden. In een persmeeting
voorafgaand aan de beurs stak Alexander

Bitter zijn vreugde bepaald niet onder
stoelen of banken. De offshore-industrie
was booming en Holland Offshore was
booming. “We scoorden ruim honderd
deelnemers meer dan in 1984. Dat kwam
vooral omdat Nederlandse
toeleveringsbedrijven binnen de
internationale offshore-markt veel meer
aan betekenis begonnen te winnen.
We hadden zelfs landeninzendingen
uit Engeland, Noorwegen en Amerika."
"Daarnaast was er ook een ijzersterk
conferentieprogramma met bekende
binnen- en buitenlandse sprekers.”
Alexander Bitter was in 1986 zo’n beetje
de gelukkigste man in Nederland. Hij had
nooit gedacht dat Holland Offshore zo’n
omvang zou krijgen en in de flow van
het succes voorspelde hij de vakbeurs
een veelbelovende toekomst toe.
Helaas bleek dit twee jaar later totaal
anders. Vanwege de geringe
investeringsbereidheid van de industrie
incasseerde ook Holland Offshore een
enorme oliedreun. Slechts tweehonderd
exposanten meldden zich aan voor de
’88 editie, maar Bitter bleef optimistisch.
Reden daarvoor was dat grootheden
als Heerema en Grootint hadden besloten
wel mee te doen aan de beurs. Hun
deelname zou stellig prestige-verhogend
werken, was zijn overtuiging. Helaas
bleef dit effect in de keiharde praktijk uit.
Holland Offshore 1990 telde met veel
pijn en moeite net iets meer exposanten
3 / 2013
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'Offshore-mensen zijn
heel enthousiaste
mensen. Met een
onstuitbare liefde voor
hun vak. In het begin
sleepten ze mij overal
mee naartoe. Voordat
ik het wist zat ik in een
heli op weg naar een
productieplatform.'
- Alexander Bitter

dan in 1988, maar het was duidelijk
dat het evenement een turbulente
ontwikkeling kende. Na een euforisch
begin aanvang tachtiger jaren, waarin
de spreekwoordelijke bomen voor de
offshore-sector tot hemelse hoogten
leken te reiken, kwam de branche als
gevolg van de sterk dalende olieprijzen
in een neerwaartse spiraal terecht.
Een kentering die ook aan Holland
Offshore niet voorbij ging. In 1992 telde
de beurs nog 235 deelnemers. Bitter:
“We zijn toen samengegaan met de
Petrotoch in een poging om upstream
naast downstream te presenteren.
Maar het was toen al duidelijk dat de
swung die je nodig hebt om een beurs
succesvol te verlopen, tanende was."
"Een dieptepunt voor mij was het aantal
deelnemers 1994. Slechts 150. Op zo’n
moment doe je er als organisatie goed aan
om te zeggen: we houden ermee op.”
Na afloop van de 1994 editie is
Alexander Bitter voor de RAI naar Londen
vertrokken. Hij ging zich bezig houden
met de organisatie van de Gastechvakbeurs. In 1993 kreeg Bitter met een
stevige tegenslag te maken. Na een
beurs in Vietnam keerde hij met TBC
weer richting Nederland. Een lange en
zware herstelperiode volgde. Maar
eenmaal weer arbeidsgeschikt bleek
de normaal zo enthousiaste
46
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beursorganisator toch fysieke problemen
te hebben om weer volledig aan
het arbeidsproces deel te nemen.
Het gaat nu gelukkig weer stukken beter
met hem (maakt u zich vooral geen
zorgen), maar destijds had Alexander
Bitter moeite om zijn werkgeest terug te
vinden en om zich opnieuw, onder de
beste omstandigheden, in het
beroepsleven te integreren.
“Heel jammer, want het beroep van
beursorganisator is het mooiste beroep
ter wereld,” stelt Alexander Bitter tot
slot. In 1996 verliet hij officieel de RAI.
Acht jaar later gevolgd door zijn
echtgenote Ria.
“Omdat wij nauwelijks een sociaal leven
hadden gehad, zijn we begonnen dat
eerst helemaal opnieuw op te bouwen.
En dat is buitengewoon goed gelukt.
Het is een heel vreemde gewaarwording
om thuis te zitten en dan te ontdekken
dat je eigenlijk geen vrienden hebt.
Zakelijk had ik een enorm netwerk om
me heen opgebouwd, maar echte
vrienden had ik niet.”
Met zijn echtgenote Ria, met wie hij in
1989 in het huwelijk trad, reist Alexander
Bitter nu de gehele wereld rond.
Dan zitten ze een maandje hier en
dan een maandje daar. Zij doen nu,
waarvoor ze vroeger geen tijd hadden.
Het is hen gegund!

Offshore Energy
Alexander Bitter vindt het sterk dat
Navingo uit Rotterdam er inmiddels
in geslaagd is om toch weer een
succesvolle offshore-beurs in Nederland
op te zetten. En dat nog wel in het
gebouw waar hij vijfentwintig jaar heeft
gewerkt. Naar zijn mening zal Offshore
Energy altijd hoofdzakelijk regionaal
blijven. Stanvanger zal altijd blijven
bestaan en Aberdeen is inmiddels zo
established dat deze beurs haar
bestaansrecht zal blijven opeisen.
“Maar als de mensen van Navingo alert,
actief en driftig bezig blijven en de
goede reputatie die zij reeds hebben
neergezet, verder kunne uitbouwen,
dan geloof ik zeker in hun succes. Zeker
als ze daarbij ook gesteund worden
door de juiste vakbladen. Ik zou ze wel
adviseren om toch vooral de nadruk te
blijven leggen op het aangaan en
onderhouden van persoonlijk contact
met exposanten. Ik ben een enorm
voorstander van persoonlijke contacten.
Het is van levensbelang voor elke beursorganisator. Ik geloof niet in het sturen
van een mailtje met het verzoek om
deel te nemen. Ik heb altijd getracht
beurzen een gezicht te geven. Zeker
met betrekking tot het binnenhalen van
landenpaviljoens kan een persoonlijke
band doorslaggevend zijn.”

o n s t r e am

IHC Winches
presenteert
IDsis
IHC Winches heeft op 20 maart
officieel IDsis, haar 50 tons tractielier
met kunststof kabel gepresenteerd aan
de Nederlandse en Belgische offshore
markt. Een grote groep genodigden
uit de offshore industrie reageerde
enthousiast op de presentatie van
het prototype en de resultaten van
de eerste testen.
IDsis staat voor IHC Deep-sea
installation system en is een speciaal
ontwikkeld liersysteem om de
beperkingen van normale staalkabel
en conventionele synthetische kabels
weg te nemen.
Staal is duurzaam maar zwaar, hetgeen
het gebruik op grote waterdiepte
beperkt. Synthetische kabels zijn licht
in gewicht, maar zijn door hun
temperatuur- en slijtagegevoeligheid
niet geschikt voor gebruik op grote
liersystemen. IDsis is ontworpen
voor diepzee-activiteiten, zoals
diepzeeinstallatie, ‘abandonment
and recovery’ (A&R) en offshore
mijnbouwprojecten.
De ontwikkeling van IDsis heeft
geresulteerd in de combinatie van een
speciale tractielier, die de slijtage van
de composiet kabel beperkt, en een
haspellier voor de opslag van grote
hoeveelheid kunststof kabel. Beide
lieren worden gecombineerd met
een compensator voor een veilige en
betrouwbare offshore werkomgeving.
Na de reeds succesvol afgeronde
Factory Acceptance Test zal het nieuwe
diepzee-installatie systeem later dit jaar
onder normale werkomstandigheden
getest worden op de Noordzee.
Dit zal in samenwerking met Seaway
Heavy Lifting plaatsvinden op een
van hun offshore schepen.
Het Nederlandse Maritieme Innovatie
Programma (MIP) heeft de ontwikkeling
van de IDsis mede mogelijk gemaakt.
IHC Winches voert dit R&D project uit
in samenwerking met Bexco, Seaway
Heavy Lifting en Reden. Deze bedrijven
vormen een sterke combinatie van
verschillende expertises op het gebied
van liersystemen, kunststof kabel,
kabelconstructie, operationele
offshore kennis, modellering,
simulatie en wetgeving.

Aasta Hansteen Living Quarter
Hertel Offshore have signed a € 70 million contract with Hyundai Heavy Industries
for the engineering, design and construction (EPC) of the new accommodation for
Statoil’s Aasta Hansteen platform. This is another big Norwegian contract for Hertel
Offshore and follows on from the award for Statoil’s Valemon Living Quarter (LQ)
project in 2011 and the Shell Norge Draugen Additional Living Quarter project in
2012, both currently under construction in the Rotterdam facility. The project is on
a lump sum EPC basis and will draw on the in-house capabilities of Hertel Offshore.
Work has already started and delivery is scheduled for April 2015. Design will
be based on the stringent Norsok standards and Statoil requirements. Several
Hertel innovations will be used including prefab cabins to facilitate an efficient
construction process.
Peter van Aken, Managing Director said: "We are very proud to work alongside
Hyundai Heavy Industries and it is a privilege to build such a state of the art LQ.
This project will also further strengthen Hertel’s presence on the Norwegian
Continental Shelf."
The Aasta Hansteen Living Quarter will be made of steel and will accommodate
108 persons. The five storey building weighs approx. 2,600 tonnes and will be fully
equipped with everything required for offshore operations, such as galley,
recreational area, medical room, control room and heli deck.

WWW.OFFSHOREVISIE.NL
Succesvolle boring naar aardgas op zee
NAM heeft met succes een nieuw, tot nu toe onbenut, gedeelte van een bestaand
gasveld aangeboord vanaf haar productieplatform K83 in de Noordzee. Een mooi
succes, zeker omdat er een aantal nieuwe werkwijzen succesvol zijn toegepast.
Naar schatting zit er 400 miljoen m3 aardgas in dit deel van het reservoir.
De put, met een diepte van ongeveer 3 kilometer, werd geboord in 2012.
De daadwerkelijke gasproductie is eind maart 2013 gestart.
De nieuwe geboorde put, K08-FA-308 geheten, is aangesloten op het bestaande
K83 platform vanwaar al sinds de jaren 80 aardgas wordt gewonnen. Op het
platform is een nieuw type installatie geplaatst, een zogeheten Koss-skid. Dit is
een gestandaardiseerd type installatie waarmee de productie uit de put wordt
aangestuurd. Vervolgens stroomt het hoogcalorische gas via bestaande pijpleidingen
naar het K14 platform waar behandeling plaatsvindt voordat het gas naar de NAM
installaties in Den Helder wordt getransporteerd. Tijdens de ingebruikname van de
put is het gelukt om de aansluiting te realiseren zonder gas te hoeven affakkelen.
De boring is uitgevoerd met de SWIFT10. Dit platform is op verzoek van NAM
speciaal ontworpen om de zogeheten kleine velden in het Zuidelijke deel van de
Noordzee zo optimaal en efficiënt mogelijk te ontginnen. Er zijn minder mensen
nodig op het platform, veel processen zijn geautomatiseerd en de capaciteit van
het platform is afgestemd op de eigenschappen van dit deel van de Noordzee.
Het platform is in mei 2011 in gebruik genomen en heeft sindsdien een breed
scala aan werkzaamheden uitgevoerd.
Dankzij het toepassen van bovengenoemde technieken en processen, het slim
gebruik maken van bestaande infrastructuur en kostenbesparingen kan NAM
steeds kleinere gasvoorkomens economisch verantwoord in gebruik nemen.
Op deze manier worden de Nederlandse bodemschatten optimaal benut en
draagt NAM bij aan de ambitie van de Nederlandse overheid om zoveel mogelijk
gas uit zogeheten ‘kleine gasvelden’ te exploiteren.
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Fluidtechniek, Hydrauliek,
Elektronica en Service. Wereldwijd.

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

Met meer dan 7000 medewerkers, 45 buitenlandse vestigingen
en meer dan 500 verkoop- en servicepartners is HYDAC
wereldwijd een betrouwbaar partner.
Ons leveringsprogramma omvat hydraulische accumulatoren,
ﬂuid ﬁlters, procesﬁlters, koelers, elektro-hydraulische
besturingen, industriële ventielen, sensoren voor druk,
meet - en magneettechniek, cilinders, pompen,
bevestigingstechniek, armaturen, condition monitoring en
zoveel meer.
Wij projecteren en leveren sleutelklare hydraulische besturingen
aandrijvingsystemen inclusief elektronische besturingen voor
regelingen voor mobiele en stationaire machines en installaties
voor de meest verschillende branches.

Experienced in the specific challenges of constructing, transporting,
installing and maintaining offshore structures, facilities and commodities,
INTRAMAR is ideally placed to provide tailored packages for individuals,
agencies and global companies in the offshore energy arena.
From our base in the North Sea port of Den Helder, INTRAMAR's
experienced team of insurance experts provides contractors, suppliers
and service companies with bespoke policies, professional help, long-term
support and invaluable peace of mind. We work together with the offshore
energy industry and first class securities across Western Europe to
develop innovative insurance solutions customized to suit the risks and
contractual liabilities of contractors, sub-contractors and suppliers.

HYDAC B.V.
Vossenbeemd 109
5705 CL Helmond
Tel:
+31 - 4 92 - 59 74 70
Fax:
+31 - 4 92 - 59 74 80
Email: nl-marketing@hydac.com
Internet: www.hydac.com

Het Nieuwe Diep 34 A8, 1781AD Den Helder, The Netherlands

Tel: +31 223 61 22 22 • Email: info@intramar.nl
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VSMC tekent twee
contracten
VSMC heeft twee contracten getekend
voor het installeren en begraven van
de export kabels voor de offshore
windparken Westermost Rough (ENG)
en Humber Gateway (ENG). VSMC
voert de projecten uit in samenwerking
met Boskalis Offshore. Met deze
opdrachten verstevigt VSMC haar
positie in het installeren en begraven
van elektriciteitskabels in en naar
offshore windparken.
In opdracht van het Deense DONG
Energy start VSMC begin 2014 met
de installatie en het begraven van de
circa 11 kilometer lange exportkabel
aan de oostkust van Engeland, ter
hoogte van Hull. De kabel
transporteert de door het 210 MW
offshore windpark opgewekte
elektriciteit naar het vasteland.

Multi-million dollar agreement
Shell International Exploration and Production has selected CHC Helicopter, the
world’s leading offshore helicopter services provider, for a five-year, multi-million
dollar contract to support Shell‘s deep-water exploration activities off the coast
of Sub-Saharan Africa. The agreement, which comes with five, one-year options,
will dedicate two Eurocopter Super Puma L2 aircraft to helicopter transportation
services and emergency medical evacuation capabilities in support of Shell’s Noble
Globetrotter II Deepwater drillship’s multi-country operations. Delivery of those
services begins from July 2013.
CHC has provided services in 19 different African countries for a diverse mix of
customers, including oil and gas operators and the United Nations. The company
operates both AgustaWestland 139 and Sikorsky 76 aircraft for ongoing rig support
across multiple drilling programs.
Chris Krajewski, CHC’s regional director for Africa and Euro-Asia, said his company
has unmatched knowledge and operational experience in supporting such complex
multi-country projects. “We support customers in challenging oil and gas territories
around the world, including in recent projects for EHL, Petrobras and British Gas
throughout East and West Africa. This contract reflects CHC’s ability and our
commitment to customers, as we help them safely go further and do more in
Africa and around the world.”

Niet ver daar vandaan wordt het
offshore windpark Humber Gateway
gebouwd, op 8 kilometer afstand
van de kust, ter hoogte van Grimsby.
In het park worden 70 windturbines
geplaatst met een totale capaciteit
van 288 MW. VSMC kreeg van E.on
een opdracht voor de voorbereiding
van de zeebodem, het transport en
de installatie van twee exportkabels.
De uitvoering van het project start
3e kwartaal 2013.

www.offshorevisie.nl

CHC operates both AgustaWestland 139 and Sikorsky 76 aircraft
for ongoing rig support across multiple drilling programs.

Star kondigt de acquisitie aan van Steven Parc
Star Group heeft medio juni 100% van de aandelen overgenomen in technisch projectbureau Steven Parc Technische Specialisten.
Steven Parc, opgericht in 2002, biedt hooggekwalificeerde oplossingen op basis van technische kennis binnen de Oil, Gas, Power
en gerelateerde industrieën. Klanten van Steven Parc zijn de top 100 ondernemingen in de procesindustrie en energiesector.
Het projectbureau is actief in Nederland en België en heeft haar hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel.
Francois Claeijs, oprichter en CEO van Star: “Deze overname is in lijn met onze strategie om de beste professionals aan de beste
projecten te verbinden. Door deze overname zijn wij in onze thuismarkt, het Noordzeegebied, met dagelijks 1.200 actieve
professionals verreweg de grootste aanbieder in technische projectsupport binnen up- mid- en downstream in de Oil, Gas, Power
en gerelateerde industrieën. Hiermee kunnen wij zowel onze klanten als technische specialisten nog breder en beter bedienen.
We zijn ervan overtuigd dat het huidige sterke team van Steven Parc zich onder de vleugels van Star nog verder kan ontwikkelen.
Naast onze internationale groeiambities in Duitsland, zien wij in Steven Parc een goede partner om ook onze activiteiten in de
Benelux een impuls te geven. We zijn dan ook zeer verheugd om deze acquisitie, die mede mogelijk is gemaakt door de actieve
steun van onze aandeelhouder Parcom Capital, te kunnen aankondigen."
Steven Parc realiseerde in 2012 een omzet van € 17 miljoen. Over 2012 bedroeg de omzet van Star € 94 miljoen.
De verwachte omzet van Star inclusief Steven Parc voor 2013 bedraagt ruim € 125 miljoen.
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G E T I J D E N C E N T RA L E
Offshoretechniek bewijst zijn waarde in getijdencentrale Bluewater

Tegen de stroom in
durven denken

Het Hoofddorpse offshorebedrijf Bluewater Energy Services is bekend van zijn FPSO’s en SPM-systemen. Maar sinds
kort kennen de offshore-activiteiten van Bluewater een groene spin-off die in ‘The new energy department’ is
ondergebracht. Allard van Hoeken spreekt over getijdenenergie.

Bluewater werd in 1978 opgericht en in
1993 overgenomen door Hugo Heerema.
Destijds een klein bedrijf met 38 man, nu
internationaal actief met ruim 1.000 man
op de loonlijst. Offshore is altijd de core
business geweest en Bluewater heeft
zodoende veel kennis in huis als gaat
om het onder water werken, de
materialen en technieken die bestand
zijn tegen de krachten van de zee, de
corrosieve werking van zout, zon en
zuurstof. Kostbare kennis die ook buiten
de typische offshore-activiteiten haar
waarde kan bewijzen. Drie jaar geleden
ging daarom na een lange
aanloopperiode ‘The new energy
department’ van Bluewater van start en
Allard van Hoeken kwam aan het hoofd
te staan. Van Hoeken: “We hadden een
nieuwe productenmatrix ontworpen met
daarin onder andere getijdenenergie,
golfenergie en windenergie. Uiteindelijk
bleek getijdenenergie het beste bij ons
te passen en zo is BlueTEC (Tidal Energy
Converter, red.) opgestart, het project
waarmee we getijdenenergie op de kaart
willen zetten. Je wekt elektriciteit op
door middel van de stroming van water,
en dat doen we anders dan wat
gebruikelijk is. Wij denken letterlijk en
figuurlijk tegen de stroom in, in de
overtuiging dat je alleen zo een echt
duurzaam concept kunt neerzetten
waarbij je duurzaam ook moet zien
als een lang leven beschoren.”
50
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Windmolen onder water
Getijdenenergie is niet helemaal nieuw.
Bij de eerste opstellingen was veelal
sprake van een dam die sloot bij
hoogwater om vervolgens het water
weer los te laten bij laag water. Het verval
brengt de turbines aan het draaien,
maar deze vorm van getijdenenergie
opwekken is kapitaalintensief, kent nog
al wat nadelen voor het mariene leven
en is zodoende nooit op grote schaal
aangewend. “Bij de meeste concepten
die nu gangbaar zijn, plaatst men een
soort windmolen op de bodem van de
zee,” zegt Van Hoeken. Geen gelukkige
keus volgens hem. “Nee, het is allereerst
een zeer dure keus aangezien alles
waterdicht en corrosiebestendig moet
zijn en bij een generator, turbine en
elektronica is dat een hele zware eis.
Zeker gezien het feit dat je ongeveer
vijf jaar geen onderhoud wil plegen
aangezien anders je winstmarge in
één keer verloren kan gaan, vooral
als onderhoud betekent dat een DPwerkschip, duikers of ROV’s moeten
worden ingezet. Dat zijn hele dure
operaties. Alleen daarom al hebben we
er met BlueTEC voor gekozen te werken
vanaf de oppervlakte. Hoe we dat doen?
Stel je een windmolen voor die je op zijn
kop net onder het wateroppervlak houdt.
Er net onder, want daar stroomt het
water het hardst en heb je dus het beste
rendement. De kwetsbare componenten

waaronder de aansluiting op de
walkabel, bevinden zich zoveel mogelijk
boven water in het dekhuis. Dat scheelt
niet alleen in aanschafprijs aangezien
je niet met waterdichte componenten
hoeft te werken, ook het onderhoud
is een stuk eenvoudiger omdat je niet
onder water hoeft te werken en je er
gewoon een monteur in een bootje op
af kunt sturen. En je weet dat wat 1 euro
onshore kost, 10 euro kost op het water
en honderd keer zo duur is onder water.”
Dat de elektronica droog is opgeborgen,
is van groot belang voor de bedrijfszekerheid, want uit analyses en
praktijkervaring blijkt dat ruwweg 80
procent van alle downtime veroorzaakt
wordt door elektronicastoringen.
“Al met al begrijp je nu de besparing en
bedrijfszekerheid die wij met BlueTEC
willen realiseren. Wij zetten in op een
levensduur van twintig jaar waarbij de
centrale nog steeds elektriciteit kan
produceren.” Een BlueTEC kan met twee
tot vier turbines een tot drie megawatt
elektriciteit leveren, en dat is voldoende
om duizend tot drieduizend huishoudens
van stroom te voorzien.
Buitenboordmotor
De getijdencentrale BlueTEC bestaat uit
een stalen drijver van 60 meter lang met
daarop een dekhuis en is in het totaal
30 meter breed. Aan de drijver zitten aan

G E T I J D E N C E N T RA L E

De getijdencentrale BlueTEC bestaat uit een stalen drijver van 60 meter lang
met daarop een dekhuis en is in het totaal 30 meter breed.

beide zijden armen waaraan de turbines
hangen, aan iedere kant een of twee,
afhankelijk van het formaat. Er kan
gekozen worden voor de gangbare
horizontale as turbine en ook voor het
model slagroomklopper met een verticale
as. Van Hoeken: “Probleem bij de vorm
van de verticale as is dat je vooralsnog
geen vaanstaand kunt instellen, zoals je
dat bij sommige horizontale as turbines
wel kan. Mocht de stroomsnelheid te
hoog oplopen, dan kun je met vaanstand
de weerstand minderen - de
zogenoemde pitch control - om schade
te voorkomen. Naar het model met de
verticale as hebben we op zich al flink
onderzoek gedaan, omdat het een aantal
voordelen biedt. De meeste aandacht in
de industrie gaat echter uit naar de
horizontale as turbines, die daardoor
verder zijn uitontwikkeld. Wij kunnen in
elk geval met beide soorten turbines
werken.”
Naast het grote voordeel van BlueTEC
dat de kwetsbare elektronica droog is
opgeborgen in het dekhuis en eenvoudig
bereikbaar is voor onderhoud, kan een
BlueTEC ook naar de locatie worden
toegevaren en zijn er geen dure DPschepen of kraanschepen nodig voor
het afmeren. “Je kunt de turbines
omhoogklappen zoals je dat ook met
een buitenboordmotor doet”, legt Van
Hoeken uit. “Zo kun je ze naar de plaats

Een BlueTEC kan ook naar een locatie worden toegevaren.

van bestemming slepen, verankeren en
vervolgens de turbines in het water laten
zakken. Dat is ook een voordeel mocht
er iets aan de hand zijn met de turbine.
Je hoeft geen duiker in te zetten voor
inspectie of reparatie, maar kunt gewoon
boven water aan het werk.”
Voordelen
Ook - of juist - bij het verankeren van de
BlueTEC komt de expertise van Bluewater
weer om de hoek kijken. “Afhankelijk
van de bodemgesteldheid kiezen we een
verankeringsmethode. Dat kan een pile
zijn die door meerdere BlueTEC’s gebruikt
wordt aangezien we BlueTEC’s in farms
willen aanleggen, maar ook andere
verankeringstechnieken die we gebruiken
voor onze SPM’s en FPSO’s kunnen
worden ingezet. Ons streven is BlueTEC
in farms aan te leggen om zo op een
relatief kleine wateroppervlakte veel
schone energie op te wekken. Dat is
ook een voordeel van getijdenenergie
ten opzichte van windenergie: wij
kunnen op een kleinere oppervlakte
meer energie opwekken en zijn
daarnaast niet of nauwelijks zichtbaar
vanaf de wal. Onze berekeningen laten
verder zien dat we onder de kosten van
offshore wind kunnen duiken waarbij de
productiekosten van een BlueTEC ook
lager zijn. Daarom verwacht ik veel
van BlueTEC en kijken wij uit naar de
resultaten van de eerste praktijktesten.”

Wie is Allard van Hoeken?
Allard Pieter van Hoeken haalde zijn masters
in Mechanical Engineering aan de Technische
Universiteit in Delft. Hij completeerde zijn
studie aan de Norwegian University of
Science and Technology in Trondheim.
In 1995 kwam hij in dienst van Bluewater.
Een aantal jaren later haalde hij zijn MBA
op INSEAD om aansluitend in Spanje enkele
bedrijven op te richten. In 2004 kwam hij
terug bij Bluewater waar hij een onderzoek
deed naar nieuwe producten en vervolgens
werd aangesteld als Business Development
manager in Houston. Uiteindelijk is hij nu
sinds drie jaar hoofd van de ‘New energy
department’ waar hij verantwoordelijk is
voor de ontwikkeling en het in de markt
zetten van getijdenenergie met BlueTEC.

Testen bij Texel
Bluewater heeft met BlueTEC al modeltesten
gedaan in Frankrijk en Nederland. Op dit
moment wordt gekeken naar de mogelijkheden
om een test uit te voeren bij Texel. Boven
Schotland, bij de Orkney Islands, wordt een
grotere demonstratie van een jaar uitgevoerd
op een testsite van EMEC. Eind 2015 moeten
alle resultaten binnen zijn. Die resultaten
worden geëxtrapoleerd om zo meer te
kunnen zeggen over levensduur, opbrengst
en onderhoud van BlueTEC.
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SENSOREN
Siri Marine Appingendam

Onderscheidend bezig
in sensorenmarkt

Het transport van het Thunder Horse platform betekende voor Siri Marine
een doorbraak in de offshore-industrie (foto: Dockwise).

Hoe meet je de bewegingen van een grote, halfafzinkbare boor- en productie-installatie aan boord van een
zwaartransportschip en wat te doen als deze de kritische waardes benaderen. En wat doe je bij het verhalen van een
zelfheffend booreiland als de golven meer dan anderhalve meter hoog worden. Vragen die Captain Albert Lenting van
Siri Marine uit Appingedam in Noord-Nederland kan beantwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in eigen
beheer ontwikkelde motion monitoring systems en decision support guidelines.

De doorbraak in de offshore-industrie
voor Siri Marine kwam in 2004 toen
het gloednieuwe grote halfafzinkbare
Thunder Horse boor- en
productieplatform van BP op het
zwaartransportschip Blue Marlin van
Dockwise vanuit het Verre Oosten
naar de Golf van Mexico moest worden
overgebracht. “Aan boord van het
platform,” zegt Albert Lenting, “bracht
ik een aantal bewegingssensoren aan.
Deze konden de versnellingen meten
waaruit weer de hoekwaarden, zoals roll,
pitch en yaw, als ook de heave werden
berekend. Om de gegevens van de
verschillende sensoren te kunnen
vergelijken, hadden we software
modules ontwikkeld die weer een
indicatie gaven voor vervorming en
torsie. Op de brug van de Blue Marlin
stond een computer en een display
waardoor de kapitein eenvoudig kon
zien of de bewegingen van het schip
met haar kostbare lading niet te hoog
werden. En zo ja, of hij vaart moest
minderen of van koers moest veranderen.
52
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Hierdoor kon hij gebruik maken van de
door ons opgestelde decision support
guidelines. Alle gegevens werden ook
opgeslagen, zodat na afloop van de
transportreis uitvoerig kon worden
gerapporteerd. Voor ons jonge bedrijf,
opgericht in 2003, betekende deze
opdracht van BP, die we samen met
Dockwise uitvoerden, een doorbraak.”
De bewegingssensoren met bijbehorende
apparatuur zouden hierna nog bij een
reeks van indrukwekkende transporten
worden toegepast. Hieronder ook het
transport van de semi-submersible SBX 1
op de Blue Marlin, het Atlantis platform
op de Mighty Servant 1, de Shaz Deniz
modules op de Mighty Servant 3 en
de Blind Faith romp op de Tern. Naast
Dockwise ging Siri Marine ook met
andere zwareladingrederijen in zee. Niet
alleen voor het nauwkeurig monitoren
van de bewegingen van semisubmersibles, maar ook van jack-up
drilling rigs die op heavylifters en van
topsides, andersoortige modules en

containerkranen die per barge werden
vervoerd.
Grote uitdaging
In 2006 diende zich voor het bedrijf de
volgende uitdaging aan. Albert Lenting
vervolgt: “Heerema Marine Contractors
moest met de Thialf offshore Angola een
aantal grote modules op een FPSO
installeren. Twee grote drijvende objecten
die werden beïnvloed door de lange
oceaandeining. Voor HMC hadden we
toen ook sensoren ontwikkeld om de
relatieve heave bewegingen tussen de
Thialf en de FPSO te meten en weer te
geven.” Siri Marine zou hierna met de
inzet van bewegingssensoren ook
naam maken in de zeesleepvaart
en bergingssector, als ook in de
projectladingsector.
Daarnaast werd een systeem ontwikkeld
voor de ro-ro en ferry sectoren. Dit betrof
een weather dependent lashing system
waarmee ondertussen bijna vijftig
schepen zijn uitgerust.

SENSOREN

Captain Albert Lenting van Siri Marine in de werkplaats waar de motion
monitoring systems worden ontwikkeld en gefabriceerd (foto: PAS Publicaties).

Een bijzondere activiteit van Siri Marine
wordt in de wateren van Maleisië en
Indonesië uitgevoerd. "Al een aantal
jaren ben ik in Maleisische wateren bezig
metingen te verrichten op een jack-up rig
die is omgebouwd tot productieplatform
ofwel een mobile offshore production
unit. We meten daar langdurig de
inclinatie om te kijken of het platform
niet wegzakt. De meetgegevens worden
opgeslagen en nauwkeurig geanalyseerd.
Deze kunnen ook worden gebruikt om
vermoeidheid te registeren. Dit laatste
doen we ondertussen voor nog vier
klanten die met MOPU’s actief zijn in
Maleisische en Indonesische wateren.
En samen met de informatie van een
weerbureau kunnen de verzamelde
gegevens van de zogenoemde
environmental impact op het platform
worden geregistreerd en vervolgens
worden meegenomen in de
vermoeidheidsberekingen.”
Verder heeft Siri Marine met eigen
sensoren metingen verricht tijdens
het installeren van een aantal
monotowerplatformen op de Noordzee.
Tevens zijn metingen verricht op al
geïnstalleerde monotowerplatformen
en aan windturbines in deze regio.
Nieuwe opdracht
Dit jaar heeft het bedrijf uit Appingedam
van Seadrill opdracht gekregen om op
vier in aanbouw zijnde jack-up drilling

rigs, waarvan twee op de Jurong werf in
Singapore en twee op de Dalian werf in
Zuid-Korea, complete motion monitoring
systems te plaatsen. “Het is van groot
belang dat je bij rigmoves de juiste
golfhoogte weet in te schatten, voordat
je de poten van zo’n rig op de zeebodem
neerzet. Met het blote oog is die haast
niet goed te doen, maar met onze
sensoren weet je precies waar je aan toe
bent. Op de Seadrill rigs komen naast
bewegingssensoren ook radars die de
golfhoogtes meten, een weerstation en
een GPS. Een volledig systeem dat een
compleet pakket aan informatie oplevert
waarmee tijdens rigmoves de juiste
beslissingen kunnen worden genomen.”
Seadrill heeft overigens nog opties bij
Siri Marine voor de levering van nog
eens vier van de monotoring systemen.
Echte noviteiten zijn de kortgeleden
ontwikkelde Fast Craft Comfort en
Yellow Black Box systemen. “Bij de
Fast Craft Comfort systemen maken we
gebruik van dezelfde sensortechnieken.
Hiermee kunnen we zichtbaar maken
wat voor klappen passagiers van snelle
survey- en transportvaartuigen krijgen.
Wij hebben de Yellow Black Box
ontworpen om transporten te monitoren.
Dit is een stand-alone logger die in een
container of op een kostbaar stuk lading
kan worden gezet en die nauwgezet alle
bewegingen registreert gedurende het
transport. Er kan ook een GPS aan

De Yellow Black Box is een speciaal systeem voor het
monitoren van transporten (foto: PAS Publicaties).

worden gekoppeld. Dit zijn een paar
voorbeelden hoe wij ons als Siri Marine
willen onderscheiden in de
sensorenmarkt. Wij zijn redelijk uniek
in het bedenken van oplossingen op
maat. Kortom, een one-stop-shop
voor complete systemen met sensoren,
computers en displays, en manuals
en guidelines om de juiste beslissingen
te kunnen nemen.”
Captain Albert Lenting (59) heeft als
stuurman gewerkt op tankers van Shell
en vrachtschepen van Safmarine. Verder
is hij kapitein geweest bij Smit-Lloyd en
op de semi-submersible diving support
vessels Smit Semi 1 en 2 van Smit
Offshore Contractors. Hierna is hij voor
Rockwater gaan werken. Eerst op de
semi’s en later aan de wal
achtereenvolgens als marine operations
manager en project manager. In
laatstgenoemde functie is hij betrokken
geweest bij de installatie van Saga’s
Snorre TLP en de platformen Draugen
van Shell en Heidrun van Conoco en bij
het Europipe project van Statoil. Hierna
heeft hij nog een aantal jaren bij de
werven Bodewes Volharding en Damen
Shipyards als project manager en
bedrijfsleider gewerkt.
In 2003 is hij als zelfstandig opnemer
met Siri Marine van start gegaan.
Het bedrijf telt op dit moment negen
medewerkers.
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BUYERS GUIDE

ELEcTROTECHNIEK

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

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

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

•
•
•

Air Amplifiers
High Pressure Pumps
Gas Boosters

•
•
•

Air Amplifiers Stations
Hydraulic Units
Booster Stations

•

Valves, fittings & Tubings

•

On & Offshore Pressure Systems

•

Service & Rental Units

(VTF)

MAXIMATOR® Benelux BV

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

Resato International is one of
the leading manufacturers in
the field of high pressure
technology. As a result of 20
years of experience Resato has
grown to become an intelligence
centre for the development,
production and application of
high pressure systems, especially
for the oil and gas industry.
Oil- and gas field equipment
• Well head control panels
• BOP control units
• Chemical injection units
Test & control equipment
• Mobile air driven pump units
• Mobile air driven gas booster units
• Workshop pressure test units
Pumps & gas boosters
• Air driven pumps
• Air driven gas boosters
• Hand pumps & spindle pumps
Rental equipment
• Air driven pump units
• Air driven gas boosters
• High pressure hoses

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

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

RECRUITMENT

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

www.usgenergy.com
Mail: info@usgenergy.com
Tel.: +31 (0)251 262 400

TOS is an international service
provider in personnel solutions
for the Maritime, Offshore
and Oil & Gas industry. We also
provide recruitment & selection
services and maritime services
such as ship deliveries.
+31 10 436 62 93 • info@tos.nl
The Netherlands

www.tos.nl
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THE WORLD IS OUR HOME
YOU ARE OUR GUEST

Kijk uit naar een ontspannen, diepe slaap die u normaal alleen op de grond
verwacht. Wij garanderen op lange vluchten in Pearl Business Class volledig
horizontale bedden met directe toegang tot het gangpad. Waarom wij
zoveel moeite doen? Omdat u onze gast bent.

Dagelijks van Amsterdam naar Abu Dhabi en verder.
+31 (0) 20 2035 444

Extreme precision

Great challenges need sophisticated solutions. This is the work of
specialists. Machines which produce components with exceptional
proportions and extreme accuracy. Welcome to Breman Machinery.
We are situated in Genemuiden (the Netherlands), beside open
water, which means we have a direct connection to the
international ports, including Rotterdam, Amsterdam and Antwerp.

For over 150 years, we have offered customized solutions
for our relations all around the world. We build components
which weigh tens or even hundreds of tonnes, yet are
within a tolerance of a few hundredth of a millimeter. The
extreme precision you are looking for. Let’s meet in person!
Call +31 (0)38 385 53 73 or go to www.breman-machinery.nl.

Breman Machinery, The Netherlands, T +31 (0)38 - 385 53 73, info@breman-machinery.nl, www.breman-machinery.nl

