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EXPERIMENT WINDPARK WESTERMEERWIND

HBM-rekstroken meten
belasting van offshore
windmolenfundering

Siemens Windpower is sinds 1 januari
2017 een zelfstandig onderdeel van
Siemens AG geworden. In het nieuwe
bedrijf is een aantal bestaande
onderdelen en acquisities van Siemens
samengevoegd die zich met windenergie
bezighouden. Siemens Windpower in
Nederland is inmiddels uitgegroeid
tot een organisatie met zo’n 120
medewerkers. Het bedrijf houdt zich
bezig met het onderhoud van bestaande
windparken, maar ook met engineering
en projectmanagement voor de aanleg
van nieuwe windparken. Siemens
Windpower in Nederland heeft zich
dankzij de samenwerking met de TU
Delft langzamerhand ontwikkeld tot
een Centre of Competence voor de
ontwikkeling en de bouw van
windmolens. Daarbij ligt de nadruk op
de berekening van de belasting en het
ontwerp van de mast en de fundering.
Onderzoek naar de ontwikkeling en
productie van de turbines wordt met
name uitgevoerd door de Deense
vestigingen van Siemens Windpower.
Concurrentie, prijsdruk en innovatie
“Windenergie is de laatste decennia
wereldwijd enorm populair geworden,”
legt Jeroen Bongers van Siemens
Windpower Nederland uit. “Er zijn
de afgelopen 25 jaar veel windmolens
en windparken op Nederlands
grondgebied gebouwd. Op dit moment
is ruim 5 procent van de in Nederland
opgewekte elektriciteit afkomstig van
windmolens. Hoewel Nederland in
internationaal opzicht nog behoorlijk
achterloopt, zijn we op de goede weg.
In het nieuwe Energieakkoord van 2015
kreeg windenergie een prominente plaats
toebedeeld. Er wordt de komende jaren
in het totaal nog zo’n 4500 megawatt
voor de Nederlandse kust bij Borssele
en IJmuiden aangelegd.”

Om windenergie aantrekkelijker te maken dan grijze stroom, maar ook onder
invloed van de concurrentie, zoeken aanbieders bij de aanleg van offshore
windparken naar nieuwe mogelijkheden om de gevraagde megawatts op een
zo goedkoop mogelijke manier te leveren. Er zijn daarom de laatste jaren veel
technische innovaties aan masten, turbines en rotors doorgevoerd. Siemens
Windpower is een project gestart om meer inzicht te krijgen in de wisselwerking
tussen de zeebodem en de fundering. In het Nederlandse windpark Westermeerwind
werd met behulp van HBM-rekstroken en data-acquisitie-apparatuur een uniek
experiment uitgevoerd om te onderzoeken of de stijfheid van de zeebodem
invloed heeft op de belasting van windmolens. Het doel was betrouwbare
inputparameters voor een gestandaardiseerd ontwerpproces van
windmolenfunderingen te krijgen.
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“Een nadeel van de snelle groei is de
toenemende concurrentie,” vervolgt
Bongers. “Bij nieuwe tenders schrijven
steeds meer consortia in, waardoor
de prijzen onder druk staan. Voor de
overheid is dat overigens erg prettig.
Een aantal jaren geleden gingen we nog
uit van een gemiddelde kostprijs van 100
euro per megawatt-uur in het jaar 2020,
maar dat bedrag lag bij Borssele 1 & 2 al
op 73 euro en bij Borssele 3 en 4 op
54,5 euro. In Denemarken ontwikkelt
Vattenfall een nieuw windmolenpark met
een kostprijs per megawatt-uur onder de
50 euro. Het Topconsortium Kennis en
Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ) heeft
berekend, dat tot 2020 een prijsreductie
van 46 procent haalbaar is vergeleken
met het prijsniveau van 2010. Daardoor
wordt windenergie een concurrerende

De rekstroken zijn door HBM-specialisten met speciale lijm aan de binnenkant
van de monopile gemonteerd en daarna afgedekt om ze waterbestendig te maken.

energiebron, waarvoor geen subsidies
meer nodig zijn.”
Door de concurrentie en de prijsdruk
ligt er voor het bedrijfsleven een enorme
uitdaging om de kosten voor windmolens
en windparken te verlagen. Daarom
wordt er veel onderzoek gedaan. Dat
heeft er al toe geleid dat de opbrengst
van windmolens in amper vijf jaar
verdubbeld is van 3,6 MW naar 8 MW.
Bongers: “Het kostenplaatje van een
windpark met een vermogen van 100
MW dat bestaat uit 13 windmolens van
8 MW is natuurlijk veel aantrekkelijker
dan een windpark met 25 molens,
die 4 MW leveren.”
Disstinct-project
Ook Siemens Windpower houdt
zich intensief bezig met onderzoek
naar nieuwe technologieën en
constructiemethoden voor windmolens.
In 2014 werd het Disstinct-project
gestart, dat onderzoek doet naar de
interactie tussen de zeebodem en de

fundering van windmolens. ‘Disstinct’
staat voor Dynamic Interaction between
Soil and Structure, Tools and Investigation
Numerial Calculations and Testing.
Bij het project zijn naast Siemens en
de TU Delft ook bedrijven als Fugro,
Van Oord en DNV-GL betrokken.
“Je kunt je voorstellen dat de fundering
van windmolens van groot belang is,”
zegt Bongers, projectleider van Disstinct.
“De rotor oefent enorme krachten op de
mast uit. Daarnaast spelen bij offshore
windmolens de wind en met name ook
de golfbelasting een belangrijke rol.
Bij de engineering van een
ondersteuningsconstructie is de eigen
frequentie van de installatie van groot
belang. Deze frequentie is de natuurlijke
trillingsfrequentie van de constructie.
Die is bepalend voor de belasting van
de constructie. Een juiste voorspelling
van deze frequentie is erg belangrijk,
maar de grootste onzekere factor is
de wederzijdse beïnvloeding van
de constructie en de zeebodem.
Bij de huidige constructies wordt de
3 / 2017
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meetprojecten die al vanaf 2003
operationeel zijn.”
Shaker
Nadat de fundering eenmaal in de
bodem was geheid, werd er een ‘shaker’
op de monopile geplaatst. De shaker is
een hydraulisch aangedreven trilblok,
waarmee bewust een massa-onbalans
werd opgewekt om de dynamische
krachten van de toren en de rotor te
simuleren. Zo wilde men een indruk
krijgen van het effect op de fundering.
De shaker was vooraf door IHC getest
en gekalibreerd. Voor de meting werden
de rekstrookmeetpunten in de monopile
met behulp van de speciale waterdichte
kabels op het MGC Plus dataacquisitiesysteem van HBM aangesloten.
Naast de rekstrookmeetpunten werden
ook inclinometers en versnellingsmeters
op het data-acquisitiesysteem
aangesloten. Het systeem stond op
een werkschip dat naast de fundering
voor anker lag. De test met de shaker
duurde drie dagen.

Met de ‘shaker’, een hydraulisch aangedreven trilblok, werden de krachten van de windmolen op de
monopile gesimuleerd. De kabels van de sensoren lopen naar de meetapparatuur op het werkschip.

stijfheid van de grond over het algemeen
onderschat. Het gevolg is, dat men
voor de constructie conservatief gaat
berekenen, een sterkere fundering
ontwerpt en meer staal gebruikt.
Dat betekent logischerwijze dat de
prijs van de windmolen stijgt en dat
wil je niet in een markt met veel
concurrentie en een hoge prijsdruk.“
Experiment in het IJsselmeer
“We hebben veel kennis van de
dynamische en statische krachten van
windmolens, maar over het effect van
de ondergrond op de demping is niet zo
veel bekend,” verduidelijkt Bongers.
“Ons onderzoek was dus met name
gericht op de rol van de ondergrond.
Grof gezegd: een stijvere ondergrond
vangt de krachten sneller op dan een
slappe ondergrond. Een belangrijk
uitgangspunt voor het ontwerp van
windmolens is dus de bodemgesteldheid.
Met een uitgebreid bodemonderzoek
krijg je betere inputparameters voor
het ontwerp van de fundering.
Met het Disstinct-project wilden we
die relatie in kaart brengen en valideren.
Niet alleen met computermodellen,
maar ook in de praktijk. En dat hebben
we bij de aanleg van het windmolenpark
Westermeerwind gedaan.”
Fundering met rekstroken
Voor het Disstinct-project werd de
IJsselmeerbodem onder windmolenpark
Westermeerwind uitgebreid onderzocht.
Er werd zelfs seismisch onderzoek
verricht. Op basis van dat onderzoek
werden de stalen funderingen
6
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ontworpen. De monopiles hebben een
diameter van vijf meter, wegen ruim
tweehonderd ton en gaan ongeveer
25 meter de zeebodem in. Voor het
experiment werd één van de
funderingsbuizen uitgerust met
meetapparatuur. Er werden op zeven
niveaus aan de binnenkant van de buis
vier rekstroken in een ring geplaatst,
die de rek van het staal moesten meten.
Het aantal ringen was bewust zo groot
om de zekerheid te hebben dat er toch
voldoende rekstrookposities over zouden
blijven om informatie over de rek te
krijgen als een of meerdere ringen
buiten werking zouden raken.
“Het aanbrengen van de sensoren
was een complexe operatie”, legt Marc
van den Biggelaar uit. Hij is één van de
gecertificeerde strain gage application
engineers van HBM North West Europe,
die bij het project betrokken waren. “Een
funderingsbuis heeft een doorsnede van
zo’n vijf meter, dus we moesten werken
met een kleine hoogwerker die door de
buis reed. Conform de Arbowetgeving
droegen de service engineers persoonlijke
beschermingsmiddelen en gebruikten
ze speciale low voltage apparatuur.
Omdat een stalen buis een geleidende
constructie is, moest de buis geaard
worden. Voor het aanbrengen van
rekstroken zijn er doorgaans twee
mogelijkheden: lijmen of puntlassen.
Omdat hier een gecertificeerde monopile
betrof, was lijmen de beste optie.
Projectuitvoering
Het lijmen van rekstroken wordt al jaren

toegepast. Afhankelijk van het materiaal,
de toepassing, het temperatuurbereik
en de omgevingsinvloeden worden
een bepaalde lijmsoort en een bepaalde
lijmtechniek toegepast. Voor het
Disstinct-project waarbij de rekstroken
onder water en zelfs in de zeebodem
terechtkwamen, maakten we
gebruik van een speciale lijmsoort
en afdekmiddelen om de
rekstrookmeetpunten waterdicht
te maken. “Deze techniek is vaker
toegepast door HBM-engineers uit
Scandinavië en daarom was het logisch
om een team van specialisten uit
Noorwegen voor het project in te
vliegen,” verduidelijkt Van den Biggelaar.
“Tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden waren de
omgevingsomstandigheden niet
optimaal waardoor de monopile
voorverwarmd moest worden om tot
een goed uithardingsproces van de
lijm en de afdekking te komen. Ook
de gebruikte aansluitkabels moesten
speciale waterdichte kabels zijn. Voor
extra bescherming zijn de kabels in een
kabelgoot gelegd die door een derde
partij is aangebracht. De kabelgoot is ook
op de monopile gelijmd. Een interessante
niet-geplande bijkomstigheid was dat de
aangebrachte rekstroken de mogelijkheid
boden om al tijdens de heiwerkzaamheden
het gedrag van de funderingsbuis te
monitoren. Uiteindelijk heeft 80 procent
van de rekstroken het heien overleefd.
Dat was aanzienlijk meer dan we hadden
verwacht. De rekstroken zullen de
komende jaren nog veel data opleveren.
In Noorwegen hebben we vergelijkbare

Na de shakertest heeft de meetkast met
het data-acquisitiesysteem van HBM en
de Catman-software een permanente

plaats in de windmolen gekregen
voor continue monitoring in de
komende jaren. De kast is voorzien
van een industriële PC en een
noodstroomvoorziening om dataverlies te voorkomen in geval van
spanningsuitval. Er is nog een aantal
extra rekstrookmeetpunten aan de
bestaande meetposities toegevoegd
waarvan één ring met vier meetpunten
op 37 meter hoogte in de toren.
Siemens heeft de PC op het interne
netwerk aangesloten, zodat de data van
afstand binnengehaald kunnen worden.
Uitkomsten
“Normaliter is het bij een volledige
windturbine behoorlijk lastig om het
gedrag van de bodem uit de complete
data te distilleren. Met dit experiment
op de fundatie was dat niet nodig.
Het experiment heeft een zeer
interessante set data opgeleverd,”
zegt Bongers. “Hoewel we nog met
de analyses bezig zijn, kunnen we
concluderen dat onze hypothese klopt.
De bodem gedraagt zich stijver dan
verwacht. Met een goed bodemonderzoek
kom je een factor 4 of 5 dichterbij de
stijfheid die je nodig hebt. Dat betekent

dat je in sommige gevallen met
een aanzienlijk lichtere fundering
kunt volstaan en dat de kosten
navenant dalen.”
We zijn erg blij dat we de kans
hebben gekregen om dit experiment
uit te voeren,” besluit Bongers.
“Alle betrokken bedrijven zijn ondanks
de tijdsdruk, de kosten en de risico’s
over hun eigenbelang heengestapt.
Dat is een groot compliment waard.
De uitkomsten van het onderzoek,
waarop dit jaar wetenschappers zullen
promoveren, kunnen van groot voordeel
zijn voor het ontwerp van toekomstige
windparken. We willen met al deze
gegevens een ontwerpmodel
ontwikkelen, dat door DNV-GL
gecertificeerd wordt en dus een soort
van standaard of referentie voor het
ontwerp van offshore windmolens wordt.
Het gevolg zal zijn dat er in de toekomst
uitgebreider bodemonderzoek wordt
gedaan op windturbine locaties dan
nu het geval is. Dat is een kleine extra
investering, maar deze is snel terug
te verdienen omdat de funderingen
en de mast lichter en dus goedkoper
uit zullen vallen.”

Fourth and last HVDC platform
On June 15, Nordic Yards
undocked the topside for the
offshore platform DolWin
gamma at its Warnemünde
yard. The loaded barge was
towed to the construction
site north of Borkum.
The 900 MW converter platform
for GE will be jacked up on a split
jacket. It is expected to be fully
operational in late summer 2018.
DolWin gamma will serve as
grid hub for both the Borkum
Riffgrund 2 and Merkur offshore
wind farms. It is the fourth HVDC
platform constructed by Nordic
Yards and is the last for the
offshore wind sector. As MV
Werften, the shipyard group,
now focuses on building cruise
ships after being acquired by
Genting Hong Kong in 2016.
(Photo: courtesy Nordic Yards)
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HUISMAN ONTWIKKELT ‘FOLDABLE OFFSHORE CRANE’

Lichtgewicht kraan voor
onderhoud offshore wind
turbines

PERMANENT RPAS
OPERATOR CERTIFICATE
Smart Inspections and Survey
received a positive review of its
latest Operations Manual from
the Dutch government.
After 2 year of flying drones with
a corporate exemption the company
gained a permanent RPAS Operator
Certificate (ROC). This ROC gives
the opportunity to legally perform
industrial and landscape inspections,
agricultural inspections, support
research programs, and to operate
offshore.

ELECTRICAL TROLLEY ‘CARGOLIGHT’
Ampelmann successfully trialed with the first electrical trolley on the Esvagt
Froude SOV offshore in the Baltic II wind farm for Siemens Wind Power.
This trolley is available and suitable for the existing Ampelmann fleet of A-type and
E-type gangways. It can be operated by one person and it can carry various tools,
bags and spares up to 200 kg.
Furthermore, Ampelmann is working on a larger trolley that can carry a pay-load
of 400 kg that can be used on the wider gangway (120 cm). This A400 gangway
is specifically developed for fast-and-easy cargo/people flows and will be released
in October 2017.

Smart keeps the exemptions to fly
closer than 50 meters from any
object, fly even higher than 120
meters (400 ft), fly above harbours
or other industrial areas, fly within
a military CTR (eg MVK De Kooy)
and fly above the North Sea.
INTER-ARRAY CABLING CONTRACT
GANGWAY SYSTEM FOR
ARCTIC OPERATIONS

Artist impression van de nieuwe Huisman kraan.

Huisman heeft een extreem lichtgewicht kraantype ontwikkeld voor het onderhoud van offshore wind turbines:
de ‘Foldable Offshore Crane’. Deze kraan combineert ongeëvenaarde hijshoogtes en ruim voldoende hijscapaciteit
met een opvouwbare giek waardoor het benodigde dekoppervlak klein en het eigen gewicht van de kraan laag is.

Het gebruik van deze kraan voor het
onderhoud aan offshore wind turbines
vereist daarom een kleinere, en dus
kostenefficiëntere, jack-up dan wat
nu gebruikt wordt.
Mogelijkheden
David Roodenburg, Director Strategy
and Business Development zegt:
“In aanvulling op onze innovatieve
oplossingen voor de installatie van steeds
groter wordende wind turbines zien we
veel mogelijkheden tot het verbeteren
van efficiëntie, en dus het verlagen van
kosten, voor onderhoud. Met dit nieuwe
kraantype denken wij een passende en
kostenefficiënte oplossing te bieden
voor onderhoud aan bestaande en
toekomstige wind turbines.”
8
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Mobilisatie
De ideale onderhoudsjack-up heeft een
kleiner dekoppervlak, is kostenefficiënt
en snel te mobiliseren. Het heeft een
gelimiteerde hijscapaciteit (tot 500600mt) en een hijshoogte van meer dan
160m. De Huisman ‘Foldable Offshore
Crane’ is uitermate geschikt voor dit type
jack-ups aangezien met de kraan WTGcomponenten tot circa 160m boven
dekniveau kunnen worden uitgewisseld
vanaf een kleine jack-up (JUscheepslengte +/- 70m).
Opvouwbaar
De giek van de kraan is opvouwbaar wat
zorgt voor een zeer kleine footprint van
de kraan als deze niet wordt gebruikt
(storage position). Het vouwmechanisme

zorgt er tevens voor dat de kraan veel
lichter is dan conventionele kranen
(wat integratie verder bevorderd) en
onderhoud en inspectie worden
makkelijker gemaakt aangezien de
hijshaken veilig binnen boord worden
bewaard. Door de ‘knuckle’ iets te
kantelen, kan er extra ‘boom clearance’
worden gecreëerd. Hierdoor kunnen
grote lasten gemakkelijker gehesen
worden en wordt de vereiste gieklengte
om boven het midden van een ‘nacelle’
te kunnen reiken, verminderd. De kraan
kan worden aangepast voor gebruik op
bestaande jack-ups, wat toegevoegde
waarde geeft voor operators die meer
haakhoogte nodig hebben om aan de
groeiende eisen in de offshore wind
industrie te kunnen voldoen.

Ampelmann has launched the N-type,
nicknamed Icemann, a walk to work
system designed to safely and efficiently
transfer crew in extreme icing and
temperatures as low as -28°C (-18°F).
The fully enclosed and insulated
system is operational in sea states
up to 3.5 m (11 ft) significant wave
height and comprises active motion
compensation. The Icemann rotates
to 360° and is controlled from the
vessel with flexibility in platform
landing locations and directions.
Walk to work systems, where workers
transfer between offshore platforms
and adjacent vessels, are increasingly
being used by the offshore industry
as a safe and cost effective alternative
to helicopter and basket transfers.
The company says that it anticipates
strong demand for the system to
service remote and extreme cold oil
and gas areas in non-Arctic Russia,
Norway, and Canada as well as
regions of the Caspian Sea.
Sakhalin Energy has ordered an
Icemann system for use at the
Sakhalin-2 field in eastern Russia
(outside of the Arctic Circle).
The system is set to be installed later
this year on one of the company’s
ice class vessels.

VBMS has been awarded an inter-array cabling contract by EnBW Albatros GmbH
for the 112MW Albatros Offshore Wind Farm. The contract includes the supply,
installation and burial as well as termination and testing of nineteen (19) 33kV
inter-array cables. The cable installation activities are scheduled for 2019,
following the installation of seventy nine (79) inter-array cables for the nearby
497MW EnBW Hohe See offshore wind farm. Part of the Albatros scope for
VBMS is to interconnect both wind farms.
The 11-square-kilometre Albatros offshore wind farm is located in the so-called
‘exclusive economic zone’ of the German North Sea, adjacent to EnBW’s Hohe
See offshore wind farm.

ENGIE EN DHAS OFFERING DRONE SERVICES
ENGIE Fabricom and Den Helder Aircraft Systems signed a strategic alliance
to offer drone services within an experienced engineering environment.
A drone is an increasingly popular tool in the energy sector thanks to its ability
to operate in harsh or hard-to-reach environments where it may not be safe
to deploy personnel.
As a part of diversifying ENGIE Fabricom’s service range, this strategic alliance was
signed in order to provide services like inspection of on- and offshore wind turbines,
wind farm substations, solar photovoltaic systems, oil and gas pipelines, drilling rigs,
production platforms, processing stations, cranes, flares and more.
The use of drones for inspection is both risk and cost reducing, and gives our clients
increased quality and broader aspects of inspections. Drones can operate with lower
operating costs than a manned aircraft, rope access, crane or scaffold while
delivering superior data collection and imagery in live or captured formats.
The alliance can provide all of the essential services required to facilitate the safe,
reliable and cost-effective exploitation of offshore oil, gas and renewable energy
assets. This is achieved by assigning the right people to the right job and by setting
tailored SMART performance objectives to secure the competences.
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OFFSHORE WIND ENERGY IS AT A TURNING POINT:

Next comes innovation

marketing officer Bruno Geschier recently
said. “Ideol’s unique shallow-draft
solution enables us to be the only
floating technology in a position to
tap into shallow-water areas where
challenging sea bottom conditions
render bottom-fixed solutions
economically not viable.”

This April Germany’s Bundesnetzagentur selected four offshore wind
projects–three by Danish firm DONG Energy, one by German EnBW–at an
auction some have earmarked as a turning point for the industry.

The reason? The auction was subsidyfree, the first of its kind anywhere
on earth. Until then, green-minded
politicians and state bodies had offered
big incentives to build offshore wind
farms, for their commitment to
environmentally friendly energy.
But since the first offshore wind farm
began operating in 1991, at Vindeby
in Denmark, the sector has experienced
huge growth. Vindeby’s output was
4.95 Megawatts. Today’s wind farms
can achieve outputs of 12.6 Gigawatts.
Europe
Europe still represents by far the largest
market for offshore wind farms in the
world, with 73% of projects based in the
North Sea between Britain, northwest
Europe and Scandinavia. Total installed
offshore wind capacity in Europe now
stands at 11,538 MW across 82 wind
farms in 11 countries. European offshore
wind investments reached a record €18.2
billion ($20.4m) in 2016, financing
5.9GW of new capacity. Wind energy
overtook coal as the UK’s second-biggest
source of electricity behind gas.
Far East
Elsewhere, offshore wind is getting
recognition. The Taiwanese government
has set a 3GW offshore target for 2025
(as of 2013 the total installed capacity of
the country was 41.18GW). China has
committed to sizable projects while India
now has 28,700MW, and is the fourth
largest market in the world. Japan,
whose seas drop sharply in depth off
its coasts, and whose commitment to
nuclear has been shaken by the
Fukushima nuclear disaster, has been
earmarked as a potentially huge
market by industry insiders.
USA
Offshore wind power is in its infancy in
the United States: the Block Island Wind
Farm, located off the coast of Rhode
Island, spun into life last December.

Esteyco, a Spanish company, has also
won admirers for its concrete telescopic
tower design. The energy sector is
notoriously difficult for small businesses
to navigate. But as public bodies continue
to pump money into green initiatives to
fulfill carbon directives, SMBs can
continue to grow.

It will supply a small island community
in the state. Scottish Power has already
won two contracts in the US. Its first
construction will be the Vineyard Wind
project, located 14 miles south of Martha’s
Vineyard, Massachusetts. It will begin
producing energy in five years’ time
at a capacity of 1,500-2,500MW.
However President Trump is known to
hold a dim view of wind energy, telling
the New York Times last November
that the wind is a ‘deceiving thing’.
And judging by his recent dropping out
of the Paris accords, and commitment to
fossil fuel, it seems unlikely to find the
most exciting offshore news in the US.

Lobby
“It’s a good time right now,” says Joël
Meggelaars, head of advocacy at
WindEurope, a Brussels-based lobby
group. “Offshore wind’s been at the
center of discussions on the future of
the wind industry, and the level of
support governments need to give
developers is decreasing today.”

Biggest
The three biggest offshore wind
developers in 2016 were DONG Energy,
Northand Power and Westermeerwind.
But as the cost of installation plummets,
a path is being cleared for innovative
startups to enter the fray.

Countries are now relying on outputs of
13-15GW for future projects, which will
require plenty of imminent innovation,
adds Meggelaars. In the past ten years
it has leapt from 1.1GW to 12.6GW,
which should allay fears of stagnation.

The average distance to shore of
an offshore turbine is 42km, with an
average oceanic depth of 25m. By H1 of
last year, every installed wind turbine was
a monopile, i.e. one that rests on the
seabed. Not for long. Several companies
are developing floating turbines, which
would make the establishment of
farms in countries surrounded by
deep water far easier.
Ideol is a Marseille, France-headquartered
company that has won several engineering
and design awards with its triplepatented floating offshore model.
It has raised €31m ($35m) across four
funding rounds, from public and private
investors, including an €8m ($9m)
round led by Germans Siem Offshore
contractors, and Japan’s Hitachi Zosen.

Geschier warns that the recent zerosubsidy tenders in Germany came before
its time. “They were the result of very
unique conditions that cannot necessarily
be duplicated elsewhere: harsh competition
between two key players vying for
leadership, a hungry supply-chain,
reassuring permitting and gridconnection parameters.”

Europe still represents by far
the largest market for offshore
wind farms in the world.

Meggelaars also worries about a ‘lack of
clarity’ over future volumes. “Currently
we know where projects will be based,”
he says. “700MW will come from
Germany. There’s not much from Britain,
maybe 1GW. The Dutch will put perhaps
2GW to tender. But post-2020 there is
a lot of clarity missing.”
These worries aside, offshore wind is
reaching a potentially golden period
in its development. The race is on to
innovate in time for the riches available
in future tenders.

60-80% of the world’s best wind
resources lie in waters “not compatible
with bottom-fixed solutions,” Ideol
Photo: Windpark owned by Danish company Dong Energy.
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CONSTRUCTIE
ONDANKS AANGEKONDIGDE REORGANISATIE

HFG wint Peregrino II
jacket contract

5-8
SEPT
2017

Contract ondertekening Koos-Jan van Brouwershaven
(CEO, Heerema Fabrication Group) en Martijn Smit
(General Manager, South Atlantic Holding B.V.) (rechts).

Heerema Fabrication Group heeft het Procurement & Construction contract voor het Peregrino II Jacket gekregen

REGISTER FOR
FREE NOW AT
OFFSHOREEUROPE.
CO.UK/VISIE

FIND SOLUTIONS TO ALL
YOUR OFFSHORE TECHNOLOGY
AND BUSINESS NEEDS

van South Atlantic Holding B.V. namens het Statoil Peregrino II project.

• 56,000 attendees from 100+ countries
Koos-Jan van Brouwershaven,
Chief Executive Officer van Heerema
Fabrication Group: “We zijn opgetogen
dat we deze opdracht hebben
binnengehaald. Met het Valemon jacket,
het Gina Krog jacket en het Oseberg
Vestflanken 2 Unmanned Wellhead
Platform, hebben we een goed
trackrecord bij Statoil. Het verheugt
ons dat Statoil vertrouwen houdt in de
expertise en het vakmanschap van ons
bedrijf, ondanks de aangekondigde
reorganisatie. We blijven tot het uiterste
gaan voor onze klant en bouwen verder
voort op onze sterke en prettige relatie.”
Het Peregrino veld - ontdekt in 1994 bevat zware olie en bevindt zich in de
zuidelijke en zuidwestelijke sectie van
het Campos Basin, ongeveer 85
kilometer voor de kust van Rio de
Janeiro, Brazilië. Statoil is de operator
12
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van het Peregrino veld dat momenteel
wordt ontwikkeld met twee wellhead
platforms en een drijvende production,
storage & offloading unit (FPSO). Een
systeem van buizen, risers en kabels
verbindt deze FPSO met de twee wellhead
platforms. De Peregrino Phase II Field
Development betekent een uitbreiding
met een derde wellhead platform, omdat
dit gebied niet bereikbaar is voor de twee
bestaande platforms. Het project bestaat
uit een achtpotig jacket en een wellhead
platform met een boorunit (WHP-C) dat
wordt verbonden met de bestaande FPSO.
Het Peregrino jacket wordt ongeveer
135 meter hoog, heeft een basis van
66 x 53 meter en weegt - exclusief de
12 palen - 9.300 ton. De fabricage gaat in
november 2017 van start op de Heerema
yard in Vlissingen om in oktober 2019
klaar te zijn voor de sail away.

Het jacket dient primair als basis voor
de topside, inclusief de boor-, proces-,
utiliteits- en stroomvoorzieningen,
de living quarters en een heli-dek.
De topside heeft op de tekentafel een
operationeel gewicht van 25.000 ton.
Het jacket is ook bedoeld voor de opslag
van vers boorwater met caissons voor de
onderwaterpompen die verbonden zijn
met de opslagtanks. Dankzij Phase II
neemt de productie van het Peregrino
veld toe door de uitbreiding van het
aantal putten met 21 – waarvan 15 olie
produceren en 6 water injecteren - die
vanaf het WHP-C worden geboord.
De waterdiepte is ongeveer 120 meter.
De start van de productie van Phase II
is naar verwachting eind 2020.
Eind 2040 loopt de concessieperiode af en
tot die tijd wordt de hoeveelheid winbare
olie geschat op 250 miljoen vaten.

• 1,500+ exhibitors offering live demos, consultations
and interactive sessions
• 20 International pavilions
• Free to attend technical conference and keynotes:
discover game-changing technologies and industry
developments

“SPE Offshore Europe is an
important event to be at and
see the latest technology
and thinking in our industry.”
CHIEF OPERATING OFFICER,
XCITE ENERGY RESOURCES

• MyEvent online planner and networking opportunities
on the day: it is now even easier to make the
connections that matter
• The only industry event worth attending: 13,000
of our visitors don’t attend any other exhibition

Organised by

NEW
FOR 2017
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OFFSHORE ENERGY EXHIBITION & CONFERENCE

Transformation
through collaboration

Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) is uitgegroeid tot een
belangrijk evenement waar alle facetten van de offshore energy sector aan bod
komen. Met ruim 12.000 (offshore) professionals en meer dan 650
deelnemende bedrijven belooft deze tiende editie weer een geweldig
evenement te worden op 9, 10 en 11 oktober 2017.

Zowel de exploratie en productie van de
conventionele energiebronnen zoals olie
& gas, als duurzame energiebronnen
zoals offshore wind en marine energy
staan tijdens OEEC 2017 opnieuw
centraal. Om deze reden is het de ideale
plek om nieuwe inzichten te vergaren
over innovaties en verbintenissen binnen
energie. Het thema van dit jaar is
‘Transformation through collaboration’
waar de nadruk wordt gelegd op de
merkbare veranderingen binnen olie,
gas en wind als gevolg van het lowerfor-longer prijsklimaat. Dit biedt
uitdagingen, maar ook zeker mooie
kansen welke kunnen leiden tot
intensievere samenwerkingen binnen
alle industrieën. De energietransitie
is in alles merkbaar, zo ook in het
conferentieprogramma en op de
beursvloer. Ook dit jaar zijn er weer
landenpaviljoens aanwezig, waaronder
Nederland, China, Noorwegen,
Schotland en Italië.
Conferentie
OEEC 2017 biedt een uitgebreid
conferentieprogramma aan met acht
14
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technische sessies, verdeeld over ontbijt
of lunchsessies, waarbij, onder andere,
de volgende onderwerpen worden
behandeld: subsea processing &
infrastructure, decommissioning, asset
integrity, global business oppertunities en
rise of the renewables. Daarnaast vinden
ook dit jaar weer het Industry Panel en de
Master Classes plaats. In 2016 telde het
aantal conferentiedeelnemers 1,200 en
waren er 80 sprekers aanwezig van
onder andere BP, ENGIE, Heerema
Marine Contractors, Subsea7,
Ampelmann en DNV GL.
Offshore Wind
Als onderdeel van OEEC vindt dit
jaar gelijktijdig de achtste editie
van de jaarlijkse Offshore WIND
conferentie plaats op 9 en 10 oktober.
Hernieuwbare energie speelt een
onmisbare rol als we willen voldoen
aan de stijgende vraag naar
energievoorziening. De conferentie richt
zich op de businesskansen en successen
in deze hernieuwbare energie-industrie,
welke uitdagingen er zijn op korte
termijn (tot 2023) en wat de visie is

tot en met 2050. Bevestigde sprekers
van DONG, Siemens, Ministerie van
Economie en Infrastructuur en TNO.
Wat houdt de toekomst van offshore
wind in? Is deze industrie er klaar voor
om subsidie vrij te overleven? Welke
bidding systemen werken? Tijdens de
Offshore WIND Conferentie gaan meer
dan 15 sprekers en ruim 400 professionals
uit de industrie met elkaar in discussie
over de manier waarop de kansen
binnen offshore windenergie
gerealiseerd kan worden. Beide dagen
worden de plenaire sessies afgewisseld
met netwerkmogelijkheden.
Marine Energy Event
Op 11 oktober vindt het Marine Energy
Event plaats tijdens OEEC, dat wordt
georganiseerd in samenwerking met
EWA, de Nederlandse branchevereniging
voor Energie uit Water. Deze dag staat in
het teken van het winnen van energie uit
water. Bekende gezichten uit de industrie
zullen gedurende deze dag de highlights
van het afgelopen jaar en hun blik op
de toekomst presenteren.

Community Square
Community Square wordt dit jaar voor
de tweede keer georganiseerd en omvat,
evenals de eerste editie, een interessant
en gratis te bezoeken programma van
ON AIR talkshows en Community
Café meetings over de transformatie
in de industrie. Denk hierbij aan
klimaatveranderingen, decommissioning
en hergebruik, hernieuwbare energie,
digitalisatie ontwikkelingen die het
landschap van onze industrie ingrijpend
aanpassen. Diverse stakeholders vanuit
E&P bedrijven, toeleveranciers, NGO’s,
academici en overheid delen en
bediscussiëren nieuw ideeën en
oplossingen over energietransitie,
de toekomst van de Noordzee, nieuwe
samenwerkingen binnen de industrieën
en onze economie.
Offshore Energy Opening Gala
Dinner en Offshore Energy Awards
Op maandag 9 oktober wordt voor
de tweede keer het Offshore Energy
Opening Gala Dinner and Awards
Show georganiseerd in het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
Deze avond staat in het teken van
het vieren van de ontwikkelingen
in de offshore energie markt door het
uitreiken van drie industrie awards.
De genomineerden worden in
september bekend gemaakt door een
deskundige jury, vertegenwoordigd
door onder andere Huisman, Van Oord,
Heerema en DONG Energy. Zij zullen alle
inzendingen zorgvuldig beoordelen en

de drie genomineerden per award
bepalen. De drie awards die tijdens
het Opening Gala Dinner worden
gepresenteerd zijn; The Best Innovation
in Offshore Energy Award; The Offshore
Energy Public Outreach Award; en The
Offshore Energy Young Engineer Award.
•	The Best Innovation in Offshore
Energy Award gaat naar de beste
innovatie in de gehele offshore
energiemarkt van de afgelopen twee
jaar (2016 en 2017).
•	The Offshore Energy Young Engineer
Award kan worden toegekend aan
een ingenieur van 35 jaar of jonger
voor uitstekende prestaties in de
industrie.
•	The Offshore Energy Public Outreach
Award wordt uitgereikt aan een
bedrijf, organisatie of project die
actief in de offshore energie-industrie
uitstekend hebben gepresteerd op
het gebied van publieksbereik en
imagoverbetering van de sector.
De winnaars zullen in het bijzijn
van internationale offshore energie
professionals variërend van operators,
dienstverlenende bedrijven, leveranciers
en politici, tijdens de prijsuitreiking
op het Opening Gala Dinner bekend
worden gemaakt. Als aanvulling op
de prijsuitreiking zullen er tijdens
het gala een culinair diner worden
geserveerd, volgen er muzikale
intermezzo’s en toespraken van
hoogwaardigheidsbekleders.

FEITEN OFFSHORE ENERGY
EXHIBITION & CONFERENCE 2017:
• Conferentie 9, 10 & 11 oktober
• Beurs 10 & 11 oktober
•	Beurs met 650+ exposanten en
25,000m2 beursoppervlakte in
Amsterdam RAI.
•	Conferentieprogramma met meer
dan 80 sprekers waarvan de
grootste spelers uit de industrie.
•	Driedaags conferentieprogramma
met Community Square, Industry
Panel, technische sessies, Master
Classes, Marine Energy Event en
Offshore WIND Conference.
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NORSK OLJEMUSEUM STAVANGER

Bezoekers komen uit alle
windhoeken van de wereld
Op zaterdag 6 mei bezocht Paul Meester namens Offshore Visie het Norwegian Petroleum Museum in Stavanger.
Het museum ligt bij de haven van Stavanger en is gevestigd in een fraai, modern gebouw dat in 1999 geopend werd
door de Noorse koning Harald. Het gebouw verwijst naar de inhoud ervan, aangezien zij op een olie-installatie op zee
lijkt. Het werd ontworpen door de architecten Lunde & Løvseth.

Overheid
Sinds de ontdekking van het Ekofisk-veld
in 1969, het grootste olieveld ter wereld,
zijn de aardolie- en aardgasindustrieën
essentieel voor de economie van
Noorwegen. In 2012 was Noorwegen
de op twee na grootste exporteur van
aardgas en stond het land op nummer
10 van de lijst van grootste olie-exporteurs.
De overheid stopt de inkomsten van
de petroleumsector in een apart fonds.
Momenteel heeft dit fonds een
vermogen van NOK 7000 miljard
ofwel circa NOK 1,2 miljoen per Noor.
Omgerekend is dat ruim 125.000 euro.
Noorwegen heeft 5 miljoen inwoners.
Kielland
In de tentoonstelling wordt aandacht
besteed aan de ramp in 1980 van het
hotelplatform Alexander L. Kielland,
waarbij 123 mensen om het leven
kwamen. Dit ongeval had een grote
impact gemaakt op de Noren en er
werden na onderzoek een hoop nieuwe
veiligheidsregels ingevoerd om zo'n
ongeval te voorkomen. Veiligheid
komt veelvuldig aan bod in het museum.
Je kunt zelf ervaren hoe je via een
'escape chute' een platform kan verlaten.
Film
Er zijn diverse films te bekijken in
het museum, waaronder een 3D film
(Petropolis) over het ontstaan van fossiele
brandstoffen. Wij bekeken de film 'Oilkid'.
Het is een korte film over hoe de Noorse
olieindustrie invloed heeft gehad op
jonge opgroeiende kinderen. De film
gaat over Thomas, geboren in 1969,
hetzelfde jaar dat de Noren olie vonden
(Ekofisk veld) en wat voor effect dit had
op het gezin, de stad en haar inwoners.

Het Norwegian Petroleum Museum in Stavanger is
ontworpen door de architecten Lunde & Løvseth.

In het museum leer je meer over de olie
en gas productie en hoe het ontstaat,
ontdekt wordt, naar bovengehaald en
gedistribueerd wordt. Olieplatforms zijn
op schaal nagebouwd en er zit zelfs een
soort van nagemaakt booreiland aan
de achterzijde van het gebouw. Via een
nagebootste helicoptervlucht loop je er
naar toe. Het is een interactief museum,
16
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je krijgt alle mogelijkheden om zelf aan
de knoppen te zitten. Voor de kleintjes
is er zelfs een speelplek in de vorm van
een booreiland.
Bezoekers
In 2016 had het museum 103 367
bezoekers, waarvan 10.0000 studenten
in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.

Bezoekers komen van alle windhoeken
van de wereld, in de zomer is 50 % van
de bezoekers van buiten Noorwegen.
De meeste Nederlandse bezoekers zijn
gezinnen met kinderen. Er is een goede
samenwerking met het onderwijs en
het bedrijfsleven. In 2016 ontving het
museum van Tripadvisor een 'certificate
of excellence'.

Niets
Offshore Visie was met name
geïnteresseerd in de aanpak van het
museum, de opbouw en collectie, maar
zeker ook naar wat er in het museum
terug te vinden is over de rol van de
Nederlanders in de Noorse olie-industrie.
Bij het museum aangekomen zien we op
de achtergrond een schip van Subsea 7
met daarop de herkenbare kranen van
Huisman, dus dat belooft veel goeds.
Ook zijn op weg naar het museum langs
een vestiging van Hendrik Veder gereden,
dus ons patriarchaals hart ging al wat
sneller kloppen. Maar verder is in de
tentoonstelling niets Nederlands terug
te vinden behalve een vermelding
van de ontdekking van de gasvelden
in Groningen op 29 mei 1959.
Alternatieven
Onder de title 'Energy - problem or
solution' worden ook de negatieve
effecten van het gebruik van fossiele

Topstuk van het museum is een schaalmodel (1:100) van het Troll A platform.

brandstoffen onder de aandacht
gebracht, en de opkomst van alternatieve
energiebronnen als wind- en zonneenergie. De waterkrachtcentrales die
in Noorwegen via natuurlijke weg
worden gebruikt leveren voldoende
energie op voor de energiebehoeften
van de Noren. De gewonnen olie en
gas wordt voornamelijk geëxporteerd.
Maar er blijft nog enorm veel stroom
over. Noorwegen kan voor een groot
eel zelf bepalen hoeveel stroom zij
opwekt. De stuwmeren zijn uiteraard
voorzien van stuwdammen. Men kan,
bij een lage vraag, de stuwdam sluiten.
Op die manier zijn de Noorse stuwmeren
een soort ‘stroom-opslag’. Noorwegen
verkoopt steeds meer stroom via
Nederland en Duitsland.

Troll A
Topstuk van het museum is een
schaalmodel (1:100) van het Troll A
platform. Het Troll A platform is een
gigantisch gasproductieplatform
dat in opdracht van Norske Shell
werd gebouwd en in 1996 naar
zijn bestemming werd gesleept.
De uitbater is Statoil. Het betonnen
platform staat op de zeebodem,
303m onder het wateroppervlak van
de Noorse zee. De totale hoogte van het
platform is 472 meter hoog, het gewicht
656.000 ton. Dit maakt het de hoogste
constructie die ooit verplaatst is.
www.norskolje.museum.no/en
3 / 2017
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PLANNED TO BE COMMISSIONED IN 2024

DONG Energy awarded
three German offshore
wind projects

'DONG Energy will be
responsible for the turbines,
array cables and
offshore substation.'
Samuel Leupold, Executive Vice President and
CEO of Wind Power at DONG Energy

Photos: DONG Energy A/S

According to Samuel Leupold the zero
subsidy bid is a breakthrough for the cost
competitiveness of offshore wind.

In the first of two German auction rounds, the Bundesnetzagentur has awarded DONG Energy the right
to build three offshore wind projects in the German North Sea. DONG Energy submitted six projects in the bid
and won with the following three projects which have a total capacity of 590MW: OWP West (240MW);
Borkum Riffgrund West 2 (240MW); and Gode Wind 3 (110MW).

18
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The three projects are planned to
be commissioned in 2024, subject to
Final Investment Decision by DONG
Energy in 2021. Samuel Leupold,
Executive Vice President and CEO
of Wind Power at DONG Energy, says:
“We’re pleased with being awarded
three projects in the first of two German
auction rounds, and we have good
opportunities to add further capacity
to our winning projects in next year’s
German auction. Today’s results
contribute to our ambition of driving
profitable growth by adding
approximately 5GW of additional
capacity by 2025.”
Breakthrough ‘zero bid’
For two of the projects – OWP West and
Borkum Riffgrund West 2 – DONG
Energy made bids at zero EUR per MWh,
i.e. these projects will not receive a
subsidy on top of the wholesale
electricity price. The Gode Wind
3 project was awarded based on
a bid price of EUR 60 per MWh.

Samuel Leupold says: “The zero subsidy
bid is a breakthrough for the cost
competitiveness of offshore wind,
and it demonstrates the technology's
massive global growth potential as a
cornerstone in the economically viable
shift to green energy systems. Cheaper
clean energy will benefit governments
and consumers – and not least help meet
the Paris COP21 targets to fight climate
change. Still it’s important to note that
the zero bid is enabled by a number of
circumstances in this auction. Most
notably, the realization window is
extended to 2024. This allows developers
to apply the next generation turbine
technology, which will support a
major step down in costs. Also,
the bid reflects the fact that grid
connection is not included.”
Samuel Leupold continues: “Financial
discipline is key to us. We are of course
reflecting the project’s exposure to
market risk in the cost of capital applied.
We see a solid value creation potential in

this German project portfolio and will
now begin to further mature the
projects towards a Final Investment
Decision (FID) in 2021.”
Volker Malmen, country manager in
DONG Energy Germany, says: “Making
green energy cheaper than black has
for years been part of DONG Energy's
strategic ambition. Offshore wind is fully
capable of replacing retiring power plants
and to become the backbone of
Germany’s energy transition, and I
hope that today’s encouraging results
will inspire an accelerated and higher
volume build-out of offshore wind in
Germany and motivate the electrification
of transportation and heating.”
DONG Energy will be responsible
for the turbines, array cables and
offshore substation, while grid
operator TenneT will be responsible
for construction, operation and
ownership of the onshore
substation and the export cable.
3 / 2017
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SPEECH BY ALEXEY MILLER OF GAZPROM AT THE INTERNATIONAL BUSINESS CONGRESS

‘Natural gas is the
fuel of the 21st century’
On May 25 Alexey Miller gave a speech at the Annual International Business Congress in Vienna. The theme of his speech
was ‘Natural gas as destination fuel for the future’. Miller was happy to see that the meeting has brought together not
only energy businesses, but also investment companies, banks, and technology corporations. He said: “These are the
forces that drive the global economy at the moment. According to international economic organizations, after a long
period of slow growth the global economy is bound to experience a surge in the coming years. This will be accompanied
by an increasing energy demand. Today, consumers have a wide array of energy sources at their disposal, be it oil, coal,
nuclear, natural gas, or renewables.”

When choosing the destination fuel for
the energy development strategy, one
has to evaluate energy sources from the
standpoints of, first and foremost, energy
20
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efficiency, amount of reserves, reliability
of supply, availability, and, of course,
environmental footprint. Many countries,
especially in Europe, shift their attention

to ‘green’ energy. On the face of it,
that would really help in mitigating
environmental impacts. There is,
however, a major drawback: renewables

are not reliable. Depending on the
weather, there can be too much energy
or none at all. Add to that the fact that
storing and transporting renewable
energy is technologically difficult and
extremely expensive.
Green
Miller, Deputy Chairman of the Board
of Directors and Chairman of the
Management Committee (CEO) of
Russian energy company Gazprom:
“Here in the Alps, in Austria, the issue
of whether energy was green enough
was the last thing on anyone’s mind
in the cold months of the past winter.
Reliability of supplies was the primary
concern. According to Austria’s
Association of Gas- and District Heating
Supply Companies, gas-fired power
generation would have to exceed 40 per
cent in the country’s energy mix to ensure
reliable energy supplies on particularly
chilly days. However, gas-fired electricity
accounts for less than 10 per cent in
Austria’s energy balance. It is self-evident
that continuity of supply is crucial for,
say, the production and housing sectors.
Furthermore, renewable energy is not
cheap. Renewables require considerable
subsidies from state budgets, imposing
an additional burden on taxpayers. In
2016 alone, the population of Germany
paid upward of EUR 20 billion to develop
the renewable energy sector. It is
noteworthy that 66 per cent of electricity
bills for end consumers in Germany is
made up of various taxes and fees. And,
judging by recent polls, most Germans
believe this so-called ‘energy transition’
to be too costly. Further intensification
of efforts to construct new capacities
for renewables would require even more
investment. Also, building transmission
lines from Northern Europe with its fleets
of offshore power plants to Southern
Europe would take not just billions in
investments, but a lot of time as well.”
Clean
Miller continued: “We have no doubt
that natural gas meets every requirement
for energy carriers in today’s economy.
It means enormous reserves coupled
with exceptional reliability and availability.
It means considerable market development
and sustainable trade models worldwide.
Moreover, gas is the cleanest fossil fuel.
A key factor in the development of the
gas industry is the global nature of gas.
After all, one cannot transmit hydro-,
solar or wind power across thousands
of kilometers without significant losses,
and it is very hard to do that using major
transmission lines across seas. In contrast,
natural gas is the most cost-efficient
energy source in terms of transmission
and storage. For decades, gas has been

'There is, however, a major drawback:
renewables are not reliable' Alexey Miller, Gazprom
pumped through subsea pipelines and
transported across continents in liquefied
form. The gas-based power supply
system rests on gas trunklines running
for thousands of kilometers, liquefaction
and regasification terminals, a welldeveloped UGS network, and gas-fired
power plants, all of which took decades
to build. When Gazprom’s consumers
send us a request for gas offtake, they
can be absolutely sure that they will
receive that gas at the delivery point,
right on time and in the amount agreed
upon between the parties. With natural
gas, the global economy has an entirely
self-sufficient, reliable and integrated
energy supply chain from the field to
the end consumer.”
Upward trend
Not surprisingly in this scheme of things,
the world’s gas consumption is growing.
Gazprom exported a record amount of
179.3 billion cubic meters of gas to the
European market in 2016. This upward
trend for Russian gas demand in Europe
continues in the first half of 2017. Miller:
“Since early this year, we have already
increased gas supplies compared to the
corresponding period of 2016 by 13.2
per cent, which translates into 9 billion
cubic meters of gas. This figure exceeds
the annual gas consumption in the
Republic of Austria.”
The growth in Europe’s gas consumption
is greatly facilitated by the comeback of
the ‘blue fuel’ in the power sector and
the substitution of environmentally dirty
coal by gas. The U.K. serves as a vivid
example in this respect. In 2016, the
share of its coal-fired power generation
went down to 9 per cent from 23 per
cent (which was a mere year before that),
including through the introduction of
a carbon tax. The U.K. plans to phase
out coal-fired power plants altogether
by 2025. Meanwhile, the members of
the Eurelectric association of European
electricity producers from 26 EU countries
pledged not to commission new coalfired power plants after 2020. All of this,
without a doubt, offers great prospects
for the gas industry.
Emission
Miller: “However, its sustainable
development is driven not only by the
phase-out of competing energy sources
in the power sector. The gas industry
continues to open new market niches.
Natural gas holds great potential for use
as a vehicle fuel. One of the advantages

of a gas-powered engine is its ecofriendliness. Nowadays, gas-driven
technologies help cut down CO2
emissions from transportation by 25 per
cent compared to conventional fuels.
Moreover, natural gas can be used in
onshore and offshore transportation,
reducing not only pollutant emissions,
but also fuel costs. Intensive promotion
of such an efficient fuel solution is on
the current agenda of energy suppliers,
vehicle manufacturers, and infrastructure
developers, with the infrastructure
actively expanding. Germany, for
example, plans to double the number
of its CNG filling stations within the next
2–3 years. Natural gas also has bright
prospects as a bunker fuel. At present,
a number of projects for LNG bunkering
of river and sea vessels are being carried
out under the auspices of the European
Union. Gazprom, as a supplier, implements
small-scale LNG projects in the Baltic Sea
region. Besides, natural gas is an advanced
fuel. The petrochemical industry is
developing rapidly, with new and unique
solutions in production and transportation.
This gives an impetus to the development
of related industries and helps
considerably improve GDP growth,
employment, and R&D capacities.
From a technological and environmental
standpoint, gas is perfectly positioned
to become the destination fuel for the
future in Europe and the world at large.
Our task is to jointly address challenges
beyond the business strategy. Despite
the clear advantages of natural gas and
the prospects for its use in virtually all
economic sectors, there are still some
difficulties with respect to the positioning
of gas in political and regulatory circles.”
Favour
According to Miller the economy has
already made its choice in favour of gas.
“We have it in our power to prove to the
governments of certain countries that
natural gas can and must form the basis
for the energy of the future. This requires
the entire gas industry community to not
only prepare a common response and
propose solutions to challenges facing
the industry, but also get those solutions
across to the authorities, the business
community, and the general public.”
Miller ended his speech by saying that
natural gas offers an exceptional
opportunity to develop the economy
in a reliable, sustainable, effective and
eco-friendly way. Natural gas is the
fuel of the 21st century!
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1-DAAGS BEZOEK AAN SPE OFFSHORE EUROPE ABERDEEN OP 6 SEPTEMBER VANAF ROTTERDAM

Speciale 1-daagse chartervlucht vanaf Rotterdam
The Hague Airport naar de SPE Offshore Europe
Van 5 t/m 8 september vindt in Aberdeen de SPE Offshore
Europe plaats. Naar deze belangrijke vakbeurs organiseren
wij weer de bekende 1-daagse chartervlucht op woensdag
6 september 2017. Wij vliegen vanaf Rotterdam The Hague
Airport. De vertrektijden van onze chartervlucht zijn
aangepast aan de openingstijden van de beurs zodat
u echt de hele dag voor uw afspraken ter beschikking heeft.

Bij de prijs is inbegrepen:
• vluchten met chartervliegtuig Rotterdam-Aberdeen v.v.
•o
 ntbijt op de heenvlucht, luxe belegd broodje op de terugvlucht
• transfers per touringcar naar en van de beurs
• entreekaart voor de beurs
• Nederlandse reisbegeleiding
• alle luchthavenbelastingen
Parkeerplaats:
Kies voor gemak en laat ons uw parkeerplaats reserveren!
U hoeft dan ‘s avonds niet in de rij te staan om af te rekenen.
U heeft de keuze uit drie parkeerterreinen:
• P1+3, 4-7 minuten lopen (€ 25,00)
• P6, 2-3 minuten lopen (€ 32,50)
• P2 Business, direct voor terminal (€ 35,00)

PROGRAMMA
06:00 check-in op Rotterdam The Hague Airport
07:00 	vertrek naar Aberdeen, ontbijt aan boord
08:05 aankomst in Aberdeen, aansluitend transfer naar de beurs

Reisvoorwaarden:
Annuleringskosten:
• € 150,00 per persoon tot 29 dagen voor vertrek
• € 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen voor vertrek
• 100% van de reissom per persoon vanaf 6 dagen voor vertrek

Bezoek aan de beurs van 09:30 - 18:00 uur
18:00
19:45

vertrek van de touringcar naar de luchthaven
vertrek naar Rotterdam, luxe belegd broodje

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

Deelnemen aan deze speciale Offshore Europe vlucht? Boek nu!
Mail het onderstaand inschrijvingsformulier naar reserveringen@tradefairs.nl of schrijf u in op www.tradefairs.nl

RESERVERINGSFORMULIER DAGVLUCHT NAAR SPE OFFSHORE EUROPE ABERDEEN
Ja, wij gaan met ___ personen mee naar de SPE OFFSHORE EUROPE op 6 september 2017.
Verzorg ook voor ons:
q P1+3

q P6

q P2

aantal: ______

q hotelovernachting Rotterdam The Hague Airport (€ 97,50 per kamer incl. parkeren): q ja, aantal kamers: __ q nee
q vermeld ons op de deelnemerslijst: q ja

q nee

(De deelnemerslijst wordt alleen bekend gemaakt aan partners van deze reis en alle bedrijven die zelf ook vermeld willen worden).
Bedrijfsnaam:

_____________________________________________________

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

Adres:

_____________________________________________________

Wilt u liever uw roepnaam vermeld zien op de deelnemerslijst, dan gelieve dit in te vullen.

Postcode-Plaats:

_____________________________________________________

1. Hr. / Mw.

Contactpersoon:

_____________________________________________________

2. Hr. / Mw.		

(Mob) Tel.nr.:

_____________________________________________________

3. Hr. / Mw.		

E-mail:

_____________________________________________________

4. Hr. / Mw.		

Gsm 1e deelnemer: _____________________________________________________

Contactpersoon:

		

__________________________________________________

M/V

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

KOSTEN UITVAL SLECHT WEER VERZEKERBAAR
Wind, zeegang, golffrequentie of stroming: als offshore operaties uitlopen door
slechte weersomstandigheden, resulteert dit in extra kosten. Het delen van dit risico
blijkt voor veel contractors en opdrachtgevers een lastig onderhandelingselement.
Maar vanaf nu is het afdekken van de kostenoverschrijdingen door slecht weer wel
een verzekerbaar risico meldt Intramar uit Den Helder.
Hoe werkt het? Voor de aanvang van het werk worden criteria vastgesteld, zoals
de specifieke omstandigheden in het werkgebied (bijv. windkracht, golfhoogte,
stroming) die van invloed zijn op de inzetbaarheid van mensen en materieel.
Ook de kosten per dag dienen te worden bepaald. Bij het vaststellen van de
hiervoor genoemde parameters krijgt u daadwerkelijke support van specialisten.
Na afloop van het werk wordt de overschrijding van de geplande tijd berekend,
uitgedrukt in een aantal dagen. De verzekering geeft direct recht op vergoeding
van het vastgestelde bedrag voor de periode die overeenkomt met de overschrijding.
Niet alleen contractors kunnen hun concurrentiepositie versterken met behulp van
deze methodiek, ook voor opdrachtgevers is dit een zeer effectief instrument om
tot kostenbeheersing te komen bij constructie- , inspectie- reparatie- en
onderhoudsprojecten van offshore installaties.
Deze protectie tegen uitval door weersomstandigheden wordt ondergebracht bij
één van de meest solvabele verzekeraars ter wereld.

Wijzigingen:
Naamswijzigingen zijn altijd toegestaan en kosteloos.
Annuleringkosten parkeerkaarten tot 1 dag voor vertrek: € 5,00.

PRIJS PER PERSOON: € 545,00 ALL-IN

q parkeerkaart Rotterdam The Hague Airport:
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‘GOLIATH’ SETS SAILS TO CHINA
DEME and COSCO Shipping, the largest shipping company in the world, are
partnering in a unique joint venture to develop offshore wind energy in China.
DEME’s DP2 jack-up vessel ‘Goliath’ will be deployed for the first offshore wind
projects to be set up by the joint venture.
‘Goliath’ was loaded aboard COSCO’s semi-submersible heavy lift vessel ‘Kang
Sheng Kou’ in the port of Vlissingen. The vessel is setting course to COSCO’s
shipyard near Shanghai for some last modifications before embarking on the
installation of the first offshore wind projects off the eastern coast of China.
The development of offshore wind energy is in line with the Chinese climate vision
and strategy for the development of renewable energy, which are incorporated
in the 13th five-year plan issued by China’s central government for social and
economic development. China targets a significant increase in the installed
capacity of offshore wind energy by 2020.
Alain Bernard, Director and CEO DEME Group: “With our extensive know-how
in developing, building and maintaining offshore wind farms, DEME can support
COSCO Shipping’s offshore wind ambitions to become a significant player in this
market segment. As a pioneering company in offshore renewable energy, this is
an excellent opportunity for export of DEME’s experience gained on projects in
Europe and our home market in Belgium.”

ELEKTRISCHE INSTALLATIES
BIGROLL SCHEPEN
Bakker Sliedrecht heeft de elektrische
systemen van in totaal 4 Module
Carrier (MC-class) schepen geleverd.
Deze schepen worden gemanaged
door BigRoll Shipping. Naast de
‘BigRoll Barentz’, ‘BigRoll Bering’ en
de ‘Bigroll Bafin’ is nu ook de ‘Bigroll
Beafourt’ opgeleverd om het kwartet
compleet te maken.
De vier 1A ijsklasse schepen zijn
specifiek ontworpen voor het transport
van grote objecten naar on-en offshore
energie projecten op ’s werelds meest
afgelegen en ontoegankelijke
gebieden. Vanaf de eerste ontwerp
fase heeft Bakker Sliedrecht
meegewerkt aan het ontwerp van de
innovatieve voortstuwing. Dit ontwerp
zorgt voor een veilige, betrouwbare en
snelle vaart met bijzondere focus op
een laag brandstofverbruik om lagere
operationele kosten te realiseren.
Een onder leiding van Bakker
gerealiseerde FMEA heeft de
betrouwbaarheid van het ontwerp.

www.offshorevisie.nl www.offshorevisie.nlBezoek
www.offshorevisie.
nl www.offshorevisie.nl www.
www.offshorevisie.nl
offshorevisie.nl
www.offshorevisie.nl
www.offshorevisie.nl
www.
voor
dagelijks nieuws
offshorevisie.nl www.offshorevisie.nl www.offshorevisie.nl www.
ALLSEAS SECURES
AKER BP CONTRACT
Aker BP awarded Allseas, via Excalibur
Marine Contractors, a six-year frame
agreement for offshore transport,
installation and removal services of
infrastructure on the Valhall field off
Norway in 2019. The contract includes
options for two-year extensions.
In addition, Allseas also secured
options for the future removal and
disposal of Valhall QP topsides and
QP/DP bridge.
Aker BP has so far awarded two T, I &
R contracts for the Valhall field. Earlier
this year it awarded Heerema a ling
term T & I frame agreement and call
off for Valhall Flank West installation.
The agreement will now be amended
to include removal services and
become a T, I & R agreement.

Handtekening:
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INTERESTING DEVELOPMENTS

Is tonnage tax (back)
on the agenda?
For EU/EEA based companies that
own and operate offshore vessels1
an EU/EEA tonnage tax regime2 can
be very attractive. The whole idea of
the EU/EEA tonnage tax regimes is
to avoid that companies move, due

on the agenda of EU/EEA based
companies and Member States?
Recent developments
In December 201512 the Danish Parliament
passed an amendment to extend the
Danish tonnage tax regime from fiscal
year 2016. The extension relates to:
• Guard, supply, and construction vessels;
• Ice management vessels;
•	Offshore installation vessels
(for example related to offshore
windfarms);
•	Accommodation and support vessels
(ASVs).
In this we see the tonnage tax system
(again) moving away from the pure
transportation.

to competition outside the EU,
either their vessels or their complete
business out of the EU/EEA to benefit
from favorable tax regimes in lowtaxed countries. EU/EEA tonnage tax
systems are considered to be State
Aid, therefore Maritime Guidelines3
on how such regimes can be
compatible with EU State aid law
have been adopted. These Guidelines
do not go into detail on tonnage tax
regimes. Therefore, Member States
can, to a certain extent, decide on
the details of their tonnage tax
regime themselves.

Tonnage tax was historically primarily
available for the 'shipping' industry
and vessels operated in international
transportation of persons or goods4.
However over time a number of EU/EEA
regimes were extended with more types
of offshore vessels not primarily used
for transportation as such5. Furthermore
new innovative vessels are developed
and operated today which did not exist
at the time tonnage tax regimes were
implemented or extended, therefore
not eligible to the tonnage tax regimes in
various jurisdictions. In order to compete
with competition from low-taxed
jurisdictions, the EU/EEA companies
that operated none qualifying vessels
transferred these to low-taxed
jurisdictions (asset companies).
Subsequently the vessels were bareboat
chartered to the related (EU/EEA) based
operating companies and therefore
24
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reducing the taxable base of the
operating company.
BEPS developments
The international tax landscape has
however changed dramatically in recent
years as a result of economic challenges,
and new standards have been developed
to enable countries protect their revenue
bases. This in addition to for example
domestic rules such as the UK bareboat
charter cap6 in order to, as HMRC states,
“address unfair tax outcomes following
bareboat charter structures.” Countries
and jurisdictions are now working
together on implementing the BEPS7
reports consistently on a global basis.
The final BEPS reports 8-10 final
published by the OECD8 in October
2015 aims to align transfer pricing (TP)
outcomes with value creation.

Before the BEPS rules, the asset
companies basically were considered to
be the owners (and therefore entitled to
a significant remuneration) of the vessels
due to providing the funding for the
vessels. The OECD reports however
argue that a capital-rich entity 9 with no
functions/staff is not exercising sufficient
control or has no capacity to assume
contractually assumed risks. Hence
a more substance over (legal) form
approach. Therefore it is following the
report recommended that the returns
linked to these risks should be reallocated elsewhere (for example to
the operating company) and that the
asset company as a result is only entitled
to not more than a risk-free return10.
So as the BEPS Report aims to strengthen
the arm’s length principle and match
taxable income with economic reality11,
it raises the question if tonnage tax is back

Tonnage tax was historically primarily
available for the 'shipping' industry
and vessels operated in
international transportation
of persons or goods.

A recent notification this year (2017)
provided by the Norwegian Ministry
of Finance to the EFTA Surveillance
Authority13 includes an amendment that
concerns vessels involved in activities
in connection with the construction,
maintenance, repair, and disassembly
of windmills at sea - made eligible
for the tonnage tax regime.
In order to anticipate the global
competitive situation the Danish
Government has more recently taken
a political decision to strive to extend
the tonnage tax regime (in addition to
the aforementioned amendments) to
include mobile drilling rigs and drilling
vessels. Singapore is a fierce competitor
in this respect and if the regime cannot
be extended with these vessels Denmark
argues that it will have an impact on
employment, shore-based activities and
the EU risks losing specialized know-how.
Latest discussions between Denmark
and the European Commission (EC) on
this topic date back to October 2016
and still under debate. The developments
are very interesting to monitor as it
will show even more whether or not
transportation is a requirement to
apply a tonnage tax regime.
We have seen before that the EC
considers an offshore vessel not to be
a involved with maritime transportation
as such. For example regarding the
extension of the Dutch tonnage tax
regime in 2010 to cable and pipeline
layers, research vessels and crane vessels.
Even though the EC considers that the
activities of such vessels do not fall within
the definition of maritime transport as laiddown in the Guidelines, the EC considers
that these activities may benefit14 from

the same type of aid as maritime
transport (hence tonnage tax).
Conclusion
Member States should prevent the
leakage of jobs (offshore/onshore),
business and know-how to low-taxed
countries outside the EU/EEA. Even
further, following the BEPS effects,
Member States should aim to attract
substance / business of offshore operating
companies from outside the EU as well15.
Met dank aan: Ernst-Jan Bioch, Meijburg & Co
(Rotterdam), bioch.ernstjan@kpmg.com

1

2

3

4

5

6

 ffshore vessels are for the purpose of this
O
article considered to be all types of vessels
operated at sea not just for transportation
(oil & gas related, but also dredging vessels
and all types of vessels related to for example
offshore windfarms such as crane vessels,
cable layers, rock dumping etc.).
In short; tonnage tax is that profit gained
with specific maritime activities is taxed on
a fixed low basis based on the net tonnage
of the fleet instead of the actual profits.
The State Aid Guidelines provide the
boundaries for member states of the
European Union (hereafter: 'EU') and the
European Economic Area (hereafter: 'EEA')
to render financial support aid') to the
maritime transport sector by introducing e.g.
a so-called tonnage tax regime.
For example a container vessel going from
Country A to Country B.
For example cable layers, crane vessels,
pipe layers, dredging vessels. Depending
on the jurisdiction the application of the
regime is limited to the transportation part
of such a vessel.
From 1 April 2014 the UK Government
has introduced a cap on bareboat charter
payments made by companies engaged in
‘oilcontractor activities’ and working on the

UK Continental Shelf (UKCS). The cap
applies to payments made to an associate
for the leasing of a drilling rig or
accommodation vessel and is equal to 7.5%
of the capital expenditure on the asset.
7
Base Erosion and Profit Shifting.
8
The Organisation for Economic Cooperation
and Development.
9
Please note that the examples in the BEPS
Report of the capital-rich, low function
entities focus on intercompany financing,
and focus on headcount and people
functions. However it is clear that tax
authorities also with respect to ownersoperators of offshore vessels will focus on
the groups people functions.
10
Which is significantly lower compared to the
pre-BEPS approach.
11
This apparent over emphasis on people
functions and de-emphasis of contractual
allocations of risk.
12
Still subject to final approval from the
European Commission.
13
The EFTA Surveillance Authority monitors
compliance with the agreement on the
European Economic Area (EEA agreement)
in Iceland, Liechtenstein, and Norway,
enabling those countries to participate in
the internal market of the European Union.
14
As for example the relevant vessels are also
seagoing vessels and the activities are
subject to the same legal environment in
the labour, technical and safety fields as EU
maritime transport. Similarly, qualified and
trained seafarers are necessary as is the case
in maritime transport. Finally, the challenges
that they face in terms of global competition
and relocation of on-shore activities are
similar to those of EU maritime transport.
These features are reflected in the general
objectives of the guidelines.
15
As a tonnage taxed company in the EU with
substance is most likely preferred by a none
EU based company compared to increasing
the substance due to BEPS in some faraway
low-taxed jurisdiction lacking other required
elements (know-how, maritime cluster etc.).
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NIEUWE SAMENWERKING VOOR ALL-IN OFFSHORE WINDAANBOD
Hollandia Offshore en Croonwolter&dros Marine & Offshore bieden exploitanten van
offshore windparken voortaan een compleet pakket. Gezamenlijk bieden de ervaren
samenwerkingspartners gespecialiseerde staalconstructies en de bijbehorende
installatietechniek. Daarmee spelen ze in op de marktvraag naar een totaalaanbod.
Overal op de Noordzee en de Oostzee worden nieuwe offshore windparken
aanbesteed en in gebruik genomen. De markt is booming en volop in beweging;
partijen maken echt werk van de energietransitie. Het Rotterdamse offshore
cluster is traditioneel sterk in offshore constructies voor de olie- en gasindustrie.
“Er is een sterk ecosysteem van leveranciers, onderaannemers en aanbieders van
diensten ontstaan. Doordat alle nodige specialismen dicht bij elkaar aanwezig zijn,
kan dit cluster zeer efficiënt op de internationale markt opereren”, schetst
managing director Nico Noorlander van Hollandia Offshore. “Aangezien de
investeringen in de olie- en gasindustrie de laatste jaren sterk zijn teruggelopen,
heeft dit cluster de focus gelegd op buitenlandse offshore windparken. Daarin is het
succesvol. Nu volgt de Nederlandse markt, die zich op dit moment fors ontwikkelt.”

SHL AND IHC IQIP COOPERATE ON BEATRICE
Seaway Heavy Lifting (SHL) and IHC IQIP will cooperate on the Beatrice offshore
wind farm. This extends the existing relationship between the two organisations,
which has seen them collaborate on several installation and decommissioning
projects in both the oil and gas, and offshore wind markets. The Beatrice project
includes the largest order in the history of IHC IQIP (and that of its former business
units, IHC Hydrohammer and IHC Handling Systems).
The Beatrice offshore wind farm will comprise 84 wind turbines, each with a 154m
diameter rotor capable of generating 7MW of power. All turbines will be founded
on pre-piled jacket substructures, which will be installed at a water depth up to 55m.
Design, engineering, fabrication and installation of the substructures will be
managed by SHL.
SHL will use the following equipment from or developed together with IHC IQIP:
Jacket Pile Grippers (JPG), the Hydrohammer S-2500 with two specially designed
hammer sleeves and an internal lifting tool (ILT) 1,200t, 60-96.

Created and produced by

CONVERTING PLATFORM
TO UNMANNED FACILITY
ONEgas has commissioned Jacobs
Engineering Group to perform
engineering services for the
de-complexing of the K15-FA
platform in the Dutch North Sea.
The client is a combined business unit
of Shell UK Exploration & Production
(Shell) and NAM. This is the first
contract signed under a new
enterprise framework agreement
between ONEgas and Jacobs.
De-complexing involves transitioning
K15-FA to an unmanned platform
without gas treatment installations,
as the gas will subsequently be treated
on the centrally located K14 facility.
The program should allow ONEgas
to reduce power consumption,
operational costs, and improve
safety management.

DEEPOCEAN AWARDED
POST-LAY TRENCHING WORKS
DeepOcean has been awarded a
contract for the provision of post-lay
trenching and backfilling works on
56km of power cable offshore UAE.
This contract award has come on the
back of two completed projects
offshore UAE in 2016 and early 2017.
The post-lay trenching and backfilling
works are planned to commence late
2017 with DeepOcean’s T1 mobilized
from the UK after the completion of
an extensive upgrade.The 25 Te
self-loading trencher T1 has
successfully completed over 1,650 km
of subsea trenches for cables and
pipelines up to 20-inch . After the
upgrade, T1 is designed to cut a subsea
trench with a maximum depth of 1.4
meters in various soil conditions up to
40MPa. The trencher is also capable
of carrying out mechanical backfill
operations to assist in cable protection.
Tony Stokes, Managing Director of
Asia Pacific & Middle East, states,
“We are extremely pleased to receive
this award as it is a testament to the
confidence our clients have in
DeepOcean’s ability to provide burial
solutions in the most difficult soil
conditions. We are looking forward
to a successful campaign and the
continuation of building our presence
in the Middle East through supporting
our clients with market leading assets.”
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OFFSHORE WIND

OIL & GAS

MARINE ENERGY

Register now
Offshore Energy attracts a global audience of more than 12,000 offshore energy industry professionals.
The three-day event, features an exhibition where over 650 companies will showcase their products
and services. The accompanying conference addresses current and future issues in the offshore
industry, covering developments in oil & gas, offshore wind and marine energy. See you in Amsterdam!

Supported by

Platinum Sponsors

IRO KALENDER

BEURZEN, MISSIES,
CURSUSSEN EN

			

BIJEENKOMSTEN 2017

DEZE PAGINA’S BEVATTEN NIEUWS
VAN IRO, BRANCHEVERENIGING
VOOR DE NEDERLANDSE
TOELEVERANCIERS IN DE
OLIE- EN GASINDUSTRIE
EN OFFSHORE RENEWABLE
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.
DEELNAME IN EEN HOLLAND
PAVILJOEN OF AAN HANDELSMISSIES
STAAT OPEN VOOR IRO LEDEN EN NIETLEDEN. VERMELDE ACTIVITEITEN ZULLEN
ALLEEN DOORGANG VINDEN BIJ
VOLDOENDE BELANGSTELLING.
HEEFT U INTERESSE IN DEELNAME
OF VRAGEN OVER:

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

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

> CURSUSSEN NEEM CONTACT

OP MET BARBARA VAN BUCHEM,
B.VANBUCHEM@IRO.NL

>	OVERIGE ZAKEN NEEM CONTACT

OP MET IRO, VIA INFO@IRO.NL
OF TELEFOONNUMMER 079-3411981.

6 JULI

SEMINAR DUURZAME INZETBAARHEID		
ROTTERDAM

11 - 13 JULI

OIL & GAS ASIA EXHIBITION			
KUALA LUMPUR, MALEISIË

SUCCESVOLLE IRO DEELNAME

5 - 8 SEPTEMBER

OFFSHORE EUROPE EXHIBITION		
ABERDEEN, VERENIGD KONINKRIJK

Van 7 tot en met 10 juni vond het Mexican Petroleum Congres en Beurs plaats in Puebla, Mexico.
Dit jaarlijks van locatie wisselende evenement is de belangrijkste olie- en gas beurs en congres in Mexico.
Nu de hervormingen langzaam maar zeker gestalte
beginnen te krijgen en er steeds meer internationale
operators serieuze interesse tonen voor de verdere
ontwikkeling van de velden in het Mexicaanse deel
van de Golf van Mexico is de tijd rijp voor Nederlandse
toeleveranciers om voor te sorteren.
Om zoveel mogelijk bedrijven de gelegenheid te geven
om op de beurs aanwezig te zijn, heeft IRO standruimte
gehuurd in het Holland paviljoen van de Dutch Energy
Association waar bedrijven tegen geringe vergoeding
met brochures, logo en foto´s konden participeren.
Bedrijven als Seaway Heavy Lifting, Heerema, iPS, IHC,
Ampelmann, WTS Energy, OOS International, Navingo/
Offshore Energy en IRO namen deel in het Holland
paviljoen van de Dutch Energy Association. Van Oord,
Bluewater, Mammoet, Boskalis en Jumbo waren ook
present op de beurs en namen deel aan de gezamenlijke

13 SEPTEMBER	CURSUS 'OLIE EN GAS VANAF DE BRON'

lunch op uitnodiging en in aanwezigheid van onze
ambassadeur in Mexico, Margriet Leemhuis, en de
plaatsvervangend Directeur Generaal voor Buitenlandse
Economische Betrekkingen (BEB) van het ministerie
van Buitenlandse Zaken, Guido Landheer.

(ÉÉNDAAGS, NEDERLANDS) ROTTERDAM

9-11 OKTOBER 	OFFSHORE ENERGY EXHIBITION &
CONFERENCE

Aanwezigheid van onze ambassadeur en plaatsvervangend DG BEB was ook belangrijk voor de promotie
en branding van de gehele Nederlandse olie- en
gastoeleveringsindustrie en werd door alle aanwezige
Nederlandse bedrijven bijzonder op prijs gesteld.
Participatie van IRO in dit Congreso Mexicano de
Petroleo is mogelijk gemaakt met ondersteuning vanuit
onze Topsector Water en Maritiem. Immers de
hervorming van de olie- en gasindustrie in Mexico biedt
zeer goede mogelijkheden voor de drie clusters van de
Topsector Water en Maritiem, nl. Watertechnologie,
Delta Technologie en Maritieme Technologie.

AMSTERDAM

5 OKTOBER	LEDENBIJEENKOMST RESATO INTERNATIONAL
ASSEN

11 OKTOBER	CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’
(ÉÉNDAAGS, NEDERLANDS)
DEN HELDER

7 NOVEMBER	ALGEMENE LEDENVERGADERING
SLIEDRECHT

15 NOVEMBER

CURSUS 'OLIE EN GAS VANAF DE BRON'
(ÉÉNDAAGS, NEDERLANDS) ROTTERDAM

GOEDE SFEER EN POSITIEVE
VOORUITZICHTEN OP OTC 2017

IRO
BOOMPJES 40 (WILLEMSWERF)
13TH FLOOR
3011 XB ROTTERDAM

Het Holland paviljoen op de beurs, alsmede de netwerkreceptie in het Museum of
Fine Arts werden georganiseerd door IRO, met steun van Topsector Water en Maritiem
via de Trade Council van Nederland Maritiem Land. IRO bedankt alle exposanten en
bezoekers voor hun tijd, moeite en enthousiasme om OTC 2017 wederom tot een
succes te maken!

P.O. BOX 390
3000 AJ ROTTERDAM

T: +31 793411981
E: INFO@IRO.NL
I: WWW.IRO.NL
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OTC Houston is van oudsher de plek waar de Nederlandse olie- en gasindustrie
zich verzamelt om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en
technologieën in de markt. Dit jaar trok OTC 63.000 bezoekers, met 2.470
exposanten uit 43 landen.

3 / 2017

13-16 NOVEMBER ADIPEC 2017 EXHIBITION
ABU DHABI. U.A.E.

13-16 NOVEMBER HANDELSMISSIE INDIA
MUMBAI, INDIA

28-30 NOVEMBER WIND EUROPE
AMSTERDAM
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ZONNIGE IRO LEDENBIJEENKOMST
BIJ BROEKMAN LOGISTICS

1-DAAGSE IRO CURSUS ‘OLIE
EN GAS VANAF DE BRON’,
INCLUSIEF BEZOEK AAN
UNIEKE OFFSHORE EXPERIENCE
• Cursus voor niet-technische medewerkers of nieuwkomers
in de olie- en gasindustrie, maar ook voor mensen die
producten of diensten leveren aan deze sector
• Goed en globaal inzicht in de hele upstream keten
van het opsporen tot het verwerken van olie en gas
• Overzicht van het wereldwijde energievraagstuk,
waaronder hernieuwbare energie
• Actieve deelname aan de Offshore Experience
in het Maritiem Museum Rotterdam

DEZE PAGINA’S BEVATTEN NIEUWS
VAN IRO, BRANCHEVERENIGING
VOOR DE NEDERLANDSE
TOELEVERANCIERS IN DE
OLIE- EN GASINDUSTRIE
EN OFFSHORE RENEWABLE
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.

Locatie: Maritiem Museum Rotterdam

ENERGIE VAN GOLVEN VOOR SCHONERE OCEAAN
Het Nederlandse samenwerkingsverband ‘Our Oceans Challenge’ heeft het idee van Roeland Schillings en
Ruben de Jong verkozen tot het beste idee om tot een schonere oceaan te komen. Met hun 'Wave Parasite'
worden drijvende structuren rond de pilaren van windmolens op zee geplaatst, waarmee de beweging van
golven wordt omgezet in energie. Op deze manier wordt nog meer gebruik gemaakt van de natuurlijke
elementen, om energie op te wekken.
De tweede prijs was voor een idee waarbij met een
‘scherm van luchtbellen’ plastic uit de rivieren wordt
gescheiden, voordat deze in de oceaan terecht komt.
Dit initiatief verdiende tevens de publieksprijs van
de aanwezigen in de zaal. Een idee om afval vanuit
de offshore te hergebruiken voor diverse andere
toepassingen, verdiende een derde plaats.

Het Nederlandse samenwerkingsverband ‘Our
Oceans Challenge’ gelooft dat, ondanks deze milieuuitdagingen, een verantwoord gebruik en exploitatie
van onze oceanen mogelijk is. De maritieme
industrie wil daarbij haar verantwoordelijkheid
nemen en stimuleert om duurzame ideeën te
delen en in de praktijk toe te passen.

De ideeën werden verkozen tijdens een bijeenkomst
van ‘Our Oceans Challenge’ in het Maritiem Museum
in Rotterdam. Dit is een initiatief van Nederlandse
maritieme bedrijven dat pleit voor schonere oceanen.
De gemeenschappelijke bedrijven binnen dit initiatief
gaan nu samen met de winnaar(s) verder bekijken,
hoe hun project het beste in de praktijk kan
worden toegepast.

Het is niet de eerste keer dat het samenwerkingsverband zich openstelde voor innovatieve ideeën van
buitenaf. ‘Our Oceans Challenge’ opende voor het
eerst in 2014 haar online platform, waarop mensen
hun idee kwijt konden. Na selectie werden destijds
vijf winnaars gekozen. Denk hierbij aan toepassingen
om plastic afval uit oceanen om te zetten in
gerecyclede producten, energieopwekking met
behulp van de getijde- en golfbeweging en het
gebruik van biologische anti-fouling die samen
met het bedrijfsleven verder werden ontwikkeld.
(http://www.ouroceanschallenge.org/solutions/).

Tweederde van de wereld is bedekt met oceanen, een
fundamentele voedingsbron voor het leven op aarde.
Als gevolg van de alsmaar groeiende wereldbevolking
en economische activiteit op zee, is het helaas slecht
gesteld met het oceaanmilieu.

Fotografie: Marco de Swart

Op dinsdag 13 juni 2017 hebben ruim 85 IRO leden genoten van een
zonnige middag bij Broekman Logistics in Rotterdam. Broekman
Logistics is een full service logistiek bedrijf gespecialiseerd in
vervoer over zee, de weg, het spoor, door de lucht en multimodaal
transport. Wereldwijd zorgen zij voor Value Added Logistics en
Value Added Services, zoals de opslag en distributie van goederen.

Het eerste deel van het middagprogramma begon op het Broekman
kantoor in de haven van Rotterdam waarbij Rik Pek, General Manager,
een bedrijfspresentatie gaf over de kernactiviteiten van Broekman
Logistics. Vast onderdeel van de ledenbijeenkomsten tegenwoordig
is een voorstelronde voor nieuwe leden. Vijf nieuwe IRO leden kregen
de kans om zich kort te presenteren aan alle aanwezigen: Auxilium
Offshore, OOS International, Prysmian Group, Rhenus Logistics
en Ridderflex.
Alle 85 deelnemers werden vervolgens uitgenodigd om aan boord te
gaan van de KRVE1 en de Broekman terminal te bezoeken. De gigantische
afmetingen van de hallen, ladingen en de kraancapaciteiten waren erg
indrukwekkend om te zien. Het was duidelijk dat een aantal IRO leden
en olie- en gasoperators goed gebruik maken van deze faciliteiten.
De middag werd afgesloten met een rondvaart door de Rotterdamse
haven waarbij tijdens het netwerken werd genoten van het uitzicht
en het prachtige weer.
Hartelijk dank aan Broekman Logistics voor de perfecte organisatie!

Kosten
- IRO leden € 350,- excl. BTW
- Niet leden € 575,- excl. BTW
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal en lunch.
Beschikbare data en aanmelden: • 13 september • 11 oktober
(Den Helder, incl. bezoek haven) • 15 november

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

BEURSGENOTEERD

			

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

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

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

ADIPEC, 13-16 NOVEMBER 2017, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
U kunt nog deelnemen in de gezamenlijke IRO lounge op het Holland paviljoen.

WIND EUROPE, 28-30 NOVEMBER 2017, AMSTERDAM, NEDERLAND
Neem deel aan het Dutch Village via NWEA/IRO. Contact: dutchvillage@nwea.nl

OTC HOUSTON 2018, 30 APRIL-3 MEI, HOUSTON, USA

IRO

Registratie voor standruimte start in juli 2017.

BOOMPJES 40 (WILLEMSWERF)
13TH FLOOR
3011 XB ROTTERDAM

ONS STAVANGER 2018, 27-30 AUGUSTUS 2018
STAVANGER, NOORWEGEN

Naast de beurzen waar IRO een Nederlands paviljoen organiseert,
hebben wij ook contacten met exter-ne partijen omtrent de organisatie
van diverse wereldwijde evenementen. Neemt u gerust contact op
met IRO als u vragen heeft over internationale evenementen die
niet in de beurskalender vermeld staan.

P.O. BOX 390
3000 AJ ROTTERDAM

T: +31 793411981
E: INFO@IRO.NL
I: WWW.IRO.NL
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Registratie voor standruimte start in juli/augustus 2017.

Voor meer informatie, raadpleeg www.iro.nl/calendar
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EEN GEZAMENLIJK GELOOF IN DE BEHOEFTE AAN ENERGIETRANSITIE
‘A joint belief in the need of Energy Transition’, artikel door Volker Beckers, Erasmus Centre For Future Energy Business.
“Energietransitie zou elk bedrijf en de politiek moeten betrekken en onderdeel moeten zijn van elk educatief curriculum”, zegt
Volker Beckers, voormalig CEO RWE en nu, onder andere, voorzitter van de Erasmus Center for Future Energy Business Advisory Board.
Het Erasmus Centre for Future Energy Business is een gespecialiseerd onderzoekscentrum gericht op de energiemarkt, gevestigd op de
Rotterdamse School of Management, Erasmus University (RSM) en host van de jaarlijkse Erasmus Energy Forum dat plaatsvindt op het
op 28 en 29 juni a.s. in Rotterdam.

DEZE PAGINA’S BEVATTEN NIEUWS
VAN IRO, BRANCHEVERENIGING
VOOR DE NEDERLANDSE
TOELEVERANCIERS IN DE
OLIE- EN GASINDUSTRIE
EN OFFSHORE RENEWABLE
INDUSTRIE EN HAAR LEDEN.

Volker Beckers: "We moeten erkennen dat dit een omvangrijke uitdaging is. We hebben deskundige ingenieurs en informatie
deskundigen nodig. En we hebben een nieuwe holistische benadering nodig om de economie te beïnvloeden. Bedrijven moeten hun
duurzaamheidsdoelstellingen herzien: is duurzaamheid een leuk iets of vitaal belangrijk? Waar is de verbinding met ons bedrijf of
onderwijs? Als ik zou beslissen, zou duurzaamheid een verplicht onderdeel zijn in elk leerplan. Bedrijven kunnen alleen succesvol
zijn als ze holistisch denken en hoe ze duurzame resultaten bereiken.”

Het hele artikel is te lezen op http://www.offshoreenergytoday.com/a-joint-belief-in-the-need-of-energy-transition/.

INTERNATIONALE MATCHMAKING TIJDENS
OFFSHORE ENERGY OP 10 EN 11 OKTOBER 2017
Bent u op zoek naar potentiële internationale samenwerkingspartners op het gebied van offshore energy
(olie, gas en wind op zee)? Enterprise Europe Network (EEN) organiseert op 10 en 11 oktober 2017 een
internationaal matchmaking event tijdens het internationale maritieme energie event Offshore Energy
2017 in Amsterdam. Deze matchmaking biedt ondernemers en onderzoeksinstanties de ideale
gelegenheid om potentiële internationale zakenpartners te vinden.

Voor wie
Het evenement richt zich op (innovatieve) MKB
bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten
die actief zijn op het gebied van offshore energy.
Hoe werkt matchmaking?
1. U kunt zich aanmelden via de website

www.b2match.eu/offshoreenergymatch2017
2. U maakt een kort profiel van uw organisatie en
u geeft aan welke technologie, producten of
diensten u zoekt of wilt aanbieden.
3. Op basis van de online profielen weet u wat andere
partijen vragen en aanbieden en kunt u voorafgaand
aan het evenement afspraken inboeken.
4. Ongeveer één week voor de bijeenkomst ontvangt
u uw gespreksschema.
5. De gesprekken duren maximaal 30 minuten. Zo kunt
u in twee dagen met meerdere potentiële klanten en
partners spreken over commerciële of technologische
samenwerking. Interessante gesprekken zet u later
voort op de beurs, op uw stand of binnen uw eigen
organisatie. Op deze manier haalt u het maximale
uit uw beursbezoek.

IRO
BOOMPJES 40 (WILLEMSWERF)
13TH FLOOR
3011 XB ROTTERDAM

P.O. BOX 390
3000 AJ ROTTERDAM

Datum en locatie
Het evenement vindt plaats op 10 en 11 oktober 2017,
in de RAI Amsterdam (Hall 2).

T: +31 793411981
E: INFO@IRO.NL
I: WWW.IRO.NL
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Waarom deelnemen?
• Breid uw internationale netwerk uit en ontmoet
potentiële zakenpartners (circa 3000 professionele
bezoekers).
• Ontmoet interessante deelnemers in sessies van
30 minuten.
• Haal het maximale uit uw beursbezoek.
• Standhouders en bezoekers kunnen deelnemen.
• Deelname aan de matchmaking is gratis maar voor
de toegang tot de beurs is een toegangspas nodig die
te bestellen is via de organisatie van de conferentie
www.offshoreenergy.biz

3 / 2017

OFFSHORE ENERGY EXHIBITION & CONFERENCE 2017
Transformation through collaboration
Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) is een jaarlijks
evenement dat inmiddels uitgegroeid is tot een van de grootste
Europese evenementen waar alle facetten van de offshore
energy sector aan bod komen. Met ruim 12.000 (offshore)
professionals en meer dan 650 deelnemende bedrijven belooft
deze tiende editie weer een geweldig evenement te worden op
9, 10 en 11 oktober 2017. Zowel de exploratie en productie van
de conventionele energiebronnen zoals olie & gas, als duurzame
energiebronnen zoals offshore wind en marine energy staan
tijdens OEEC 2017 opnieuw centraal. Om deze reden is het de
ideale plek om nieuwe inzichten te vergaren over innovaties
en verbintenissen binnen energie.

Belangrijke data
• Registratie kan tot 29 september 2017 via

www.b2match.eu/offshoreenergymatch2017
• Selectie van de gesprekken kan van
21 augustus t/m 4 oktober 2017
• Uiterlijk 9 oktober 2017 ontvangt u het
definitieve overzicht van uw gesprekken

Meer informatie
• Voor meer informatie over de matchmaking zie
www.b2match.eu/offshoreenergymatch2017
• Voor meer informatie over Offshore Energy 2017
zie www.offshore-energy.biz
• Voor meer informatie over het matchmaking
evenement kunt u contact opnemen met:
Enterprise Europe Network, Kees Mokveld,
kees.mokveld@rvo.nl

Conferentie: 9, 10 & 11 oktober
Beurs: 10 & 11 oktober

NIEUWE IRO LEDEN STELLEN ZICH VOOR

OUDKERK

WWW.OUDKERK.COM

Als Rotterdamse cargadoor is Oudkerk gespecialiseerd in complexe offshore projecten in de
Nederlandse Zeehavens. Oudkerk treedt op als agent voor diverse grote offshore dienstverleners.

VONK

WWW.iiVONK.COM

Vonk is een specialist in procesautomatisering, procescontrole, elektrotechniek en powermanagent
systemen en is wereldwijd actief in de olie & gas industrie.
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O N S T R E AM

KOTUG ASSISTS ALLSEAS
Kotug has successfully assisted Allseas with the transfer and transport of Shell’s Brent Delta topsides after the record-setting removal
of the structure by the ‘Pioneering Spirit’. Kotug was mainly involved in the assistance of the cargo barge ‘Iron Lady’
during the transfer of the topsides from the Pioneering Spirit to the Iron Lady and the ensuing tow of the barge to the Able UK
decommissioning yard in Teesside, North East England.
After the ‘Pioneering Spirit’ safely lifted the Brent Delta platform,
it was sea fastened and sailed to a location offshore Hartlepool,
UK, where the platform was transferred from the ‘Pioneering
Spirit’ to the ‘Iron lady’.This transfer was assisted by KOTUG,
who operated and oversaw four harbour tugs which took over the
Iron Lady in order to bring it under the Brent Delta platform
in the slot of Pioneering Spirit.
Subsequently, the same four harbour tugs towed the ‘Iron Lady’
carrying the topsides out of the slot of the ‘Pioneering Spirit’
into the river Tees, for the remaining part of the transport to
the decommissioning yard.
With the entrance channel to the Able UK decommissioning
yard being narrow and tidal restricted, this final part of the
journey required in-depth towage expertise and powerful,
versatile tugs. Kotug and Allseas chose to deploy two Rotortugs
and two ASD tugs in order to create maximum redundancy
and manoeuvrability in the tug configuration.

VBMS AND EDS COLLABORATE TO OPTIMISE SUBSEA CABLE AVAILABILITY
Cabling experts VBMS and High Voltage engineering specialists EDS joined forces in London last week to launch a new forum
to review the hot topic of Cable Faults and introduce their Cable Integrity Solutions.
Over 100 guests including developers, OFTOs, insurers and contractors came together at the IET Savoy Place to discuss an issue
which has left the industry with a huge challenge following an increased number of cable faults. Jack Wattel, Director Commerce
of VBMS said: “To ensure the long-term sustainability of the industry it is critical that we share best practices moving forward.
There have been more subsea cable faults than anyone could have predicted and as an industry we need to come together,
get the issues out into the open and come up with short and long term solutions in order to reduce the levelised cost of energy
by increasing availability and reliability of cable systems.”
The event saw industry experts from CIEG, CODAN, Equitix and Vattenfall give their view on
the challenges the industry is facing and potential ways forward. There was also a demonstration
of an innovative cable monitoring system that has the potential to change the way that cables
are protected going forward.
At the event, EDS and VBMS also spoke about the importance of being prepared for a potential
cable fault and launched their Cable Integrity Solutions including the ‘Prepare to Repair’ framework.
The model promotes critical preparations to be carried out upfront, ensuring that if a cable fails,
arrangements are in place and the repair process can be started immediately, massively minimising
downtime. VBMS and EDS estimate that their solutions mean that cable repairs could be
completed up to 70% faster.
Ryan Henderson, Group Director of EDS said: “Now seemed like an appropriate time for us to
set up a forum to collaborate and share the valuable knowledge that we have within the sector.
VBMS and EDS have combined their expertise and experience to offer an immediate solution
through our Prepare to Repair framework, but ultimately to gather expertise from the wider
industry to further develop more long-term cable integrity solutions.”
Arno van Poppel, Managing Director of VBMS said: “This event follows on from our successful
event last year in Rotterdam, where we brought key players together to collaborate and discuss
a sustainable future for the industry. EDS shares a similar vision and we are confident that the
concept launched at this event will greatly contribute to the longevity of the renewables sector.
Further collaboration is planned to ensure that this very important topic is kept high on the agenda.”
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Arno van Poppel,
Managing Director VBMS.
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