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In januari 2009 worden alle logistieke activiteiten
van de Southern North Sea (SNS) Pool van Peterson
SBS in Den Helder geconcentreerd. Als eind dit jaar
de gerenoveerde en verbrede Onderzeedienstkade
is opgeleverd, krijgt de logistieke dienstverlener
ineens veel meer armslag, zegt adjunct-directeur
Loek Sakkers, die namens Peterson SBS ook als fleet
manager van de SNS Pool fungeert. Een interview.

eVision is een innovatieve onderneming die zich
bezighoudt met het ontwikkelen van hoogwaardige
en tegelijkertijd uiterst gebruikersvriendelijke HSE
software-systemen bestemd voor de internationale
offshore industrie. ‘Keep it simple’ is de lijfspreuk
van deze no-nonsense onderneming. Bij eVision
draait alles om een diepgaande integratie tussen
technische kennis, de dagelijkse praktijk aan boord
van een platform en de behoeftes van de operator
zelf. Met als ultiem doel: transparantie en bedieningsgemak. Een interview.
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De Associatie voor Technologie Overdracht, afgekort
ATO, heeft op 25 september op industrieterrein
Kooypunt bij Den Helder een nieuw pand in gebruik
genomen. Dit zogeheten ATO Synergy Centre moet
volgens directeur Hans Bais het kenniscentrum van
Nederland worden voor duurzame innovatieve
technologie, en dan met name met betrekking tot
de energiebronnen wind, zon en biomassa. Vooral
op het gebied van windenergie worden tal van
activiteiten ontplooid. Paul Schaap brengt een
bezoek aan het centrum.

Radio Holland is sinds mei 2006 onderdeel van
technisch dienstverlener Imtech nv en maakt de laatste
jaren een constante groei door. Op dit moment
heeft de Radio Holland (RH) Group 61 vestigingen
wereldwijd, gevestigd langs alle belangrijke scheepvaartroutes. De omzet van de Group is de afgelopen
jaren opvallend gestegen. Alle reden voor Han Heilig
om eens te gaan praten in IJmuiden en na te trekken
hoe bepalend de offshore industrie is voor het meer
dan 90 jaar oude Radio Holland Netherlands.
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LOGISTIEK
CONCENTRATIE LOGISTIEKE ACTIVITEITEN IN DEN HELDER

Nieuwe bevoorraders
in de SNS Pool
In januari 2009 worden alle logistieke activiteiten van de Southern North Sea (SNS) Pool van Peterson SBS in Den Helder
geconcentreerd. Als eind dit jaar de gerenoveerde en verbrede Onderzeedienstkade is opgeleverd, krijgt de logistieke
dienstverlener ineens veel meer armslag, zegt adjunct-directeur Loek Sakkers, die namens Peterson SBS ook als fleet
manager van de SNS Pool fungeert.
De SNS Pool is in januari 2002 ontstaan door de samenvoeging
van de afzonderlijke bevoorraderspools die vanuit Den Helder
en IJmuiden opereerden. Dit alles onder supervisie van Peterson
SBS die al vanaf april 2004 vanuit Den Helder opereert en hiervoor op de Paleiskade over een moderne offshorebasis beschikt.
Op dit moment zijn voor de SNS Pool veertien bevoorradingsvaartuigen gecharterd. Loek Sakkers: “De SNS Pool wordt op
dit moment gevormd door acht oliemaatschappijen die alle als
operator actief zijn op het NCP. Dit zijn Gaz de France/Suez, Total,
NAM, Taqa, Chevron, Venture, Wintershall en Petro-Canada.
Met de veertien bevoorradingsvaartuigen worden in het zuidelijke
deel van de Noordzee 130 vaste platformen, 8 booreilanden en
2 accommodatieplatformen bevoorraad. Hiervoor opereren
twaalf bevoorraders vanuit Den Helder en twee vanuit IJmuiden,
waar Wintershall en Petro-Canada nu nog hun walbasis hebben,
die ook door Peterson SBS wordt geopereerd. “Tevens vervoeren
we voor BP (UK) methanol naar platformen in de Britse sector
van de Noordzee en ondersteunen we in het zuidelijke deel van
de Noordzee de boor- en productieactiviteiten van Shell UK.”
In 2007 was de SNS Pool goed voor 1300 portcalls in
Den Helder, 360 in IJmuiden en 100 in Great Yarmouth.
Meer armslag
Wanneer de oplevering van de gerenoveerde en verbrede
Onderzeedienstkade eind dit jaar een feit is, gaat Peterson SBS

Loek Sakkers: “We krijgen straks in Den Helder veel meer armslag.”
(foto: PAS Publicaties).
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de logistieke activiteiten van Wintershall en Petro-Canada ook
in Den Helder concentreren. Hierdoor zal voor deze haven het
aantal portcalls stijgen van 1300 naar 1660. “Wij krijgen hier in
Den Helder straks veel meer armslag. Dat komt goed uit, want
op de Paleiskade zitten we aan de top van onze capaciteit.
Om alles in goede banen te leiden, moeten we hier regelmatig
onze bevoorraders verhalen. Dat is straks bijna niet meer nodig.
Op dit moment bekijken we hoe we onze logistieke activiteiten
op de Onderzeedienstkade gaan inrichten. Dit wordt, net als
de Paleiskade, een ISPS-gecertificeerde kadefaciliteit. Hiermee
kunnen we in ieder geval voorlopig weer mee uit de voeten.”
Aansluitend aan de Onderzeedienstkade is ook de voormalige
NAM-kade en een deel van de Visserijkade gerenoveerd en
verbreed. Hierdoor is in Den Helder in totaal bijna 14.000
vierkante meter extra kaderuimte beschikbaar gekomen voor
de offshore-industrie, visserij en scheepvaartsector.
Vlootmutaties
Naast alle drukte die de SNS Pool dit jaar Peterson SBS bezorgt,
hebben ook de nodige vlootmutaties plaatsgevonden. Loek
Sakkers: “Dit jaar hebben we al afscheid genomen van de
bevoorraders Boa Fortune, Sical Torino, Olympic Provider en
Troms Falken en op 1 december gebeurt dit ook met de Shelf
Express van Vroon Offshore Services. Dit schip heeft sinds de

De Pool Express van Vroon Offshore Services maakt sinds april van dit jaar
deel uit van de SNS Pool (foto: PAS Publicaties).
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oplevering in 1986 ruim 22 jaar onafgebroken voor de NAM
gewerkt, waarvan de laatste jaren in de SNS Pool.”
Verder zijn de contracten verlengd voor de bevoorraders
Northern Queen, Highland Bugler, Highland Trader, North
Challenger en Far Splendour. Nieuw dit jaar zijn de Pool Express en
Base Express van Vroon Offshore Services. De derde nieuwkomer
in de vloot is de Island Endeavour, een moderne bevoorrader
van het bekende UT755LN type. Dit gloednieuwe schip is
gecharterd van de Noorse rederij Island Offshore uit Ulsteinvik.
“In aantocht is nog de Rem Mermaid van Rem Offshore, een
eerder dit jaar opgeleverde bevoorrader van het type MT900L.
Dit schip wordt in december in Den Helder verwacht. In die
maand gaat ook de Northern Supporter van Trico Supply voor
de SNS Pool aan de slag en in februari 2009 volgt nog de Island
Earl van Island Offshore, een zusterschip van de Island Endeavour.”
Grootste charteraar
Op StatoilHydro na, is Peterson SBS de grootste charteraar van
bevoorraders van West-Europa. “Wij opereren hiervoor niet op
de spotmarkt, maar werken via een broker. Deze gaat met onze
wensen de reders af, die vervolgens bij mij in een gesloten
envelop een aanbieding doen. Deze enveloppen worden hierna,
in het bijzijn van ten minste twee poolpartners, geopend.
Uiteindelijk maak ik de keuze met welk vaartuig de SNS Pool
in zee gaat. In principe sluiten we contracten met een looptijd
van een jaar, met opties om dit nog een aantal keren met een
jaar te verlengen. Om commerciële redenen hebben we ook
een aantal vijfjarige contracten gesloten, zoals onlangs voor de
Troms Fjord, Pool Express, Base Express, Island Endeavour en
Island Earl. Dit levert niet alleen een veel betere daghuur op,
maar zorgt er ook voor dat als één van de partners onverhoopt
de pool wenst te verlaten, hij de garantie heeft dat hij altijd
een bevoorrader kan meenemen en zijn logistieke activiteiten
derhalve geen gevaar lopen.” Een uitzondering op voornoemde
werkwijze is het inhuren van de Rem Mermaid. “Voor dit
vaartuig is een huurcontract voor drie jaar gesloten. Dit is
gebeurd in overleg met Gaz de France/Suez, die de bevoorrader
gaat uitrusten met het zogeheten Offshore Access System
(OAS) van Fabricom.”

Bij het sluiten van meerjarige contracten zijn ook opties
bedongen om deze steeds met een jaar te kunnen verlengen.
Om altijd over het juiste aantal schepen te kunnen beschikken,
ontvangt Loek Sakkers van de oliemaatschappijen twee keer
per jaar een opgaaf van hun capaciteitsbehoefte. “Zojuist heb
ik van hen de opgaaf ontvangen voor de eerste zes maanden
van 2009 plus een outlook voor twee periodes van zes
daaropvolgende maanden. Op dit moment wordt door ons
berekend hoeveel bevoorraders in 2009 nodig zijn. Wij weten
namelijk precies hoeveel capaciteit we nodig hebben om een
booreiland of productieplatform op hun wenken te kunnen
bedienen. Ik verwacht dat we ook in 2009 met ten minste
veertien bevoorradingsvaartuigen blijven werken.”
Scheepstypen
De vloot van SNS Pool bestaat uitsluitend uit platformbevoorradingsvaartuigen (psv’s) en dus geen anchor-handling tug
supply vessels (ahts’s). “Dat is een bewuste keuze. Doordat een
ahts ook anker- en sleepwerk moet kunnen uitvoeren, zoals het
verhalen van booreilanden, is haar dekruimte beperkt. De
meeste van dit type schepen hebben in plaats van een houten,
voor een deel een stalen dek. Dit is niet echt veilig om lading
op te plaatsen. Als er één of twee van deze schepen voor een
rigmove worden ingezet, zitten we in de pool meteen met een
tekort. En vinden er meerdere rigmoves tegelijk plaats, dan rijst
direct de vraag wie er dan het meeste recht heeft om als eerste
over de betrokken ahts’s te mogen beschikken. Om al deze
redenen hebben wij besloten geen anchor-handling tug supply
vessels in onze pool op te nemen. Voor rigmoves huren
oliemaatschappijen zelf schepen in.”
Opvallend is dat de vloot van de SNS Pool uit meerdere typen
bevoorraders bestaat. Op de vraag of dit ook een bewuste
keuze is en of er bepaalde voorkeuren zijn ontstaan, antwoordt
Loek Sakkers: “Wij werken met een vast aantal minimale
specificaties, zoals tankcapaciteit en dekruimte, waaraan de
schepen moeten voldoen. Een belangrijke eis is dat ze een
eigen tankcleaningsysteem moeten hebben. Dit is echter alleen
het geval op nieuwe schepen en dan kom je al snel terecht bij

Eind dit jaar wordt de gerenoveerde en verbrede Onderzeedienstkade
opgeleverd (foto: PAS Publicaties).

SEPTEMBER / OKTOBER 2008 - OFFSHORE VISIE

5

LOGISTIEK

typen als UT755, VS470MkII en MT6009. En deze vind je dus
terug in onze vloot.” Voornoemde schepen zijn vrij robuust.
Een uitzondering hierop vormen de Shelf Express en Northern
Queen. “Omdat wij op de Noordzee ook te maken hebben
met de bevoorrading van een aantal kleinere platformen, zijn
de Shelf Express en Northern Queen heel handige schepen.
Laatstgenoemde bevoorrader heeft overigens onlangs bij
ons haar twintigjarig jubileum gevierd. We overwegen om op
termijn een nieuwere versie van de Shelf Express in te zetten,
als dit schip per 1 december 2008 bij ons vertrekt.”
Bijzondere prestaties
De Shelf Express van Vroon Offshore Services kwam eerder dit
jaar in het nieuws vanwege het feit dat er zich de afgelopen vijf
jaar aan boord geen ernstige ongevallen hadden voorgedaan.
Hiervoor werd kapitein Reinder Luders en zijn bemanning op
7 augustus, vlak na binnenkomst in Den Helder, uitgebreid in
het zonnetje gezet. De mannen werden hierbij toegesproken
door Loek Sakkers en algemeen directeur Marja Doedens van
Vroon Offshore Services. “Binnenkort hebben we opnieuw
zo’n bijeenkomst, maar nu aan boord van de Troms Fjord.
Dit schip heeft recentelijk haar eerste duizend dagen zonder
LTI volgemaakt. Ook dit willen we voor de bemanning niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Verder starten we binnenkort
op onze schepen een speciale campagne om het veiligheidsbewustzijn nog verder te verhogen.”
Als Loek Sakkers wordt gevraagd of Peterson SBS het door
de SNS Pool gehanteerde vessel sharing concept ook gaat
introduceren in de Engelse markt, antwoordt hij: “Het is heel
uniek dat de oliemaatschappijen in Nederland hun logistieke
activiteiten bij één serviceprovider hebben ondergebracht. Het
door ons gehanteerde concept houdt in dat een bevoorrader
van de SNS Pool, als hij de haven verlaat, lading voor wel drie
verschillende operators aan boord heeft. In Engeland is dit
een stuk moeilijker, want daar hanteert men het concept van
zogeheten multi-role schepen. Deze doen niet alleen als
bevoorrader dienst, maar ook als emergency response and
rescue vessel. Hiervoor worden zowel nieuwe als omgebouwde

Het huurcontract voor de Far Splendour is onlangs wederom
verlengd (foto: PAS Publicaties).
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bevoorraders ingezet. Hoewel het nu nog wat moeizaam gaat,
verwacht ik dat we daar op termijn met het vessel sharing
concept ook vaste voet krijgen. Wij werken er in ieder geval
hard aan om dit voor elkaar te krijgen.”

VLOOTLIJST SNS POOL (NOVEMBER 2008)
NAAM

TYPE

EIGENAAR

FAR GRIMSCHADER

PSV UT706L

FARSTAD

FAR SPLENDOUR

PSV UTP106

FARSTAD

HIGHLAND BUGLER

PSV UT755

GULF OFFSHORE

HIGLAND TRADER

PSV UT755

GULF OFFSHORE

NORTH CHALLENGER

PSV UT755

GULF OFFSHORE

NORTHERN QUEEN

PSV ME202

TRICO SUPPLY

SKANDI TEXEL

PSV MT6009S

DOF

SOPHIE SIEM

PSV VS470MKII

SIEM OFFSHORE

TROMS FJORD

PSV VS470MKII

SIEM OFFSHORE

SHELF EXPRESS

PSV

VROON OFFSHORE

POWER EXPRESS

PSV

VROON OFFSHORE

POOL EXPRESS

PSV 7216

VROON OFFSHORE

BASE EXPRESS

PSV 7216

VROON OFFSHORE

ISLAND ENDEAVOUR

PSV UT755LN

ISLAND OFFSHORE

IN AANTOCHT ZIJN NOG DE BEVOORRADERS:
REM MERMAID

PSV MT6009L

REM OFFSHORE

NORTHERN SUPPORTER

PSV UT755

TRICO SUPPLY

ISLAND EARL

PSV UT755LN

ISLAND OFFSHORE

De Troms Fjord heeft haar eerste duizend dagen zonder LTI volgemaakt
(foto: PAS Publicaties).
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MEEST SUCCESVOLLE TYPE BEVOORRADER ALLER TIJDEN

Oudste en jongste UT755 samen in SNS Pool
Met de komst van de Northern Supporter en de Island Endeavour
naar Den Helder zijn de allereerste en de allernieuwste uitgave
van het succesvolle UT755 type platformbevoorradingsvaartuig
verenigd in de Southern North Sea (SNS) Pool van Peterson SBS.
Van dit type schip zijn al meer dan 100 schepen gebouwd,
terwijl er wereldwijd nog tientallen op stapel staan.
Eén van de vele ontwerpen uit de keuken van het Noorse
ontwerpbureau UT Design, tegenwoordig onderdeel van het
Rolls Royce concern, is een zogeheten platform supply vessel
(psv) van het type UT755. Een schip met een lengte van 67 meter,
een breedte van 16 meter, een draagvermogen van 3100 ton
dwt, dat begin jaren negentig is ontwikkeld. De eerste reder die
met dit type in zee ging, was Suffolk Marine uit Engeland. Deze
gaf begin 1995 de Aker werf in het Noorse Søviknes opdracht
de Suffolk Supporter te bouwen. Op 22 mei van dat jaar werd
dit schip op stapel gezet en een jaar later volgde de oplevering.
Het vaartuig bleek als bevoorrader heel goed te voldoen, wat
resulteerde in een snelgroeiende belangstelling voor dit type
bevoorrader. De ene na de andere werd op stapel gezet.
Daarnaast werd het ontwerp regelmatig aangepast en verbeterd.
Dit leidde tot de verlengde versie UT755L en de nog verder
doorontwikkelde versies UT755LN, UT755LL, UT755L3, UT755S
en UT755LC. De verbeteringen hadden onder andere betrekking
op de boeg- en hekschroeven, de bulbsteven en de motoren.
Een mijlpaal werd bereikt toen op 6 juli 2007 de honderdste
bevoorrader van dit type werd opgeleverd. Dit betrof de Dina
Supplier, een UT755LC die in opdracht van Myklebusthaug
Offshore AS uit Fonnes in Noorwegen was gebouwd bij de
Simek werf in Flekkefjord. Dit schip was met haar lengte van
76,6 meter ongeveer tien meter langer dan het oorspronkelijke
ontwerp. Het draagvermogen van deze versie was verhoogd
naar 3250 ton dwt, terwijl de breedte van 16 meter ongewijzigd
bleef. Met het bereiken van deze mijlpaal mocht het UT755
type bevoorrader zich het meest succesvolle ontwerp aller tijden

noemen. De volgende mijlpaal van 200 schepen zal geen tien
jaar op zich laten wachten, gezien de reeks bouwopdrachten
die ondertussen alweer voor dit scheepstype is geplaatst.
Veel nieuwbouw
Opmerkelijk is dat op dit moment reders niet één, maar vaak
meerdere schepen van dit type tegelijk laten bouwen. Zo liet de
Noorse rederij Island Offshore uit Ulsteinvik bij Brevik Construction
in Noorwegen de zusjes Island Express, Island Earl en Island
Endeavour bouwen. Alle schepen van het type UT755LN met
een lengte van 76,7 meter, een breedte van 16 meter en een
draagvermogen van 3250 ton dwt. De Noorse rederij Deep Sea
Supply uit Arendal heeft op haar beurt de afgelopen twee jaar
maar liefst zeven UT755L bevoorraders bij de Indiase Cohin werf
op stapel gezet. Dit zijn de Sea Halibut, Sea Angler, Sea Pike, alle
drie opgeleverd in 2007, en de Sea Bass, Sea Pollock, Sea Turbot
en Sea Witch waarvan de oplevering dit jaar heeft plaatsgevonden.
En het achtste nieuwbouwschip voor deze rederij is ook al in
aanbouw. Al deze schepen, met een draagvermogen van 3250
ton dwt, zijn direct goed van werk van voorzien. In ons eigen
land heeft Vroon Offshore Services uit Den Helder zich op dit
succesvolle scheepstype gestort. De rederij laat op dit moment
bij de Cochin werf in India vier bevoorraders van het type
UT755LN bouwen. De schepen zullen in 2010 worden opgeleverd.
Naast in West-Europa en het Verre Oosten staan ook op vele
andere locaties ter wereld, zoals op werven in Zuid-Amerika,
bevoorraders van dit type op stapel.
Naast de Island Endeavour en de Northern Supporter zijn in
de SNS Pool nog andere UT755 type schepen actief. Dit zijn de
Highland Bugler, Highland Trader en North Challenger, alle
eigendom van Gulf Offshore. Bijzonder aan de Island Endeavour
is dat dit vaartuig achter het dekhuis is voorzien van een speciale
tank die het slingergedrag van het schip moet verbeteren. Dit
was namelijk een minpuntje waarmee het UT755 ontwerp nog
kampte. De Northern Supporter heeft al diverse keren deel
uitgemaakt van de SNS Pool. Het schip is momenteel eigendom
van Trico Supply, maar deze rederij is niet de eerste eigenaar.
Dit was Suffolk Marine die het schip als eerste UT755 bevoorrader
liet bouwen en het de naam Suffolk Supporter gaf. Bijzonder is
nu dat binnenkort het oudste en het nieuwste schip van dit
type bevoorrader voor de SNS Pool vanuit Den Helder op de
Noordzee zullen opereren.

OFFSHORE & DREDGING

LOGISTIC SPECIALISTS
24 HOURS A DAY
internet:
email:
De allernieuwste UT755LN, de Island Endeavour, arriveert in Den Helder
(foto: PAS Publicaties).

phone:

www.fastforwardfreight.com
sales@fastforwardfreight.com
0031 (0)20 5000 360
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CONTRACT AUSTRALIË
VOOR BOSKALIS

200 MILJOEN EURO
CONTRACT

Koninklijke Boskalis Westminster heeft
van opdrachtgever Rio Tinto het contract
verkregen voor de uitbreiding van de
ijzerertshaven Cape Lambert in WestAustralië. De contractwaarde bedraagt
circa € 145 miljoen. Het project zal
worden afgerond in 2010.
De opdracht omvat het baggeren van
nieuwe aanlegplaatsen, een zwaaikom,
een vertrekbasin en een toegangskanaal
en zal met een combinatie van snijkopzuigers en sleephopperzuigers worden
uitgevoerd. Het contract is onder voorbehoud van het door Rio Tinto verkrijgen
van ondermeer een milieuvergunning.

SPLIJTBAKKEN
VOOR JAN DE NUL
Jan de Nul Group heeft vier nieuwe
splijtbakken (3700 kuub) besteld bij de
scheepswerf Tianjin Xinhe Shipbuilding
Heavy Industries in China. De vier
(99,50 x 19,40 meter) vullen de lijst
van de splijtbakken type L’Aigle aan,
waarvan er al vijf zijn gebouwd en
opgeleverd en waarvan er nog twee
in aanbouw zijn bij deze scheepswerf.
De oplevering staat gepland voor
2011 en 2012.

Koninklijke Boskalis Westminster heeft
van opdrachtgever Nakheel het contract
verkregen voor de herontwikkeling van
de haven van Port Rashid in Dubai.
Boskalis gaat het project uitvoeren in een
50/50 samenwerkingsverband met de
Belgische baggermaatschappij D.E.M.E.
De contractwaarde is circa € 400 miljoen;
het aandeel van Boskalis hierin bedraagt
circa € 200 miljoen. Het project zal
binnenkort van start gaan en zal circa
twee en een half jaar gaan duren.
De opdracht omvat een grote landaanwinning inclusief de aanleg van een
breakwater en oeverbescherming. In totaal
wordt circa 86 miljoen kubieke meter zand
gebaggerd en opgespoten waardoor
540 hectare nieuw land ontstaat waarop
de voorbereidingen voor een nieuwe
prestigieuze cruiseterminal met een 3,4
kilometer-lange kademuur worden getroffen. Het project zal worden uitgevoerd
met vier grote sleephopperzuigers.

VERSTERKING
DELFLANDSE KUST
Van Oord en Koninklijke Boskalis
Westminster hebben van Rijkswaterstaat
opdracht gekregen voor de versterking
van de zwakke schakel Delflandse kust.
De contractwaarde is 120 miljoen; het
deel van Van Oord en Boskalis bedraagt
50% elk. Het project omvat de
engineering en de realisatie van extra
duinen en verbreding van het strand
tussen Hoek van Holland en de haven
van Scheveningen. Bovendien wordt
eennieuw natuurgebied van 35 hectare
aangelegd tussen Hoek van Holland en
‘s Gravenzande. Deze vochtige duinvallei
wordt gerealiseerd ter compensatie van
de aanleg van Maasvlakte 2, de uitbreiding
van het Rotterdamse havengebied.
Rijkswaterstaat heeft tien zogenaamde
zwakke schakels aangewezen langs de
Nederlandse kust, waar versterking
noodzakelijk is. De Delflandse kust is het
grootste deelproject en tot eind 2011
zal circa 18 miljoen kubieke meter zand
worden aangebracht op de vooroever,
het strand en de duinen. Voor de
uitvoering zetten Van Oord en Boskalis
diverse sleephopperzuigers is.

SECOND CSD600
Recently VOSTA LMG received a second
contract for the turn-key delivery of a
new cutter suction dredge from the
Arab Potash Company in Jordan. As
the previously delivered cutter suction
dredger also this cutter suction dredge
is of special design to excavate hard
salt deposits in extremely corrosive and
harsh climatic conditions. Ambient site
temperatures exceeding 40 degrees
Celsius are common. The dredge will
be handed over to Arab Potash end
of 2009. VOSTA LMG will deliver the
complete dredge, including floating
pipeline, turn key on-site in Jordan.
To operate the dredge at its specified
performance, VOSTA LMG will train
additional crew on site.
The dredge will be equipped with a VOSTA SC25 cutting system and will be built in Malaysia.
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Samen kunnen we naar
olie boren. En oppompen,
transporteren en verwerken.
Parker heeft het meest complete producten- en
dienstenpakket in de aandrijftechniek. Onze producten
vinden hun weg in de wereld van offshore met een
toegepast productenprogramma voor onder andere
boorplatforms, schepen en leidingsystemen.
Overal waar beweging nodig is, is Parker sterk
vertegenwoordigd. Met hoogwaardige producten,
complete systemen en logistieke oplossingen is
Parker uw partner voor nu en de toekomst!

www.parker.nl

SOFTWARE
HOOGWAARDIGE SOFTWARE OPLOSSINGEN VERHOGEN VEILIGHEID

Gebruikersvriendelijkheid
lijfspreuk van eVision
eVision is een jonge en innovatieve onderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen van hoogwaardige en tegelijkertijd uiterst gebruikersvriendelijke HSE software-systemen bestemd voor de internationale offshore en petrochemische
industrie. Doorgaans is ICT een complexe materie. Diensten die geleverd worden, moeten voldoen aan hoge standaarden.
Met als gevolg dat menig HSE-gerelateerd softwarepakket dusdanig ingewikkeld is, dat het niet of nauwelijks wordt
gebruikt. Juist op dit essentiële vlak onderscheidt eVision zich. ‘Keep it simple’ is de lijfspreuk van de no-nonsense
onderneming met kantoren in Rotterdam en Den Haag. Bij eVision draait alles om een diepgaande integratie tussen
technische kennis, de dagelijkse praktijk aan boord van een platform en de behoeftes van de operator zelf. Het gaat om
het maken van systemen die opgebouwd zijn vanuit de praktijk richting de gebruiker en niet andersom. Met als ultiem
doel: transparantie en bedieningsgemak dat resulteert in een optimale digitale controle over alle activiteiten die aan
boord van een platform plaatsvinden.
Een goed voorbeeld van het pragmatische
werk van eVision is Permit Vision, een
programma dat het papieren permit to
work A3 formaat formulier van brancheorganisatie NOGEPA ondersteunt. Het
betreft hier een standaardformulier dat
offshore-medewerkers al sinds jaar en
dag moeten invullen teneinde de veiligheid aan boord van een platform te
optimaliseren. Risicovolle activiteiten
mogen alleen worden uitgevoerd als
aan alle veiligheidseisen wordt voldaan.
Verbazingwekkend genoeg was er tot
voor kort geen gebruikersvriendelijke
software op de markt om dit toch vrij
kritieke proces digitaal af te handelen.
Wat er is, wordt door gebruikers
10

bestempeld als onhandig en ingewikkeld
met als gevolg dat de acceptatiegraad
van deze software nihil is. Voor eVision
was dit gegeven twee jaar geleden het
startschot om een elektronisch stuk
gereedschap te ontwikkelen dat zo
overzichtelijk is en zo simpel in gebruik
dat feitelijk iedereen ermee om kan
gaan. Verschillende operators en
contractors op het NCP, waaronder Total
E&P Nederland, Chevron, Noble Drilling
en Venture Production, onderkennen de
voordelen van het werken met eVision
en werken, of gaan binnenkort werken,
met één of meerdere systemen van
eVision. Reden voor Offshore Visie om
eens te praten met de ontwikkelaars.

OFFSHORE VISIE - SEPTEMBER / OKTOBER 2008

Offshore kennis
eVision is opgezet door software
architecten Neil Currie en Gijsbert de
Regt. Vier jaar geleden liepen zij elkaar
bij toeval tegen het lijf. Neil Currie:
“Zowel Gijsbert als ik hadden een eigen
softwarebedrijf en de offshore-industrie
behoorde tot onze doelgroep. Al snel
werd duidelijk dat we allebei de mening
waren toegedaan dat er binnen de
offshore-industrie sprake is van redelijk
veel softwarematige problemen. Er
bestond enorme behoefte bestond
aan gebruikersvriendelijke software.
Informatie dient veel sneller vrij te komen.
Het is in deze tijd niet meer acceptabel
dat lang op info moet worden gewacht.

SOFTWARE

Niks meer via de fax, telefoon of posttas.
Alles moet digitaal om veiliger, efficiënter
en productiever te kunnen werken.”
Neil en Gijsbert hoefden niet lang na te
denken en stapten onmiddellijk met hart
en ziel in het ‘gat in de markt’. Currie
licht toe: “Het softwarepakket dat toen
voorhanden was, was veel te theoretisch
en dusdanig onder de middelmaat dat
wij er destijds reeds van overtuigd waren
dat het vele malen beter kon. Om die
vereiste vertaalslag naar de praktijk te
kunnen maken, zijn we begonnen met
het aan boord halen van offshore-kennis.
Zo bestaat ons huidige team van twaalf
professionals onder meer uit zowel een
voormalig HSE manager als een operational manager met gezamenlijk meer
dan 60 jaar ervaring in de offshoreindustrie. Het is heel belangrijk als softwarebedrijf om mensen in dienst te
hebben met praktijkervaring. Front line
operational people. Een softwareontwikkelaar opereert vanuit een
heel ander denkpatroon.”
Resultaat van deze samensmelting van
technische kennis en offshore praktijkervaring is een softwareprogramma dat
binnen de kortste keren faam heeft
gemaakt vanwege niet alleen haar
bedieningsgemak, maar zeker ook
vanwege haar maximale ondersteuning
van de operationele besluitvorming en
de mogelijkheden die het biedt tot
interactie. In tegenstelling tot andere
programmatuur hoeven offshore-medewerkers niet eerst een moeilijke permit
to work cursus van twee of drie dagen
te volgen. Integendeel. Ze gaan achter
de computer zitten en ze worden als het
ware aan de hand meegenomen door het
hele systeem heen. Alle iconen die gebruikt worden, zijn voor een ieder herkenbaar. Feitelijk kan er niets verkeerd gaan.
Webbased
Wat operators vooral willen is een
totaaloverzicht van alles wat er op een
platform gebeurt. Dit is op het NCP
onder andere het geval bij onderhoudswerkzaamheden op onbemande platformen. Permits moeten dan op afstand
worden gemaakt en, indien noodzakelijk,
op afstand worden ondertekend. Met
behulp van de webbased software
Permit Vision is dit geen enkel probleem.
Webbased software hoeft maar op één
server geïnstalleerd te worden om
vervolgens door een willekeurig aantal
gebruikers (ieder met een eigen wachtwoord) gebruikt te kunnen worden.
On shore kan dus worden meegekeken
wat offshore gebeurt. Waar ook ter
wereld kan iemand inloggen in het
systeem en de permit bekijken of
aanpassen als hij dat wenst.

Alle dekken zijn op beeldscherm zichtbaar.

Ter goedkeuring kan hij er tevens zijn
handtekening onder zetten. Een trend
is tevens dat oliemaatschappijen steeds
meer vanuit controlekamers werkzaamheden op platforms willen monitoren.
Om aan die eis te kunnen voldoen heeft
eVision een speciale applicatie ontwikkeld
waarbij een HSE manager of een operational manager vanachter zijn bureau op
elke minuut van de dag een overzicht
op zijn beeldscherm krijgt van alle dekken
op het platform via 2D of 3D tekeningen.
Secties waar mensen actief zijn, worden
automatisch ingekleurd. Op die tekeningen kan een manager precies zien waar
een bepaald permit actief is en of er
sprake is van een conflicterende situatie.
Feitelijk kunnen binnen het systeem
nooit twee tegenstrijdige activiteiten
tegelijkertijd in één ruimte plaats vinden.
Het systeem stelt de manager in elk
geval altijd op de hoogte.
Gebruikersvriendelijk
Wat eVision de afgelopen twee jaar
feitelijk gedaan heeft is het zich in de
praktijk genoegzaam bewezen Nogepa
Permit to Work formulier digitaal maken.
Maar dan wel met een aantal extra
toegevoegde waarden, dat bij de papieren
versie niet mogelijk is. Bovendien is het
systeem dusdanig geconfigureerd dat
het kan communiceren met de andere
door eVision ontwikkelde systemen zoals
Shift Vision, Container Vision en Incident
Vision. Collega Sebastiaan Brouwer legt
uit: “Bijvoorbeeld als men een begin- en
een starttijd heeft dat bij een hoog
potentieel risico project maximaal 7 dagen
mag behelzen, dan verschijnt er binnen
ons systeem op de achtste dag een
waarschuwing op het beeldscherm.
Vergeet men abusievelijk bepaalde zaken
in te vullen, dan verschijnt er eveneens
een waarschuwing.

Er is doorlopend sprake van een alarmering. Niet om de mensen onnodig bang
te maken, maar om een veilige werkomgeving te garanderen. Ook geeft het
systeem gevaarlijke zones aan. Als die
zone wordt aangeklikt en een persoon
geeft aan dat ook hij in die zone moet
werken, dan wordt automatisch aangegeven wat wel en niet mogelijk is.
En welke stappen moeten worden
ondernomen. Dit is mede afhankelijk
van de rules per operator. De ene maatschappij wil voor een aantal activiteiten
bijvoorbeeld dat een operations manager
mee ondertekent, terwijl dit bij de ander
niet het geval is. De kracht van ons
systeem is vooral het functionele ontwerp.
Dus hoe de software eigenlijk is opgebouwd. De toegankelijkheid is optimaal.
Gebruikers zien heel snel waarvoor een
knop dient. Uitgangspunt daarbij is altijd
geweest dat de offshore begrijpbaar en
bruikbaar moet zijn voor iedereen.
Ook voor ouder personeel met weinig
tot geen ervaring met computers.
Tevens moet de software geschikt zijn
voor mensen die dertig jaar op een
platform hebben gewerkt en al die
tijd gewend zijn geweest een papieren
permit in te vullen. Nu worden ze opeens
verplicht gesteld dat via een computer te
doen, een apparaat waar ze in doorsnee
weinig affiniteit mee hebben. Het is
daarom een keiharde voorwaarde een
programma zo eenvoudig en duidelijk
mogelijk te maken. In dit kader hebben
onze experts exact geanalyseerd
wanneer een computergebruiker een
programma als gemakkelijk ervaart.
Met die kennis in het achterhoofd is
het complete bedieningsproces van
Permit Vision dan ook samengesteld.
Vorig jaar hebben we een aantal proeven
gedaan met het programma en wat we
daar zagen was dat men eerst sceptisch
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SOFTWARE

Het sysyteem stelt de manager altijd volledig op de hoogte.

reageerde en wilde vasthouden aan de
papieren permit, maar na tien minuten
reageerde men al heel enthousiast
omdat het zo gemakkelijk is. Alles wat
het beeldscherm aangaf, werd onmiddellijk begrepen. Angst en argwaan
maakten heel snel plaats voor plezier
en het besef dat het uiteindelijk een
uiterst positieve invloed heeft op de
veiligheid aan boord van het platform.”
Viertal
eVision heeft inmiddels vier 4 volledige
programma’s voor de offshore-industrie
ontwikkeld, te weten Permit Vision,
Shift Vision, Container Vision en Incident
Vision, waarvan het concept zo goed als
gereed is. Toch wil dit niet zeggen dat de
mannen van eVision zijn uitontwikkeld.
Nog immer stoppen zij veel tijd en geld
in een verdere optimalisering van het
viertal. Softwareprogramma’s zijn namelijk
nooit ‘af’. Doorlopend wordt gewerkt
aan de bouw van extra modules.
Onder meer op gebied van planning
software. Een shut down procedure kan
bijvoorbeeld al een maand van te voren
worden ingepland. Een betere planning
betekent voor de operator tijdwinst.
Andere voorbeelden van aanvullende
modules zijn urenregistratie en taak/
risico analyses.

Shift Vision
Het Shift Vision programma betreft het
bijhouden van een logboek. Alle gebeurtenissen op een platform worden hierin
vermeld. Elke actie aan boord wordt
geregistreerd. Het systeem haakt in op
alle andere Vision systemen. Een belangrijk
kenmerk van Shift Vision is dat kan worden
aangegeven wanneer een bepaalde
gebeurtenis moet worden opgenomen in
het dagrapport, dat automatisch wordt
samengesteld per platform. Een druk op
de knop en alle belanghebbenden weten
exact wat er gaande is. Als een oliemaatschappij bijvoorbeeld 20 installaties heeft

“We kunnen heel veel configureren.
Als het ware maatwerk aan de klant
leveren zonder dat het originele systeem
te veel wordt beïnvloed,” verklaart Neil
Currie.Het eerste half jaar in 2008 is
voor eVision veelbelovend verlopen.
De interesse voor de systemen van de
zijde van oliemaatschappijen was
overweldigend. Tijd om gericht acquisitie
te plegen is er tot op heden nauwelijks
geweest. Vanuit binnen- en buitenland
kwamen de aanvragen binnen. Meestal
door mond-tot-mond reclame. Currie:
“Tot op heden zijn het vooral oliemaatschappijen geweest die ons hebben
benaderd. Sedert enige maanden weten
ook grote maatschappijen uit de
petrochemie ons te vinden.”
12
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komt alle informatie in één dagrapport.
Sebastiaan Brouwer licht toe: “Wat het
programma doet is als volgt. Ik heb de
opdracht gekregen om een klep te
vervangen. Dat vermeld ik in logboek.
Niks meer. Niks minder. Het is niks anders
dan een operator logboek. De HMI zit
in controlekamer en maakt elke dag
de dagrapporten. De persoon die op
kantoor zit, leest die dagrapporten en
maakt daar weer een rapport van voor
op kantoor. Uiteindelijk maakt de HMI
ook een weekrapport waarin hij
aangeeft wat er allemaal gebeurd is
die week. Er zijn dag- en nachtdienstrapporten. Iemand die de nacht ingaat,
kan altijd zien wat de mannen overdag
hebben gedaan. Voorheen ging dit
soort communicatie via en groot boek.
Nu gaat het digitaal. De complete
historie wordt door het systeem
bijgehouden. Op die manier wordt men
ook in staat gesteld na een jaar te
analyseren. En kan men zich afvragen
waarom het ene platform meer
onderhoud nodig heeft dan het andere.
Of waarom er naar het ene platform
meer containers zijn verscheept dan
naar een ander platform. Daar valt
winst te behalen.

Transparantie en bedieningsgemak, daar draait het om bij eVision.

SOFTWARE

Container Vision
Zoals eerder gesteld speelt de factor tijd
een bepalende rol bij de digitaliseringsdrift binnen de offshore-industrie.
Dit geldt zeker voor het transport van
gevaarlijke stoffen. Reden voor eVision
om het Container Vision programma te
ontwikkelen voor het vervoeren van
containers en het genereren van gevaarlijke stoffen IMO documenten. Voorheen
betekende het invullen van een papieren
manifest een behoorlijke administratieve
rompslomp. Bovendien werden vaak
abusievelijk fouten gemaakt omdat de
IMO richtlijnen zo veelomvattend zijn dat
het ondoenlijk is voor een persoon om
uit het hoofd te weten welke stoffen
wel of niet bij elkaar mogen. Of hoeveel
afstand er tussen twee verschillende
stoffen moet zijn tijdens een transport.
Het gebruik van verkeerde UN nummers
bij verkeerde stoffen tijdens het invullen
van het manifest was dan ook eerder
regelmaat dan uitzondering. Met
Container Vision behoort het maken van
deze fout nu definitief tot het verleden.
De persoon die het manifest invult kan
alleen het juiste nummer bij de juiste stof
intikken. Anders volgt een waarschuwing.
“Wij hebben een programma ontwikkeld,”
vertelt Neil Currie, “waarin heel simpel

digitaal een manifest kan worden gemaakt.
Geheel foutloos. On shore wil een medewerker van een oliemaatschappij iets in
een container stoppen. Hij opent het
Container Vision programma, klikt op
het symbool container en vervolgens op
item toevoegen. Het programma vraagt
dan automatisch of het een gevaarlijke
stof is of niet. Is het een gevaarlijke stof
dan verschijnt er een complete lijst met
alle gevaarlijke stoffen specifiek voor
die installatie. Mocht het zo zijn dat
de bewuste stof niet in deze lijst staat,
dan moet onmiddellijk aan de bel
worden getrokken om aan te geven dat
er iets niet klopt. Is die stof bijvoorbeeld
methanol dan krijgt men precies te zien
wat de gevaren van die stof zijn en een
voorbeeld van de sticker die op de
container geplakt moet worden. Men
wordt compleet begeleid bij de invulling
van het programma. Wil een andere
persoon een uur later nog wat in die
bewuste container stoppen, zeg een
aantal rookpotten, dan verschijnt er op
het beeldscherm een groot rood kruis
omdat dit gevaar oplevert. Tegelijkertijd
wordt uitleg gegeven waarom het niet
mag. Als er twee verschillende stoffen in
een container worden gestopt die wel bij
elkaar kunnen dan geeft het programma

ook aan wat de persoon moet doen en
welke stickers hij moet plakken. Is een
container gereed voor verscheping dan
moet er checklist worden ingevuld en
het seal nummer worden ingevoerd.
Pas dan krijgt de container de status
van ‘gereed voor transport’.
Met de introductie van Container Vision
is ook afgerekend met de problemen
rond de verzending van de documenten
naar alle instanties en partijen.
Dit geschiedt nu door middel van een
simpele druk op de knop. Dit betekent
voor de operator een enorme tijdwinst.
Op de keper beschouwd is Container
Vision een programma waar mensen
heel veel van kunnen leren. Simpelweg
door het te doen. Men leert te werken
met gevaarlijke stoffen. Zeker omdat
het systeem de gebruiker van het begin
tot het eind begeleidt. Er kunnen geen
fouten meer worden gemaakt.”
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WINDENERGIE
CENTRUM VOOR INNOVATIEVE DUURZAME TECHNOLOGIE

ATO heeft wind in de zeilen
De Associatie voor Technologie Overdracht, afgekort ATO, heeft op 25 september van dit jaar op industrieterrein
Kooypunt bij Den Helder een nieuw pand in gebruik genomen. Dit zogeheten ATO Synergy Centre moet volgens
directeur Hans Bais het kenniscentrum van Nederland worden voor duurzame innovatieve technologie, en dan met
name met betrekking tot de energiebronnen wind, zon en biomassa. Vooral op het gebied van windenergie worden tal
van activiteiten ontplooid, zo werd duidelijk tijdens het bezoek dat Offshore Visie aan voornoemd centrum bracht.

“ATO is al in 1995 opgericht,” zegt
Hans Bais. “In het begin was het een
vrijwilligersorganisatie die heel duidelijk
afhankelijk was van de inzet van de
gelieerde bedrijven. De boodschap
die ATO in 2004 als opdracht van de
Provincie Noord-Holland meekreeg,
was het opzetten van clustervorming van
duurzame energie in Den Helder. Sinds
2,5 jaar is ATO geprofessionaliseerd en
opereert het kenniscentrum volledig
zelfstandig, waardoor het niet meer
afhankelijk is van voornoemde bedrijven.”
De huidige doelstelling is product- en
marktontwikkeling op het gebied van
duurzame technologie. “Eigenlijk beginnen wij waar technologie-onderzoek
ophoudt. Wij kijken naar de markt en
welke technologie daarin toepasbaar is.
Als wij een idee interessant genoeg vinden,
proberen wij een cluster van bedrijven op
te zetten die aan productieontwikkeling
gaan doen. Daarbij proberen wij bedrijven
ervan te overtuigen dat zij er belang bij
hebben om dat gezamenlijk te doen,
aangezien het niet geheel zonder risico
is. Tegelijkertijd kan het op termijn wel
heel veel opleveren.”
Is gezamenlijk een product ontwikkeld,
dan vervult ATO een leidende rol om dit
in de markt te zetten. “Wij kunnen dit op
diverse manieren doen. Onder meer in de
vorm van een nieuw bedrijf, waarin de
clusterpartners elk een aandeel hebben.”
Voorbeeld
Eén van de meest aansprekende voorbeelden van productontwikkeling is de
5 MW offshorewindturbine, waarvoor
windturbinebouwer DarwinD als bedrijf
is opgezet. “Voor het ontwerp en de
bouw van offshore windturbines gelden
geheel andere eisen en technieken dan
voor onshorewindturbines. Ervaringen
opgedaan in Denemarken, Engeland en
ook in Nederland hebben dit uitgewezen.
Dit heeft ertoe geleid dat Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en ATO
nieuwe specificaties hebben gemaakt,
op basis waarvan laatstgenoemde een
haalbaarheidsstudie heeft laten uitvoeren.
14

Deze studie is het uitgangspunt
geworden voor de opzet van DarwinD,
die vervolgens de Direct Drive technologie
heeft ontwikkeld. Een technologie die
een solide basis blijkt te zijn voor de
bouw van de offshorewindturbines van
de toekomst.”
Een ander voorbeeld waarbij ATO een
rol speelt is de cluster van bedrijven die
zich bezighouden met onderzoek naar
kunststof composiet. “Wij zijn nu zo ver
dat we een bedrijf willen oprichten dat
grote kunststof composietonderdelen
gaat maken.”
Succesvol is ATO ook met BioLake, een
bedrijf dat samen met vijf agrariërs die
zich bezighouden met de productie van
biobrandstoffen, is opgezet. Deze agrariërs
bouwen in de Wieringermeerpolder een
productieplant met een capaciteit van
50.000 kton.

“Sinds 2,5 jaar zijn we
geprofessionaliseerd en
opereert het kenniscentrum
volledig zelfstandig,
waardoor we niet meer
afhankelijk zijn.“

ICT Service
Een andere ontwikkeling waarbij ATO
een initiërende en leidende rol speelt,
betreft de opzet van Dutch Offshore
Wind Energy Services (DOWES). “Wij
hebben een projectvoorstel geschreven
voor het ontwikkelen van een integraal
onderhoudservicesysteem voor offshore
windturbines. Hierbij zijn ook ECN, TNO,
AMC en de logistieke dienstverlener
Peterson SBS betrokken. Centraal staat
de ontwikkeling van een ICT Service in
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een operatorroom, van waaruit diverse
windturbineparken op zee kunnen worden
gemonitord. Door deze bewaking op
afstand worden aan de wal de sensoren
op de windturbines uitgelezen en kunnen
de juiste personen op tijd worden
geïnformeerd over de toestand van
deze installaties. Hierdoor kan een
kosteneffectieve keuze worden gemaakt
voor de benodigde onderhoudswerkzaamheden. Het systeem levert informatie
op voor zowel preventief, correctief als
adaptief onderhoud en het verbetert de
bedrijfssnelheid, bevordert de inzet en
levert op termijn een kostenreductie op.”
Het gehele project heeft volgens Hans
Bais een looptijd van vier jaar en moet
in 2009 van start gaan. “Alle hiervoor
benodigde activiteiten willen we vanuit
Den Helder ontplooien, samen met
onder andere regionale kennisinstituten
en servicebedrijven. Als dit project slaagt,
hebben we Den Helder als logistieke
haven voor de offshore windindustrie
goed op de kaart gezet.”
Assemblage
Naast onderzoek en ontwikkeling worden,
dankzij initiatieven van ATO, ook daadwerkelijk windturbines gebouwd. Dit
gebeurt onder de vlag van Harakosan in
een grote assemblagehal die achter het
ATO Synergy Centre staat. “Harakosan
heeft de 2 MW onshore windturbine ooit door windturbinebouwer Lagerwey
ontwikkeld, maar nooit op de markt
gebracht - nu wel zo ver doorontwikkeld
dat deze als innovatief product wereldwijd
wordt verkocht. Het is een modulair
systeem dat in Den Helder in elkaar
wordt gezet. In de Direct Drive turbine
van Harakosan zit veel meet- en regelapparatuur, waardoor het in elkaar
zetten behoorlijk wat kennis vergt. Wij
noemen dit intelligente assemblage. De
onderdelen komen uit diverse Europese
landen, waaronder ook veel uit Nederland.
Zo is de gehele convertertechnologie een
Nederlands product.” De Harakosan
turbines worden na assemblage voornamelijk naar Azië geëxporteerd.

WINDENERGIE

Nieuwbouw
Naast het pand van het ATO Synergy
Centre en de assemblagehal van
Karakosan zal op Kooypunt nog meer
nieuwbouw verrijzen. “Het is de bedoeling
dat hier een centrum komt voor innovatieve duurzame technologie, waar starters
en doorstarters experimenten kunnen
uitvoeren en kleine productielijnen kunnen
opzetten om hierna met hulp van ATO te
kunnen doorgroeien. “Hiervoor gaan we
naast de bestaande bedrijfspanden een
hal bouwen, waarin tien units komen voor
starters en doorstarters. Als spin-off van
onze activiteiten heeft AMC zich al in
ons pand gevestigd. Dit bedrijf ontwikkelt
systemen om de gehele levenscyclus van
producten volledig te kunnen managen.
In aantocht is verder Wind Holding, een
bedrijf dat door E-Concern is opgezet
om offshorewind goed op de kaart te
zetten. Zelf zijn we nog bezig om een
bedrijf hierheen te halen dat producten
maakt op het gebied van zonne-energie.”
Mogelijk laat ATO nog een tweede
bedrijfshal op Kooypunt bouwen.
Hiervoor wordt op dit moment onderhandeld met een organisatie uit China.
“De Chinezen willen in deze hal een

kennis- en ontwikkelingscentrum
realiseren op het gebied van windenergie.
Ik vind het best bijzonder dat zij hiervoor
helemaal vanuit China naar Nederland
komen. Kennelijk heeft men daar in de
gaten dat hier in een relatief klein gebied
een concentratie van kennis en productontwikkeling heeft plaatsgevonden.”

“In China heeft men in
de gaten dat hier in een
relatief klein gebied een
concentratie van kennis
en productontwikkeling
heeft plaatsgevonden.”
Windevenementen
ATO timmert ook flink aan de weg als het
gaat om het organiseren van evenementen.
Zo heeft afgelopen augustus op de
Helderse zeedijk het Wind Energy Event

plaatsgevonden, dat zowel nationaal
als internationaal veel media-aandacht
heeft gekregen. “Hieraan hebben vijf
studententeams en een team van ECN
deelgenomen. Doel was om met karretjes
die waren uitgerust met propeller- of
turbinetechnologie, tegen de wind in te
rijden. Een gigantische uitdaging die ook
daadwerkelijk is aangenomen. Het werd
een bijzonder evenement dat dankzij
sponsoring door GDF SUEZ, Total,
Chevron en Peterson SBS doorgang kon
vinden. Het Wind Energy Event willen
we ook volgend jaar weer organiseren.
Inmiddels hebben zich al negen teams
aangemeld.”
Tot slot organiseert ATO samen met
We@Sea op 12 en 13 februari 2009,
onder de noemer Essential Innovations,
in Den Helder een tweedaags symposium.
“Met DarwinD als voorbeeld willen we
laten zien dat, wil je offshore echt iets
goed van de grond tillen, niet vanuit
de onshorekant producten moet gaan
ontwikkelen, maar dat eerst geheel
andere uitgangspunten en eisen dienen
te worden geformuleerd, voordat aan
productontwikkeling kan worden
begonnen.”

“Wij beginnen waar
technologie-onderzoek
ophoudt.”
ATO-directeur Hans Bais (foto: PAS Publicaties).
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VEILIGHEID
NAM GAAT ONVOORWAARDELIJK VOOR NUL BEDRIJFSONGEVALLEN

Veiligheid is a way of living
No harm to people, no damage to the environment’. Dat is de doelstelling van Goal Zero, de wereldwijde campagne van
Shell en dus ook van de NAM, op het gebied van health, safety and environment. “Veiligheid is ongelofelijk belangrijk en
staat boven alle businesspriorities,” zegt Safety Behaviour and Training Advisor Jos Hartman. “Veiligheid is een religie,
a way of living.”

Wie het hoofdkantoor van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij in Assen bezoekt,
wordt al op de parkeerplaats geconfronteerd met de superieure plek die veiligheid
in het bedrijf inneemt. Op een groot bord
is te lezen hoeveel dagen er gewerkt is
zonder ongevallen met verzuim, en
hoeveel ongevallen met verzuim er zich
het afgelopen jaar hebben voorgedaan.
Wie het gebouw betreedt dient een
formulier met een aantal gedragsregels
ter kennisgeving te ondertekenen, zoals
het vasthouden van de trapleuning bij
het traplopen. Bij bijeenkomsten waarbij
meerdere niet-NAM-mers aanwezig zijn,
wordt vooraf aangegeven wat te doen en
waar te gaan bij calamiteiten. ‘Een stoel
heeft vier poten!’ klinkt het vermanend
als iemand al zittend z’n stoel achterover
kantelt. De NAM ademt veiligheid. Het
zit in de cultuur.
Zorgvuldigheid
“Kijk, veiligheid gaat over mensen,” stelt
Hartman. “Wij vinden het ongelofelijk
belangrijk dat iedereen veilig kan werken
en ook weer veilig naar huis gaat.

Daarnaast leveren goede veiligheidscijfers
meer werk op. Wij zijn ervan overtuigd
dat een goede safetyperformance
automatisch uitmondt in een goede
businessperformance en dus in een goede
businessportfolio. Zo werkt het gewoon.”
De exposure van de NAM is hoog. “We
zijn een belangrijke gasleverancier van
West-Europa. Om continue onze operationele activiteiten te kunnen ontplooien
en verder te kunnen ontwikkelen moeten
we heel veilig werken. Wij krijgen geen
vergunningen van overheden als we onveilig opereren, of milieuonveilig werken.
De NAM betracht op het gebied van
health, safety en environment dan ook
de grootst mogelijke zorgvuldigheid.”
Gerard Burgers is Regional Discipline
Advisor en verantwoordelijk voor planning
en development van productiepersoneel
in Europa. “Onze industrie heeft een
hoog profiel, een hoge standaard,”
beaamt hij. “Er hoeft maar iets fout te
gaan of iedereen zit er bovenop. We
hebben ons in het verleden altijd aan
alle kanten tegenover iedereen moeten
verklaren, want men associeerde de

“Wij zijn ervan overtuigd
dat een goede safetyperformance automatisch
uitmondt in een goede
business-performance.”

Foto links:
Jos Hartman, Safety Behaviour and Training Advisor.
Foto rechts:
Gerard Burgers, Regional Discipline Advisor.
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olie-industrie onterecht met gevaarlijk en
vervuilend. Gelukkig heeft er het laatste
decennium een omslag plaats gevonden.
Men ziet nu wel dat wij uiterst veilig
opereren en erkent dat we belangrijk zijn
voor de Nederlandse economie. Het lijkt
erop dat de trots die wij zelf altijd al voor
ons bedrijf hebben gevoeld, zich heeft
uitgebreid als een olievlek.”
Gouden regels
De manier waarop met veiligheid
wordt omgegaan is in de loop der jaren
geëvolueerd. “Nog geen tien jaar geleden
werd veiligheid verbeterd aan de hardwarekant: veiligere machines, betere
procedures,” legt Burgers uit. “Daarna
werd er gesleuteld aan de competenties
van de medewerkers, aan de prestaties,
de opleidingen en de planningen. Op
dit moment focussen wij ons met de
campagne Goal Zero op de gedragscomponent.” De veiligheid wordt
gekoppeld aan de drie gouden regels
‘comply, intervene and respect’. “We
houden ons aan afspraken, procedures
en regelgevingen,” vertelt Hartman.

VEILIGHEID

“Als iemand dat niet doet, is men verplicht om in te grijpen en aan te spreken.
De derde regel is wat mij betreft cruciaal:
heb respect voor de ander, je collega’s,
de mensen met wie je samenwerkt.
Ons onvoorwaardelijke streven is nul
incidenten op werkplek, nul ongevallen.
We willen niet tevreden zijn met bijvoorbeeld drie ongevallen per jaar, dat
accepteren we niet. Als we nu continue
een beetje op mekaar passen, op mekaar
letten, voor mekaar zorgen, dan ben ik
ervan overtuigd dat Goal Zero haalbaar is.”
Op het gebied van gedrag valt volgens
Hartman nog best veel te halen. “Het
vergt een andere manier van denken en
dat is soms lastig in de oliewereld, waar
men gewend is om de handen uit de
mouwen te steken en niet te zeuren, het
‘ruwe-bolster-blanke-pit’-idee. Wat doe
je als het verkeerslicht op oranje staat?
Geef je nog een dot gas, of rem je af?
Spreek je iemand die gereedschap in het
looppad laat liggen aan, of vind je dat
niet jouw verantwoordelijkheid?
Telefoneren in de auto is bij ons verboden,
ook handsfree telefoneren. Het is een
kwestie van cultuur, het gaat om de
mentaliteit.”
Aanspreken
“Er is inmiddels al veel veranderd,” zegt
Burgers. “Hadden de medewerkers een
paar jaar geleden nog iets van ‘daar heb je
ze weer met een campagne’; tegenwoordig
is men doordrongen van de essentie van
veilig werken. Het cynisme is eraf.
Het vergt tijd, zo’n overtuiging moet
groeien. Als we de boel stilleggen bij
regen omdat het te gevaarlijk is om
onder die condities te werken hoor je
wel eens lacherige opmerkingen van

mensen die onze veiligheidscultuur niet
gewend zijn: ‘typisch NAM, zo soft’.
Maar elkaar aanspreken is helemaal niet
soft, daar moet je juist lef voor hebben!
Een interventie plegen vergt ballen!”
De NAM steekt veel tijd en energie in het
bevorderen van het veiligheidsgedrag.
“Dit jaar zijn we begonnen met interventieworkshops,” vervolgt Hartman. “Dat
zijn workshops van twee, drie uur waar
veel belangstelling voor is. Daarna volgen
compliance-workshops en workshops
Proces-Safety waarin we het belang
van aandacht voor de integriteit van
je processen benadrukken.” Burgers
aanvullend: “Het is een kwestie van
herhaling. Veiligheid moet een integraal
onderdeel van alles zijn, een way of living.
Het moet vanzelfsprekend en eigenlijk
onbewust gedrag worden.”

“De veiligheid wordt
gekoppeld aan de drie
gouden regels ‘comply,
intervene and respect’.”
Gerard Burgers, Regional Discipline Advisor.

Goal Zero
Voor wat het aantal ongevallen en incidenten betreft heeft de NAM de laatste
jaren een soort ondergrens bereikt.
Burgers: “Het aantal ligt op een laag
niveau, maar het is een rechte lijn, er
zit geen verbetering in. Daarnaast neemt

het aantal bijna-incidenten met potentieel ernstige gevolgen toe. We willen
daar met gedragsverandering doorheen
proberen te breken. Dat is na techniek,
machines, werkmethodes en competenties
eigenlijk het laatste stadium op het gebied
van veiligheid dat je kunt verbeteren. Het
moet mogelijk zijn om uiteindelijk op nul
uit te kunnen komen. Goal Zero. Dat is
dan ook ons onvoorwaardelijk streven.
Ik ben er van overtuigd dat dat over een
aantal jaren gaat lukken.” Bij de NAM
werken ruim 1800 mensen. “Maar
als we het aantal onderaannemers en
subcontractors meerekenen is het vier
keer zoveel,” zegt Hartman. “De eigen
werknemers zijn inmiddels doordrongen
van het belang van veiligheid. Onze
uitdaging ligt nu bij de aannemers en
de onderaannemers.”
In Tense
De NAM regelt en stelt de workshops
en trainingen op het gebied van health,
safety en environment veelal zelf samen.
Daarbij wordt ook geregeld gebruik
gemaakt van de kennis, know how en
diensten van In Tense in Zwolle, expert
op het gebied van safety trainingen.
“In Tense is uniek met de praktijktrainingen
op het gebied van veiligheidsgedrag,”
stelt Hartman. “En alles is mogelijk:
trainingen op locatie, op de werkplek,
meerdaagse trainingen of workshops.
We werken al jaren samen met In Tense.
Ik denk dat alle NAM-productiemedewerkers inmiddels wel op de een of
andere manier in aanraking zijn geweest
met In Tense. Op het gebied van veiligheid zijn we eigenlijk samen opgegroeid.
In Tense heeft zich ontwikkeld tot een
uiterst professionele specialist op het
gebied van veiligheid.”
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TENTOONSTELLING
PRIMEUR OFFSHORE ENERGY 2008 IN DEN HELDER

Nieuw offshore en energie
evenement opent deuren
Op 27 november opent Offshore
Energy 2008 haar deuren op
Willemsoord, de historische marinewerf in Den Helder. Het is de enige
Nederlandse offshore- en energiebeurs die vanuit een vakbreed
perspectief is opgezet. Het businessto-business evenement, ondersteund
door branchevereniging IRO, brengt
bedrijven uit verschillende energieproducerende en maritieme sectoren
samen, zoals producenten van olie,
gas en windenergie en maritieme
toeleveranciers.

Offshore Energy 2008 biedt tevens een
gevarieerd seminar-programma, waarin
actuele onderwerpen aan bod komen:
de belangrijkste ontwikkelingen en
productinnovaties op offshore gebied,
de te verwachten activiteiten op de
Noordzee en de toekomst van de
Nederlandse offshore branche.
Den Helder
Het initiatief van de beurs ligt bij maritiem multimediabedrijf Navingo BV en
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord (NHN). Directeur Arnout Damen
van Navingo: “We hebben niet voor
niets gekozen voor de ‘Capital of the
North Sea’. Den Helder is een belangrijk
knooppunt op het gebied van nationale
en internationale olie en gas bedrijvigheid. Die willen wij koppelen aan nieuwe
technologieën op het gebied van alternatieve energiebronnen, maar ook aan
nieuwe logistieke inzichten en innovatieve ontwerpen van offshore constructies;
een breed perspectief dus. Offshore
Energy biedt bedrijven de kans om zowel
aansluiting te vinden bij die nieuwe
ontwikkelingen als bij elkaar.”
Clusters
John Spee, Programmamanager Promotie
& Acquisitie bij Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord: “Nederland telt
verschillende maritiem-technische
clusters, zoals rond Delft, Rotterdam,
18

de Drechtsteden en Groningen. Hier in
het noorden ligt de focus op offshore
logistiek en de olie- en gasindustrie, maar
in feite zijn alle sectoren hier vertegenwoordigd. Ik denk dan aan de Koninklijke
Marine, het KIM (de officiersopleiding
van de Marine, red.), jachtbouwers en
Den Helder Airport. Offshore Energy
2008 biedt een uitstekende gelegenheid
om te laten zien wat hier gebeurt en
welke gunstige effecten de verschillende
sectoren op elkaar uitoefenen. Bedrijven
in de olie- en gasindustrie kunnen hun
kennis en producten ook gebruiken bij
alternatieve vormen van energie.
Daarnaast werken NHN en onderzoeksinstituten Imares en TNO samen aan de
M3 Kenniscampus, een Marien, Maritiem
en Milieutechnologisch cluster rond
Den Helder. De 3 pijlers van het cluster zijn
ondernemerschap, onderzoek en onderwijs. Voor het laatste is contact gelegd met
diverse watergerelateerde MBO-, HBO- en
WO-opleidingen. Het cluster levert echter
ook veel bedrijvigheid op en alles komt
samen op Offshore Energy 2008.”

OFFSHORE VISIE - SEPTEMBER / OKTOBER 2008

Doelgroep
Offshore Energy 2008 richt zich op
de volgende sectoren: offshore, olie en
gas, windenergie, de petrochemische
industrie, maritieme dienstverlening en
toeleveranciers, opleidings-mogelijkheden
en carrière. Het bezoekersprofiel bestaat
voornamelijk uit besluitvormers in de
offshore industrie, directieleden, inkopers,
project managers en engineers van
oliemaatschappijen, subcontractors,
offshore services, operators en laatstejaars studenten offshore technologie.
Event Manager Annemieke den Otter
vat het doel van de beurs samen: ”Tijdens
Offshore Energy 2008 kunnen bedrijven
elkaar leren kennen, ‘new business’
genereren en praktische ideeën opdoen.
En natuurlijk zouden we Navingo niet
zijn als we niet ook ruim aandacht
zouden besteden aan de diverse carrièremogelijkheden in de branche, zowel op
de beursvloer als tijdens een interactieve
lezing. De overige lezingen zijn overigens
ook de moeite waard: puur businessto-business.”

O N S T R E AM

GASPRODUCTIE OP NCP HEEFT TOEKOMST

FUGRO ACQUIRES
ALLIED SEISMIC

Hans Versteeg, voorzitter van NOGEPA is positief over het niveau van de activiteiten
om in kaart gebracht kleine gasvelden te ontwikkelen en in productie te nemen.
“De gasproductie uit kleine velden bleef in het jaar 2007 op ongeveer hetzelfde
niveau van 38 miljard kubieke meter. De investeringen in zowel het verhogen van
bestaande productie als het in productie nemen van nieuwe velden liggen op een
goed niveau,” stelde hij begin september tijdens de jaarlijkse NOGEPA lunchbijeenkomst in Den Haag. Hierbij was ook mw. Maria van der Hoeven, minister
van Economische Zaken, te gast.
Het aantal exploratieboringen in 2007 op het NCP was met slechts 5 boringen
echter te laag. Het is teleurstellend dat het investeringsklimaat vooralsnog niet het
doen van exploratieboringen bevordert. Een positief signaal is echter dat er de
afgelopen periode diverse nieuwe exploratievergunningen zijn verleend.
De kostprijzen van materialen en diensten zijn echter ook in 2007 weer sterk toegenomen. Door deze toename wordt het positieve effect van de hogere gasprijzen
op nieuwe projecten voor een belangrijk deel teniet gedaan. De hogere gasprijzen
hebben wel een positief effect op de exploitatie van bestaande velden, omdat daar
de kostenstijgingen minder sterk doorwerken.
De aangetoonde en nog te produceren gasvoorraden worden op 1.400 miljard
kubieke meter geschat. Hiervan komt ongeveer 1.000 miljard kubieke meter voor
rekening van het Groningen veld. Het exploratiepotentieel wordt tussen 164 en 380
miljard kubieke meter geschat. Een groot deel hiervan betreft kleine gasvoorkomens
die onder de huidige omstandigheden nog niet economisch winbaar zijn.
Naar verwachting zal d gas productie uit kleine velden de komende jaren snel gaan
afnemen. Het is van groot belang dat de huidige offshore infrastructuur zo lang
mogelijk in stand wordt gehouden, zodat zoveel mogelijk gas uit marginale velden
en nog niet aangetoonde velden op economisch verantwoorde wijze ontwikkeld
en naar land afgevoerd kan worden. Daarom zal alles in het werk moeten worden
gesteld om opsporing en ontwikkeling van deze voorkomens te bevorderen, bijvoorbeeld middels fiscale stimulering en andere voor de offshore industrie motiverende
maatregelen. Dit is van groot belang voor de samenleving, zowel vanwege het
beschikbaar komen van meer gas als voor de inkomsten van de Staat. Het Ministerie
van EZ onderkent dit belang, maar na twee jaar overleg zijn er jammer genoeg nog
steeds geen resultaten geboekt.

Fugro has acquired the privately
owned data management company
Allied Seismic Ltd., established in 1984,
in Calgary Alberta. The company
employs 22 staff and has an annual
turnover of approximately EUR 2.8
million and provides transcription and
related services for petrotechnical and
scientific data mainly to the seismic
acquisition industry. Allied Seismic will
be integrated into Fugro Data Solutions
in which Fugro's activities in data
management are concentrated and this
purchase marks the further expansion
in Canada with services to be provided
worldwide.

MULTIPURPOSE SCHIP
Het Roemeense bedrijf GSP Drilling
heeft Keppel Singapore de opdracht
gegeven voor de bouw van het DP3
multipurpose schip GSP Titan. Het
schip kan pijpenleggen, zwaar hijsen
en diensten verlenen op het gebied
van tender assist drilling.
Het Vlaardingse bedrijf Ulstein Sea of
Solutions is verantwoordelijk voor het
gehele ontwerp van het schip waarvan
de opleverdatum gepland staat voor
augustus 2011.

In 2007 is ook de discussie over het ruimtegebruik op het NCP goed op gang
gekomen. Het Inpassen van windparken voor 6000 MW capaciteit (totaal 1000 km2
gebied) naast de bestaande en nieuwe activiteiten van de scheepvaart, olie- en
gasproductie, e.d., is mogelijk. Het is belangrijk dat er een kader gecreëerd wordt
waarin de verschillende belangen goed afgewogen kunnen worden.

De GSP Titan.

OPENBAAR BOD OP SMIT
In aansluiting op het persbericht van 15 september 2008 bevestigt Boskalis haar
voornemen om een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande gewone aandelen
in het geplaatste kapitaal van Smit Internationale. Boskalis is van mening dat de
voorgestelde transactie volop vooruitzicht biedt op verdere ontwikkeling en groei
van de gecombineerde activiteiten. Boskalis blijft daarom ook streven naar een
transactie die wordt ondersteund en aanbevolen door het Bestuur en de Raad van
Commissarissen van Smit.
De komende weken zal Boskalis alle
aspecten van de transactie - daaronder
begrepen de ontwikkelingen op de
diverse markten waarop Smit actief
is en de ontwikkelingen op de effectenbeurzen - verder analyseren en
evalueren, teneinde te komen tot
een definitieve vaststelling van de
inhoud en structuur van het Bod.

GASDEAL SHELL EN IRAK
Shell heeft eind september bekend
gemaakt een contract te hebben
getekend met de Iraakse regering
over de gezamenlijke exploitatie van
gasvelden in Zuid-Irak. Shell had eerder
dit jaar een voorstel ingediend om de
Iraakse gasbronnen te ontwikkelen.
Shell zet met het Iraakse staatsbedrijf
South Gas Company een joint venture
op, waarin Shell een belang heeft van
49%. Het bedrijf gaat gas afvangen
dat vrijkomt bij oliewinning en anders
zou worden afgefakkeld.
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TAQA BUYS ENCORE

FINALE EEP-AWARD 2008

Early September Abu Dhabi National
Energy Company PJSC (TAQA)
announced that it has agreed the
purchase of EnCore Oil Nederland, a
wholly owned subsidiary of EnCore Oil
plc, whose only asset is a 10 per cent
interest in the Amstel field offshore
Netherlands, for US$5.5m in cash on
completion. Following completion of
the transaction EnCore Oil Nederland
will be integrated into TAQA Energy.

De nieuwe blauwgroene vogelvriendelijke verlichting van de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM) en Philips is een ronde verder voor de Environmental Innovation
for Europe (EEP) Awards 2008. De tien finalisten zijn 1 oktober bekendgemaakt door
de organisatie van de Europese milieuprijs.
In april 2008 sleepte de nieuwe verlichting al een Nederlandse finaleplaats in de
wacht. Alle finalisten van de deelnemende landen dongen mee naar de Europese
finale. NAM en Philips zijn nu samen met negen andere inzendingen genomineerd
voor de gouden, zilveren of bronzen Award op Europees niveau. De EEP-Awards
worden toegekend door de European Environmental Press Association (EEP) in
samenwerking met het Franse Pollutec en de European Federation of Associations
of Environmental Professionals. De prijs is een erkenning voor de meest innovatieve
uitvindingen op milieu-technologisch vlak en wordt eens in de twee jaar uitgereikt.
De uiteindelijke winnaars van de EEP Awards worden bekend gemaakt op
3 december 2008 in Lyon.

ELEKTRISCHE AFSLUITERS
Total E&P Nederland heeft elektrische
afsluiters laten ontwikkelen voor
de gasproductie uit het K5F-veld.
Het is voor het eerst in de offshore geschiedenis dat gas wordt geproduceerd
met behulp van dit soort onderzeese
putafsluiters. Doorgaans worden er
electrisch-hydraulisch aangedreven
afsluiters toegepast. Doel van het
gebruik van elektrische afsluiters is
vergroting van de betrouwbaarheid en
verbetering van de milieuprestaties.
De nieuwe afsluiters zijn samen met
fabrikant Cameron ontwikkeld.

PECH VOOR SOLITAIRE
Pijpenlegger Solitaire van Allseas heeft
een behoorlijke averij opgelopen tijdens
het leggen van een tachtig kilometer
lange pijpleiding vanaf het Ierse Corrib
gasveld naar de terminal bij Bellanaboy
Bridge. Kort na de start van de werkzaamheden brak een tien meter lang
stuk van de stinger af. Na het voorval
voer de Solitaire onmiddellijk naar
Killybegs om de schade te laten
opnemen. Mocht de schade niet tijdig
worden hersteld dan zal opdrachtgever
Shell de aanleg van de leiding uitstellen
tot volgend jaar zomer.

Na jarenlang onderzoek door de NAM naar de invloed van licht op de trekvogels
op de Noordzee kwam naar voren dat licht negatief van invloed kan zijn op het
richtingsgevoel van vogels. Deze invloed wordt sterk gereduceerd wanneer het rode
spectrum uit het licht wordt gefilterd. Samen met Philips is vogelvriendelijk licht
ontwikkeld. Een nieuw type lamp met een aangepast spectrum, dat door de mens
wordt ervaren als blauwgroenig licht. In augustus 2007 is het platform L15 voor de
kust van Vlieland als proef uitgerust met de nieuwe verlichting. Na goede onderzoeksresultaten tijdens de najaarstrek is de pier van Ameland eind 2007 voorzien van de
nieuwe lampen. Verdere toepassingsmogelijkheden worden op dit moment onderzocht.
Vanaf dit najaar is de lamp te verkrijgen onder de naam ClearSky.

BUNDELING EISEN
Veiligheidseisen voor hydraulische en pneumatische systemen zijn vastgelegd in
Europese normen EN 982 en EN 983. Andere eisen die niet direct te maken hebben
met veiligheid, maar wel van invloed zijn op de prestaties, betrouwbaarheid en
duurzaamheid van deze systemen, zijn alleen te vinden in de overeenkomstige
internationale normen ISO 4413 en ISO 4414. Voor de gebruiker is dit geen
optimale situatie. Daarom is besloten om de Europese en internationale normen
samen te voegen en uit te geven als EN-ISO 4413 en EN-ISO 4414.
Deze normen zijn bedoeld voor ontwerpers en bouwers van hydraulische en/of
pneumatische systemen, bestemt voor inbouw in machines en procesinstallaties.
Het worden geharmoniseerde normen en ze kunnen daarom worden gebruikt om
aan de huidige en toekomstige machinerichtlijn te voldoen. De normontwerpen
zijn voor openbaar commentaar gepubliceerd. Eventueel commentaar van
belanghebbende partijen dient voor 11 november 2008 te zijn ingediend bij
NEN–Machinebouw en transport.

VERKOOP NOORDZEEVELDEN
Shell en ExxonMobil hebben een koop- en verkoopovereenkomst getekend met
Abu Dhabi National Energy (Taqa) waarbij de laatste partij een aantal olie- en
gasvelden op de Britse Noordzee koopt, inclusief de productie-infrastructuur en het
operationale personeel. Het gaat om oudere velden (Tern, Eider, Cormorant North
en South, Kestrel, Otter, Hudson en Pelican) ten westen van de Shetlands waarvan
de exploitatie niet langer past bij de grootschalige nieuwe activiteiten van Shell en
ExxonMobil. De overeenkomst wordt naar verwachting het laatste kwartaal van
2008 effectief. Taqa heeft op en rond de Noordzee al eerder olie- en gasactiviteiten
overgenomen van het Canadese Talisman en van BP.
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‘IK WERK VEILIG OF IK WERK NIET’
In Tense Safety Training leert uw
medewerkers ingrijpen wanneer
dat nodig is. Veiligheidstrainingen
volgens een unieke, ervaringsgerichte
methode.

Schrevenweg 5-12 | 8024 HB Zwolle | Telefoon 038 850 41 10 | Fax 038 850 41 11 | info@in-tense.nl | www.in-tense.nl

TU DELFT
HOOGLERAAR KEES WILLEMSE IN INTREEREDE:

‘TU Delft ontwikkelt
Centre of Excellence
rond artic engineering’
“We hebben de ambitie om op het terrein van arctic engineering aan de TU Delft een ‘Centre of Excellence’ te
ontwikkelen,” openbaarde prof. ir. C.A. Willemse MBA tijdens zijn intreerede op 10 september. Willemse is aangesteld
bij de Faculteit van Civiele Techniek en Geowetenschappen alsmede de Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme
Techniek en Technische Materiaalwetenschappen. Arctic engineering zal volgens Willemse een belangrijke speerpunt
zijn voor de komende jaren. Binnen de TU zijn al veel studies aan dit onderwerp gewijd.

Professor Willemse hield zijn intreerede
onder de titel: ‘Offshore Engineering –
van ondernemend ontwerpen tot wetenschappelijke waagstukken’. Zoals gesteld
pleit Willemse voor de komst van een
‘Centre of Excellence’ wat betreft het
onderwerp arctic engineering. “Arctic
engineering houdt zich bezig met de
winning van olie en gas in onder meer
de poolgebieden, en in andere gebieden
waar drijfijs is. Bijvoorbeeld in de
Kaspische zee.” Het Centre of Excellence
streeft naar een bundeling van expertise
die aanwezig is op de diverse afdelingen
van de TU Delft, zodat er een heel breed
pakket ontstaat van kennis rond arctic
engineering. “Er is binnen de TU Delft
de laatste jaren al veel gedaan op dit
gebied. Nu is het zaak om de bestaande
kennis te bundelen en verder te verdiepen.”
Trend
Volgens Willemse is er een sterke maatschappelijke belangstelling voor arctic
engineering. “Er is onlangs een bezoek
geweest van premier Balkenende aan
Rusland. Dit land wil graag samenwerken
met Nederland, omdat er grote technische
uitdagingen liggen voor bijvoorbeeld de
gaswinning bij het schiereiland Yamal,
vlakbij Nova Zembla.”
Nederland werpt zich, aldus de hoogleraar,
ook op om de ‘gasrotonde’ van Europa
te worden. “Ons eigen gas bij Slochteren
raakt op. Nederland probeert gas te
importeren en vanuit Slochteren te
distribueren in Europa.” In dat soort
denktrends past het om de Nederlandse
technologie in te zetten bij het winnen
van gas, zowel offshore als op het land.
“Na de winning van het gas kan het
transport plaatsvinden met LNG-carriers,
die het gas in vloeibare vorm vervoeren.”
Willemse benadrukt dat de Russisch22

Nederlandse samenwerking slechts een
voorbeeld is van de behoefte die er is.
“Er gaat op allerlei plaatsen iets gebeuren.
Arctic studies zijn ook nodig in Canada
en bij Noorwegen. We weten immers
dat circa 25 procent van de olie- en gasvoorraden in deze gebieden zitten.”

“Arctic engineering houdt
zich bezig met de winning
van olie en gas in onder
meer de poolgebieden,
en in andere gebieden
waar drijfijs is.”

Rol
Willemse ging ook dieper in op welke
rol de TU Delft bij dit alles gaat spelen.
“De TU is een instituut waar onderwijs
en onderzoek zit. We willen mensen
vertrouwd maken met kennis, specifiek
op dat gebied. We kunnen verder inhaken
met ontwerpen van constructies, toegespitst op de arctic. Het gaat bijvoorbeeld om de ijsbelasting als gevolg van
drijfijs. Verder kan ijs naast statische
belasting ook trillingen veroorzaken in
de constructie. Dit wordt momenteel
diepgaand geanalyseerd. Voorts kijken
we naar afmeerconstructies, die loskoppelbaar moeten zijn in de poolwinter,
waartoe iets speciaals moet worden
ontworpen. We kijken ook naar de vorm
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van de constructie in de waterlijn: als
ijsschotsen er tegenaan botsen heeft
dit bij een bepaalde vormgeving minder
effect op die constructie. En dan is er
nog de problematiek van permafrost permanente bevriezing. Uiterst gecompliceerd. De grond is bevroren. Als je
grondmonsters naar boven haalt,
gaan deze ontdooien en veranderen
de eigenschappen. Om daar onderzoek
naar te doen, is dus niet eenvoudig. Aan
de TU Delft is al veel kennis aanwezig op
het gebied van geotechniek, en die willen
we ook hier inzetten.”
Verder verwijst Willemse nog naar
de samenwerking met de faculteit
Lucht- en Ruimtevaart. “Je kunt met
‘remote sensing’ aan de slag. Dat is een
radartechnologie die kan helpen om
ijsdikte te meten, en de milieueffecten
te monitoren. Je kunt zien hoeveel
warmte van een platform afkomt en
wat de effecten van onze technische
activiteiten zijn op het milieu. Kortom:
arctic engineering is een typische
interdisciplinaire activiteit, die TU
breed gedragen moet worden.”
Toekomst
Hoe ziet Willemse de toekomst van de
offshore-industrie? “Die is om een aantal
redenen heel zonnig,” zegt hij. “De
energiebehoefte in de wereld neemt
steeds toe. De offshore speelt daar op
in op een aantal manieren. Allereerst
probeert men bestaande velden langer
te gebruiken. Voorts zoekt en wint men
olie in nieuwe gebieden, zoals in het
arctisch gebied, maar ook in steeds
dieper water.” Hij geeft een voorbeeld
van de ontwikkelingen. “Toen ik begon,
25 jaar geleden, waren we bezig met
een nieuwe techniek om olie en gas te
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winnen op 300 meter waterdiepte. Nu
wordt onderzoek gedaan om winning
mogelijk te maken op 3000 meter
waterdiepte. Daar is heel veel engineering
voor nodig. Het is niet een stap die je zo
maar even zet. Het gaat zowel om
engineering voor drijvende constructies,
als om constructies die op de zeebodem
liggen en die verbonden zijn met een
drijvend opslagsysteem. Zo ontstaat
behoefte aan pijpen met een lengte van
soms enkele kilometers, die kunnen dan
weer door de stroming gaan trillen en
dat vergt weer fundamenteel onderzoek.”
Een andere energiebron waar de TU
Delft veel onderzoek naar doet is windenergie. “Daarin is ook een trend waar
te nemen,” aldus de hoogleraar. “We
zijn begonnen op het land, maar daar is
de ruimte schaars. Men kijkt offshore,
niet bij het strand maar verder offshore.
Je hebt te maken met een turbine die
niet alleen draait door de wind, maar
die ook met de voeten in het water
staat. Dat is een lastige situatie. Je krijgt
interactie tussen de windenergie en de
golfkracht. Daar ontwikkelen we nieuwe
draagconstructies voor.”
Kortom: er is een goede toekomst. “Er
is veel vraag naar energie en de kosten
van olie zijn hoog. Naarmate die hoger
wordt, kun je je voorstellen dat bronnen
die eerder niet rendabel waren, dat nu wel
worden.” Professor Willemse benadrukt
nog eens het belang van de wetenschap
daarbij. Een citaat uit zijn intreerede:
“De offshorebranche kenmerkt zich door
‘groter, zwaarder en dieper’. Die schaalvergroting is echter alleen mogelijk
dankzij ontwerpen met ondernemerschap
en durf en dankzij de voortgang van de
wetenschap, die het de offshore-industrie

mogelijk maakt om telkens haar grenzen
te verleggen. De Offshore Engineering
groep van de TU Delft participeert hierin
met onderzoek en studies op diverse
terreinen zoals vaste en drijvende
constructies, pijpleidingen en subsea
engineering.”
Studenten
Ook de belangstelling van studenten
neemt toe. “We hebben een steeds
grotere instroom van studenten die
offshore-engineering willen studeren,”
meldt Willemse. “Dit sluit aan bij de wens
van de overheid om meer studenten
technisch onderwijs te laten volgen. We
zien een sterke stijging van het aantal
studenten. We hebben er al 125 die bezig
zijn met de masteropleiding engineering.
En dit jaar hebben we een nieuwe instroom
van weer circa 60 studenten. We geven
dat inhoud in nauwe samenspraak met
het bedrijfsleven omdat we relevant
onderwijs en onderzoek willen doen
en om studenten altijd een onderwerp
e geven waarvoor in de praktijk belangstelling bestaat.”
Al met al is offshore engineering bij uitstek
multidisciplinair en er ligt een uitdaging
om de enorme brede en gespecialiseerde
kennis binnen de TU Delft te mobiliseren
in gebieden en op manieren die tot nu toe
nog niet ontgonnen zijn. Er is interactie
met mechanica, dynamica, geotechniek,
hydrauliek en meet- en regeltechniek,
maar ook met lucht- en ruimtevaart en
met materiaalkunde. “En met voldoende
ondersteuning van de wetenschap zijn de
grensverleggende activiteiten van de
offshore industrie geen sprongen meer in
het diepe, maar veeleer ‘wetenschappelijke
waagstukken’ met een succesvolle afloop,”
besluit Willemse.

Loopbaan van
prof. Willemse
Professor Willemse betitelt zijn
loopbaan als ‘divers en verrassend’.
“Ik ben begonnen bij Heerema,
waar ik me bezighield met de
ontwikkeling van diepwater platforms. Vervolgens ben ik meegevraagd bij de oprichting van
Allseas, dat ook een heel succesvol
offshore bedrijf is geworden.
Bij dat bedrijf heb ik gewerkt aan
het ontwerp en de bouw van de
pijpenlegger Lorelay. Het was de
eerste pijpenlegger met een
dynamisch positioneringssysteem.
Daarna ben ik overgestapt naar
ingenieursbureau De Weger in
Rotterdam. Ik deed daar veel
projecten op het gebied van
infrastructuur, scheepswerven
en havens, ook in het buitenland.
Onder meer India en Indonesië.
Vervolgens ben ik uitgezonden
naar Thailand. Daar heb ik een
regionale organisatie opgezet
voor Royal Haskoning in Azië.”
In Azië werkte Willemse maar
liefst twaalf jaar. “Ik heb er met
heel veel plezier gewoond en
gewerkt. Ik heb kantoren opgezet
in Vietnam, de Filippijnen en
China en de Thaise vestiging sterk
verbreed.” Recent is Willemse
naar Nederland teruggekeerd en
gevraagd om hoogleraar Offshore
Engineering te worden bij de TU
Delft. In december 2007 ging hij
daar van start.
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Onstream
Inshore/oﬀshore
Diving and ROV services

Project Services B.V.

Oil & Gas Recruitment
Onstream Project Services B.V.
is one of the largest
Dutch offshore contractors.

Personnel
Drilling Crew
Offshore Crane Operators
Operators E / I
Operators Mechanic
Petroleum Engineers
Roustabouts
Welders / Fitters
All technical disciplines

HARBOUR TOWAGE TERMINALS
SALVAGE TRANSPORT & HEAVY LIFT
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Onstream Project Services B.V.
Nijverheidsweg 9
1785 AA Den Helder The Netherlands
tel: +31 (0)223-631324
fax: +31 (0)223-634844
www.onstreamgroup.com

Services
Equipment Rental
Onstream Group: World wide
recruitment Oil & Gas, Shipping,
Petrochemical & Power generation

Den Helder • Fribourg • Gabon
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VERKOOP NAM-OFFSHORE ACTIVITEITEN

CIRRUS SPUDDING WELL
Q14-ALPHA

NAM en GDF SUEZ zijn overeengekomen dat zij exclusieve onderhandelingen
aangaan over de aan-, respectievelijk verkoop van een aantal langs de NOGATpijpleiding gelegen exploratie-, productie- en transportactiviteiten voor olie en gas
in de Nederlandse sector van de Noordzee. De transactie, waarmee een bedrag
van in totaal 1075 miljoen euro is gemoeid, is nog onder voorbehoud van
‘due diligence’-onderzoek, overleg met de Ondernemingsraad en goedkeuring
van toezichthoudende instanties en derden.
Het pakket omvat onder meer deelnemingen, uiteenlopend van dertig tot zestig
procent, in vijf producerende velden, alsook potentiële additionele volumes in
bestaande en reeds ontdekte velden en exploratiepotentieel. Uit deze velden
wordt momenteel circa 3,3 miljoen vaten olie-equivalent (eigen productie) per jaar
geproduceerd. Het plan is dat circa 14 NAM-medewerkers, die thans de met deze
activa samenhangende operationele offshore-activiteiten uitvoeren, naar GDF SUEZ
zullen overgaan.
Tot het pakket behoren tevens een deelneming in de Nederlandse sectie van de
A6-F3 pijpleiding, waardoor gas vanuit de Duitse sector van de Noordzee naar het
NOGAT-pijpleidingsysteem wordt getransporteerd, en een deelneming van
30% in NOGAT BV, de maatschappij die eigenaar en operator is van het NOGATgastransportsysteem.
In zijn commentaar op de transactie zegt Jean-Marie Dauger, Executive Vice President
van GDF SUEZ: “Met deze acquisitie versterkt GDF SUEZ haar sterke positie in
Nederland nog verder en wordt zij de grootste exploratie- en productieoperator in
de Nederlandse sector van de Noordzee. GDF SUEZ zet hiermee een nieuwe stap
op weg naar haar doel om voor de middellange termijn 1.500 miljoen vaten olieequivalent aan 2P reserves voor onze Groep zeker te stellen. Deze transactie biedt
aanzienlijk groeipotentieel en zal onze reserves voor de middellange termijn in
Nederland met dertig procent doen toenemen. Wij bouwen voort op de ervaring
van onze lokale maatschappij ProNed als een van de voornaamste operators in het
Nederlandse deel van de Noordzee en zien belangrijke synergieën met onze huidige
activiteiten. ProNed is de operator van het NGT-systeem en is daardoor in een goede
positie om additionele waarde voor het NOGAT-pijpleidingsysteem te genereren.
Mede daardoor kan GDF SUEZ wellicht de operator worden van twee van de drie
grote offshore-pijpleidingen in Nederland.”
In zijn commentaar op de transactie zegt NAM-Directeur Roelf Venhuizen: “Ik ben
ervan overtuigd dat de NAM-medewerkers die volgens dit plan naar GDF SUEZ
overgaan, een goede toekomst bij hun nieuwe werkgever zullen vinden en ik ben
blij dat GDF SUEZ de mogelijkheden die deze bedrijfsonderdelen bieden, verder blijft
verkennen. Voor NAM is deze verkoop is een logische stap in onze strategie voor
de lange termijn. NAM blijft fors in haar portfolio investeren, zowel onshore als
offshore, zoals bijvoorbeeld in de herontwikkeling van het olieveld bij Schoonebeek
en in het offshore-blok L9 en de zogenoemde Joint Development Area (JDA).”
De Nederlandse gelieerde E&P-maatschappij van GDF SUEZ, GDF Production
Nederland B.V. ofwel ‘ProNed’, is een organisatie die al ruim veertig jaar in
Nederland actief is en die in 2008 5,25 miljard kubieke meter gas produceert uit
ruim dertig productieinstallaties in negentien offshore-gasvelden. ProNed is tevens
operator en een van de belangrijkste aandeelhoudsters van NGT, dat een groot
deel van de Nederlandse offshore-gasproductie transporteert en verwerkt. Het
bedrijf levert een belangrijke bijdrage aan de bedrijfsstrategie van GDF SUEZ en
zoekt actief naar mogelijkheden om haar positie op het Nederlands continentaal
plat te versterken en verder te ontwikkelen.

Cirrus Energy Nederland, operator of
the Q14 license, has started drilling
the Q14-3 well on the Q14-Alpha
exploration prospect, located a few
kilometres off the coast of the
Netherlands. The Noble Lynda Bossler
jack-up rig arrived on location over the
prospect on 11th September 2008.
Cirrus has contracted the rig for a
total of six firm wells.
Following a farm in by TAQA Energy
B.V. earlier this year, Cirrus and TAQA
each hold 30% working interest in the
Q11 and Q14 licenses. The balance is
held by Dutch state energy company
EBN. The total depth of the well will be
approximately 2750 metres sub-sea.
The drilling duration is estimated at
35 days, a further 15 days is likely to
be required if testing is justified.
The Q14-Alpha prospect is a large
fault block interpreted and mapped on
3D seismic data. The primary reservoir
targets are Triassic-aged Bunter
sandstones with secondary reservoir
potential in Permian-aged Zechstein
and Rotliegend sandstones. Cirrus'
internal estimate of combined most
likely, gross, unrisked, recoverable
resource potential in the Triassic is
125 bcf with a further potential 50 bcf
in the Permian. In order to test the
Triassic at an optimal location, however,
it is not planned to deepen well Q14-3
to the Permian.
Paul van Gelder, Managing Director
of TAQA in Europe: “We are proud to
be teaming up with Cirrus on this
exciting new project. For TAQA, being
involved in the Q14-Alpha exploration
project marks our return to European
exploration.”
Cirrus’ President, David Taylor;
“Cirrus is delighted to have TAQA
participating as our partner in our first
exploration well in The Netherlands.”

DIRECTIEVERSTERKING
De Humares Groep, specialist in het uitzenden en detacheren van technisch,
logistiek en maritiem personeel, heeft haar directie versterkt door het aantrekken
van Willem Groven als CFO, Cora van Loon als directeur HR en Eric Dantinne als
divisiedirecteur Maritiem. Samen met de zittende directieleden worden zij verantwoordelijk voor de verdere groei en professionalisering van Humares.
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FIRST CO2 PIPELINE STANDARD
DNV, together with major industry
partners, is now developing a new
standard for transportation of CO2 in
pipelines. Specific issues related to CO2
in dense, high pressure phase are not
covered in existing pipeline standards
or regulations.
“As Carbon Capture and Storage (CCS)
projects could become an important
mitigation option related to climate
change, this broad cooperation is an
important step forward,” says project
manager Frøydis Eldevik at DNV.
Relating to CO2 pipeline transmission
stakeholders today demand a robust,
traceable and transparent approach
that gives credibility to the proper
management of the risks and uncertainties. Unfortunately, the current
pipeline standards do not take into
account considerations related to the
pipeline transmission of CO2 from
large-scale capture plants to suitable
storage sites. This serves as a barrier
to the effective large-scale deployment
of CCS.
Broad joint industry project DNV has
therefore initiated a specific industrial
collaboration to develop a standard
reference guideline for the onshore and
submarine pipeline transmission of
dense, high pressure CO2.

Eldevik informs that the project’s partners
are StatoilHydro, BP, Shell, Petrobras,
Vattenfall, Dong Energy, ArcelorMittal,
Gassnova, Gassco and ILF. The Technical
Reference Group consists of government
representatives from the UK, the
Netherlands and Norway. The European
Commission is also supporting this DNV
initiative. “The joint industry project is
an important milestone for CCS and is
absolutely timely since the industry
really needs this recommended practice.
It will be an important contribution to
the development of large-scale CCS
projects,” emphasizes Eldevik.
The novel issues related to the onshore
and submarine pipeline transmission
of dense, high pressure CO2 will be
covered. The point of departure will
be existing pipeline standards for the
transmission of hydrocarbons, such
as ISO 13623 and DNV OS-F101.

maintenance and de-commissioning
phases. It will also incorporate the
lessons learned from existing and
previous projects.

The guideline is intended to help
designers and operators limit and
manage uncertainties and risks related
to the pipeline transmission of CO2
by incorporating current knowledge
related to both offshore and onshore
operations. It will state rules for managing risks and uncertainties throughout
the pipeline’s lifetime, including the
design, testing, inspection, operation,

“Due to the features lacking in the
current industry standards, this project’s
scope of work is related to issues like
safety, fast propagating ductile fractures,
fatigue crack growth, pipeline
operation conditions, flow assurance,
corrosion and material compatibility,”
says Eldevik. In order to meet the urgent
needs of upcoming CCS initiatives, the
guideline will be ready within 18 months.

ander de installatie van de centrale schacht
in het hart van de unit waarin alle leidingen
van en naar de opslagtanks lopen,
de procesmodules, de mechanische
apparatuur en de leiding-, hydraulische-,
verwarmings-, ventilatie- en aircosystemen en staalwerk.
De FPSO unit is uitgerust met een installatie die het mogelijk maakt dagelijks
een hoeveelheid van 30.000 vaten olie

op te pompen. Tegelijkertijd kan een
hoeveelheid van 20.000 vaten water
in een olieveld worden geïnjecteerd.
De opslagcapaciteit is 300.000 vaten.
De Sevan Voyageur wordt begin
november bij Keppel Verolme weggesleept naar zijn definitieve ligplaats
op de Noordzee. Of de werf ook de
volgende Sevan-FPSO gaat afmaken,
is nog niet duidelijk.

Project Manager Frøydis Eldevik at DNV.

KEPPEL VEROLME LEVERT
DERDE FPSO OP
Bij Scheepswerf Keppel Verolme in
het Botlekgebied is het cilindervormige,
drijvende olieproductie- en opslagunit
Sevan Voyageur Voyageur op 24
september gedoopt door beschermvrouwe Kim Galavan van Oilexco North
Sea. De derde FPSO die door Keppel
Verolme is afgebouwd voor de Noorse
offshore-maatschappij Sevan Marine
gaat voor Oilexco North Sea olie
produceren uit het Shelley-veld in
blok 22/2b van de Britse Noordzee.
Eerder leverde de werf reeds de Sevan
Piranema en de Sevan Hummingbird
op. Beide units zijn inmiddels in gebruik
op olievelden in respectievelijk Brazilië
en de Noordzee.
De romp van de Sevan Voyageur is
gebouwd in China. In december 2007
is de unit op een zwaartransportschip
aangekomen bij Keppel Verolme in
Rotterdam. De uitgevoerde werkzaamheden door Keppel Verolme zijn onder
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C O M M U N I C AT I E
OMZET RADIO HOLLAND GROUP STIJGT AANZIENLIJK

‘Service net zo belangrijk als
uitleveren van apparatuur’

‘Het aankleden’ van de hoofdmast van FPSO Aoka Mizu in Singapore.

RH service technicus aan het werk.

Bij Radio Holland neemt men het fenomeen communicatie zowel letterlijk als figuurlijk uiterst serieus. Niet alleen voor
wat de eigen werkzaamheden betreft, ook het communiceren met de pers wordt grondig aangepakt. Naast Annet Boers,
Senior Communications Manager, schoven dan ook drie managers aan toen Offshore Visie een bezoek bracht aan het
kantoor in IJmuiden. Voor de volledigheid, luidde de verklaring. Radio Holland is sinds mei 2006 onderdeel van technisch
dienstverlener Imtech N.V. en maakt de laatste jaren een constante groei door. Op dit moment heeft de Radio Holland
(RH) Group 61 vestigingen wereldwijd, gevestigd langs alle belangrijke scheepvaartroutes. Ook de omzet van de Group
steeg in een paar jaar tijd opvallend. Alle reden om eens te praten en na te trekken hoe bepalend de offshore industrie is
voor het meer dan 90 jaar oude Radio Holland Netherlands, de grootste vestiging binnen de totale RH Group.

De Radio Holland Group is opgericht in 1916
als product- en leverancieronafhankelijke
maritieme specialist internationaal actief in
met name satelliet- en radiocommunicatie,
automatisering, observatie- en navigatiesystemen. Andere activiteiten zijn veiligheidsvoorzieningen aan boord van schepen
en offshore-installaties, on-board IT
netwerken en ‘airtime’ voor satellietcommunicatie. Daarnaast heeft het bedrijf
een uitstekende positie in de service en
after sales markt via haar wereldwijde
servicenetwerk. Annet Boers: “Die service
is net zo belangrijk als het uitleveren van
apparatuur. Wij hebben hiertoe een
Managed Services Agreement (MSA)
ontwikkeld. Bij het aangaan van een
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dergelijke overeenkomst zorgt RH ervoor
dat de NAV/COM apparatuur aan boord
te allen tijde operationeel blijft. Rederijen
willen overal ter wereld kunnen rekenen
op de support van Radio Holland. Er is
geen bedrijf in de wereld dat zo’n breed
netwerk heeft. Dit is echt uniek. Onze
specialisten zijn altijd binnen bereik. Wij
leveren, integreren en installeren, en zorgen
voor een stukje engineering. Wij zijn geen
fabrikant, maar vertegenwoordigen wel
diverse merken. En waar de klant wil
dat er apparatuur aan elkaar geknoopt
wordt, doen wij dat. Bij ons draait het om
pasklare oplossingen. En dat geldt uiteraard ook voor de offshore-sector op het
Continentale Plat of elders in de wereld.”
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Ervaring
“Vanaf het begin van de zeventiger jaren
is Radio Holland reeds betrokken bij de
offshore industrie op het NCP. Zeg maar
vanaf de komst van het eerste booreiland,”
vertelt Gerard Gerbracht, Area Sales
Manager. Van de 168 productieplatforms
die momenteel op het NCP actief zijn,
is nagenoeg elk platform vanaf de
nieuwbouwfase klant bij Radio Holland.
“Alleen in de beginperiode zijn een paar
platforms door een ander voorzien van
communicatie-apparatuur. Verder is het
altijd Radio Holland geweest. Ook als je
kijkt naar de suppliers die op het NCP
actief zijn en de heli’s die er vliegen. RH
plaatst op platforms apparatuur om met
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heli’s te communiceren en apparatuur
waarop heli’s kunnen navigeren. Er kan
gezegd worden dat alle platforms op het
NCP bij ons in onderhoud zijn. Een aantal
zelfs als retrofit omdat ze al wat ouder
zijn.” Collega Dick Hogeweg, Manager
Special Projects, vult aan: “LAN Internet,
satelliet tv, alles leggen we aan. In elke
hut, afhankelijk of de operator dat wenst.
Momenteel zijn we bezig met een
offshore nieuwbouwproject waarbij we
onder meer 135 IPTV aansluitingen plus
523 netwerk aansluitingen moeten
verzorgen. Internet Protocol TeleVision is
een verzamelnaam voor diensten en
toepassingen die televisie kijken over het
Internet Protocol mogelijk maken.
Behalve IPTV wordt over het netwerk
VOIP (Voice Over IP) gepleegd. We maken
voor het netwerk gebruik van een glasvezel
infrastructuur. Het gaat hier om de HLV
5000 van Seaway Heavy Lifting. Als hoofdcontractor verzorgen wij de complete
automatisering, breedband satelliet
communicatie, ICT-netwerk, autopiloot,
alarm, monitoring & control, alsmede
diverse andere moderne elektronische
oplossingen. Tevens wordt een door Imtech
ontworpen UniMacs 3500 geïntegreerde
brug geleverd.”
Via haar moedermaatschappij is Radio
Holland momenteel ook betrokken bij de
bouw van het Noorse kraanschip Borealis.
Deze opdracht komt van de Sembawang
Shipyard in Singapore. Samen met
Imtech Marine & Offshore verzorgt Radio
Holland middels haar Singapore vestiging
de inbouw en inbedrijfstelling van de brug
apparatuur bestaande uit navigatie- en
communicatie apparatuur. Imtech verzorgt
de energieopwekking, energiedistributie,
de milieuvriendelijke (diesel)elektrische
voortstuwing, de laagspanningssystemen
en het vessel management systeem
inclusief DP aan boord van het unieke
hightech kraanschip. Gerard Gerbracht:
“Overigens is onze Singapore vestiging
ook samen met Imtech Marine & Offshore
betrokken bij de installatie van navigatie
en communicatie-apparatuur aan boord
van de kraanschepen Jascon 18 en
Jascon 35 van de Sea Trucks Group.”
Service
Traditioneel siert bescheidenheid de
mensen van Radio Holland, toch beseffen
zij zich terdege dat het bedrijf een heel
sterke positie inneemt. Zeker binnen de
nationale offshore industrie. “Wij hebben
het vertrouwen van de industrie, maar
dat vertrouwen en de daarmee samenhangende reputatie hebben we door
de jaren heen wel zelf opgebouwd,” legt
Account Manager André Pietjou uit.
“Toegegeven: op het NCP is sprake van

een monopolie positie. Toch zijn we hier
niet de enige speler. En wereldwijd hebben
we zeker te maken met een sterke
concurrentie. Relaties weten dat we topkwaliteit leveren en doorlopend werken
aan het optimaliseren ervan. Daarom ook
is prijs niet altijd doorslaggevend. Een
duurzame relatie wel. En laten we eerlijk
zijn: als wij zouden verslappen en dus
niet meer die kwaliteit leveren die onze
klanten gewend zijn, dan zouden we
allang marktaandeel hebben verloren.
Vandaar dat wij er alles aan doen om
het vertrouwen niet te beschamen.”

“Bij het aangaan van
een Managed Services
Agreement zorgen wij
ervoor dat de NAV/COM
apparatuur aan boord te
allen tijde operationeel
blijft, overal ter wereld”
Annet Boers, Senior Communications Manager

Dick Hogeweg vult aan: “Wij leveren en
installeren alle in de Mijnwet omschreven
communicatiemiddelen. Als wij onze
producten alleen maar zouden leveren
tegen een fraaie prijs en daarbij zeggen
dat de klant voor service niet bij ons
moet zijn, dan werkt dat niet. We zijn
juist sterk geworden omdat we niet alleen
verkopen en plaatsen, maar ook alle
service verlenen. Wij weten wat er aan
boord staat, wij weten hoe de producten
in elkaar zitten, wij weten wat er op andere
platformen staat voor de onderlinge
communicatie en, heel belangrijk, wij
kennen de regelgeving. De offshore
industrie verwacht van ons een helder en
eerlijk antwoord op al hun vragen. Met
daaraan gekoppeld een professioneel
advies. Wintershall, NAM, Chevron, Total,
Shell, Venture, TAQA, Petro Canada.
Onze engineers komen al zo lang bij
deze operators dat ze bijna als eigen
medewerkers worden beschouwd. Ook
engineering bureaus vragen ons hen te
helpen gegeven het feit dat communicatiesystemen niet tot hun specialiteit behoren.
Zo hebben wij bijvoorbeeld een aantal jaren
geleden op verzoek van ABB en Heerema

diverse navigatie- en communicatiesystemen aangesloten en operationeel
gemaakt op een bij Heerema gebouwd
Tension Leg Platform dat momenteel
in Angolese wateren verblijft.”
Innovatie
Hogeweg vervolgt: “De offshore markt is
momenteel sterk in beweging. Zeker nu er
heel veel druk op de ketel staat vanwege
de wereldwijd toenemende speurtocht
naar olie en gas. Onze klanten verwachten
van Radio Holland dat wij doorlopend
met hen meedenken op allerlei gebied
en uiteraard specifiek op het gebied van
communicatietechnieken. Van ons wordt
verwacht dat wij de nieuwste technieken
toepassen. Zo zijn wij op dit moment
bezig met het introduceren van WiFi hot
spots op zee. Wij willen rondom een
hoofdplatform een WiFiveld creëren
waarvan men op de satellieten gebruik
kan gaan maken. Deze techniek is bij
onze eigen R&D afdeling in ontwikkeling.
Wel betrekken we de materialen van
derden, maar die zijn hoofdzakelijk geënt
op landgebruik. Die implementeren we
straks op zee.” Een ander voorbeeld van
de innovatieve houding van de RH Group
is de implementatie van GSM telefonie
aan boord van grote stalen schepen zoals
bijvoorbeeld een kraanschip. Met een
kleine 3/400 man aan boord, die straks
op zee allemaal gewoon gebruik kunnen
maken van hun eigen GSM telefoon.
Ook radarinstallaties ter bescherming van
productieplatforms vinden steeds meer
hun weg op het NCP. André Pietjou zegt
hierover: “Operators willen hun platformen
beschermen tegen mogelijke aanvaringen
door vaartuigen. In samenwerking met
verschillende partijen hebben wij daartoe
een Vessel Tracking System (VTS) ontwikkeld, een soort bewakingssysteem.
Het VTS wordt reeds door diverse operators
op de Noordzee gebruikt. Wij installeren
de radar en AIS installatie, waardoor op
een monitor in de CCR (Central Control
Room), alsmede op kantoor aan de wal,
een radarplaatje verschijnt en een
elektronische zeekaart. Hiermee kan de
omgeving van het platform en de daarbij
behorende satellieten in de gaten worden
gehouden en worden bewaakt. Het
systeem is gekoppeld aan alarmen. Op
het moment dat een echo een bepaald
benaderingspunt tot een platform heeft
bereikt, wordt een alarm gegenereerd. In
eerste instantie wordt het desbetreffende
schip via de marifoon erop geattendeerd
dat hij te dicht bij een platform komt en
dat hij moet uitwijken. Blijft het schip om
wat voor reden dan ook doorvaren, dan
wordt overgegaan tot een generaal alarm
of zelfs ontruiming van het platform.”
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Artist impression van Noors kraanschip Borealis.

Een nieuwe ontwikkeling is ook het
crew finder systeem met PLB apparatuur
(Personal Locator Beacon) voor het
opsporen van bemanningsleden die door
wat voor oorzaak ook in het water zijn
geraakt. Dick Hogeweg vertelt hierover:
“Op dit vlak heeft Radio Holland onlangs
nog voor 21 platformen van Total E&P
Nederland gemodificeerde crew finders
geleverd. Geheel afgestemd op de wensen
van de operator. Alle crew finders moesten
geïntegreerd worden op het geautomatiseerde controlesysteem van Total. Op het
moment dat één van hun medewerkers
aan boord van een platform naar buiten
gaat voor werkzaamheden, dan draagt
hij een PLB. Slaat hij overboord dan gaat
er in de controlekamer een signaal
over en wordt de info gelijk naar het
hoofdkantoor in Den Haag doorgestuurd.
Ze kunnen daar dan precies zien bij welk
platform een man overboord is.”
Orderportefeuille
De RH Group kan terugkijken op een
aantal drukke jaren dankzij belangrijke
opdrachten uit de offshore industrie en
ook voor de komende jaren ziet de orderportefeuille er nog goed gevuld uit. Twee
jaar geleden resulteerde de synergie tussen
Imtech en Radio Holland in het leveren en
installeren van de totale telecommunicatie
aan boord van de FPSO Aoka Mizu.
Imtech had de opdracht gekregen om
ter waarde van 20 miljoen euro een
belangrijk deel van de technologie aan
boord van de FPSO te verzorgen. De
opdracht kwam van Bluewater, dat op
haar beurt van Nexen Petroleum, een
oliemaatschappij uit Canada, de opdracht
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Op de De HLV 5000 komen onder meer 135 IPTV aansluitingen.

had gekregen de Aoka Mizu om te bouwen
tot een geavanceerd FPSO-vaartuig.
André Pietjou vervolgt: “Ook hebben
we in opdracht van Chevron de complete
communicatie-uitrusting geleverd voor
de door de Heerema Fabricage Group
gebouwde A12 topsidemodule. Inclusief
een entertainmentsysteem in de vorm
van satelliet tv antennes en 45 inch
flatscreens aan de muur van een groot
aantal hutten. Met een dolby surround
home theaterset erbij. Via een abonnement
bij Canal Digitaal kan men naar allerlei
films kijken. Zwaartepunt van deze
opdracht lag met 220 aansluitingen bij
de omroepinstallatie.”
In 2007 sloot Radio Holland eveneens
een contract af met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Manager Special
Projects Dick Hogeweg: “Het betrof hier
het zogeheten Helicom project. Teneinde
blinde communicatie vlekken boven zee
en binnen het Europese luchtruim te
voorkomen werd op diverse platforms
door HITT geleverde luchtvaartcommunicatie apparatuur geplaatst. De spraak en
data worden via platforms met een reeds
bestaande straalzender (micro wave)
getransporteerd en komen uiteindelijk
aan de wal terecht bij Air Traffic
Controllers in Nederland. Met andere
woorden: de zendontvangers staan
offshore en de operators zitten aan de
wal. De reikwijdte van de communicatie
tussen operator en vliegtuigen wordt zo
enorm vergroot. Als vervolg op dit project
zijn we eerder dit jaar in onderaanneming
gestart met het WAM/ADSB project –
Automatic Dependent Surveillance
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Broadcast. Bestemd voor in totaal 15
platformen. Bij het project zijn betrokken
de operators NAM, Total, Wintershall,
Gaz de France, Venture en TAQA. Op alle
15 platformen verzorgen we de installatie
van de antennes, de bekabeling, de
zenders en ontvangers alsmede de
inbedrijfstelling van het geheel. Dit radionetwerk stelt de LVNL straks in staat de
luchtverkeerroutes in dit drukst bevlogen
deel van het Noordzee-luchtruim te optimaliseren en piloten veel nauwkeuriger
dan nu te informeren waar ze zich met
hun vliegtuig of helikopter bevinden en
over het overige vliegverkeer in hun buurt.
Nieuw aan de toepassing van de techniek
boven de Noordzee is vooral de schaal
waarop dat gebeurt.”
André Pietjou: “Op het gebied van retrofit
hebben we de opdracht gekregen om
aan boord van het platform L7Q van
Total E&P Nederland een compleet nieuwe
radiokamer in te richten. Feitelijk is deze
opdracht het gevolg van nieuwe regelgeving. Wat er nu staat is dusdanig
verouderd dat het niet meer voldoet aan
de eisen van deze tijd.”
‘Vers van de pers’ is het nieuws dat
Radio Holland onlangs de opdracht heeft
gekregen van Gaz de France voor de
levering en installatie van alle verplichte
communicatiemiddelen voor het nieuw
te bouwen E17A platform. Daarnaast zal
het platform ook voorzien worden van
een entertainment systeem zodat de
bemanning in de recreatiezalen en de
hutten tv kan kijken alsmede dvd’s.
Hetzelfde geldt voor het E18 platform
van Wintershall. Ook deze opdracht
heeft de RH Group reeds op zak.

O N S T R E AM

NEW PRESIDENT

POTENTIEEL AAN OPSLAGCAPACITEIT

The Board of Directors of Heerema
Fabrication Group recently announced
that Stan Bogiel has been appointed
President of HFG Engineering as per
9 September 2008. Stan Bogiel brings
more than 31 years of experience in
the oil and gas industry of which 21
years within Aker. During this period
he held various leadership positions,
at both Corporate and Division levels.
His latest position within Aker was
Sr. Vice President for Aker Strategic
Operations and subsequently member
of the Board of Directors.

De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) heeft in
overleg met diverse overheidspartijen onderzoek uit laten voeren naar het potentieel
aan opslagcapaciteit voor CO2 in lege gasvelden op het NCPl. De resultaten van dit
onderzoek, uitgevoerd door TNO en DHV, zijn nu bekend. Hieruit blijkt dat ca. 35%
van alle gasvelden op het NCP geschikt lijken voor de opslag van CO2. Het doel
van het onderzoek was het in kaart brengen van de geschiktheid en capaciteit van
bestaande gasvelden en infrastructuur (pijpleidingen en platforms) voor CO2-opslag.
Daarbij is ook gekeken naar de snelheid waarmee CO2 in bestaande velden
geïnjecteerd kan worden, de manier waarop vraag en aanbod op elkaar aansluiten,
de randvoorwaarden voor CO2-transport en mogelijke ‘showstoppers’. In de studie
is uitgegaan van een opslag van 20 mton CO2 per jaar. Uit eerder onderzoek is
gebleken dat een groot deel van de gasreservoirs op het Nederlands Continentaal
Plat vanuit technisch oogpunt en veiligheidsperspectief geschikt is voor CO2-opslag.
Echter, gelet op de grootte van het reservoir en de haalbare injectiesnelheid, lijkt
effectief ca. 35% (ca. 55 gasvelden), geschikt voor CO2-opslag. Deze velden hebben
een gezamenlijke opslagcapaciteit van ruim 900 mton. De overige velden zullen
waarschijnlijk te duur zijn om ingezet te worden voor CO2-opslag, omdat ze te
klein zijn (30%) of nu al zijn ingesloten (ruim 10%). Aangezien productieplatforms
aangesloten op uitgeproduceerde gasvelden in sommige gevallen zullen worden
ontmanteld voordat er sprake kan zijn van CO2-opslag, zal de uiteindelijk beschikbare
capaciteit naar verwachting lager uitvallen dan verondersteld.

GAS UIT F3-FA
Venture Production heeft te kennen
gegeven om het gasveld F3-FA in
2011 in productie te brengen. Het
veld ligt 25 kilometer ten noordoosten
van het bestaande F3-FB gasproductieplatform. Plan is het veld met een
horizontale put in productie te brengen.
Bekeken wordt of het geproduceerde
gas en condensaat op een bestaand
platform kan worden behandeld of
dat een mobiel platform in het veld
moet worden geïnstalleerd.

US$ 84M CONTRACT
FOR DOCKWISE
Following the letter of intent announced
in June 2008, Dockwise announced
that through its subsidiary Dockwise
Shipping, it has been contracted by
Vyborg Shipyard to transport two
topside structures from Korea to the
Barents Sea and to install the units
on semi-submersible hulls, using the
float-over technique. Dockwise will
receive USD 84m over the three year
contract, with the revenue contributing
immediately to fourth quarter 2008
cashflows.
Vyborg Shipyard was commissioned
by Gazflot (the operating arm of
Gazprom) to construct two platforms
designed for operation in the arctic
conditions of the giant new Shtokman
field, 600km offshore Murmansk.
The first topside structure is scheduled
to be loaded end April 2010 for
installation between July and August
2010; the second at end October 2010
for installation around February 2011.

Omdat het plaatsen van nieuwe platforms en het boren van putten enkel voor
CO2-opslag vanuit technisch oogpunt gezien gecompliceerd en kostbaar is, gaat
de voorkeur uit naar het opnieuw benutten van bestaande platforms en putten. Het
hergebruik van bestaande gastransportleidingen ligt lastiger, omdat de ontwerpdruk
van deze leidingen vaak lager ligt dan vanuit technisch oogpunt optimaal zou zijn
voor CO2-opslag. Daarnaast komen hoofdleidingen pas beschikbaar op het moment
dat het laatste reservoir dat op deze leiding is aangesloten, is uitgeproduceerd.
Hierdoor sluiten vraag en aanbod van opslagcapaciteit niet altijd op elkaar aan in
de tijd. De verwachting is dat tot 2020 uitsluitend pilot- en demonstratieprojecten
uitgevoerd zullen worden. Voor 2020 zal er geen sprake zijn van CO2-opslag op
grote schaal op het Nederlands Continentaal Plat. Een van de redenen hiervoor is
dat de techniek van CO2- afvang nog in de kinderschoenen staat. Inmiddels wordt
op nationaal en Europees niveau gewerkt aan een passend juridisch kader voor
CO2-opslag. NOGEPA beraadt zich op dit moment over de invulling van de
volgende fase van deze studie. Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan
het kostenaspect van verschillende transport- en opslagscenario’s. De resultaten
van deze tweede fase worden eind dit jaar verwacht.

HERONTWIKKELING SCHOONEBEEK
De voorbereidingen voor de oliewinning in Schoonebeek zijn in volle gang. Om
ervoor te zorgen dat in 2010 de eerste olie gewonnen kan worden, moet er nu nog
veel werk verzet worden. Het consortium SRT (Schoonebeek Redevelopment Team)
is met vele specialisten bezig met het detailontwerp van de diverse productielocaties.
Ook zijn de voorbereidingen op het NAM–terrein in volle gang. Dit najaar wordt
gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van de locaties.
Samen met omwonenden is tijdens een informatiebijeenkomst de beslissing genomen
om de hogere elementen van de installaties grijs of van en geborsteld aluminium te
maken. De bovengrondse leidingen en putlocaties zullen ‘NAM-groen’ worden. Op
deze manier passen de locaties het beste in het landschap. Begin 2009 zal gestart
worden met de boorwerkzaamheden. In twee jaar tijd worden 73 putten op 18
locaties gebouwd. Afhankelijk van de diepte van de boring wordt twee tot drie
maanden op een locatie gewerkt. Hiervoor wordt in het begin een Duitse boorinstallatie
gebruikt. In mei 2009 wordt een nieuwe boortoren gebouwd, die speciaal gemaakt
wordt om het werk in Schoonebeek te doen.
Met het opnieuw in productie brengen van het Schoonebeek-olieveld komt er de
komende 25 jaar nog 100 à 120 miljoen vaten olie beschikbaar. Hiermee verdubbelt
de totale Nederlandse aardoliereserve.
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IRO NIEUWS

Kroonprins Haakon
bezoekt IRO paviljoen
Offshore Northern Seas 2008 in Stavanger (26-29 augustus) is
wederom succesvol verlopen. Opnieuw is het bezoekersrecord
verbroken. In het Nederlandse paviljoen waren in totaal 31
bedrijven vertegenwoordigd, waarvan 26 bedrijven met een eigen
stand. Op de openingsdag heeft Z.K.H. Kroonprins Haakon
van Noorwegen een bezoek gebracht aan het Nederlandse
Paviljoen. Hans de Boer, directeur IRO, heeft hem samen met
de Ambassadeur van de Nederlandse Ambassade, de heer
R. van Roeden in Oslo ontvangen.
Voor het eerst is er een Happy Hour georganiseerd door IRO en
de Nederlandse Ambassade in Oslo. De Nederlandse bedrijven
hadden de mogelijkheid hier hun relaties voor uit te nodigen.
Het Happy Hour is ontzettend goed bezocht, en de reacties
waren zeer positief.

Prof. Willemse
opent tentoonstelling
Op vrijdag 17 oktober is de
tentoonstelling ‘Olie, gas en…
baggeren: steenstorten voor de
olie- en gasindustrie’ officieel
geopend door prof. ir. C.A. Willemse, hoogleraar
offshore techniek aan de TU in Delft. De tentoonstelling, die in
samenwerking met Boskalis, Van Oord, Jan de Nul en Tideway
tot stand is gekomen, loopt tot en met 28 maart 2009 in het
Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht.
Het is allang duidelijk dat de olie-, gas- en baggerindustrie
een interessante overlap vertonen en elkaar ondersteunen op
verschillende gebieden. Met name in de offshore wereld komen
zij elkaar regelmatig tegen. In deze unieke tentoonstelling wordt
aan de hand van foto’s, films, 3D animaties en modellen van
baggerschepen in kaart gebracht hoe beide industrieën in elkaar
verweven zijn. Binnenkort ontvangen IRO leden bericht over hoe
zij met hun gezin de tentoonstelling gratis kunnen bezoeken.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.baggermuseum.nl of www.iro.nl.

Aanstelling Technology
Consultant

IRO KALENDER 2008

IRO KALENDER 2008
17 OKT - 28 MRT ’09

TENTOONSTELLING OLIE,
GAS EN BAGGEREN
SLIEDRECHT

23 OKTOBER

LEDENBIJEENKOMST I.S.M. CEDA
SLIEDRECHT

18 NOVEMBER

ALGEMENE LEDENVERGADERING
ZWIJNDRECHT

26 NOVEMBER

LEDENBIJEENKOMST I.S.M. GVN
GENEMUIDEN

27 NOVEMBER

OFFSHORE ENERGY 2008
DEN HELDER

32

OFFSHORE VISIE - SEPTEMBER / OKTOBER 2008

Gaarne stel ik mij aan u voor. Ik ben Menno van der Ploeg, en
ben per september 2008 door IRO aangesteld als Technology
Consultant inzake het Maritiem Innovatie Platform (MIP). Het
doel van deze functie is het bekend maken en promoten van de
subsidies welke middels het MIP beschikbaar zijn gemaakt voor
de maritieme industrie, in het bijzonder de olie- en gasindustrie.
Verder biedt de consultant indien gewenst assistentie bij het
aanvragen van betreffende subsidies.
Het programma voorziet in subsidies ten bate van industrieel
onderzoek, pre-concurrentiële ontwikkeling, haalbaarheidsstudies
en kennisoverdracht. Daar er voorzien wordt dat in de komende
decennia de activiteiten in de traditionele olie- en gaswinning
zullen afnemen, zijn er twee speerpunten gedefinieerd, innovaties
m.b.t. LNG productie & transport, en olie- & gaswinning onder
extreme omstandigheden waarin men kan denken aan winning
vanuit zeer diep water of winning in de Poolgebieden.
Ik ben tijdens en vanaf mijn opleiding betrokken geweest bij
de olie- & gaswinning, zowel technisch operationeel als op
management niveau, in boring, productie, onderhoud,
machinebouw en dienstverlening. Naast de functie als consultant
ben ik actief als voorzitter van de IPSG, de IRO Personnel Services
Group, de consultant functie is hiermee uitstekend te combineren. Ik hoop vanuit mijn
nieuwe functie bij te dragen aan een vernieuwing in de olie- en gasindustrie, en
hoop u in de toekomst te ontmoeten. Ik
sta hierbij altijd open voor advies en suggesties welke invulling van het subsidieprogramma tot een succes kunnen maken.
U kunt mij bereiken op mvdploeg@iro.nl.

IRO NIEUWS

Regiobijeenkomst goed bezocht

BEURSGENOTEERD

Op donderdag 11 september heeft bij NMA Oil & Gas in Broek
op Langedijk een regiobijeenkomst plaatsgevonden. Naast IRO
leden waren ook relaties in de regio Noord-Holland uitgenodigd.
Ruim 70 deelnemers woonden de bijeenkomst bij. De dag stond
in het teken van de structurele samenwerking die NMA en GEA
Westfalia Separator Nederland zijn aangegaan betreffende het
maken van apparatuur die wordt gebruikt bij het managen van
mudstromen. Thomas Perschke van GEA Westfalia Separator
Mineraloil Systems GmbH - Duitsland gaf een presentatie over
‘Crude Oil Dehydration’ en John Ditria van eProcess Technologies
uit Australia sprak over ‘Hydrocyclone Technology’.

ADIPEC 2008

Aansluitend was er de gelegenheid een aantal producten van
NMA/GEA Westfalia te bekijken dat stond opgesteld in de hal.
Op het buitenterrein was voor vermaak een rodeostier opgesteld,
iedereen werd uitgenodigd een rondje te wagen. Helaas was er
slechts een handjevol mensen heldhaftig genoeg om ‘Herman’
te bedwingen. Met een record van 32 seconden mocht Misha
Uhlen van Slavenburg & Huyser Airfreight zich de gelukkige
winnaar noemen van een grote fles champagne.

IRO organiseert, in samenwerking met de EVD, een Holland
paviljoen op deze sterk groeiende beurs. Aanmelden 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. Op dit moment kan er nog geen definitieve
deelnemerslijst bekend gemaakt worden. Zodra wij meer
informatie hebben stellen wij u op de hoogte hiervan.

OFFSHORE EUROPE 2009
De inschrijving voor het Holland Paviljoen tijdens OE is
gestart. Er is een mailing per post verstuurd, de inschrijfformulieren staan ook op www.iro.nl.

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.
Bij vragen tijdens beurzen kunt u ook contact opnemen
via telefoonnummer 06 457 098 02.

VOORLOPIG EXPORTPROGRAMMA ‘08/’09
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

MACAÉ, BRAZILIË

Deze pagina’s bevatten nieuws van IRO, Branchevereniging voor de
Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie en haar leden.

Adres
Postadres

: Engelandlaan 330
2711 DZ Zoetermeer
: Postbus 7261
2701 AG Zoetermeer

Telefoon
Fax
E-mail
Website

: 079 34 11 981
: 079 34 19 764
: info@iro.nl
: www.iro.nl

BRASIL OFFSHORE

23-26 JUNI

MIOGE
MOSKOU, RUSLAND

8-11 SEPTEMBER

OFFSHORE EUROPE
ABERDEEN, SCHOTLAND
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BUYERS GUIDE
BARYTE-BENTONITE- OIL
WELL CEMENTS - FULL
RANGE OF MUDPRODUCTS

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.

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

ELECTROTECHNIEK

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

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

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

TE HUUR: 4000 m2 verhard bedrijfsterrein.
Gelegen aan de Kotterkade in IJmuiden, geheel van stelconplaten voorzien verhard terrein van 55m x 75m.
Het omheinde terrein is vanaf het water te bereiken. Krachtstroomfaciliteiten zijn aanwezig.

Voor nadere informatie:
0255 563131
Dhr. A. of R. Ouwehand.
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SOCIAL DRINK | FREE ENTRANCE | FREE PARKING

TRADE FAIR & SEMINAR

OFFSHORE | OIL & GAS | MARITIME SERVICES | EQUIPMENT | WIND ENERGY | PETROCHEMICAL | CAREER

The Offshore Business Event

27 N O V E M B E R 2008
11.00 - 18.00 HRS, OUDE RIJKSWERF WILLEMSOORD, DEN HELDER, THE NETHERLANDS

Exhibitio
ition Spa
pace STIL
TILL AVAILABLE
ABLE
For more information, the seminar programme and pre registration, please visit:

www.offshore-energy2008.nl
in association with

supported by

