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Geen Nederlandse CEO is zo sterk internationaal 
georiënteerd als Jeroen van der Veer, Chief Executive
van Royal Dutch Shell plc. Hij spreekt met mensen
die voor anderen nagenoeg onbereikbaar zijn. De
hele wereld is dan ook zijn werkterrein, maar voor
Offshore Visie maakte hij tijd vrij om samen terug 
te kijken op de afgelopen jaren en vooruit te blikken
naar een wereld waarin fossiele brandstoffen welis-
waar dominant zullen blijven maar de speurtocht
naar renewables en CO2 oplossingen voortgaat. 
Een vraaggesprek.
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Opnieuw heeft Vroon Offshore Services voor een
nieuwbouwproject diep in de buidel getast. 
Deze keer betreft het twee werkschepen voor het 
installeren van windturbines offshore. Het gaat om
grotere versies van het hefvaartuig Resolution, 
waarmee Vroon-dochter MPI Offshore al enige jaren
heel succesvol in de windenergiesector opereert. 
De Resolution is het eerste speciaal voor het 
offshore installeren van windturbines ontworpen en
gebouwd vaartuig ter wereld. Paul Schaap noteert.
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Relatief jonge ondernemers zich meer richten 
op expansie dan oudere ondernemers. Maar om 
succesvol te kunnen zijn, moeten jonge ondernemers
wel beschikken over durf, reflectie, strategische 
houding, leidinggevend en communicatief vermogen.
Benieuwd naar zijn manier van zakendoen, ging
Offshore Visie op zoek naar zo’n jonge entrepreneur
binnen de Nederlandse offshore-industrie en 
ontmoette de 34-jarige Keesjan Cordia. 
Sedert 2005 zwaait hij met succes de scepter bij
Workfox en Seafox Contractors. 

PIJPLEIDINGLASSEN
PAGINA 20

Terwijl het lassen van pijpleidingen offshore 
gemeengoed is, gebeurt dit onshore nog groten-
deels handmatig. Dat heeft deels te maken met de
wisselende omgevingscondities, deels met bepaalde
lasvoorschriften. Moderne MIG/MAG-laspparatuur
voor het geautomatiseerd pijplassen is echter zo
flexibel dat deze ook inzetbaar is voor het lassen 
van landleidingen. Aan de lasnaadvoorbereiding
worden dan weliswaar hoge eisen gesteld, maar
daaraan kan tegemoet worden gekomen door 
geavanceerde machines. 
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JEROEN VAN DER VEER, CHIEF EXECUTIVE VAN ROYAL DUTCH SHELL:

‘We zijn een verant-
woordelijke geld- en
investeringsmachine’

O L I E M A AT S C H A P P I J

Geen Nederlandse CEO is zo sterk internationaal georiënteerd als Jeroen van der Veer, Chief Executive van Royal 

Dutch Shell plc. Hij spreekt met mensen die voor anderen nagenoeg onbereikbaar zijn. De hele wereld is dan ook zijn

werkterrein, maar voor Offshore Visie maakte hij tijd vrij om samen terug te kijken op de afgelopen jaren en vooruit te

blikken naar een wereld waarin fossiele brandstoffen weliswaar dominant zullen blijven maar de speurtocht naar 

renewables en CO2 oplossingen voortgaat. In de visie van de Shell CEO is en blijft Shell een gewoon bedrijf dat moet 

voldoen aan de normale bedrijfseconomische criteria. Shell doet niet mee aan een populariteitswedstrijd, stelt de man

die maar liefst twee Elfstedentochten heeft uitgereden. “Maar Shell zet wel hoog in op technologie om zich van 

anderen te kunnen onderscheiden. Wij concentreren ons daarom op dingen die anderen niet kunnen.” Van der Veer is

reeds werkzaam bij Shell sedert 1971, het jaar waarin hij ook zijn studie werktuigbouwkunde in Delft afrondde. In 1976

kwam daar nog een mastertitel economie bij. Eigenlijk zou Van der Veer in de zomer van 2008 als bestuursvoorzitter 

opstappen, maar het Brits-Nederlandse olieconcern heeft bekendgemaakt dat Jeroen van der Veer nog tot en met juni

2009 aan het roer blijft bij Shell.
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“Winning wordt 

buitengewoon

moeilijk. Politiek,

technisch, logistiek

en milieutechnisch.“

Jeroen van der Veer, 

Chief Executive van Royal Dutch Shell.



“Als je daar last van hebt, moet je niet in het internatonale 
zakenleven gaan. We moeten ook niet vergeten dat Gazprom
heeft betaald voor de helft van ons aandeel. De les is geweest
dat je in Rusland alleen kunt werken met grote Russische 
partners. We zijn nu partner van Gazprom in Sakhalin en 
met Rosneft hebben we een strategische alliantie gesloten. 
In Rusland is een directe, aantoonbare logica aanwezig om 
met Russische partners zaken te doen. Dit brengt ook directe 
politieke bemoeienis met zich mee. Maar dat is niet anders dan
in bijvoorbeeld Nederland waar we ook altijd een gasbedrijf
hadden met de staat als partner. Daar hebben we ons ook
steeds comfortabel bij gevoeld.” 

Hoe ziet u trouwens de toekomst van het Sakhalin II project?

“Op een project dat inmiddels een nieuwe eigendoms-
verhouding kent met Gazprom als meerderheidsaandeelhouder
en Shell met 27,5 procent die bovendien het projectmanagement
doet en technologie levert. Het project heeft het afgelopen 
jaar heel goede voortgang geboekt, ook in de relatie met de
Russische overheid. Bovendien werken we goed samen met
onze Russische partners. Het duurt even, maar ik ben ervan
overtuigd dat Sakhalin II een showmodel wordt op wereld-
schaal. We moeten nu eerst het project afbouwen en goed 
opstarten en dan de volgende fase gaan ontwikkelen.” 

Mede vanwege bovengenoemde trend lijkt het erop dat het
steeds langer gaat duren alvorens nieuwe projecten kunnen
worden uitgevoerd. Winning wordt buitengewoon moeilijk.
Politiek, technisch, logistiek en milieutechnisch. Dat lijkt ons
voor een operator als Shell een slechte ontwikkeling. 

“Je zou denken dat hogere olie- en gasprijzen  zorgen voor 
een versnelling van de besluitvorming, maar in werkelijkheid 
gebeurt het omgekeerde. Door de actieve belangstelling die 
regeringen tonen, worden projecten uitgesteld. Ze onderhandelen
langer over hun aandeel in de opbrengst. Er is ook veel 
kosteninflatie in onze industrie. Dit kan het voorbereiden 
van projecten vertragen.”

Er is dus sprake van allerlei vertragende factoren terwijl de 
natuurlijke productiedaling van olie- en gasvelden wereldwijd
voortgaat. Tegelijkertijd blijft de vraag naar energie stijgen.
Betekent dit in uw ogen dat de ‘peak oil theorie’ klopt? 

“De peak oil theorie is volgens ons voor easy oil correct. 
Maar de theorie is beslist niet ontwikkeld met bijvoorbeeld de
diepe offshore en de oliezanden op het radarscherm. Voorlopig
zitten we nog helemaal aan het begin van de ontwikkeling van
oliezanden en er zijn nog wel meer onconventionele bronnen
open te leggen.”

Komt er in uw visie echt een moment dat de aanvoer van 
olie de vraag niet meer kan volgen? Of is dit een stelling van
oliepessimisten die niet weten waarover ze praten?

“Ik weet dat niet. Ik kijk alleen of wij als bedrijf voldoende 
mogelijkheden hebben om vooruit te gaan. Ik ben geen industrie-
goeroe. Ik zie dat wij momenteel voldoende resources hebben
om projecten te ontwikkelen. Shell heeft een pot van 66 miljard
barrel olie-equivalent aan ’te ontwikkelen bronnen’ waarop wij
onze technologie los kunnen laten. Daar ligt mijn aandacht.” 

Waarom is de Golf van Mexico momenteel zo belangrijk voor
Shell? U heeft in dat gebied reeds astronomische bedragen 
geïnvesteerd en haalde de meeste concessies binnen van alle
maatschappijen die boden.

Rond het jaar 2100 zal het energiesysteem van de wereld 
radicaal anders zijn. Duurzame energie vormt dan een groot deel
van de energiemix en ook kernenergie speelt een rol. De mens
zal manieren tegen luchtverontreiniging en broeikasgas emissies
hebben gevonden. Door nieuwe technologieën zullen gebouwen
en voertuigen minder energie nodig hebben. Met andere woorden
de toekomst ziet er stralend uit. De hamvraag in deze is echter:
hoe bereiken we die toekomst? Beschikt Shell al over energie-
scenario’s voor de 21ste eeuw?

“In de nieuwste Shell energie scenario’s schetsen we twee 
mogelijke routes. Het eerste hebben we Scramble (Wedloop)
genoemd want dat heeft inderdaad iets van een wedloop. In 
dit scenario proberen landen met alle kracht de eigen energie-
voorziening zeker te stellen. Ze doen dit met bilaterale verdra-
gen met energie-exporteurs en een snel groeiend gebruik van 
binnenlandse steenkool en biomassa. Ondanks veel retoriek
wordt relatief weinig gedaan aan energiebesparing en CO2-
reductie. Tot het moment dat het scheef loopt. Dan volgen 
heftige reacties in de markt en dus ook in de samenleving.”

“Het andere scenario Blueprints (Blauwdrukken) is een behoed-
zame rit. Of we veilig op onze bestemming aankomen, hangt 
af van de discipline van de bestuurders en het vernuft van allen 
die bij die aanleg betrokken zijn. Blueprints is overigens geen
scenario van wereldwijde uniforme afstemming. Er ontstaat
vooral in aanvang een lappendeken aan heffingen, prikkels,
standaards en regels. Zoals op dit moment niet alleen Europa en
de Verenigde Staten sterk verschillen in aanpak, maar ook landen
en staten binnen deze twee blokken eigen regels en normen be-
denken. Langzaam maar gestaag moet dit leiden tot koppeling van
systemen en meer uniformiteit - en daardoor meer effectiviteit. 
Hier zorgt technologische innovatie voor de spanning.” 

“Welke route we ook nemen, onze manoeuvreerruimte is 
beperkt. We zien de vraag naar energie sterk stijgen als gevolg
van de bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling. Het 
is waarschijnlijk dat de winning uit de gemakkelijk bereikbare
olie- en gasvoorraden na 2015 de vraag niet langer zal kunnen
bijhouden. We moeten dan andere bronnen van energie 
toevoegen - duurzame energie, wel te verstaan, maar ook meer
kernenergie en onconventionele fossiele brandstoffen zoals
oliezanden. Meer energiegebruik betekent onvermijdelijk een
grotere CO2 uitstoot in een tijd waarin klimaatverandering 
wereldwijd een kritiek probleem is.” 

Shell werkt internationaal. Vroeger had u als operator redelijk vrij
spel, tegenwoordig is het een trend dat regeringen en nationale
oliemaatschappijen zich steeds meer gaan bemoeien met de 
ontwikkeling van projecten in hun voortuin. Er is dus sprake van
een verschuiving van energie- naar machtspolitiek. U zit op een
trendbreuk. Wat is hierop uw visie?

“Die easy oil kunnen nationale oliemaatschappijen vaak goed
zelf doen. Wij concentreren ons op dingen die anderen niet
kunnen, qua technologie, projectmanagement, het maken van
commerciële constructies en operational excellence, inclusief
veiligheids- en milieubeleid. Daarvoor worden we door overheden
uitgenodigd en daarmee kunnen we ons geld verdienen. Dat is
ons nieuwe bestaansrecht.” 

In Venezuela en Rusland zien we feitelijk hetzelfde. Gazprom 
zit nu geheel in het Shtokman project in de Barents Zee. En het
Russische Sakhalin project heeft Shell ook een miljardenstrop 
bezorgd. Hoe kijkt u nu tegen dit project aan na die verandering
in eigendomsverhouding?  Bent u teleurgesteld in de houding
van de Russen?

O L I E M A AT S C H A P P I J

J U L I  /  A U G U S T U S  2 0 0 8  -  O F F S H O R E  V I S I E 5



O L I E M A AT S C H A P P I J

O F F S H O R E  V I S I E -  J U L I  /  A U G U S T U S  2 0 0 8  6

Eén van uw stokpaardjes is dat Shell zich dient te onderscheiden
door technologie. U zet daar hoog op in en ziet Shell het liefst 
als projectleider van opmerkelijke innovatieve projecten. Hoog
inzetten op dingen die anderen niet kunnen of niet zo goed 
kunnen. Kunt u sprekende voorbeelden noemen van recente
technologische innovaties van Shell?

“Het Pearl Gas-To-Liquids project in Qatar is daar een voorbeeld
van. Pearl GTL is Shell zonder andere oliemaatschappijen, 
ondanks de zeer grote investering. Twintig jaar geleden zouden
we ons aandelenbezit verdund hebben door er partners in te
halen, nu vinden we het belangrijker om Pearl helemaal in te
richten op onze eigen standaards van management, technologie
en financiering.”

In hoeverre is de vaderlandse toeleveringsindustrie trouwens 
betrokken bij het ontwikkelen van de technologische innovaties
die Shell uiteindelijk de zo vurig gewenste leidende rol moet 
opleveren? 

“Innovaties hangen sterk samen met integratie en de combinatie
van technologieën en bedrijven. Daar is dus een belangrijke rol
weggelegd voor de toeleverende industrie waarin de Nederlandse
een belangrijke rol speelt. De gehele olie en gasindustrie wordt
geconfronteerd met fundamentele veranderingen die leiden tot
hogere prijzen maar ook tot hogere kosten. Dat heeft zijn effect
op het tempo waarin nieuwe projecten in gang worden gezet.
Bij Shell kijken we naar andere manieren om onze projecten uit
te voeren om onze kosten te matigen. Ook daarin kunnen de
toeleveranciers zich onderscheiden.” 

Kosten voor het ontwikkelen van nieuwe velden zijn keihard om-
hoog gegaan. Er wordt momenteel gesproken over een 
verhoging van 30 tot 50% ten opzichte van een paar jaar 
geleden. De olie-industrie wordt ontzettend kapitaalintensief.
Geldt uiteraard ook voor Shell met haar innovatieve houding.
Zou dit kunnen impliceren dat Shell door die hoge kapiaal-
intensiteit straks op een punt komt dat het niet meer interessant
wordt om nieuwe velden in diep water te gaan ontwikkelen?
Het is toch onverstandig om te innoveren en te investeren als
een project daardoor te duur wordt om te ontwikkelen. 

“We hebben hoog ingezet omdat we een groot gebied, acreage,
te pakken wilden krijgen. Wij kennen de omgeving goed en 
we hebben veel kennis in huis die daar succesvol toegepast kan
worden. Wij willen in de Golf graag weer groeien omdat het
goed aansluit op onze huidige kracht. Het fiscale en politieke
klimaat speelt ook een rol. Daarom hebben we eveneens onze
acreage in Australië en Canada flink uitgebreid.” 

Kunt u in dit verband ook aangeven wat er aan de hand is in
Alaska? Het is ons bekend dat Shell daar recent licenties heeft
gekocht. Betekent dit dat Shell daar al gas of olie heeft gevonden?

“We hebben geboden op blokken in de Chukchi zee ten Noorden
van Alaska. De Amerikaanse overheid (MMS) heeft laten weten
dat we op 275 van 302 blokken waarop we hebben geboden, 
het hoogste bod hebben uitgebracht. Voor de veiling hebben we
ons huiswerk goed gedaan en velen denken dat de Chukchi Sea
één van de meest veelbelovende olie- en gasreservoirs is in de VS.
Maar we zullen eerst afwachten of de blokken worden toegekend.
Al eerder hebben we blokken verworven in de Beaufortzee, 
oostelijk van de Chukchi Sea. Daar zitten we nu in het stadium
van gedetailleerd seismisch onderzoek en we hebben dus nog
geen zekerheid over aanwezige olie- en gasreserves.” 

Momenteel draait de wereld op ruim 85 miljoen vaten ruwe 
olie per dag die voor het overgrote deel uit bronnen met easy oil
komen. Dat zet je niet zomaar even over naar onconventionele
bronnen. Bevestigt u dat?

“Klopt. Daarvoor moet enorm veel kennis en kunde worden
ontwikkeld en grote investeringen worden gedaan in oncon-
ventionele olieprojecten. Wij hebben gezegd dat in 2015 zo’n
15 procent van de olieproductie van Shell afkomstig zal zijn uit
onconventionele bronnen. Nu al is de olie-industrie bijzonder
kapitaalintensief maar dat zal alleen nog maar gaan toenemen
– dit wordt een gigantische investeringsindustrie. Mijn bewijs
daarvoor? De wereld zal in 2015 meer energie gebruiken dan
vandaag en voor iedere nieuwe barrel is meer geïnvesteerd. En
die lijn houdt in 2015 beslist niet op. Een groeiende wereld-
bevolking en een groeiende welvaart, zijn andere realistische
ontwikkelingen die van invloed zijn op energiegebruik” 

Het Ameland-Westgat 1 platform 

van de NAM op het NCP.

Ook Shell is naarstig op zoek naar renewables. De foto toont draaiende 

turbines voor de kust van Egmond aan Zee (foto Ernst Bode Fotografie).
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bronnen omdat de vervangers daarvoor gewoon nog niet het
volume en de prijs kunnen bieden. Daarnaast investeren we in
research, ontwikkeling en demonstratie van nieuwe technologie
waaruit die vervangers ooit moeten komen. Aan onze 
investeringen in renewables hebben we tot nu toe weinig tot
geen geld verdiend. Overheden bepalen uiteindelijk welke 
olieconcessies open gaan, en dan kan het gaan om zware olie
of oliezanden die bij de productie en de verwerking meer CO2

opleveren dan in het geval van easy oil of een conventioneel
gasveld. De CO2 belasting is bij oliezanden van well to wheel
15% hoger dan bij conventionele oliewinning. Waar het om
gaat bij de inzet van Shell is om bij onconventionele olie en gas
vooraf diep na te denken hoe de productie en verwerking zo
kan worden ingericht dat we een relatief nette CO2 job kunnen
doen. Dit kan op termijn, de inzet van ondergrondse berging
betekenen. Ons doel is steeds om bij soortgelijke operaties met
onze CO2 emissie steeds bij de besten in de sector te horen.” 

Hoe scoort Shell eigenlijk met zijn voorraden ten opzichte van
collega operators in de wereld? Houdt Shell gelijke tred of loopt
zij achteruit? En is hier een verband met de enorme investering
die Shell heeft gedaan?

“We hebben nu de beschikking over een resource base van| 
ongeveer 66 miljard vaten olie equivalenten. Dat correspondeert
met een levensduur van 55 jaar bij het huidige productieniveau
en rechtvaardigt ons vertrouwen in het potentieel van onze 
lange termijn productie. Sinds 2004 hebben we 19 miljard 
vaten toegevoegd aan onze basis en dat is het resultaat van
onze investeringen in exploratie en business development.” 

Pocket fields en stranded gas. Een aantal engineeringbureaus en
FPSO operators maken er een speerpunt van om deze voorraden
die overal ter wereld nog steeds onder de grond zitten, naar boven
te halen. Ook Shell houdt zich hiermee bezig. Zal Floating LNG
(FLNG) voor een toekomstige schaalvergroting gaan zorgen?

“We studeren reeds sinds jaar en dag op de mogelijkheden van
FLNG - een drijvende fabriek om vloeibaar aardgas te maken -
en denken dat de markt rijp is voor investeringen daarin. FLNG
biedt een grote mate van flexibiliteit en maakt toegang tot 

“We zijn een verantwoordelijke geld- en investeringsmachine.
We investeren immers in toekomstige energieproductie en 
verwerking evenveel als we verdienen. Ons investeringsniveau 
in 2007 lag op ongeveer twee miljard dollar per maand en dit
jaar naderen we zelfs de drie miljard dollar per maand.” 

Zoals reeds eerder gesteld is er de afgelopen jaren door Shell
ontzettend veel geïnvesteerd, maar u heeft ook aangegeven 
dat de olie- en gasproductie gedurende 2007 is gedaald. 
Hoe verklaart u dat?

“Dat is een complex verhaal. Je hebt te maken met incidentele
factoren en met structurele veranderingen. Incidenteel is bij-
voorbeeld de veiligheidssituatie in Nigeria, waardoor je minder
kunt produceren dan je potentieel is. Ook weersinvloeden, 
zoals de zeer zachte winter van 2007 in Europa en Noord-
Amerika, zijn incidenteel. Structureel is dat wij als Shell meer toe
gaan naar moeilijker winbare olie- en gasreserves. Per nieuwe
barrel investeren we daarom telkens meer. In zo’n situatie is 
het niet juist om alleen maar naar onze actuele productie- en 
investeringscijfers te kijken, want je bent dan bezig om appels
met peren te vergelijken. Investeringen in bijvoorbeeld nieuwe
productie uit de diepe Golf van Mexico of van onconventionele
olie in Noord-Amerika zijn duurder dan van conventionele 
olie in zeg Nigeria, maar het winstpotentieel per barrel is in
Noord-Amerika ook groter.” 

Shell doet mega investering in Canadese teerzandolie. De al 
bestaande plus nog te bouwen faciliteiten, waar enorme 
hoeveelheden teerzand worden bewerkt, kunnen Shell en diens
partners op termijn ruim 450.000 vaten olie per dag opleveren.
Goed voor het op peil houden van de reserves, stelde u onlangs
in een interview. Begrijpelijk. Toch schept dit enige verwarring
bij het grote publiek. Aan de ene kant probeert zet u zich 
persoonlijk sterk in om de klimaatverandering aan te pakken,
terwijl er straks aan de andere kant een compleet natuurgebied
in Canada wordt opgeofferd. En er zelfs kerncentrales moeten
worden ingezet. Kunt u die verwarring begrijpen? 

“Binnen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen we
volop moeten blijven investeren in de groei van fossiele energie-

“Renewable energie is nog steeds 

te duur om zonder subsidie te 

bestaan. Het heeft geen zin om veel

geld te stoppen in grootschalige

productie van iets dat voor de 

consument veel te duur is.“

Jeroen van der Veer, Chief Executive van Royal Dutch Shell.
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Dé specialist op het gebied van stalen buizen  
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� Eigen specificatie, gebaseerd op Norsok 
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Schoonebeek te hervatten. NAM heeft een robuust investerings-
en exploratieprogramma en door voortdurende innovaties blijft
NAM werken aan het omlaag brengen van exploratie- en 
ontwikkelingskosten, zodat ook de kleinere kleine velden 
economisch rendabel kunnen worden opgespoord en ontwikkeld.
Met al haar dynamiek vormt het bedrijf een belangrijke schakel
in onze Europese upstream business die uitstekend past in onze
internationale taakopvatting.”

Wat is de exacte reden dat NAM na twaalf jaar toch weer 
opnieuw het olieveld van Schoonebeek gaat ontwikkelen? 

“Vanzelfsprekend speelt de olieprijs van vandaag de dag een rol,
maar we kijken vooral ook naar de ontwikkeling van vraag en
olieprijzen in de toekomst. Met nieuwe, innovatieve technologie,
zoals horizontale putten en lagedruk-stoominjectie, denkt de
NAM de komende circa 25 jaar in totaal nog eens 100 à 120
miljoen vaten uit een deel van het veld te kunnen produceren.
In 1996 staakte de NAM de oliewinning in Schoonebeek 
vanwege de lastige winbaarheid van de taaie, stroperige 
olie met de toenmalige technieken en infrastructuur. Als alles
volgens planning verloopt, zal de NAM vanaf 2010 de olie-
productie daar hervatten.” 

Heeft u wellicht nog een boodschap voor de Nederlandse 
toeleveringsindustrie, gericht op de nabije toekomst en op de
verre toekomst?

“Internationale oliemaatschappijen worden in hun manoeuvreer-
ruimte beperkt door de situatie waarin de wereld op dit moment
verkeert. De toegang tot reserves wordt steeds moeilijker, de
kosten van exploratie stijgen en er is de urgente problematiek
aan CO2 emissies. Tegelijkertijd zijn er minder leveranciers en
het wordt lastiger om materialen te verkrijgen en hebben we
mede daardoor te maken met kosteninflatie. Wij zullen ons 
in toenemende mate concentreren op zaken die anderen niet
kunnen, qua technologie, projectmanagement, het maken van
commerciële constructies en operational excellence, inclusief
veiligheids- en milieubeleid. Dat is ons nieuwe bestaansrecht.
De industrie die kwalitatief in staat is om ons hierin op kosten-
effectieve wijze te steunen, kan ook in de toekomst op onze
klandizie rekenen.” 

gasvelden ver weg uit de kust eenvoudiger en geeft bovendien
de gelegenheid om dat op een milieuvriendelijke manier te
doen. Deze technologie vergroot de mogelijkheid om te voldoen
aan de groeiende energie honger in de wereld. Eind juni hebben
we een aantal partijen uitgenodigd om met een voorstel te komen
voor de ontwikkeling en de bouw van een FLNG vaartuig dat
ongeveer 450 meter lang zal zijn en 75 meter breed. Het zal 
een capaciteit hebben voor de verwerking van 3.5 miljoen ton
LNG per jaar.” 

Renewables is zo’ n beetje het toverwoord voor de toekomst 
geworden. Windenergie. Zonnecellen. Biobrandstoffen. Ook
Shell is naarstig op zoek naar renewables. U heeft het er zelfs
over dat u op termijn graag één grootschalige renewable van de
grond wenst te krijgen. Wanneer kunnen we die verwachten? 

“Juist in Europa denken mensen dat de overgang naar renewables
veel dichterbij is dan wijzelf zien in onze analyses. Wij zien dat
de bijdrage van olie en gas nog lang heel hoog zal blijven, en in
volume zelfs nog groter gaat worden. Die energie zal geleverd
móeten worden, en daarin hebben wij een rol te spelen, 
zeker ook om die productie op verantwoorde manier te laten
gebeuren binnen de randvoorwaarden van onze bedrijfseconomie.
Renewable energie is nog steeds te duur om zonder subsidie 
te bestaan en het heeft geen enkele zin om veel geld te stoppen
in grootschalige productie van iets dat voor de consument 
veel te duur is. Maar als we zakelijke mogelijkheden zien voor 
grootschalige en betaalbare duurzame energie die bij ons 
passen, zullen we daar zeker mee aan de slag gaan. Shell kan
niet de energieproblematiek van de wereld oplossen, hoe groot
we ook zijn als bedrijf, we leveren maar een klein deel van de
energiebehoefte. Wel hebben we er een rol in te spelen, en die
rol vervullen we met grote inzet.”

Voor onze lezers wil ik mij nu even richten op het Nederlandse
Continentale Plat. In het begin van 2000 riep iedereen: 
de Noordzee is dood,  afgeschreven en bijna leeg. Grote 
oliemaatschappijen verkochten en masse hun kleine velden 
en concentreerden zich op de grote. We kregen ook hier in
Nederland te maken met een explosie aan kleine operators. 
Als je nu kijkt herleeft diezelfde oliewinning  op de Noordzee
dankzij de hoge olieprijs. Het is weer rendabel om olie te winnen.
De Noordzee is weer een mature province. Hoe kijkt Shell als 
grote speler aan tegen het kleine velden beleid op het NCP? 

“We zijn nog steeds velden aan het ontwikkelen en aan het 
opsporen. Dankzij steeds betere seismiek kunnen we steeds
nauwkeuriger de velden in kaart brengen. Nieuwe technieken
maken de winning van steeds kleinere velden, die we voorheen
minder interessant vonden, nu toch rendabel. Kortom: we 
kunnen steeds meer. Aan de andere kant hebben we in het ver-
leden ook velden - die bij ons laag op de prioriteitenlijst stonden
- verkocht aan anderen. Maar ook met dergelijke verkopen ge-
ven we invulling aan het kleine-velden beleid van de overheid. 
Want het betekent dat deze velden door anderen sneller in 
productie worden gebracht. Daarnaast draagt het bij aan de
toetreding van nieuwe spelers op de markt, wat ook het beleid
van het Ministerie van Economische Zaken is.”

Hoe ziet u eigenlijk de toekomst van de NAM? Zijn haar dagen
geteld? Past zij als nationale operator nog wel in het streven van
Shell om internationaal een leidende rol te laten gaan spelen? 

“De NAM is een gezond bedrijf dat recentelijk nog een aantal
belangrijke stappen heeft gezet in haar rol als belangrijkste 
producent van olie en gas in dit land: de start van de productie
van het Waddengas en de beslissing om de aardolieproductie in



WERELDRECORD

Grootint GRP Systems, een onderdeel van Heerema Fabrication Group (HFG), heeft
een wereldrecord op haar naam gezet na de succesvolle afronding van de 15 bar 
hydrostatic fieldtests van het glasvezel versterkte kunststof koelwaterleidingsysteem
voor de nieuwe Shell ethyleenkraker in Singapore. 
Na de geslaagde kwalificatietests, waarbij het leidingsysteem gedurende 1000 uur
op een druk van 24 bar gebracht is, heeft Grootint GRP Systems de opdracht 
ontvangen van Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd., Singapore voor het ontwerpen,
produceren, leveren en installeren van de leidingen voor het hoofdkoelwatersysteem
van het Shell Ethylene Cracker Complex (ECC) te Pulau Ular, Singapore.
Het contract omvat de levering van een gesloten koelwatersysteem van 3,1 kilometer
glasvezel versterkte kunststof leidingen, waarvan de meerderheid ongeveer 5 meter
ondergronds zal worden geïnstalleerd. De leidingen hebben een enorme doorsnede
en variëren van 2,6 tot 2,7 meter. Gezien de aard van het complex eiste Shell een
hoge ontwerpdruk van 10 bar. 
Momenteel is meer dan 60% van de installatie voltooid en de verwachting is dat de
werkzaamheden eind eerste kwartaal 2009 zijn afgerond. “Recentelijk hebben wij
twee van de in totaal vier hydrostatic tests succesvol afgerond. Tijdens deze tests
was het leidingsysteem gedurende 6 uur op een druk gebracht van 15 bar. Deze
druk is 50% hoger dan de ontwerpdruk van 10 bar. Een enorme prestatie waarop 
ik zeer trots ben,” zegt directeur Alcuin de Weert van Grootint GRP Systems. 
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GAS DISCOVERY 
NEAR AUSTRALIA

Total E&P Australia and Inpex 
(operator, 60%) acquired the 
WA-344P exploration acreage in
November 2007 and completed 
the Mimia-1 well in July 2008. 
A 72 metre gas column was found
and a production test completed
recently confirmed the discovery 
of gas and condensate.
The Mimia-1 well was drilled in a water
depth of 254 metres and is located
approximately 20 kilometres north-
east of the WA-285P (Inpex 76%,
Total 24%) which contains the giant
Ichthys gas-condensate field (close 
to 13 Trillion cubic feet of recoverable
gas and 530 Million barrels of 
recoverable liquids).
Inpex and Total are preparing the 
development of the Ichthys field and
are considering how the Mimia 
discovery could best be incorporated
into this development.

O N S T R E A M

De hoge druk, grote diameter glasvezel versterkte leiding van Grootint GRP (copyright HFG).

KOSTEN FPSO’S 
FORS OVERSCHREDEN

Medio juli werd bekend dat SBM
Offshore bij twee grote projecten de
beoogde kosten fors heeft overschreden.
Reden waarom het bedrijf een winst-
waarschuwing heeft afgegeven. 
Het gaat om de FPSO’s Frade en Saxi-
Batuque, die respectievelijk voor de
kust van Brazilië en Angola opereren.
Het zou moeilijk zijn om personeel 
te vinden en ook waren leveringen
van materiaal vertraagd. Het is niet
uitgesloten dat beide projecten door
meer tegenvallers worden getroffen
voor ze eind dit jaar zijn afgerond.
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De ontmoeting met Keesjan Cordia vindt
plaats op zijn kantoor te Hoofddorp. Bij
de introductie legt hij twee visitekaartjes
op tafel: één van Workfox bv en één van
Seafox Contractors bv. Van beide zuster-
bedrijven is hij Managing Director.
“Binnen de offshore-wereld zijn wij zeker
al zo’n 15 jaar bekend als Workfox,” legt
hij desgevraagd uit. “Wij beschikken
momenteel over zes moderne accommo-
datieplatforms en 60 TLQ’s. Dit zijn 
mobiele living quarters. Workfox verzorgt
de operations en Seafox de contracting.” 
Op de vraag of het werken met twee
verschillende namen niet verwarrend is
voor de buitenwacht, antwoordt hij dat
relaties bij het horen van de naam Seafox
welhaast automatisch de associatie 
leggen met Workfox. Welke naam nu

bekender is, acht hij minder relevant.
Wat hem wel is opgevallen de afgelopen
jaren is dat veel mensen nooit echt het
idee hebben gehad dat het hier om twee
verschillende bedrijven ging. Men zag
het als een twee-eenheid. Ook blijkt men
niet te weten wie nu precies de eigenaar
van de twee bedrijven is. Wellicht te weinig
de spotlights van het internationale
offshore mediacircus opgezocht?
Keesjan Cordia vindt van niet. Stap 
voor stap zoekt hij zijn weg binnen de
nationale en internationale offshore-
industrie. Nu is het in zijn beleving tijd
om geleidelijk aan meer naar buiten te
treden. “Onze vaste relaties weten wie
wij zijn en kennen onze strategie voor de
toekomst. Hun vertrouwen daarin wordt
bevestigd met de langjarige contracten

die zij inmiddels met ons zijn aangegaan.
Maar er komen op de Noordzee steeds
meer kleine operators. Zij vormen voor
ons een nieuwe doelgroep, evenals de
bouwers van windmolenparken.
Vandaar de keuze om meer in de open-
baarheid te treden. Om frequenter onze
bedrijfsfilosofie onder het voetlicht te
brengen,” aldus Cordia.

Overname
De offshore-industrie is voor Keesjan
Cordia bepaald geen vreemde wereld.
Scheepvaart, olieplatforms, kraanschepen,
zwaar transport. Het is hem allemaal met
de paplepel ingegoten. En voordat hij in
Hoofddorp aan de slag ging, heeft hij 
gedurende een aantal jaren wereldwijd
bij verschillende offshore- en maritieme

KEESJAN CORDIA VAN WORKFOX:

‘Lange termijn denken essenti

O N D E R N E M E N

Een alom bevestigd gegeven is dat relatief jonge ondernemers zich meer richten op expansie dan oudere ondernemers.

Maar om succesvol te kunnen zijn, moeten jonge ondernemers wel beschikken over durf, reflectie, strategische houding,

leidinggevend en communicatief vermogen. Benieuwd naar zijn manier van zakendoen, ging Offshore Visie op zoek naar

zo’n jonge entrepreneur binnen de Nederlandse offshore-industrie en ontmoette de 34-jarige Keesjan Cordia. Sedert 2005

zwaait hij de scepter bij Workfox en Seafox Contractors. En doet dat hij succesvol. Het communicatief vermogen van

Keesjan is keurig verzorgd. En dat hij ook in ruime mate beschikt over de andere kenmerken en competenties, heeft hij de

afgelopen drie jaar afdoende bewezen. De bedrijven waaraan hij leiding geeft, floreren als nooit te voren. Natuurlijk is het

een voordeel dat hij uit een bekende maritieme familie komt waar de beschikbaarheid van financiële middelen aanwezig is.

Toch moet je wel over de juiste dynamiek beschikken en over een aangeboren talent om opportuniteiten te zien. 
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Er is een financieel directeur aangetrokken,
er zijn nieuwe rigmanagers bijgekomen
en we zijn verhuisd van IJmuiden naar
Hoofddorp. We opereren hier nu met
ruim 20 mensen, terwijl we zo’n 250 man
op de vloot hebben. Een verdubbeling in
vergelijk met drie tot vier jaar geleden.
Vervolgens zijn we de scope aan 
activiteiten die middels de Seafox units
kunnen worden uitgevoerd behoorlijk
gaan uitbreiden. Er zijn modificaties 
gerealiseerd en naast het normale 
standaardkraantje van 30 tot 50 ton is
een aantal platforms uitgerust met een
100 of 300 tons pedestal offshore kraan.
Met behulp van deze kranen kunnen well
services activiteiten worden uitgevoerd
alsmede installatie- of decommissioning
werkzaamheden. Seafox Contractors is
niet meer die tijdelijke accommodatie-
verschaffer van weleer. We kunnen 
nu met onze eenheden veel meer dan 
voorheen het geval was. Het zijn ‘four or
six legged self-elevating  accommodation,
construction, maintenance en well 
services units’ geworden met een 
kwalitatief hoogstaande crew aan
boord.”

Uniek
Als eerste werd de Seafox 2 onder handen
genomen. Dit vanwege het feit dat voor
deze unit een negenjarig contract was
afgesloten met Total E&P Nederland. De

bedrijven gewerkt om ervaring op te doen.
“Toen ik hier ging werken, waren Paul
Vos van de Vos Groep uit Oldenzaal en
mijn vader Willem Cordia de aandeel-
houders van het bedrijf. Paul Vos gaf toen
aan wel van zijn aandelen af te willen.”
Na rijp beraad besloot de familie Cordia
zijn aandelenpakket over te nemen.
“Om te komen tot een juiste beslissing 
is binnen de familie diepgaand gediscus-
sieerd,” herinnert Keesjan zich nog
goed. “Mede vanwege mijn leeftijd had
ik een iets andere horizon dan mijn vader,
maar allebei waren we overtuigd van
een goede toekomst voor het bedrijf.
Wel beseften we ons terdege dat er 
stevig geïnvesteerd moest worden.”
Daartoe bleek de familie Cordia bereid
en eind 2005 vond de overname van de
aandelen officieel plaats.

Keesjan Cordia ging meteen voortvarend
aan de slag. Om zijn ideeën over expansie
te kunnen waarmaken, begon hij met
het doorvoeren van een belangrijke aan-
passing binnen de bedrijfsfilosofie van
Seafox Contractors. Het denkpatroon
moest worden gewijzigd. Van korte 
termijn naar lang termijn denken. “We
zijn ons allereerst gaan focussen op 
lange termijn relaties en lange termijn
contracten met oliemaatschappijen.
Daarvoor moest de walorganisatie 
compleet worden geprofessionaliseerd.

accommodatie werd gestript, er volgde
een upgrading naar Noordzee specifica-
ties en er werd een 100 tons Liebherr
MTC kraan geplaatst. Ook voor de
Seafox 4 werd een negenjarig contract
afgesloten en wel met NAM B.V. / Shell
UK Ltd. “Shell is een trendsetter als het
gaat om lange termijn contracten,” stelt
Cordia. “Met name op de Noordzee
heeft deze operator een voorbeeld-
functie. Het is een pioneer met durf om
vooruit te kijken in de toekomst.
Allereerst heeft Shell gedurende een jaar
in kaart gezet wat zij zoal met de Seafox
4 kan doen. Aan de hand van dat 
overzicht heeft men in 2007 besloten de
unit tot en met 2014 in te huren. Shell
gaat heel efficiënt met de Seafox 4 om.
De unit wordt optimaal gebruikt voor
onderhoud, voor problemen met een put
of voor well service activiteiten.”

De Seafox 3 is al vanaf 2001 op een lange
termijn contract actief in de West Java
Zee bij Indonesie in opdracht van
CNOOC. Cordia: “We kiezen dus heel
bewust voor een langdurige zekerheid.
Voor betrouwbaarheid en veiligheid. We
hadden ook kunnen zeggen: het is nu
tijd om te cashen op de spot market; 
we laten de klant de volle pond betalen
en stellen er totaal geen prijs op om te
achterhalen wat er op lange termijn 
feitelijk van ons verwacht wordt. 

O N D E R N E M E N

eel voor prive-onderneming’

“Onze vaste relaties weten wie 

wij zijn en kennen onze strategie

voor de toekomst.”

Keesjan Cordia, 

Managing Director Workfox bv en Seafox Contractors bv
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zoveel platformen als bijvoorbeeld Shell
of Total. Feitelijk moet men een complete
rekensom maken van de voor- en 
nadelen van het inzetten van een Seafox
unit. En moet er mede gekeken worden
naar aspecten zoals safety, effectiviteit
en werktijden. Dan pas kun je tot een 
afgeronde beslissing komen.”

Belangrijk is vooral dat het juist die lange
termijn contracten zijn die Seafox
Contractors in staat stelt de organisatie
verder uit te breiden en om weer nieuwe
investeringen te doen. En dan gaat het
niet alleen om Seafox units. Toen Keesjan
Cordia in 2005 het managementstokje
overnam waren er slechts een stuk of 
10 TLQ. Nu zijn dat er inmiddels 60, 
die wereldwijd worden ingezet. Als een
oliemaatschappij er behoefte aan heeft
om 4, 8 of 12 man te accommoderen,
dan is een mobile living quarter van
slechts 8 tot 9 ton een uitstekend 
alternatief. Die kunnen zo op een 
productieplatform worden geplaatst 
met een bestaande kraan, zonder de 
integriteit van dat platform ernstig te
beïnvloeden. Of ze worden op een bak
gezet. “Eerder dit jaar nog hebben we
een groot project afgesloten met De
Svanen van Ballast Nedam, betrokken bij
de installatie van windmolens offshore.
Ze hebben 6 TLQ’s van ons gekocht en
we hebben er 6 verhuurd.”

Ideaal
Cordia vervolgt: “Bovendien beschikken 
we sedert mei van dit jaar over de Seafox 7.

In onze beleving is dat een volkomen
verkeerde houding. Wij kijken liever naar
de toekomst. Bovendien doen we ook
wat met die door ons zo gekoesterde 
zekerheid. We investeren in de units 
voor de toekomst. Wij groeien mee met
de innovaties gepleegd door onze 
opdrachtgever. Daarom werken we ook
heel nauw met hen samen. Luisteren 
we naar hen om onze eenheden zo 
up-to-date mogelijk te houden. En dat
kunnen we doen omdat we verzekerd
zijn van een constante flow van income.
Ik denk dat dit één van de doorslaggevende
redenen is waarom oliegiganten als Shell
en Total met ons in zee zijn gaan. Het is
geen vanzelfsprekendheid. Negen jaar
mag je best uniek noemen.”

TLQ’s
Op de vraag of het een trend is dat
oliemaatschappijen meer en meer aan-
sturen op het afsluiten van lange termijn
contracten, antwoordt Cordia: “Jazeker,
maar dat komt mede omdat er in het 
nabije verleden te weinig onderhoud is
gepleegd. Hierdoor is ook de integriteit
van platforms in het gedrang gekomen.
Je ziet dat met name grote operators nu
hetzelfde denkpatroon hanteren. Zij zijn
bereid om met een jack up unit als de
Seafox voor langere tijd te opereren.
Maar er zijn en zullen altijd operators
blijven die niet die visie hebben en puur
projectmatig de zaak benaderen. Zij kijken
alleen maar naar de dagelijkse cash out
van een asset. Op zich wel begrijpelijk,
want ze hebben natuurlijk lang niet 

Deze jack-up, ook een MSC design, is
overgenomen van een andere partij en
volledig door ons opgeknapt om te 
kunnen opereren op zowel het Engelse
als Nederlandse Plat van de Noordzee.”

De Seafox 7 heeft een accommodatie
voor 82 man, een helidek en is uitgerust
met een 300 ton grote offshore kraan. 
Het platform is bedoeld om bestaande
klanten nog beter te kunnen bedienen
en om operators van kleine velden en
nieuwkomers op de Noordzee op korte
termijn te kunnen helpen. Ook zij zien
wel degelijk de voordelen van het inzetten
van een unit als de Seafox 7. Tot en met
februari 2009 is de Seafox 7 bezet.
Momenteel werkt zij voor Tullow Oil nabij
het Horne en Wren platform, gelegen in
het Engelse Wissey veld. David Wright,
project manager van Tullow Oil, is zeer in
zijn sas met de Seafox 7. “De eenheid
ondersteunt een brownfield modification
dat gedaan wordt vanaf een onbemande
installatie in een waterdiepte van 41 me-
ter. Dankzij de Seafox 7 beschikken we
over een moderne accommodatie, een
helidek, noodzakelijke werkruimte en
hijscapaciteit om veilig en efficiënt te
kunnen werken.” Voor de volgende 
opdracht keert de Seafox 7 eerdaags 
terug naar het NCP, waar zij in opdracht
van Cirrus Energy ook bij een First Gas
project dienst zal doen. Vervolgens staan
twee well service projecten op de agenda
voor respectievelijk RWE en Gaz de
Fance. Juist voor dit soort klussen is een
Seafox unit een ideaal alternatief ten 

O N D E R N E M E N

Volgens Keesjan Cordia handelt

hij niet passief. “Ik vind juist dat

we ons eerder actief opstellen

door te kijken waar zowel voor

de klant als voor ons het meeste

rendement zit.”

Keesjan Cordia, 

Managing Director Workfox bv en Seafox Contractors bv
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sioning project. Voor het uitvoeren van
deze opdracht heeft oliemaatschappij
Shell UK de Seafox 1 voor in totaal drie
jaar ingehuurd. Cordia: “Voor ons is dit
best een spectaculaire opdracht. Wij
doen alle preworks. Het gaat hier om
een vrij oud platform dat geen gas 
meer produceert. De integriteit van 
het platform kan niet meer worden ge-
garandeerd. Er kunnen dus niet zomaar
mensen op worden geplaatst om aan de
slag te gaan. Het platform zal eerst 
moeten worden opgeknapt. Daarna
moeten alle casings, conductors, etc.
verwijderd worden. We doen dat samen
met Halliburton. We leveren naast de
hardware dus ook een volledige crew.
Van kraandrijver tot cateringpersoneel.
Feitelijk komt het erop neer dat wij als
Workfox ervoor zorgdragen dat de
Seafox 1 als harsh environment rig 
zodanig is uitgerust dat de rigless 
contractor op een veilige manier zijn
werkzaamheden kan uitvoeren.”

Partnership
Bent u niet bang marktaandeel te verliezen
als alle eenheden op lange termijn worden
wegzet? Op een gegeven moment moet
er ‘neen’ worden verkopen. Cordia:
“Aan de ene kant zou je gelijk kunnen
hebben, maar aan de andere kant is het
juist onze kracht dat we niet hoppen van
de ene klant naar de ander. Wij bouwen
veel liever een lange termijn relatie op
met onze bestaande klanten. Wij zien
dat daar een spin-off van komt. Dat is
onder meer één van de redenen dat we

opzichte van een kostbaar drilling rig. Er
is tegenwoordig nieuwe technologie die
het inzetten van een volledig drilling rig
voor well service projecten overbodig
maakt. Allerlei cold tubing activiteiten
kunnen worden verricht, waardoor ook
gewoon op de put een workover kan
worden uitgevoerd. 

Shallow water
Of de vloot binnenkort weer zal worden
uitgebreid kan Keesjan Cordia nog niet
zeggen. Hij hoopt natuurlijk van wel,
maar is realist genoeg om te weten dat
dit niet zomaar gaat. “Zoals reeds 
gesteld zijn we druk bezig met een ver-
breding van onze horizon. Aan de andere
kant moeten we ook reëel zijn. We praten
hier wel over stevige investeringen. Die
doe je niet zo maar. We zijn daarom op
zoek naar een opportunity om een 
verstandige investering te kunnen doen.
Net zoals we dat met de 7 hebben 
gedaan. Een ander voorbeeld in deze is
de Seafox 1. Zoals bekend is de Seafox 1
in 2000 verkocht aan Chevron. In 2006
hebben we echter een deal met Chevron
gemaakt en de Seafox 1 weer terug-
gekocht. Als alles volgens planning 
verloopt komt de 1 rond deze tijd weer
terug naar Nederland. Dan volgt in
Rotterdam een ingrijpende verbouwing
en wordt ook deze unit voorzien van 
ook een 300 tons offshore kraan.” Op 1
januari 2009 moet de geheel verbouwde
Seafox 1 zich melden op het Inde-veld
voor het eerste shallow water decommis-

nu zoveel TLQ’s kunnen verhuren.
Bovendien zijn we flexibel. Kijk maar
naar de groei van de laatste jaren. Wij
hebben geïnvesteerd, onze vloot uitge-
breid en bij elke eenheid hebben we een
contract gezocht en gevonden. En dan
gaat het in financieel opzicht ook nog
over contracten die zowel voor onze
klant als voor Seafox Contractors aan-
trekkelijk zijn. Er is duidelijk sprake van
een win/win situatie. Wij zijn daarom
niet passief, zoals wel eens wordt 
gesuggereerd. Ik vind juist dat we ons
eerder actief opstellen door te kijken
waar zowel voor de klant als voor ons
het meeste rendement zit. Wij gaan 
voor partnership; voor een combined
operation met de klant. Wij ontwikkelen
technieken voor de toekomst. In samen-
spraak met onze klanten. Als eigenaar
van de eenheden nemen wij genoegen
met het feit dat we op langere termijn
weillicht iets minder verdienen, maar 
wel een bepaalde utilization hebben. 
En op die manier in staat zijn het bedrijf
te kunnen uitbreiden. Daar zit voor mij
de lol en de uitdaging in. Onze strategie
is relatie opbouwen, partnership en wat
we voor elkaar op lange termijn kunnen
blijven betekenen. Dit is essentieel voor
een privé-onderneming. Tenslotte hebben
we het hier wel over serious money.”

O N D E R N E M E N





Nieuwe hefvaartuigen 
voor Vroon-dochter

V L O O T U I T B R E I D I N G
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Vroon Offshore Services, enkele jaren 
geleden ontstaan uit de Helderse 
offshorerederijen Telco Marine en
Seaworx, maakt een stormachtige 
ontwikkeling door. Na de succesvolle 
integratie van beide rederijen is het vizier
nu geheel gericht op expansie.
Nieuwbouw en overnames van schepen
en rederijen in Italië en Schotland 
hebben ondertussen geleid tot een 
operationele vloot van ongeveer 100
eenheden. Daarnaast loopt er bij 
diverse werven in Europa en het Verre
Oosten een nieuwbouwprogramma 
voor nog eens ruim 30 schepen. De vloot
is opgebouwd uit zogeheten emergency
rescue and response c.q. safety/standby-
vaartuigen, platformbevoorraders, 
ankerbehandelings-, survey- en duik-
ondersteuningsvaartuigen. In 2006 heeft
Vroon Offshore Services, MPI Offshore
uit het Britse Stokesley overgenomen. 
Dit bedrijf is eigenaar van de Resolution,
een eerste hefvaartuig dat speciaal is
ontworpen om windturbines offshore 
te installeren. Het ongeveer 75 miljoen
dollar kostende vaartuig is ontworpen
door ingenieursbureau GustoMSC uit
Schiedam en door een werf in de
Chinese stad Shanhaiguan gebouwd en
eind 2003 opgeleverd. De Resolution is
opgebouwd uit een ruim 130 meter lange
en 38 meter brede scheepsromp, zes 70
meter lange poten met hefsystemen en
een 300-tons kraan. In de praktijk blijkt
het een ideaal vaartuig te zijn voor het
installeren van windturbines en het plegen
van onderhoud aan deze torenhoge 
installaties. In 2005 is het vaartuig op de
Keppel Verolme werf voorzien van een
speciale constructie waarmee grote 
diameter fundatiepalen die horizontaal
op het werkdek liggen, opgepakt en 
via het achterschip rechtop in zee gezet
kunnen worden. Dit wordt een pile
upending and guidance tool genoemd.
De maximale waterdiepte waarin met 
dit vaartuig kan worden gewerkt, 
bedraagt 35 meter. 

Nog meer 
Het eerste grote project waarvoor de
Resolution werd ingezet, betrof de 
installatie, in de monding van de Thames,
van dertig fundaties voor het zogeheten
Kentish Flats Park, het toentertijd grootste
windturbinepark van het Verenigd
Koninkrijk. Verder maakte de Resolution
in 2007 naam bij de aanleg van het 
Lynn and Inner Dowsing Offshore Wind
Farm Project van Centrica Renewable
Energy Ltd. Dit windturbinepark ligt zo’n
5 kilometer uit de kust van Lincolnshire
in Engeland. Met het hefvaartuig 
werden 54 speciale fundaties de zee-
bodem in geheid. De eerder in België 
gefabriceerde fundaties waren eerst per
ponton naar Vlissingen overgebracht,
waar ze met behulp van het eigen 
laadgerei van de Resolution aan boord
konden worden genomen. Per vijf stuks
werden de fundaties hierna overgevaren
naar het windturbinepark en aldaar 
geïnstalleerd. Ook voerde het hefvaartuig
boorwerk uit en werden op de 
zeebodem kabels gelegd. Hiervoor 
werd het onder meer uitgerust met 
een onderwaterrobot (ROV).
Volgens Paul Gibson, directeur van MPI
Offshore, heeft de Resolution haar nut
meer dan eens bewezen. “Het is qua inzet
een zeer betrouwbaar schip dat aan alle
verwachtingen voldoet. Vandaar dat wij
voor onze twee nieuwe hefvaartuigen
ook het ontwerp van de Resolution als
basis hebben genomen.” Voor de verdere
uitwerking van het ontwerp van de grotere
zussen van dit hefvaartuig is wederom
gekozen voor GustoMSC. Het ingenieurs-
bureau heeft inmiddels de met de
Resolution opgedane ervaringen in het
nieuwe ontwerp verwerkt en het verder
nog op diverse punten aangepast. De 
order voor de bouw, met een contract-
waarde van 550 miljoen dollar, is gegund
aan de Chinese Cosco Nantong werf. De
schepen krijgen een lengte van 137 meter
en een breedte van 40 meter en gaan
MPI Adventure en MPI Discovery heten.

De oplevering zal respectievelijk in 2010
en 2011 plaatsvinden. Beide schepen
krijgen eveneens zes poten en een kraan
met een hefcapaciteit van 1.000 ton. Aan
lading kunnen zij 6.000 ton meenemen.
De schepen kunnen werken in 40 meter
diep water en worden uitgerust met een
klasse 1 dynamisch positioneringssysteem
en een helikopterdek. GustoMSC levert de
kranen en de hefsystemen en Rolls Royce
de voortstuwingssystemen. De maximale
vaarsnelheid wordt 12,5 knopen. Aan
boord komt accommodatie voor 112
personen. Naast werk in de windenergie-
sector, kunnen de schepen in het zuidelijke
deel van de Noordzee ook voor installatie-
en onderhoudswerk in de olie- en 
gasindustrie offshore worden ingezet.

Catamaran
De bouw van de twee grote hefvaartuigen
is niet het enige nieuwbouwproject dat
voor MPI Offshore wordt uitgevoerd.
Nieuw zijn ook twee kleine catamaran-
werkschepen, bestemd voor de inzet bij
onderhoudswerk aan windturbines
offshore. Van dit tweetal, die MPI Sancho
Panza en MPI Don Quichot gaan heten,
is de eerste in juni van dit jaar opgeleverd
door de Medina werf op het eiland
Wight. Nummer twee volgt in 2009. 
De bemanning telt drie koppen en de
schepen kunnen twaalf passagiers 
meenemen. De MPI Sancho Panza is
15,43 meter lang, 6,30 meter breed en
heeft een diepgang van 0,92 meter. De
voortstuwing bestaat uit twee Scania V8
motoren van elk 750 pk, die ieder een
Ultra Dynamics waterjet aandrijven.
Hiermee kan een snelheid van 28 knopen
worden gehaald. De MPI Don Quichot
heeft een lengte van 20,47 meter, een
breedte van 8,00 meter en een diepgang
van 1,10 meter. Het vaartuig, dat eind
dit jaar zal worden opgeleverd, krijgt
twee 1.100 pk sterke MAN hoofdmotoren,
die elk een Ultra Dynamics waterjet 
aandrijven. De maximale snelheid gaat
bijna 30 knopen bedragen.

Nieuwe hefvaartuigen 
voor Vroon-dochter

Opnieuw heeft Vroon Offshore Services voor een nieuwbouwproject diep in de buidel getast. Deze keer betreft het twee
werkschepen voor het installeren van windturbines offshore. Het gaat om grotere versies van het hefvaartuig Resolution,
waarmee Vroon-dochter MPI Offshore al enige jaren heel succesvol in de windenergiesector opereert. De Resolution is 
het eerste speciaal voor het offshore installeren van windturbines ontworpen en gebouwd vaartuig ter wereld. 
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Zoeteweij vertelt wat het probleem pre-
cies inhoudt. “Het onderzoek was erop
gebaseerd dat in de olie- en gasindustrie,
maar ook in de procesindustrie, problemen
kunnen ontstaan als je vloeistoffen en
gas gelijktijdig door pijpleidingen trans-
porteert. Door de interactie kunnen er
zogenoemde ‘slugs’ ontstaan (proppen
vloeistoffen die in de leiding zitten). 
Dat geeft problemen bij de processing.”
Hij kan niet exact weergeven, hoe vaak
en wanneer dit voorkomt. “Dat is heel
erg afhankelijk van de condities. Het
heeft te maken met het feit dat, als je 
in een bepaalde gas- of oliebron aan 
het produceren bent, de bron inmiddels 
een bepaalde leeftijd heeft of je bent 
betrekkelijk lang aan het produceren. 
In dat geval kan de samenstelling in 
de bron veranderen, want in een bron 
zit altijd olie en water en gas. Als je er 
bijvoorbeeld meer olie dan gas uit haalt,
kan de samenstelling veranderen en
krijgt het in de loop der tijd een andere
stroming.” Precieze getallen over de 
frequentie van dergelijke problemen heeft
hij niet. “Maar het is wel een actueel
probleem en daarom is het onderzoek
ook opgestart.”

Het onderzoek is overigens geïndiceerd
vanuit de industrie, de olie- en gasindustrie
en de  procesindustrie. De partners waren
Shell Global Solutions, DSM Research 
en TNO Industrie en Techniek. Het is een
onderzoek dat via STW (Stichting Toege-
paste Wetenschap) loopt. Op deze manier
is er een koppeling ontstaan tussen de
problemen van de industrie en de 
oplossingen vanuit de universiteiten.

Gevolgen
Vraag is wat het probleem precies voor
gevolgen heeft voor de verwerking. 
“Er is een hele onregelmatige productie-
stroom,” zegt Zoeteweij. “Normaal ga je
er vanuit dat er óf vloeistof óf gas wordt

opgepompt, of dan wel in een goede 
samenstelling. En doordat het met proppen
komt (bijvoorbeeld eerst een hoeveel-
heid vloeistof en dan een hoeveelheid
gas), dan geeft dat problemen voor de
productiestappen die erna komen. In een
vervolgstap wordt bijvoorbeeld een 
zekere hoeveelheid olie verwacht, terwijl
er alleen gas komt, of er komt alleen
maar water uit. Kortom: de continuïteit
van alle stappen zijn gebaseerd op een
constante stroom. Als dat onregelmatig
is, geeft dat problemen.”

Ook is er nog een ander probleem. De
mechanische belasting op de buizen en
de koppelingen en de apparatuur die 
in de buizen zitten, zijn berekend op 
regelmatige stroming. Het geeft een extra
belasting. De invloed van zo’n prop (slug)
is groter dan wanneer er alleen gas langs
stroomt of een combinatie van gas en
vloeistof. Zoeteweij: “De apparatuur
wordt extra mechanisch belast, zodat er
snellere slijtage is en kan de apparatuur
sneller kapotgaan.”
Hij geeft aan om welke apparatuur het
kan gaan: kleppen, verdeelstations,
pompen compressoren, allerlei appara-
tuur die in een hele keten aan leidingen
voor kunnen komen.

Doel
Doel van het onderzoek was om eventueel
de komst van proppen te voorspellen.
“Het was een fenomeen dat bekend 
was uit de praktijk. Doel was om met ge-
detailleerde experimenten en modelwerk
te onderzoeken welke processen erachter
zitten om op die manier meer inzicht te
krijgen in het mechanisme. Tot voor kort
waren ‘slugs’ niet voorspelbaar. We wilden
meer inzicht in wanneer en waarom er
slugs ontstaan en onder welke condities.
We wilden daarop anticiperen. Te denken
valt aan het nemen van maatregelen: 
op het moment dat er ‘slugs’ dreigden 
te komen, kan de productiecapaciteit 
worden aangepast. Deze kan iets omlaag
of omhoog om net niet in dat kritische
gebied te zitten.”

Proefjes
Zoeteweij vertelt hoe hij het onderzoek
heeft aangepakt, een onderzoek 
overigens dat met meerdere promovendi
is uitgevoerd. Zijn onderzoek zat specifiek
op het experimentele gebied: het doen
van laboratorium-proefjes. “Ik heb een
gecontroleerde omgeving gemaakt,
waarbij je nauwkeurig gas en vloeistaf
kan afstellen. Ik ben toen gaan kijken
hoe de stroming zich gedraagt en of 
er wel of geen ‘slugs’ ontstaan bij die
condities.”

Het doen van de proefjes heeft beperkte
tijd geduurd, terwijl het totale onderzoek
vier jaar in beslag nam. “Het eerste jaar
betrof literatuuronderzoek, het tweede
jaar het instellen van de apparatuur. De
proefjes duurden anderhalf jaar en daarna
zijn deze uitgewerkt in modellen.”
Wat betreft die uitwerking, nam dit 
nog aardig wat werk in beslag. “Na die
proeven heb ik de data uit de metingen
verwerkt, daarna analyses toegepast om
te kijken welke trends erin zitten en bij
welke condities, evenals welk type slug

PROMOTIE-ONDERZOEK VAN MARCO ZOETEWEIJ:

‘Slugs’ in gas- en
oliewinning voorspelbaar

P R O E F S C H R I F T

“Proppen (slugs) die bij het oppompen van gas ontstaan in transportleidingen zijn goed te voorspellen. Aan de

hand daarvan kunnen operators dan de productiestroom zó instellen, dat die proppen niet meer voorkomen.” 

Aan het woord is dr. ir. Marco Zoeteweij, ‘innovator’ bij TNO Industrie en Techniek in Delft. Eind vorig jaar 

promoveerde hij aan de TU Delft op het onderwerp ‘long liquid slugs in horizontal tubes’ (in het Nederlands vrij

vertaald: een ‘slakkegang’ in pijpleidingen).

“Door de interactie 

kunnen er  zogenoemde

proppen vloeistoffen 

(slugs) in de leiding 

ontstaan ”

dr. ir. Marco Zoeteweij
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Toch zijn de conclusies niet direct 
toepasbaar in de praktijk. In die praktijk
zijn namelijk allerlei variaties denkbaar,
van andere soorten buizen, andere soorten
gas en olie, andere temperaturen. Het
geheel is dan minder reproduceerbaar.
Wel worden de resultaten die uit het 
onderzoek zijn gekomen door de 
verschillende industriële partners 
gebruikt in hun eigen werk. Hij benadrukt
dat niet alleen de gas- en olieindustrie er

ontstaat. Daarmee heb ik de verschillende
regimes in kaart gebracht.” Hij maakte
daarbij gebruik van computers. “De
computer-apparatuur was al aanwezig.
Met behulp van bestaande commerciële
apparatuur heb ik het een en ander ge-
programmeerd, zodat ik er iets mee kon.”

Conclusies
Hiermee komt Zoeteweij tot een aantal
conclusies. “Het komt er in grote lijnen
op neer, op basis van de gegevens van
metingen, dat er bepaalde relaties zijn
tussen diverse factoren. Op basis van de
snelheden die worden aangeboden aan
het begin van de leiding, zowel voor de
gas- als vloeistoffase, kun je op basis van
de modellen relaties vaststellen. Zo kun
je bepalen of er slugs komen of niet, in
welk regime je zit. Zo kan er ook worden
vastgesteld hoe lang een slug is en hoe
vaak ze komen.”
Volgens Zoeteweij is dit wel een revolu-
tionair gegeven. “Het is iets dat op heden
nog niet specifiek in kaart is gebracht,”
zegt hij. “Er waren wel wat ruwe relaties,
maar dit specifieke onderzoek was nog
niet gedaan. Wat ik gedaan heb is heel
nauwkeurig de condities ingesteld.”

Inmiddels is een aantal artikelen over 
het onderzoek in wetenschappelijke 
vakbladen gestaan. Ook de resultaten van
Zoeteweij zijn daarin verwerkt, overigens
gecombineerd met onderzoeksresultaten
van andere promovendi. “Het is ook aan
de industrie kenbaar gemaakt. Het is via
STW ‘teruggecommuniceerd’ aan de
partners wat de resultaten zijn.” 
Hij maakt duidelijk dat die partners 
gedurende het hele project er nauw bij
betrokken zijn gebleven. 

baat bij hebben, ook de procesindustrie.
“Bijvoorbeeld bij DSM wordt ook 
gebruik gemaakt van leidingwerk, waar
tegelijkertijd vloeistoffen en gassen
doorheen vloeien. En dus hebben ze 
met vergelijkbare problematiek te 
maken.” Wat de partners er mee doen,
is vertrouwelijk. Wel is het onderzoek 
algemeen toegankelijk. “Mijn 
proefschrift staat gewoon op internet.
Iedereen kan er in principe bij.” 

P R O E F S C H R I F T

Allard-Europe nv
Veedijk 51 I BE-2300 Turnhout

Tel. +32 14 42 11 11 I Fax +32 14 42 52 00

A PA PARTNERSHIP ARTNERSHIP 
FOR THE FUTUREFOR THE FUTURE

Niet alleen de gas- en olieindustrie heeft baat bij de resultaten van het onderzoek. Ook de procesindustrie.
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WÄRTSILÄ KOOPT ONTWERPBUREAU

Wärtsilä neemt voor 132 miljoen euro de Noorse scheepsontwerpgroep Vik-Sanvik
over. Het familiebedrijf is onder meer gespecialiseerd in het ontwerpen van complexe
offshoreschepen. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten kan het aankoopbedrag de
komende drie jaar met 38 miljoen euro toenemen. Vik-Sandvik wordt geïntegreerd
in Wärtsilä Ship Design. Het gehele personeel, inclusief management, komt bij
Wärtsilä in dienst. Vik-Sandvik zette in 2007 55 miljoen euro om en is zeer 
winstgevend. Er werken 410 mensen bij het bedrijf. 
Met de aankoop versterkt Wärtsilä zijn positie als aanbieder van complete maritieme
oplossingen en kan het met het ontwerpbureau meer toegevoegde waarde aan haar
klanten leveren. Doel is een leidende leverancier te worden van scheepsontwerpen in
de segmenten waarin het Noorse bedrijf sterk is. Wärtsilä treedt met de aankoop in
de voetsporen van Rolls Royce, dat al langer met succes offshore-schepen ontwerpt
rond zijn voortstuwingssystemen en andere componenten.

BILLION EURO
CONTRACT SAIPEM

Italian Saipem signed a billion euro
contract to lay the Baltic Sea pipeline.
The Nord Stream gas pipeline be-
tween Russia and Germany on the
bed of the Baltic Sea will consist of
two 1,220-kilometer long pipeline
segments. The first pipeline will be
completed in the first half of 2011
when the first gas deliveries can be
commenced. The second part will be
constructed in 2011 and 2012.

O N S T R E A M

SEVEN ATLANTIC TE WATER

Op 18 juli heeft bij IHC Merwde te
Hardinxveld-Giessendam de tewater-
lating plaatsgevonden van de Seven
Atlantic. Het ruim 140 meter lange
duikondersteunings- en offshore-
constructievaartuig (DSV) is vervaardigd
voor en in nauwe samenwerking 
met Subsea 7. De Seven Atlantic 
is gedoopt door Hanne Reymert, 
echtgenote van Didrik Reymert,
Project Engineering Manager van 
EP Europe, Shell UK.

De DSV - het derde schip dat IHC 
voor Subsea 7 bouwt - biedt de 
opdrachtgever een van de meest 
veelzijdige en geavanceerde schepen
die nu inde vaart zijn. Met de Seven
Atlantic kunnen diverse duikwerk-
zaamheden op grote diepte worden
ondersteund. De zes duikkamers 
zitten midscheeps en bieden ruimte
aan 24 duikers. Dus acht teams van
drie. De twee duikklokken kunnen 
tot op een diepte van 350 meter 
functioneren.

NIEUWE AANWINST
REDERIJ GROEN

Rederij Groen uit Scheveningen heeft
wederom een Noors offshore-vaartuig
aan haar vloot toegevoegd. Na de
Romulus is nu ook de 710 ton metende
Remus aangekocht. Het casco van 
de Remus is in 1998 in het Spaanse
Vigo gebouwd. De afbouw vond
plaats in Noorwegen. De Remus is
46,75 meter lang, 10 meter breed 
en heeft een holte van 5,15 meter. 
Het schip zal worden ingezet voor
standby-werkzaamheden.

De bemanning van de Shelf Express heeft een bijzondere prestatie geleverd 

door vijf jaar lang ongevalvrij te werken (foto: PAS Publicaties).

SUCCESS FOR CNOOC

China National Offshore Oil Co. successfully completed its wildcat Ken Li (KL) 
10-1-1 well, drilled independently in Bohai Bay. The well was drilled on
Structure KL 10-1 of Laizhou Bay Sag and encountered oil pay zones of 56.8 m. 
It was drilled to a total depth of 3,148 m in 17 m of water. 
A drill stem test flowed 980 b/d of oil and 100 Mcfd of gas.

SHELF EXPRESS 5 JAAR ONGEVALVRIJ

Op de brug van het bevoorradingsvaartuig Shelf Express van de Helderse rederij
Vroon Offshore Services is donderdag 7 augustus officieel stilgestaan bij het feit 
dat zich tijdens het werk aan boord vijf jaar lang geen ernstige ongevallen 
hebben voorgedaan.
Het bevoorradingsvaartuig Shelf Express maakt deel uit van de Southern North Sea
(SNS) Pool. Dit is een vloot van dertien bevoorraders die vanuit Den Helder en
IJmuiden op het zuidelijke deel van de Noordzee opereren en in totaal 130 vaste 
productieplatformen, 8 booreilanden en 2 accommodatieplatformen bevoorraden.
De vloot wordt gemanaged door logistiek dienstverlener Peterson SBS uit Den Helder.
Bijzonder is ook dat de Shelf Express sinds de oplevering, in 1986, door de Damen
werf in Bergum al 22 jaar onafgebroken voor dezelfde charteraar werkt. “Direct na
de oplevering”, zegt Marja Doedens, “is het schip voor de NAM aan de slag gegaan
en dit is nu nog steeds het geval, maar dan wel in poolverband. De Shelf Express en
haar bemanning is altijd een heel stabiele factor voor de charteraar gebleken.”



O N D E R N E M E N

Het bedrijf uit Sliedrecht heeft vooral
naam gemaakt met de verhuur van zowel
modulaire als monohull hefplatformen
voor civiel constructiewerk. Zo is het 
hefplatform JB-108 onlangs betrokken
geweest bij de aanleg van een LNG 
overslagsteiger voor het Qatargas II LNG
project in Ras Laffan, terwijl de JB-104
en JB-106 in Engeland zijn ingezet bij de
renovatie van een LNG terminal, waar
straks vloeibaar gas uit Qatar zal worden
aangeland. Jack-Up Barge ziet, gezien de
plannen voor de aanleg van nieuwe
windturbineparken in Belgische, Duitse,
Deense en Engelse wateren, nu kansen
om haar vleugels in de offshore-wind-
energiesector uit te slaan. Daarnaasts 
wil het bedrijf platformen gaan verhuren
ten behoeve van projecten in de olie- en
gasindustrie offshore. 

Nederlands ontwerp
Het nieuwbouwprogramma van Jack-Up
Barge bestaat uit een zestal monohull
hefplatformen en een drietal modulaire
hefplatformen. De modulaire platformen
zijn units die worden opgebouwd met
delen met ISO-vrachtcontainerafmetingen,
waardoor deze eenvoudig te vervoeren
zijn. Voor het ontwerp van de monohull
platformen klopte het bedrijf aan bij
GustoMSC uit Schiedam. Dit ingenieurs-
bureau ontwikkelde twee versies: de
GustoMSC Sea 2000 jack-up en de

GustoMSC Sea 2750 jack-up. Van eerst-
genoemd type zijn op de Labroy Marine
werf op het eiland Batam bij Singapore
ondertussen al de JB-109 en JB-110 
gebouwd. Verder staan daar de JB-114
en JB-115 op stapel, die later dit jaar zullen
worden opgeleverd. De romp van dit
viertal is 55,50 meter lang, 32,30 meter
breed en heeft een holte van 5,00 meter.
De vier poten zijn ruim 73 meter lang en
hebben een diameter van 3,00 meter.
Hiermee kan in waterdieptes tot 50 meter
worden gewerkt. Het laadvermogen 
bedraagt is 1.250 ton en de hefcapaciteit
van de kraan maximaal 300 ton. Verder
is dit type uitgerust met een groot 
helikopterdek met een diameter van bijna
20 meter. Aan boord is accommodatie
voor 80 personen. Bij de Labroy Marine
werf zijn ook nog twee grotere versies
van het type GustoMSC Sea 2750 jack-up
in aanbouw. Dit worden de JB-116 
en JB-117, die beide in 2010 worden 
opgeleverd. De romp van deze platformen
worden 67,50 meter lang, 40,00 meter
breed en krijgen een holte van 5,50 meter.
De poten worden 80 meter lang met 
een diameter van 3,50 meter. Hiermee
kan straks in 60 meter diep water 
worden gewerkt.

De bouwopdrachten voor de modulaire
platformen zijn door Jack-Up Barge
eveneens aan Labroy Marine gegund.

Het gaat hier om de JB-111, JB-112 en
JB-118, relatief kleine hefunits met een
laadvermogen van 450 ton en een romp
met een lengte van ongeveer 30 meter,
een breedte van 20 meter en een holte
van ongeveer 3 meter. De vier poten zijn
50 meter lang. De JB-111 is in juni van
dit jaar opgeleverd. De JB-112 volgt in
oktober 2008 en de JB-118 in 2009.

Verkoop hefplatformen
Zoals eerder gemeld, houdt Jack-Up
Barge zich naast de verhuur ook bezig
met de verkoop van hefplatformen. Van
de eerste twee platformen, de JB-109 
en JB-110, is laatstgenoemd monohull
hefplatform al tijdens de bouw verkocht
aan Seafox Contractors, die het herdoopte
in Seafox 7. Beide hefunits zijn na de 
oplevering, eerder dit jaar, met het nieuwe
zwaartransportvaartuig HeavyLift Eagle
van Singapore naar de Keppel Verolme
werf overgebracht. Daar is de JB-110 in
de huiskleuren van de nieuwe eigenaar
gezet en vernaamd in Seafox 7.
Ondertussen heeft Jack-Up Barge ook 
de eerste van de drie nieuwe modulaire
platformen, de JB-111, verkocht. De
naam van de nieuwe eigenaar is niet 
bekend gemaakt. De inzetbare vloot 
hefunits van Jack-up Barge BV bestaat
op dit moment uit het monohull platform
JB-109 en de modulaire platformen 
JB-104, JB-107 en JB-108. 

VEEL WERK VERWACHT VANUIT WINDENERGIESECTOR

Jack-Up Barge investeert 
flink in nieuwbouw
Inspelend op de aanleg van tientallen nieuwe windturbineparken in West-Europese wateren heeft Jack-Up Barge BV uit

Sliedrecht besloten de bestaande vloot hefplatformen flink uit te breiden. Daarnaast wordt ook gehandeld in platformen.

De eerste in het Verre Oosten, naar Nederlands ontwerp, gebouwde platformen zijn inmiddels opgeleverd.
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De JB-109 en JB-110, bij de aankomst in Nederland (foto: PAS Publicaties). Als Seafox 7 is de JB-110 naar de Noordzee gesleept (foto: PAS Publicaties).
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NU NOG GROTENDEELS HANDMATIG

Onshore pijpleidinglassen
zonder kwaliteitsverlies
goed te automatiseren

L A S S E N

Terwijl het lassen van pijpleidingen in de offshore gemeengoed is, gebeurt dit in de onshore-sector nog grotendeels

handmatig. Dat heeft deels te maken met de wisselende omgevingscondities, deels met bepaalde lasvoorschriften.

Moderne MIG/MAG-laspparatuur voor het geautomatiseerd pijplassen is echter zo flexibel dat deze ook inzetbaar is

voor het lassen van landleidingen. Aan de lasnaadvoorbereiding worden dan weliswaar hoge eisen gesteld, maar

daaraan kan eveneens tegemoet worden gekomen door geavanceerde machines. 

Het lassen van een gesloten J-naad (pijpmateriaal: X70, buis Ø219 x 30,5 mm).
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ook in de onshore aanzienlijk efficiënter
gewerkt worden, zoals we zullen zien.

Voorbereiding
Ruwweg zijn er twee soorten apparatuur
voor het pijpleidinglassen: die voor de
voorbereiding van de lasnaad en die voor
het lassen zelf. Bedrijven die pijpleidingen
aanleggen kunnen ervoor kiezen om
buizen te bestellen die door de fabrikant
al zijn voorzien van het vereiste lasnaad-
profiel of dit zelf aan te brengen. In de
bedrijfstak wordt het profiel vaak aan-
geduid met de Angelsaksische term 
bevel; een machine om het profiel aan 
te brengen heet een beveling machine of
een pipe facing machine. Een dergelijke
machine is voorzien van beitels die langs
het uiteinde van de pijp draaien en zo de
gewenste vorm realiseren. De standaard
naadvoorbereiding is een afschuining
met een hoek van 30°. Bij het aaneen-
schuiven van twee pijpdelen ontstaan 
zo een V-naad met een hoek van 60° en
een vooropening van 3 à 4 mm; dit alles 
gebeurt met een 'line-up clamp'.

Het zal duidelijk zijn dat de inhoud van de
lasnaad van invloed is op de lastijd - dus
op de productiviteit - en de hoeveelheid
lasmetaal. Offshore contractors, die zoals
gezegd veelal semi-geautomatiseerd 
lassen, werken om die reden met een zo
smal mogelijke lasnaad. Populair in deze
sector is de z.g. J-naad. Wanneer twee
pijpuiteinden met een dergelijke voor-
bewerking tegen elkaar worden geplaatst,
ontstaat een smalle U-vorm met een
overblijvend recht kantje. Ook buizen
met een J-lasnaadvoorbewerking kunnen
bij de fabrikant besteld worden, als men
er niet voor kiest dit profiel met een pipe
facing machine op locatie aan te brengen.

De traditionele werkwijze in de offshore
(voor zover men in dit verband van 

Automatisering van het MIG/MAG-las-
proces, met robots of andere middelen,
is een algemene trend in de industrie. In
de lastechniek vormen het toenemend
tekort aan ervaren vaklassers, de druk op
de productiviteit en de hoge kwaliteitseisen
de drie belangrijkste redenen om over te
gaan tot vervanging van de mens door
computerbestuurde apparatuur, die boven-
dien in principe volcontinu inzetbaar is
onder arbotechnisch gezien ongunstige
omstandigheden.

Vak apart
Het lassen van pijpleidingen vormt binnen
de lastechniek als vanouds een vak apart,
dat grondige voorbereidingen vergt en
slechts door hooggekwalificeerde lassers
kan worden uitgevoerd, mede gezien de
soms zware omgevingscondities en de
eis van een absoluut betrouwbare las-
kwaliteit. Echter ook deze sector heeft te
maken met een teruglopend aanbod van
ervaren en goed opgeleide vakmensen
alsmede de algemene tendens om de
productiviteit op te voeren en daarmee
de kosten te reduceren. 
Het is niet verwonderlijk dat in de
offshore de automatisering momenteel
het verst is doorgevoerd. Een pijpenlegger
kost al gauw een miljoen euro per dag.
Zo'n schip is een drijvende fabriek met
als doel in een zo hoog mogelijk tempo
buizen aan elkaar te lassen tot een 
leiding die in de toekomst zo weinig 
mogelijk reparatiewerkzaamheden zal
vergen (reden waarom iedere las 
gecontroleerd wordt). Offshore pipeline 
contractors hoef je daarom de voordelen
van automatisering niet uit te leggen.
Niet alleen gaat het proces sneller, ook
het aantal fouten wordt tot een minimum
teruggebracht. Fouten betekenen stilstand,
en stilstand kost goud. Efficiency en
kwaliteit staan bij de offshore-pijpleiding-
aanleg hoog in het vaandel, en in de 
sector is men altijd op zoek naar verdere
mogelijkheden tot verbetering.

In de onshore-sector van het pijpleiding-
lassen is de noodzaak tot automatisering
minder dwingend. Er heerst een wat
conservatievere mentaliteit: men is 
over het algemeen tevreden met de 
gehanteerde productiemethoden; 
bovendien hebben onshore contractors
bij de aanleg van leidingen vaak te maken
met obstakels zoals heuvels, wegen, 
rivieren e.d. Iedere honderd meter is bij
wijze van spreken weer anders waardoor
het werk moeilijker of zelfs helemaal 
niet is te automatiseren. De productiviteit
ligt lager dan in de offshore, maar daar
staat tegenover dat de kosten van 
productiemiddelen ook aanzienlijk lager
zijn. Toch kan met de juiste apparatuur

'traditioneel' kan spreken) is dat de
grondnaad, semi-geautomatiseerd, met
hoge snelheid (85 tot 95 cm/min) gelast
wordt, waarbij het smeltbad wordt 
ondersteund door een ring van koperen
schoenen ('backing') die aan de binnen-
kant van de pijp worden geplaatst 
('line-up clamp') en een deel van de
warmte opnemen. Dit gebruik van koperen
schoenen heeft echter een nadeel: 
het koper kan diffunderen in de las en
daardoor de laskwaliteit ondergraven.
Om deze reden mag daarom in
Nederland en andere landen niet met
koperen schoenen worden gewerkt. 
Dit leidt tot een merkwaardige situatie:
opdrachtgevers verbieden het gebruik
van koperen schoenen onshore maar
staan het voor offshore toe, omdat ze
dan buiten de nationale wetgevingen
vallen en een aanzienlijke tijdbesparing
mogelijk is, wat gezien de hoge uurkosten
van een pijpenlegger fiks doorwerkt op
de totale projectkosten. 

Alternatief
Goed, koperen schoenen zijn dus niet
toegestaan bij het pijplassen aan land,
hetgeen een extra belemmering lijkt 
voor een geautomatiseerd lassysteem.
Handlassen met cellulose-elektroden is
echter, bij gelegeerde staalsoorten 
vanaf X80 en hoogwaardiger, ook 
problematisch, althans bij het inzetten 
van cellulose-elektroden. Deze hebben
een te hoog waterstofgehalte, wat 
aanleiding kan zijn tot bros lasmetaal.
Tevens is er aan weerszijden van de las
randinkarteling ontstaan. Dit wordt 
aangeduid met karresporen ('wagon
tracks'). Het overtollige lasmetaal zal
moeten worden verwijderd en de 
inkarteling zal door een tweede laag, de
zogenaamde 'hot pass' teniet gedaan
moeten worden. Het verwijderen van
overtollige lasmetaal zal extra tijd in 
beslag nemen. De gekozen oplossing
hiervoor, TIG-lassen van de grondnaad
en toepassing van speciale vulelektroden,
is echter omslachtig en tijdrovend. 

Een uitweg uit dit dilemma wordt 
geboden door de Amerikaanse fabrikant
van pijplasapparatuur Dyna Torque
Technologies. Deze onderneming heeft
apparatuur ontwikkeld waarmee met
het zogenoemde Lone Star systeem kan
worden ingezet voor het automatisch
pijplassen. In combinatie met een 
MIG/ MAG-stroombron van EWM. Het
doorlassen van de grondnaad gebeurt
met het z.g. Coldarc-lasproces. Hiermee
is het mogelijk om een open V-naad 
te lassen, en wel ruim vier keer sneller
dan het TIG lasproces dat tot nu toe 
gebruikt wordt.

L A S S E N

Het is niet verwonderlijk

dat in de offshore de 

automatisering momenteel

het verst is doorgevoerd.

Een pijpenlegger kost al

gauw een miljoen euro 

per dag. 
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Het lassen van een open V-naad m.b.v. het ColdArc-proces 

(pijpmateriaal A106 Gr.B, buis Ø812 x 17,8 mm).

Bij het lassen kunnen de parameters m.b.v. een 

afstandsbediening worden geregeld.

De volgende stap is om, net zoals nu al
gebruikelijk in de offshore, uit te gaan
van een dubbele J-naad (eigenlijk een
smalle U-naad dus) zonder vooropening.
Ook hierbij doet zich weer de vraag voor
of het profiel al dan niet op locatie moet
worden aangebracht. Hierbij is een voort-
loopsnelheid van meer dan 40 cm/min
en een reductie van de lasnaadinhoud
met 60% haalbaar. Bij de aanleg van
landleidingen is zo een optimale 
productiviteit te realiseren.

Parametersets
Het apparaat dat Dyna Torque heeft ont-
wikkeld voor het automatisch lassen van
pijp (de las-'bug'), is een lastoortshouder
die over een rail rond de pijp loopt, een
soort orbitaal systeem dus. Voordat een
project van start gaat moeten de las-
procedures opgesteld worden, waarbij
per laslaag alle instellingen worden 
bepaald. Daarbij moet rekening worden
gehouden met een eventuele niet-
horizontale ligging van de pijp. De 
omtrek van de pijp is te verdelen in 360°. 
Een lasprogramma wordt eenmalig 
opgeroepen en naar de geheugenkaart
van de machinebesturing overgebracht,
waarna het automatische lasproces van
start kan gaan.

Bij de Lone Star apparatuur kan per
graad een parameterset worden 
geprogrammeerd. Dit is geen overbodige
luxe, omdat iedere stand weer een andere 
parameterset - lasspanning en -stroom,

Coldarc
Het Coldarc-lasproces is een variant op
het kortsluitbooglassen. Door toepassing
van inverterschakelingen, gecombineerd
met snelle digitale procescontrole, is de
druppelovergang volledig gecontroleerd.
Hierdoor is er minder kans op bindings-
fouten, minder wamte-inbreng en kan er
spatvrij worden gelast. Hiermee is thans
een aantrekkelijk alternatief beschikbaar
voor het doorlassen met cellulose-
elektroden in onshore-toepassingen. 
De contractor moet uit een oogpunt van
kostenbeheersing wel goed overwegen
of hij de buizen kant-en-klaar, mét 
lasnaadvoorbewerking, zal bestellen of
de profilering zelf zal uitvoeren. Dit laatste
vereist zwaar materiaal en de te behalen
snelheid is afhankelijk van het werkterrein
en de obstakels die men tegenkomt.
Voor het lassen kan men uitgaan van
een standaard V-naad zoals eerder 
beschreven, met een vooropening van 
3 à 4 mm. Voorheen moesten de eerste
drie lagen handmatig met cellulose-
elektroden worden gelegd, waarna het
verder opvullen van de naad automatisch
kon geschieden. Nu kan de grondnaad
van een dergelijke open V-naad met het
Coldarc-proces worden gelast, met een
massieve lasdraad, en kan vervolgens
verder worden afgelast met een rutiel
gevulde lasdraad. Het gehele lasproces 
is nu automatisch. De snelheid bij het
doorlassen ligt op +/- 18 tot 24 cm/min.
De doorlasssing wordt in het algemeen
neergaand gelast.

pendelbreedte, voortloopsnelheid - vereist.
Ook de stand van de lastoorts t.o.v. de
las is met het oog op het voorkomen van
bindings- en andere fouten instelbaar.
Eenvoudiger systemen gaan rond de pijp
en laten de toorts heen en weer pendelen.
De stand ervan kan echter niet worden
aangepast. Bij het handlassen past de
lasser de stand van de toorts (net als 
de snelheid) echter voortdurend aan 
om het smeltbad onder controle te 
houden. Deze functie wordt bij het 
Lone Star systeem nagebootst met een 
'tilt'-systeem. Samen met de fijne 
instelling van de parameters benadert 
dit systeem daarmee de flexibiliteit van
een handlasser, terwijl de productiviteit
aanzienlijk hoger ligt.

Bij geautomatiseerd lassen moet de 
geometrie van het lasnaadprofiel 
binnen zekere grenzen exact worden
aangehouden. Een bepaalde lasnaad-
breedte mag niet teveel variëren omdat
de apparatuur de las volgens de 
ingevoerde parameters uitvoert. De 
lasser stuurt het systeem aan via een 
bedieningspaneel dat met een kabel aan
de apparatuur verbonden is. De lasser
kan een (instelbare) speling worden 
toegestaan om kleine afwijkingen te 
corrigeren. 

Met dank aan Lastechniek Europa bv, Nieuwegein.

L A S S E N
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DERDE HYDRAULIEK SYMPOSIUM

Alweer voor de derde keer organiseert de Vereniging Platform Hydrauliek in samen-
werking met FEDA Het Hydrauliek Symposium. Deze keer een brede benadering van
de hydrauliek omdat er verschillende praktische toepassingen van hydraulische 
aandrijvingen worden besproken en uitgediept. Hieruit zal blijken dat hydraulische
aandrijvingen nog steeds over een aantal uitzonderlijke en unieke eigenschappen
beschikken waarmee zowel een technisch als kostentechnisch optimale oplossing
is te realiseren. Het symposium wordt gehouden op 11 september in het 
Aula Congrescentrum van de TU Delft.
De ochtend wordt ingeleid met een stoomcursus waarin de basistechnieken van de
hydrauliek de revue zullen passeren. Deze inleiding zal, in combinatie met het 
symposiumboek dat de toehoorder vooraf ontvangt, de lezingen ook begrijpelijk
maken voor degenen die niet iedere dag met de materie te maken hebben. Verder
zullen moderne ontwikkelingen in hydraulische componenten uit de mobiele sector
aan de orde komen. Het middagprogramma behandelt het gebruik van roterende 
en lineaire hydraulische aandrijvingen in verschillende (gerealiseerde!) toepassingen.
Een greep uit de lezingen: ing. Ruud Pullen van Eaton Hydraulics geeft een 
voordracht over de mogelijkheden van een servoproportionele klep met een 
geïntegreerd managementsysteem voor mobiele toepassingen. Een nieuw concept
in de hydrauliek betreft de DigiRam hydrauliekcilinder, gepresenteerd door Seatools.
Man-uit-de-praktijk, ir. Gerard Elffers, gaat in op het gebruik van hydrauliek voor 
veiligheidsfuncties terwijl offshoretoepassingen centraal staan in de presentatie van
ing. Peter de Vin van Huisman Itrec.

Inschrijven is mogelijk via feda@fme.nl

O N S T R E A M

BILLION DOLLAR BP CONTRACT FOR HMC 

At the end of July Heerema Marine Contractors (HMC) has been awarded the URF-1
Risers and Production Flowlines contract for the first Project ,‘PSVM’ (Plutao,
Saturno, Venus and Marte fields) in the BP Angolan Program. This 1 billion US$ 
contract -the largest contract in HMC’s history- covers engineering, procurement,
construction, installation (EPCI) and the testing of Pipe-in-Pipe production flow lines,
service flow lines as well as vertical riser systems. The award is the first out of a
framework of up to four (4) potentially similar projects off the coast of Angola. 
The award confirms HMC’s solid reputation in the deepwater construction market.
Steve Preston, Executive Vice President Commercial: “We are very proud to have
won this contract. The contract proves the trust of our clients in our ability to 
perform in this challenging market. Over the last five years, we built up tremendous
expertise in the deep waters of the Gulf of Mexico. With our clients, new technologies
were developed. Now that the deepwater development off the West African coast 
is booming we will be able to export this unsurpassed deepwater development
expertise to this region and its local stakeholders.” 

The award is the first out of a framework of up to four (4) projects. HMC sees this
award as part of its strategic repositioning of the deepwater construction vessel
‘Balder’ to West Africa and serving deep water projects in the long term in this 
region. The BP Program framework Agreement provides a business level to support
HMC’s strategic repositioning and also allows HMC to increase local presence and to
contribute to sustainable Angolan development. As part of the holistic approach,
HMC plans to invest in the set up of local offices, an Angolan Marine Transport
Company as well as an integrated Marine Construction Support Base / Multi-Joint
Yard. Steve Preston adds: “The holistic approach will also stimulate the existing
Angolan industry. The majority of the onshore fabrication work will be performed 
by Angolan yards. This will deliver many man years of work for the existing Angolan
industry. Also, during the project, many Angolan nationals will be employed by the
new HMC local marine base and Multi-Joint Yard.” 
The pre-sanction engineering has started. The offshore installation work is expected
from mid-2010 onwards and will be performed by the Balder. The welding technology
will be supported by Pipeline Technique, HMC’s recently acquired welding specialist
in Scotland. 

Eco-friendly multi-purpose vessel.

OVERNAME DOOR
APPLUS RTD

Applus+ heeft de JanX Integrity Group
(JanX), marktleider in de Verenigde
Staten in niet-destructief onderzoek en
inspectie (NDO&I) recent overgenomen.
De overname vond plaats om de om
de strategische en marktpositie van 
de Applus RTD Group in de VS te 
versterken. De acquisitie geeft Applus+
de mogelijkheid om een omzet van
100M$ te realiseren in de VS.
“Internationale groei in toonaange-
vende regio’s zoals Noord Amerika is
van groot belang voor ons strategisch
plan,” ligt Joaquim Ceollo CEO
Applus+ toe. “JanX zal door deze
overname de positie van Applus RTD
als marktleider versterken, een toena-
me van service kunnen bieden en het
klantenbestand vergroten”. 

ECO-FRIENDLY MULTI-
PURPOSE VESSEL

Keppel Offshore & Marine has secured
a S$181 million contract to build a
multi-purpose heavylift / pipelay vessel
for Romanian drilling contractor, 
Grup Servicii Petroliere SA (GSP). To be
classed by the American Bureau of
Shipping, this vessel will be designed
and built to meet international 
environmental standards. 

The vessel will be certified with the
new Environmental Safety notation,
which provides stringent guidelines on
preventing pollution, minimising the
discharge of harmful substances and
emissions, and the treatment of
sewage, among others. Well-suited
for unrestricted service worldwide,
GSP’s new vessel is scheduled for 
completion in the third quarter of
2011, and will be deployed to the
Black Sea and Mediterranean regions. 



Wijbrand Schouten legde in 1985 samen
met zijn tweelingbroer in Zaandam het
fundament voor Twin Filter. Nu vormt hij
met mededirecteur Marianne Schouten
de directie van het bedrijf, dat inmiddels
wereldwijd in de olie- en gassector een
toonaangevende rol speelt. “In eerste 
instantie hield Twin Filter zich voornamelijk
bezig met de in- en verkoop van filter-
elementen,” zegt Eric Wals. “Maar door
goed te luisteren naar de behoeftes van
de klanten in de olie- en gassector werd
ook al snel de bouw van filtersystemen
aangepakt.” Bijzonder in dit kader was
toen de vraag van Halliburton, één van
de bekendste service companies in voor-
noemde sector, of Twin Filter op no cure
– no pay basis het door haar ontwikkelde
Vertical Pressure Leaf (VPL) filterunit wil-
de bouwen. “Wij besloten deze uitdaging
op aan te gaan en het bleek een schot 
in de roos. Met deze unit moesten com-
pletion fluids worden gefiltreerd. Hierna
werd het ontwerp nog verder aangepast

en gestandaardiseerd. Ondertussen 
hebben we wereldwijd al meer dan 150
VPL units en 450 duplex units opgeleverd
en is Twin Filter uitgegroeid tot marktleider
in completion fluid voor- en nafiltratie.
We leveren niet alleen de filters en de
units, maar verzorgen ook ter plaatse de
benodigde opleiding voor de gebruikers.
Zo hebben we onlangs nog trainingen in
China en Australië gegeven.” Afnemers
van deze duplex filterunits zijn naast
Halliburton onder andere de service
companies als Schlumberger, MI Swaco,
B.J. en ScomiOiltools. Naast de verkoop
van deze units heeft Twin Filters ook een
aantal units beschikbaar voor de verhuur
op de Europese markt.

Waterinjectie
De oilfield divisie richt zich niet alleen op
de filtratie van completion fluids, maar
ook op die van workover fluids en pipeline
flushing fluids en op waterinjectie. Dit
laatste wordt toegepast om de productie

van olie te bevorderen. Water wordt dan
onder zeer hoge druk in een oliereservoir
gepompt. “Voor waterinjectie hebben
wij zowel voor- als nafilters ontwikkeld.
Op dit moment zijn wij druk bezig met
een grote order uit Egypte, waar men
offshore waterinjectie wil toepassen 
via een bestaand platform. Wij leveren
hiervoor de liftpompen die zeewater 
oppompen, de voorfilters, de hogedruk-
pompen en de hogedrukfilters die 
boven elke put zitten.”
Eerder was Twin Filter ook al betrokken
bij een groot pilotproject van KOC in
Koeweit. “Voor ons was dit een tech-
nisch hoogstandje,” vervolgt Eric Wals.
“KOC had daar een grote waterinjectie-
plant laten bouwen, waarvoor wij de 
hogedruk filterunits met flowmeters 
leverden die op de wellheads werden 
gemonteerd. Bijzonder hierbij was dat
op de units snelsluitingen moesten zitten
om in een zo kort mogelijke tijd de filters
te kunnen vervangen. De druk waarmee

ENORME GROEI IN OLIE- EN GASSECTOR

Twin Filter leeft van export

O N D E R N E M E N

Alhoewel de oilfield divisie van Twin Filter uit Zaandam bijna volledig afhankelijk is van de exportmarkt, krijgt het bedrijf

de laatste tijd ook meer en meer vaste voet in de thuismarkt. Operators actief in de Nederlandse sector van de Noordzee

weten het bedrijf aan de Zuiddijk 398 steeds beter te vinden. Hiervoor wordt overigens wel flink aan de weg getimmerd,

zegt Eric Wals, sales manager van de oilfield divisie. De producent van filterelementen en filtersystemen heeft, sinds de

oprichting in 1985, een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Een kort verslag.
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Sales manager Eric Wals voor één van de completion fluid filterunits in het magazijn van Twin Filter in Zaandam (foto: PAS Publicaties).



Eigen productiebedrijf
“De kracht van ons bedrijf,” vervolgt 
de sales manager, “is dat wij steeds snel
kunnen inspelen op de wensen van onze
klanten en ook continu nieuwe filter-
elementen weten te ontwikkelen. Groot
voordeel is dat wij in Uitgeest over een
eigen productiebedrijf beschikken, waar-
van wij vijf jaar geleden partner zijn 
geworden. Dit bedrijf heet GSF Europe
en was een bestaande producent van in-
ternals en filterelementen. Na de overname
is flink geïnvesteerd, onder meer in de
bouw van een volautomatische produc-
tielijn. Hiermee kunnen met behulp van
een robot filterelementen in elkaar 
worden gelast. Voorheen werden filter-
elementen in elkaar gelijmd, maar gaven
vervolgens problemen bij hoge tempera-
turen of bij het werken met oplosmidde-
len. Die behoren nu tot het verleden.”
Bij het productiebedrijf in Uitgeest werken
40 mensen en op de hoofdvestiging in
Zaandam 34 mensen. In Zaandam zitten
ook het projectmanagement, de engi-
neering, de verkoop en het magazijn.
Ook de verhuur van filterunits wordt van
hieruit geregeld. Verder zijn in Brazilië
nog twee man fulltime actief bij Twin
Filter do Brasil ltda in Rio de Janeiro.

Andere sectoren
Het bedrijf uit Zaandam is niet alleen 
in de olie- en gassector actief. 

het water werd geïnjecteerd, bedroeg
400 bar en bij een filtratiegraad van 1
micron absoluut.” Ook voor Shell in
Maleisië werd ten behoeve van een 
waterinjectieproject een filtersysteem 
geleverd dat geheel uit superduplex staal
was vervaardigd. Verder wordt op dit
moment hard gewerkt aan een order
voor Total uit Jemen voor de levering,
naar een speciaal ontwerp met ASME VIII
div. 1 U-stamp, van filters en filtervaten
voor een hogedruk waterinjectieproject.
Behandeling productiewater
Een ander marktsegment waarin het
bedrijf uit Zaandam een toonaangevende
rol speelt, omvat het behandelen van
productiewater. Eric Wals: “Op dit terrein
doen we voornamelijk zaken met olie-
maatschappijen. Met Total hebben we
voor een onbemand platform in het K6
blok in de Nederlandse sector van de
Noordzee een heel groot membraan-
systeem ontwikkeld waarmee we de
laatste ppm’s (geëmulgeerde) olie uit 
het productiewater kunnen halen.
Hiervoor is ook een cleaning inplace 
module beschikbaar. Eerder hebben we
voor een grote internationale oliemaat-
schappij kleine duplex absorptiesystemen
ontwikkeld met speciale elementen die
olie uit het geproduceerde water halen.”
Een marktsegment waarvoor het bedrijf
ook allerlei nieuwe technieken heeft 
ontwikkeld, betreft het reinigen van 
bilgewater uit schepen. Westfalia bouwt
hiervoor separatiesystemen, waarvoor
Twin Filter het filtratiedeel voor haar 
rekening neemt.

De expertise op het gebied van waterfil-
tratie, verkregen in de olie- en gassector,
wordt door het bedrijf ook op een 
geheel andere manier toegepast. “Wij
gaan de voorfilters leveren voor een
nieuwe en grote drinkwaterfabriek in
Sydney, Australië, waar zeewater wordt
omgezet in drinkwater. Dit betreft 28 
gigantische filtervaten met een diameter
van 1,5 meter en een hoogte van 
ongeveer 3 meter.” Daarvoor had Twin
Filter ook al voorfiltersystemen geleverd
aan drinkwaterplants in Turkije en
Singapore.

“Wij merken wel dat er steeds meer
vraag komt naar grotere filtersystemen.
Dit heeft te maken met het feit dat de
oliemaatschappijen hun activiteiten
meer en meer naar dieper water ver-
plaatsen, waarbij men steeds grotere 
volumes wil filteren. In dit kader hebben
we net samen met een Amerikaans
bedrijf een olie/waterscheider in een 
offshoreskid gebouwd. Deze gaat voor
Shell aan boord van de FPSO Fluminese
offshore Brazilië grote hoeveelheden
slobwater behandelen.”

“Ons oorspronkelijk plan was de risico’s
te spreiden. Eigenlijk wilden we vijftig
procent van onze omzet halen uit de
olie- en gassector en de andere 50 procent
uit andere sectoren. Dat is niet gelukt.
Ten opzichte van de andere activiteiten 
is de oilfield divisie zeer snel gegroeid 
en maakt nu zo’n 70 procent van het 
geheel uit.” De overige 30 procent kan
worden onderverdeeld in 20 procent
lucht- en 10 procent vloeistoffiltratie. Op
deze terreinen is Twin Filter onder meer
actief in de voedingsmiddelenindustrie,
farmacie en chemie.

Geëxporteerd wordt onder andere naar
landen als Nigeria, Egypte, Maleisië,
Indonesië, Koeweit, Australië en Brazilië.
Maar ook dichter bij huis, zoals
Noorwegen, Engeland, Italië en
Roemenië, zijn producten van Twin Filter
te vinden. Ook de Nederlandse markt
wordt langzaam maar zeker veroverd.
Ruim 90 procent van de omzet wordt
volgens Eric Wals uit de export gehaald.
“Een heel positieve ervaring was het 
seminar dat wij onlangs hielden over
produced water treatment. Bijna alle in
de Nederlandse sector van de Noordzee
actieve operators namen hieraan deel.
Hierbij kon ook veel specifieke ervaring
worden uitgewisseld en het was een 
prima kans om Twin Filter weer eens
goed te profileren.”t

O N D E R N E M E N

J U L I  /  A U G U S T U S  2 0 0 8  -  O F F S H O R E  V I S I E 25

Twee VPL units en twee duplex units van Twin Filter op een platform offshore Australië (foto: Twin Filter).
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GROTE OPDRACHT 
VOOR VAN LEEUWEN 

Eind juni sleepte Van Leeuwen Pipe
and Tube (Singapore) Pte Ltd het 
initiële contract ter waarde van ruim
USD 38 miljoen in de wacht voor de
levering van buizen, fittingen en 
flenzen van koolstofstaal, gelegeerd
staal, roestvaststaal en incoloy voor
het Saudi Kayan Olefins Plant project. 

Met een jaarlijkse productiecapaciteit
van meer dan zes miljoen ton
(petro)chemische producten behoort
de Saudi Kayan Petrochemical
Company tot de grootste spelers in 
de petrochemische industrie. De 
productiefaciliteit voor olefinen krijgt
een capaciteit van 1.350.000 ton per
jaar en wordt gebouwd op het kraker-
complex van Saudi Kayan in Jubail
Industrial City in Saudi-Arabië. 
Kellogg Brown & Root Singapore is 
bij dit project verantwoordelijk voor 
de engineering, inkoop en het 
constructiemanagement.

Aankomst van de Toisa Paladin bij de Oranjewerf in Amsterdam (foto: Bluestream/PAS Publicaties).

AANDACHT SCHENDING VEILIGHEIDSZONES

SodM heeft de oliemaatschappijen verzocht om alle schendingen van de 500 meter
veiligheidszones rond platforms en vooreilanden te rapporteren. Aanleiding hiervoor
zijn enkele ernstige ongevallen in het buitenland, nadat schepen tegen platforms
waren aangevaren. Recent is over het schenden van de veiligheidszone door een 
visserschip nog een uitspraak gedaan door het Gerechtshof. Het ging over de 
aanvaring van het gasproductieplatform P6-S in 2006. Het Gerechtshof heeft de
schipper veroordeeld voor het toebrengen van schade aan het platform en het
schenden van de 500 meter zone. Dit voorval is gelukkig goed afgelopen. Om dit
soort incidenten te voorkomen, is er op basis van artikel 43 van de Mijnbouwwet,
rond de platformen een veiligheidszone van 500 meter ingesteld. Het artikel voorziet
in verbodsbepalingen omtrent de aanwezigheid van mensen en materieel (bijvoor-
beeld visnetten) in de veiligheidszone. Als een schip de zone zonder toestemming
van de operators binnenkomt, is er sprake van een ernstige overtreding.

FIRST NORTH SEA 
CONTRACT

Mid July, Subsea 7 announced that it
has been awarded a contract by Ithaca
Energy (UK) for installation works in
Block 12/21c of the UK Sector North
Sea approximately 10.5km north east
of the existing Beatrice Alpha facilities.
The contract is valued in excess of US
$22 million. Subsea 7 is to provide
project management, fabrication, 
installation and offshore pre-commis-
sioning of a 10.5km production and
water injection pipeline and power 
cable tie-back of the new Jacky plat-
form to the Beatrice Alpha platform
with a 1 km production and water 
injection pipeline tie-back of the
Beatrice Bravo platform to a mid-line
manifold structure. The offshore 
installation of the work is due to take
place in late 2008 and will be carried
out by the Seven Navica pipelay 
vessel assisted by the Seven Sisters
construction vessel and Rockwater 1
dive support vessel.

The project will be managed and 
engineered from Subsea 7's offices in
Aberdeen with pipeline fabrication 
being undertaken at the company's
North Sea spoolbase at Vigra in
Norway. 

TOISA PALADIN NAAR ORANJEWERF

Het gloednieuwe duikondersteuningsvaartuig (diving support vessel) Toisa Paladin
van Sealion Shipping, dat voor een periode van vijf jaar door Bluestream NL uit 
Den Helder is gecharterd, is begin juli bij de Oranjewerf in Amsterdam aangekomen.
Daar wordt het de komende weken aangepast aan de wensen van het Helderse
duikbedrijf. Het schip is gebouwd op de Kleven werf in Ulsteinvik, Noorwegen.

Het voornaamste werk dat aan boord moet worden uitgevoerd, betreft het aanbrengen
van een tussendek achter de hangar op het grote werkdek. Dit tussendek, dat al
door de Oranjewerf is geprefabriceerd, krijgt een oppervlakte van 160 vierkante 
meter. Hierop worden diverse containers met duikapparatuur geïnstalleerd. De 
ruimte onder het tussendek zal worden gebruikt voor het leggen van de benodigde
leidingen en kabels. Verder wordt aan boord een driepersoons duikbel geplaatst.
Hiermee kan op waterdieptes tot maximaal 300 meter duikwerk worden verricht.
Deze duikbel, die deel uitmaakt van een in de hangar opgesteld saturatieduik-
systeem, wordt gelanceerd via een moonpool van 4 bij 4,2 meter. Na de werfperiode
zal het duikondersteuningsvaartuig naar Schotland vertrekken om daar op een 
diepwaterlocatie het 18-persoons saturatieduiksysteem te testen. Naar verwachting
is de Toisa Paladin eind augustus dit jaar volledig operationeel.
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Aankomst van de Pool Express, het eerste 

zeeschip dat aan de nieuwe Multipurposekade 

afmeert (Pas Publicaties). 
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SBM OFFSHORE SIGNS NEW CONTRACTS 

SBM Offshore recently announced the following contract awards:

• A call off frame contract has been obtained from BP Angola in support of a 
development programme offshore Angola. The initial contract call off has been
signed for early engineering and fabrication works to support enhanced local 
fabrication capability in the region. Subject to Project Sanction, the call off for the
first FPSO will be issued the 2nd half of 2009. Subsequent FPSOs may be called
off subject to future projects sanction.

• A consortium of SBM Offshore and APL (part of BW Offshore) has been awarded
a Letter of Award by Total E&P Angola for the Engineering, Procurement, Supply,
Construction and Installation (EPSCI) of the Oil Loading System on the PAZFLOR
project. The SBM Offshore scope of work consists of  Engineering, Procurement
and Supply of the Oil Offloading Lines, to be based on the TrellineTM, a large 
diameter reinforced bonded rubber hose, which will be suspended between 
the FPSO and the deep water CALM buoy as well as offshore installation of the
complete Oil Loading System.

• An order has been received from Resolution Shipping Ltd (Cyprus), a subsidiary 
of Vroon Group, for the supply of two 1,000 ton cranes and two jacking systems,
with a total jacking capacity of 22,500 tons each, for two wind turbine installation
jack-up vessels (SBM Offshore design). 

PRODUCTION TAURT FIELD

BP Egypt started gas production from the Taurt field early July. The Taurt field is 
located in Ras El Bar concession, 70 kilometres offshore in the northeast of Port Said,
East Nile Delta. 
Andy Inglis, BP's Chief Executive of Exploration & Production, said: “Taurt is another
major project delivered successfully. It will contribute to BP's production profile for the
next decade and beyond. Egypt is an important growth area with further potential.”
Hesham Mekawi, President of BP Egypt added: “Taurt is BP's first subsea development
in Egypt and also the first of what we plan to be a programme of subsea develop-
ments, its successful delivery represents a new milestone in recovery of gas from the
Mediterranean Sea.” The Taurt project is an offshore development with a Subsea
Production System (SPS), two subsea wells, and a 70 kilometre pipeline and control
umbilical back to upgraded facilities at the existing West Harbor processing plant. 

WINTERSHALL IN SOUTH AMERICA

Wintershall is expanding its activities in South America: The wholly owned BASF 
subsidiary has for the first time been awarded an exploration license in Chile.
Wintershall will begin exploration work in the Magellan Basin in the South of Chile
this year together with South American company GeoPark Holdings Limited and the
Methanex Corporation. Wintershall and GeoPark each have a 42 percent stake in
the consortium and Methanex holds the remaining 16 percent. 
The consortium was awarded the license for the Otway Block, which has a surface
area of 6,000 square kilometers, in the first international bidding round for 
exploration concessions by the Chilean government. At least 30 million US dollars
will be invested in the exploration of this block. 

“With the commencement of exploration activities in Chile we are expanding our
portfolio in South America, which is one of our core regions,” Ties Tiessen, 
Member of the Board of Executive Directors of Wintershall Holding responsible for
Production, explained. “We already have the first geological and geophysical data
for the block. We will carefully analyze this data and conduct 2D and 3D seismic 
surveys to identify drilling projects.”

MEER SAMENWERKING
HUISMAN EN IHC

Huisman en IHC Merwede gaan hun
samenwerking verder uitbreiden.
Naast ontwerp en bouw van volledig
geïntegreerde offshore constructie-
schepen bundelen zij nu ook hun
krachten op het gebied van geïnte-
greerde boorschepen. Het gaat om de
bouw van een well interventionschip,
twee diepwaterconstructieschepen 
en twee duiksupportschepen.

NIEUWE HELDERSE 
MULTIPURPOSEKADE

Met de aankomst van de Pool Express
op woensdag 30 juli 2008, is de nieuwe
Multipurposekade in de Buitenhaven
van Den Helder officieel in gebruik 
genomen. Aan de kade kunnen 
onder meer offshoreschepen worden
geladen en gelost. 
De Multipurposekade is na de
Paleiskade de tweede moderne 
havenkade waarover Den Helder de
beschikking krijgt. Deze kade is tot
stand gekomen door het verbreden en
renoveren van de voormalige NAM-
kade en een deel van de Visserijkade. 
De Multipurposekade heeft een lengte
van 195 meter en een oppervlakte van
2.300 vierkante meter.
De aanleg van de Multipurposekade 
is onderdeel van het grote project
Herinrichting Zeehaven Den Helder,
waarmee de gemeente Den Helder 
en de provincie Noord-Holland 
voortvarend inspelen op de groei van 
vooral de offshore-activiteiten in de
Helderse haven. 



Het afvalwater dat wordt gezuiverd 
en afkomstig is van booreilanden en 
accommodatiebarges in de Kaspische
Zee, betreft waterstromen als toiletwater,
douchewater, keukenspoelwater en
water uit de wasserette. Deze laatste
stroom bevat veel olie afkomstig van de
overals. Met name de Kazachstaanse
autoriteiten hebben strenge eisen 
gesteld aan het lozen van afvalwater
vanaf de verschillende productie-
platformen. Het water moet volledig
kleur- en geurvrij zijn; de temperatuur
mag maximaal 2 °C van het zeewater
afwijken en stikstof en fosfaat mogen
nagenoeg niet aanwezig zijn. De 
voornaamste reden is gelegen in het
feit dat het gebied is aangewezen 
als beschermd natuurgebied. En 
zeker niet onbelangrijk hierin is de 
bescherming van de steur die wegens
de kaviaarproductie voor de regio van
groot economisch belang is. 

Extreme omstandigheden
Om aan deze strenge lozingseisen 
te voldoen, moeten geavanceerde en
vernieuwende zuiveringssystemen 
op of bij de verschillende eilanden 
worden geplaatst. Daarnaast moet 

TOEPASSING DOOR TRIQUA UIT WAGENINGEN

Geavanceerde afvalwater- 
zuiveringssystemen
voor Kaspische Zee

W AT E R B E H A N D E L I N G

Door strengere lozingseisen en 

de toenemende mate van milieu-

bewustzijn neemt de vraag naar 

geavanceerde afvalwaterzuiverings-

systemen toe zoals de Membraan

Bioreactor (MBR). De technologie is

door Triqua uit Wageningen al op

grote schaal toegepast binnen de 

industrie, scheepvaart en offshore.

De techniek heeft zich bewezen 

als betrouwbaar en voldoet aan 

de steeds strengere lozing- en 

veiligheidseisen.
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Detailfoto membranen in containeropstelling (foto: Rosetti Marino - AGIP KCO).



het gezuiverde water zo veel mogelijk
worden hergebruikt, zodat geen 
lozing plaatsvindt. Gezien de locatie 
en de omstandigheden moeten de 
zuiveringssystemen onder zeer extreme
weercondities kunnen functioneren. 
In het Kaspische zeegebied kan in 
de zomer de temperatuur stijgen tot 
+45 °C en in de winter dalen tot -40 °C.
Daarnaast neemt de aanvoer van 
vervangingsmateriaal enige tijd in 
beslag. Daarom zijn de meest gevoelige 
elementen dubbel uitgevoerd.

Toepassing
Gezien de omstandigheden en de 
geringe ruimte moet het waterzuivering-
systeem aan hoge eisen voldoen.
Membraanbioreactortechnologie kan
hier goed worden toegepast, want die
combineert microbiologische zuivering
met membraanfiltratie tot één 
compact, betrouwbaar en eenvoudig
systeem. De ultrafiltratie-membranen
leveren een constant uitstekende 

kwaliteit effluent dat ruimschoots 
aan de lozingseisen voldoet. Het 
wordt hergebruikt voor toiletspoeling, 
waswater in de wasserette en als 
restwater voor de booractiviteiten. 

Bewaken op afstand
Voor de monitoring van offshore 
projecten in de Kaspische Zee biedt
Triqua een 24-uurs bewaking van het
waterbehandelingsproces aan. De 
procesbewaking en ondersteuning 
is de basis van het installed base 
management en bestaat uit kenmerken
zoals het verstrekken van digitale 
handleidingen en installatiespecifieke
gegevens (kennismanagement), een
overzicht van alle reserveonderdelen 
en bestelfuncties, het verzamelen van
loggegevens omtrent de installatie en
het verwerken daarvan in handzame
grafieken, de toegang tot het support-
team van Triqua en de onderlinge 
kennisuitwisseling en communicatie
tussen de operators ter plaatste.

Met deze software- en internet-
applicaties maakt het eigenlijk niet 
uit of je nu data verwerkt die vanuit de
eigen werkomgeving komt of vanuit de
Kaspische zee. Triqua heeft inmiddels 
al vele complete afvalwaterzuiverings-
installaties geleverd voor diverse boor-
eilanden en accommodatiebarges in 
de Kaspische Zee. 
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Totaaloverzicht containeropstelling treatment plant

(foto: Rosetti Marino _AGIP KCO).
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ENERGY PARTNERSHIP WITH RUSSIA

Gazprom and Wieh set to
extend supply agreement

G A S  T R A D I N G

As part of a visit to Germany, the Board of Directors Deputy

Chairman of OAO Gazprom and General Director of  

OOO Gazprom export Alexander Medvedev, along with

member of the Board of Directors of Wintershall Holding

AG  and Chairman of WINGAS GmbH Rainer Seele signed

an agreement of intent to extend the gas supply contract

between OOO Gazprom export and WIEH for 35 years in

Leipzig. Wintershall operates three joint ventures (WINGAS,

WIEH, WIEE) for natural gas trading in Germany and

Europe together with Gazprom. 

The existing primary supply agreement between Gazprom 
export and WIEH is the biggest individual supply agreement in
the history of the German-Russian energy partnership. The early
extension of the contract to 35 years, until the end of 2043, 
will secure more than 500 billion cubic meters of natural gas
from Russia for WIEH alone. More than 800 billion cubic meters
of natural gas will be made available to the three natural gas
trading companies WINGAS, WIEH, WIEE in the next 35 years. 

To put this into context, this volume is enough to provide all
German households with the ‘blue fuel’  for 25 years.
“Europe has long been our most important market, and
Germany is not only a major consumer of Russian natural gas
among the European countries, but also a proven partner.
It is symbolic that we are making an important step towards 
extending the bilateral contract while marking 35 years of gas
supply from Russia to Germany. I am sure that our cooperation
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will solidify thanks to joint projects such as Nord Stream,” 
Alexei Miller, Chairman of the Board of Directors of OAO
Gazprom, said.

“Our supply agreements clearly illustrate how important the
European market is for Gazprom,” Dr. Rainer Seele explained.
“Russia is prepared to meet our growing need for gas with
long-term and reliable supplies in the future, too. No other 
producer so far has been willing to make such long-term 
commitments,” he continued. He explained that Europe 
would be well-advised to continue the partnership with Russia,
because Russia will also be Europe’s most important partner in
shaping a diversified natural gas supply in future. “Yet at the
same time we should be aware that Europe cannot take reliable
gas supply from Russia for granted. In an equal partnership
Russia’s interests will have to be considered as well,” Dr. Seele
said at the signing. 

Dr. Rainer Seele, 

Chairman of WINGAS

Nord Stream connects: The Baltic pipeline will directly connect Europe with Siberian fossil fuel deposits.



work procedures on all of the group’s offshore facilities and
has started intensified training of each individual leader of
operational activities in relevant work processes.

These are important measures to increase each individual’s
understanding of his/her role, and to ensure compliance with
procedures and regulations as well as increasing the quality
of the planning and execution of operational functions.
The model for integration of StatoilHydro’s offshore and 
onshore installations and base activities that was approved 
in June will enhance the HSE effort and the responsibilities 
in the group’s operational activities.

Special training will be given in accordance with
StatoilHydro’s procedures for modifications of processing
plants, Safe Job Analysis and the work permit system for 
personnel on Statfjord A and other selected installations.
“We will also carry out a verification of selected modification
projects on our facilities with regards to risk assessment, 
specially focusing on the major accident potential,” 
said Torvund.

“The incident on Statfjord A at the end of May had the potential 
of causing serious harm to personnel and the platform,” sayd Tore
Torvund, executive vice president for Exploration & Production
Norway. “The investigation reveals the need to continue the effort
of enhancing the quality and precision of planning and execution as
well as compliance with regulations and management systems. The
effort of simplifying our governing documentation and the restruc-
turing of our offshore activities are important measures in this work.”

Large potential
It was during modification work involving the used of a tool on 
an oil-bearing pipe (the so-called hot tapping) inside one of the
platform shafts of the Statfjord A platform that an oil leak occurred
in the tool. The pipe was connected to several storage cells.
During the effort of stopping the leak, 50-70 cubic metres of oil
was pumped to sea, of which 20 cubic metres were gathered by
mobilised standby vessels. No personnel were injured during the
incident. It has been concluded that the incident had the potential
of causing an explosion and damage to the shaft. It is not probable
that the shaft could have lost its carrying capacity.

Causal relation
StatoilHydro’s investigation has revealed the following main causes
of the incident:
• Defects in equipment and tools;
• Insufficient assessment of the risk of a leak and measures to limit

the leak volume.

The tool that was used for hot tapping when the incident occurred,
has been developed over a period of three years. StatoilHydro 
personnel and the group’s suppliers and sub-suppliers have not
had sufficient understanding of the risks and impacts. Unclear
roles of the various actors have contributed to insufficient quality
and follow-up in connection with development of the tool.
Failing to comply with StatoilHydro’s procedures for modifications
of processing plants, Safe Job Analysis (SJA) and work permits has
also been proven. It was decided to complete the modifications
during night work based on the desire to secure continuous 
operation and thereby reduce risks. The incident occurred at
06.00 h. The investigation group has not proven any causal 
connection between the incident and the night work.

Actions
Immediate technical actions have already been taken to ensure 
experience transfer to other hot tapping operations and work 
on hydrocarbon-bearing systems in platform shafts.
StatoilHydro has already started a process to establish common
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STATFJORD A INCIDENT IN MAY 2008

StatoilHydro completed
investigation
StatoilHydro has completed the group’s investigation of the

incident on the Statfjord A Platform on 24 May, when an 

internal leak in the platform hull led to gas accumulation 

inside the shaft and discharge of oily water to sea. 

The investigation report was submitted to the Ptroleum 

Safety Authority Norway on August 20.

The Statfjord A platform 

in the North Sea.

Tore Torvund, executive vice president for Exploration & Production Norway.
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Uitnodiging Regiobijeenkomst bij
NMA Oil & Gas 11 september a.s.
Op donderdag 11 september vindt er bij NMA Oil & Gas in
Broek op Langedijk een Regiobijeenkomst plaats, waarbij naast
IRO leden ook andere bedrijven in de regio Noord-Holland worden
uitgenodigd. Aanleiding voor deze ‘open dag’ is de structurele
samenwerking die NMA en Westfalia Separator Nederland zijn
aangegaan. De samenwerking betreft het maken van apparatuur
die wordt gebruikt bij het managen van mudstromen. Voor
meer informatie over het programma en aanmelden kunt u 
contact opnemen met Marloes Kraaijeveld, kraaijeveld@iro.nl. 

IRO organiseert tentoonstelling in Nationaal Baggermuseum
In samenwerking met baggerbedrijven Boskalis, Van Oord,
Dredging & Contracting Rotterdam (Jan de Nul) en Tideway
(DEME) organiseert IRO een tentoonstelling in het Nationaal
Baggermuseum in Sliedrecht.

De tentoonstelling met als thema ‘Olie, gas en… baggeren:
steenstorten voor de olie- en gasindustrie’ loopt van 17 oktober
2008 t/m 31 maart 2009. 

Tijdens de tentoonstel-
ling zal aan de hand
van foto’s, films, 3D
animaties en  modellen
van baggerschepen
aan jong en oud uitleg
worden  gegeven over
deze indrukwekkende
industrie.
Meer informatie 
hierover volgt later.

Nieuwe data cursus 
‘Olie en gas vanaf de bron’
Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-technische
cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, hoe zij worden ge-
vonden en gewonnen en hoe de sector in elkaar zit. Tevens wordt
de nodige aandacht besteed aan veel gebruikte terminologie.

Er zijn nieuwe data ingepland na de zomer:
10+11 september (Nederlandstalig) - Meld u nu aan, 
er is nog een aantal plaatsen beschikbaar!
1+2 oktober (Engelstalig) - reeds volgeboekt
19+20 november (Nederlandstalig)
10+11 december (Engelstalig)

Vanaf 1 juli 2008 zijn de tarieven gewijzigd. 
Kosten voor deelname bedragen € 495,- p.p. voor leden 
en € 795,- p.p. voor niet-leden.

Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u 
contact opnemen met Marloes Kraaijeveld, kraaijeveld@iro.nl 
of via telefoonnummer 079 341 19 81.

19th World Petroleum Conference
in Madrid: ‘A world in transition’
Van 30 juni tot 3 juli jl. heeft het World Petroleum Congress
(WPC) in Madrid plaatsgevonden. IRO was op de bijbehorende
beurs vertegenwoordigd met een aantal bedrijven waaronder
Burdock, Dockwise, Gasunie en Wagenborg Nedlift. 

In het programma van het WPC was ook een aantal ministeriële
sessies opgenomen. Ministers van landen zoals Iran, Saoedi-
Arabië, Nigeria en Rusland waren hier om te vertellen over 
hun visie op ‘A world in Transition’. Onze eigen Minister van
Economische Zaken, Maria van der Hoeven, heeft ook een 
presentatie gegeven. Zij heeft na haar sessie een bezoek gebracht
aan de beurs, waaronder ook de IRO stand. Het volgende World
Petroleum Congress zal plaatsvinden in Doha, Qatar in 2011.  

IRO KALENDER 2008

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

ROTTERDAM

11 SEPTEMBER REGIOBIJEENKOMST BIJ NMA OIL & GAS

BROEK OP LANGEDIJK

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

ROTTERDAM

17 OKT-28 MAART TENTOONSTELLING OLIE, GAS EN BAGGEREN 

SLIEDRECHT

23 OKTOBER LEDENBIJEENKOMST I.S.M. CEDA

SLIEDRECHT

18 NOVEMBER ALGEMENE LEDENVERGADERING

ZWIJNDRECHT

19-20 NOVEMBER CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’

ROTTERDAM

26 NOVEMBER LEDENBIJEENKOMST I.S.M. GVN

GENEMUIDEN

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

ROTTERDAM
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Nieuwe
beurscoördinator  
Sinds 23 juni ben ik, Marlijn
Stoutjesdijk, werkzaam als 
beurscoördinator bij IRO. Na mijn HBO opleiding Hospitality &
Evenementenmanagement ben ik werkzaam geweest bij drie
bedrijven uit deze ontzettend mooie branche: Radio Holland
Group, Damen Shipyards Group en Heerema Fabrication Group.
Toen ik de vacature van Beurscoördinator zag, hoefde ik ook
niet lang na te denken om te reageren: Ik zou in de branche 
blijven, en iets met mijn opleiding gaan doen!

De eerste beurs heb ik inmiddels achter de rug, het World
Petroleum Congress (WPC) in Madrid. Dit was een ontzettend
mooie en leuke ervaring. Ik hoop dat er nog vele van dit soort
evenementen gaan komen. De eerstvolgende beurs die gaat
plaatsvinden is de Offshore Northern Seas in Stavanger,
Noorwegen. Wellicht kom ik u daar tegen!

Offshore Europe 2009
De inschrijving voor het Holland Paviljoen tijdens OE zal in 
oktober starten. Er wordt een mailing per post verstuurd, maar
de inschrijfformulieren zullen ook op www.iro.nl worden gezet.
Houdt u dus het beursprogramma op de website goed in de 
gaten voor het laatste beursnieuws.

ONS 2008 
Zowel deelname met eigen stand alsook in de IRO stand is
niet meer mogelijk.

ADIPEC 2008 
IRO organiseert, in samenwerking met de EVD, een Holland
paviljoen op deze sterk groeiende beurs. Deelname is niet
meer mogelijk.

OTC 2009
De sluitingsdatum van inschrijving voor de OTC 2009 
was 1 augustus 2008. Wederom zijn er dit jaar weer meer 
aanmeldingen binnengekomen dan dat IRO aan ruimte 
krijgt toegewezen. De verwachting is dat half september de
definitieve deelnemerslijst bekend kan worden gemaakt.

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

Informatie beurzen:
Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl of tel. 079 341 19 81.

Informatie handelsmissies:
Ruud Liem, liem@iro.nl of tel. 079 341 19 81.

BEURSGENOTEERD

Adres : Engelandlaan 330

2711 DZ Zoetermeer

Postadres : Postbus 7261

2701 AG Zoetermeer

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl

VOORLOPIG EXPORTPROGRAMMA 2008
22-26 SEPTEMBER HANDELSMISSIE ABERDEEN

ABERDEEN, SCHOTLAND

3-6 NOVEMBER ADIPEC 2008

ABU DHABI, VAE

4-7 MEI OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE

HOUSTON, USA

11-15 MEI HANDELSMISSIE MEXICO

CIUDAD DEL CARMEN/VILLAHERMOSA, MEXICO

25-28 MEI GASTECH 2009

ABU DHABI, VAE

10-12 JUNI OIL & GAS ASIA

KUALA LUMPUR, MALEISIË

16-19 JUNI BRASIL OFFSHORE

MACAÉ, BRAZILIË

23-26 JUNI MIOGE

MOSKOU, RUSLAND

8-11 SEPTEMBER OFFSHORE EUROPE 2009

ABERDEEN, SCHOTLAND

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

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

Moderne nieuwbouw bedrijfspaviljoens aan

de Trawlerkade te IJmuiden. Centraal in

havengebied, gelegen aan het water.

Het betreft hier een project van vijf nieuwbouwcasco’s, 
die eind 2008 zullen worden opgeleverd. Elke unit bestaat

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

op de eerste verdieping.

Bent u geïnteresseerd, 
neem dan geheel vrijblijvend contact op met 

06 53179862 of 06 51548783.

TE HUUR
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B U Y E R S  G U I D E

TESTAPPARATUUR TESTAPPARATUUR

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

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

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

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

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

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

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

ELECTROTECHNIEK

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

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

B U Y E R S  G U I D E

TESTAPPARATUUR

TE HUUR: 4000 m2 verhard bedrijfsterrein.

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

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

Voor  nadere  informatie:

0255 563131
Dhr. A. of R. Ouwehand.



THE BEST IN MARITIME PHOTOGRAPHY

SPECIALIZED IN AERIAL PHOTOGRAPHY FOR
SHIPPING AND OFFSHORE INDUSTRY

FLYING FOCUS
P.O. BOX 111   -   1400 AC BUSSUM   -   THE NETHERLANDS
PHONE +31 (0)35 691 08 29   -   FAX +31 (0)35 692 06 60

info@flyingfocus.nl



Oyster contains waste like a pearl.

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

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

to comply with the high standards in the offshore industry.

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

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

These perfect containers are the most economical to use for your 

drilling activities. Using Oyster containers will ensure that the industry

takes you seriously.

Oyster Container & Equipment Rental BV 

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

The essential link.


