YEARS
nr. 5 - 2013 - JAARGANG 30

V a k b l a d v o o r d e u p s t r e a m o l i e - , G AS - , DUUR Z AME - , p e t r o c h e m i s c h e - e n b a gg e r i n d u s t r i e

YEARS

YEARS

Een specialisme van Bluestream is als subcontractor fungeren bij ontmantelingsprojecten. Met HMC
is een langlopend contract gesloten voor de inzet van rope acces specialisten bij ontmantelingswerk.
Bluestream assisteert met het lossnijden van modules en het weghalen van flares.
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De wereldwijde recessie lijkt geen enkele invloed te
hebben op de investeringen die Helderse rederijen
doen om hun vloot offshore supportschepen verder
uit te breiden. De vloot van de Southern North Sea
(SNS) Pool neemt steeds grotere vormen aan en in
de olie- en gassector werkzame bedrijven slaan
hun vleugels verder uit.

Ruud Zoon is managing director van GDF SUEZ E&P
Nederland, één van de grootste offshore operators
in ons land. Het bedrijf heeft momenteel een investeringsprogramma lopen van een half miljard en er
zijn de afgelopen twee jaar maar liefst drie platforms
tegelijk gebouwd en geïnstalleerd. Een interview.

TRILTECHNIEK

JAAP BOND

PAGINA 26

PAGINA 48

De Dieseko Group uit Sliedrecht levert als Nederlands
bedrijf internationaal een belangrijke bijdrage aan
het aanzienlijk sneller en vooral ook schoner plaatsen
van offshore fundaties. Het bedrijf is met een aantal
slimme noviteiten wereldwijd trendsetter geworden
en het leek Offshore Visie daarom hoog tijd eens te
gaan praten met directeur Jan van Es.

Gedeputeerde Jaap Bond (CDA). Er zullen maar weinig
ondernemers in de provincie Noord-Holland zijn
die de van oorsprong Volendammer niet kennen?
Han Heilig sprak hem in het Provinciehuis te Haarlem.
Bond gelooft in de kracht van het samenwerken en
gelooft juist daarom in een trefzekere toekomst voor
de zeehavens IJmuiden en Den Helder.
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DEN HELDER
Steeds meer investeringen in nieuwe schepen

Helderse offshorevloot
groeit en bloeit

De nieuwe duikondersteuningsvaartuigen VOS Sweet en VOS Shine opereren vanuit Den Helder.

De wereldwijde recessie lijkt geen
enkele invloed te hebben op de
investeringen die Helderse rederijen
doen om hun vloot offshore
supportschepen verder uit te breiden.
De vloot van de Southern North Sea
(SNS) Pool neemt steeds grotere
vormen aan en in de olie- en
gassector werkzame bedrijven slaan
hun vleugels verder uit. Verder zijn
op Den Helder Airport zowel de
helikopteroperators als de door
hen te vervoeren offshorewerkers
in aantal toegenomen.
Foto's: PAS Publicaties
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Rederij Vroon Offshore Services gaat in
navolging van 2012 en 2013 ook de
komende jaren onverminderd door met
de nieuwbouw van schepen. Ten tijde
van het schrijven van dit artikel telde de
vloot 103 offshoreschepen en liep er
een nieuwbouwprogramma voor 26
vaartuigen. Nieuwe schepen in de
vloot waren tot nu toe dit jaar de
duikondersteuningsvaartuigen
VOS Sweet en VOS Shine, de
bevoorraders VOS Prudence en VOS
Purpose en het emergency response
and rescue vessel (ERVV) VOS Fabulous.
Op stapel staan nog de duikondersteuningsvaartuigen VOS Sugar en VOS
Star die in 2015 de vloot komen
versterken, tien nieuwe bevoorraders,
waarvan vier met een X-bow, en negen
ERVV’s, waarvan er een aantal ook als
field support vessels kan worden ingezet.
De VOS Shine en VOS Sweet hebben
sinds hun oplevering eerder dit jaar in
charter van diverse bedrijven vanuit
Den Helder geopereerd, maar de nog
op te leveren ERVV’s zullen straks
vanuit Aberdeen worden berederd. Alle
voornoemde nieuwbouwschepen zijn
of worden op Chinese werven gebouwd.

Verder laat VOS-dochter MPI Workboats,
vanuit Engeland actief in de
windenergiesector offshore, bij South
Boats op het eiland Wight nog eens vier
snelle zogeheten windfarm service
vessels bouwen. Dit zijn aluminium
catamarans die worden voortgestuwd
door waterjets, waarmee onderhoudspersoneel naar windparken wordt
overgebracht. Tevens besloot de rederij
onlangs om tijdens een werfbeurt de
vertrouwde naam van de Base Express
te veranderen in VOS Base.
Andere rederijen
GloMar Shipmanagement verraste begin
dit jaar de sector met de bekendmaking
dat de rederij in het Poolse Gdynia een
multipurpose offshore support vessel op
stapel heeft gezet dat als accommodatievaartuig in de windenergiesector dienst
moet gaan doen. Dit 57 meter lange
vaartuig wordt Glomar Wave gedoopt
en de oplevering vindt plaats in februari
2014. Het schip biedt accommodatie
aan 18 bemanningsleden en 40
offshorewerkers. Verder is de GloMarvloot afgelopen april uitgebreid met de
in Polen tot safety/standbyvaartuig

DEN HELDER

omgebouwde Glomar Baltic. En in
mei heeft de rederij haar gerenoveerde
en tevens uitgebreide kantoor aan
Het Nieuwe Diep officieel in gebruik
genomen. Naast GloMar Shipmanagement,
zijn hierin ook de bedrijven GloMar Diving
en GloMar Offshore Wind Support gevestigd.
In maart van dit jaar maakte SeaMar
Subsea Support de plannen bekend voor
de bouw van een multifunctioneel
offshoresupportvaartuig bij Scheepswerf
De Hoop in Foxhol. Een 65 meter lange
dieselelektrisch aangedreven schip dat
op 15 juni 2014 opgeleverd zal worden.
In april werd bekend dat SeaMar met
DeepOcean een vijfjarig contract had
gesloten voor het charteren van het schip
dat na oplevering onder de naam Deep
Helder in de vaart wordt gebracht.
Acta Marine heeft op haar beurt ook
fors geïnvesteerd in haar vloot van
werkschepen. Deze vloot is uitgebreid
met maar liefst vier multifunctionele
sleepboten van het type Damen
Shoalbuster. Zo zijn van Damen Marine
Services de DMS Eagle, DMS Globe en
DMS Dunnock overgenomen. De eerste
twee zijn van het type Shoalbuster 2609
en de derde van het type Shoalbuster
3009. De schepen zijn herdoopt in
Coastal Ranger, Coastal Rambler en
Coastal Victory. Verder heeft Acta Marine
bij Damen nog een nieuwe Shoalbuster
van het type 3209 laten bouwen. Dit in
Coastal Voyager gedoopte werkschip
is afgelopen februari de vloot komen
versterken. Het is een zusterschip van de
Coastal Vanguard die in 2010 voor deze

rederij is de vaart gekomen. Acta Marine
is overigens heel succesvol met de inzet
van deze Shoalbusters. De Coastal
Ranger en Coastal Rambler zijn in het
Midden-Oosten aan het werk, de Coastal
Victory in de wateren van Zuid-Korea en
Japan, de Coastal Voyager in de Kaspische
Zee en de Coastal Vanguard voor de
Britse westkust. De slepers worden
offshore bij zowel bagger-, olie&gasals windenergieprojecten ingezet.
Verder heeft de Helderse rederij de
bevoorraders Sara Maatje IX en Sara
Maatje XII laten verlengen en ze
vervolgens herdoopt in respectievelijk
Coastal Legend en Coastal Liberty. Beide
vaartuigen zijn momenteel voor RWE-Dea
bij het Mittelplate project in de Duitse
Waddenzee ingezet. En eind september
heeft Acta Marine bekend gemaakt dat
zij een multifunctioneel werkschip laat
bouwen bij Maritiem Cluster Friesland.
Dit schip wordt begin 2014 opgeleverd
en gaat Coastal Chariot heten.

Peterson gemanagede Southern North
Sea (SNS) Pool schommelt dit jaar tussen
de vijftien en achttien schepen. Nieuwe
chartercontracten zijn gesloten voor de
VOS Prominence, VOS Producer, Far
Splendour, Highland Citadel en Island
Endeavour. Met de komst van de twee
VOS-bevoorraders is het aantal schepen
van deze Helderse rederij in de SNS Pool
op vijf gekomen. Onder contract stonden
al de VOS Power, Pool Express en Base
Express (thans VOS Base). De lopende
contracten voor de Pool Express en Dina
Merkur werden in maart met een jaar
verlengd. De Dina Merkur was één van
de eerste bevoorraders die mud mocht
laden bij de nieuwe plant van Cebo
Holland in Den Helder. De Rem Star, die
eveneens deel uitmaakt van de SNS Pool,
heeft in maart opnieuw een Ampelmann
Walk-to-Work (W2W) systeem aan boord
gekregen, zodat het vaartuig wederom
voor NAM/Shell als onderhoudsschip
kan worden ingezet.

Na de komst van de surveyvaartuigen
Ivéro en Kommandor heeft Tranship haar
allereerste surveyvaartuig, de Tridens 1,
na meer dan twintig jaar trouwe dienst
verkocht en overgedragen aan de
Maleisische onderneming Asian Geos.
Het schip is herdoopt in AG Surveyor.
Tranship staat aan de vooravond van een
nieuwbouwproject. Dit omvat de bouw
van een multifunctioneel inzetbaar
surveyvaartuig waarmee ook in diep
water kan worden geopereerd.

Voor een korte inzetperiode in de SNS
Pool heeft Peterson op de spotmarkt
diverse bevoorraders gecharterd. Dit zijn
onder andere de Olympic Princess, de
gloednieuwe World Diamond en World
Peridot, alsmede de Island Duke en de
Frigg Viking. De World Diamond is de
eerste van zes bevoorraders van het
type Damen PSV 3300 CD die op de werf
van Damen in het Roemeense Galati voor
de Noorse rederij World Wide Supply
worden gebouwd. De World Peridot is
de tweede van de serie. De bevoorraders
vallen op door hun felgele kleur en
hun bijzondere boegontwerp.

Bevoorradingspool
Het aantal bevoorraders in de door

Het safety/standbyvaartuig Glomar Baltic
is de jongste vlootaanwinst van GloMar
Shipmanagement.
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De gloednieuwe bevoorraders World Diamond en World Peridot vallen op door hun boegontwerp en felgele kleur.

Andere activiteiten
Nadat Damen Shipyards Den Helder
eerder dit jaar al een Fast Crew Supplier
(FCS) had afgebouwd, kon een aantal
maanden later worden begonnen aan
een nieuwe, soortgelijke opdracht.
Deze omvat de afbouw van in totaal
vier Damen Fast Crew Suppliers 2008.
Van deze schepen worden de casco’s
elders gebouwd.
Relatief nieuw in de offshore
dienstverlening is VDR Offshore
Services uit Anna Paulowna. Dit
metaalbedrijf verricht bijna dagelijks
las- en constructiewerk op offshoresupportvaartuigen die in de Helderse
haven liggen afgemeerd. Zo heeft dit
bedrijf bijvoorbeeld aan boord van de
Seamar Splendid onderdeks een grote
conversie uitgevoerd.
Duikbedrijf Bluestream Offshore had
ook voor dit jaar weer veel opdrachten in
portefeuille. Naast dat in opdracht van
diverse oliemaatschappijen met de
Seamar Splendid van SeaMar Shipping
en de VOS Shelter van Vroon Offshore
Services regulier inspectie-, reparatie- en
6
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onderhoudswerk moest worden verricht,
werden ook met de ingehuurde VOS
Shine en VOS Satisfaction diverse speciale
projecten uitgevoerd. Meer hierover in
een apart artikel in dit nummer.
Door het trainingsinstituut DHTC
is veel werk verzet om samen met
vertegenwoordigers van de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) van
het ministerie van Infrastructuur en
Milieu alle STCW’95 trainingen te
hercertificeren. En het heeft als derde
oefencentrum in Nederland het TÜV
Keurmerk voor Brandweertrainingscentra
weten te behalen. Verder is DHTC heel
succesvol met de inzet van een speciale
brandoefenhelikopter. Een natuurgetrouwe
kopie van een AW139 helikopter waarmee
personeel van en naar platformen wordt
vervoerd. Verder heeft DHTC zich ook
belangeloos ingezet om studenten die
deelnemen aan de MCN Minor Oil&Gas
vertrouwd te maken met zaken als het
gebruik van blusmiddelen en het kunnen
overleven op zee.
Booractiviteiten
Boorcontractor Swift Drilling, een

samenwerkingsverband van Fabricom
Oil, Gas & Power en de Van Es Group,
is al zo’n 2,5 jaar vanuit Den Helder actief
met het innovatieve boorplatform Swift
10. Het met een vergeautomatiseerd
pipehandling systeem uitgeruste
platform is voor een periode van vijf jaar
door NAM/Shell gecharterd om in het
zuidelijke deel van de Noordzee nieuwe
putten te boren en werkzaamheden
aan bestaande putten uit te voeren.
De afgelopen tijd is met de Swift 10
zowel in de Britse als Nederlandse sector
boorwerk verricht. In de Britse sector
is onder andere in de velden Denver,
Carrack West en Carrack East gewerkt.
Na een succesvolle welltest in Carrack
East is de Swift 10 afgelopen zomer
weer verhaald naar de Nederlandse
sector. Op dit moment staat het platform
bij het K8-FA-1 gasproductieplatform
van de NAM op zo’n 100 kilometer
ten noordwesten van Den Helder.
Luchthaven
Op Den Helder Airport is in 2012
een recordaantal van ruim 141.000
passagiers de balies gepasseerd.
Voornamelijk offshoremedewerkers

DEN HELDER

die met helikopters van en naar de
platformen op de Noordzee worden
overgebracht. Het oude record stond
op 130.000 passagiers. Verder is op
1 januari van dit jaar de uitbreiding van
hangar 5 in gebruik genomen. Hierin
hebben zich DanCopter en Noordzee
Helikopters Vlaanderen (NHV) gevestigd.
Eerstgenoemde helikopteroperator vliegt
voor NAM/Shell en NHV voor Wintershall
Noordzee. Verder is eind juli Heli Holland
Offshore vanaf Den Helder Airport voor
Oranje-Nassau Energie (ONE) gaan
vliegen. Met de komst van deze
maatschappij telt Den Helder Airport
nu vijf helikopteroperators. Een noviteit
op de luchthaven is dat brandstofleverancier
BP een compleet nieuwe brandstofvoorziening voor Jet A1 fuel voor
helikopters en vastevleugelvliegtuigen
heeft aangelegd. Verder heeft uitzendbureau
Xelvin voor technisch personeel een
kantoor op de luchthaven geopend.
MCN
De tweede Minor Oil & Gas, gezamenlijk
in Den Helder georganiseerd door
Maritime Campus Netherlands en
NHL Hogeschool Leeuwarden, is op 24
januari van dit jaar met succes afgerond.
Aan de zes maanden durende opleiding

De zusterschepen Coastal Vanguard en
Coastal Voyager van Acta Marine.

hebben in totaal 16 HBO-studenten
deelgenomen.
Ondertussen is op 2 september alweer
de derde minor van start gegaan.
Deze telt 22 deelnemers, waaronder
twee vrouwelijke studenten. MCNdirecteur Marja Doedens is heel
content dat deze opleiding zich in
een toenemende belangstelling mag
verheugen. Op 7 maart heeft HBOstudent Bram Zijlstra tijdens een reguliere

netwerkbijeenkomst van MCN als eerste
in Nederland zijn bachelordiploma met
de afstudeerrichting Offshore
Windenergie in ontvangst mogen
nemen. Verder heeft in april een groep
van bijna 160 internationale studenten
die aan de TU Delft een Master
Sustainable Energy Technology volgen
een bezoek gebracht aan het
Kenniscentrum Offshore Windenergie
van MCN.

SER Energieakkoord

Forse groei windenergie,
doorbraak wind op zee
Met het SER Energieakkoord komt er voor meerdere jaren duidelijkheid over de doorgroei naar meer duurzame energie
en komt de uitgestelde uitrol van wind op zee eindelijk op gang. "Een doorbraak voor wind op zee," constateert NWEA,
de Nederlandse Wind Energie Associatie.

NWEA stemde dan ook verheugd in met
de keuzes voor windenergie in het onderhandelingsresultaat dat onder coördinatie
van de SER tot stand is gekomen.
Windenergie op land en op zee zijn
onontbeerlijk om de doorgroei naar
duurzame energie van 14% in 2020 en
16% in 2023 mogelijk te maken. In het
Energieakkoord is een duidelijke keuze
gemaakt om, naast wind op land, volop
in te zetten op wind op zee. Met het
Energieakkoord ontstaat meerjarige
zekerheid; stabiliteit en consistentie van
beleid zorgen ervoor dat noodzakelijk
investeringen gedaan zullen worden.
Het onderhandelingsresultaat is door de
Duurzame Energie Koepel mede namens
NWEA ondertekend. Wel wijst het

NWEA-bestuur op een aantal passages
in het akkoord die extra aandacht
nodig hebben.
Zo moeten de uitgangspunten van het
akkoord nog worden omgezet in beleid,
in regelingen en wetgeving. Daartoe zal
komende tijd fors werk verzet moeten
worden. Bij offshore wind wordt
uitgegaan van een forse kostenreductie,
zoals de sector in de Green Deal Wind op
Zee heeft uitgesproken. Bij de uitwerking
van het akkoord zal goed rekening
gehouden moeten worden met de
uitgangspunten voor kostprijsreductie
zoals die bij de Green Deal golden.
Terecht benadrukt het Energieakkoord
het belang van het vergroten van
draagvlak voor windenergie,

maar ook op dit punt behoeft het
akkoord nadere uitwerking. NWEA werkt
daartoe aan een stappenplan ‘draagvlak
en participatie’ dat afgestemd zal
worden met onder andere de provincies
en milieufederaties. Wind op land groeit
naar 6.000 MW in 2020 zoals ook in
het Bestuursakkoord tussen Rijk en
provincies vastgelegd; in 2016 is een
evaluatiemoment voorzien voor onder
meer kansen na 2020. NWEA wil graag
mét de provincies het bestuursakkoord
tot een succes proberen te maken.
De totstandkoming van het
Energieakkoord, de pluspunten voor
windenergie én de opgave voor NWEA
zijn ook besproken tijdens een aparte
bijeenkomst voor NWEA-leden in Utrecht.
5 / 2013
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OVMSA-based
management system
Smit Lamnalco has achieved full ISO
9001/14001 and Occupational Health
and Safety Assessment Series (OHSAS)
18001 Certification across the entire
company for its new integrated safety
management system SLIMS. Where
most marine service providers only base
their systems on the International Safety
Management (ISM) Code and ISO
standards, Smit Lamnalco belongs to a
select group of industry trendsetters. To
this end it embraced 'Best practice' in
the offshore industry - the Offshore
Vessel Management and Self
Assessment (OVMSA) Guidelines.
This new system SLIMS (Smit Lamnalco
Integrated Management System)
encompasses all activities undertaken by
Smit Lamnalco both on board and
ashore. Daan Koornneef, Smit Lamnalco
Chief Executive Officer says: "We want
to distinguish ourselves from our
competitors by being 'best in class'. With
a key focus on the offshore midstream
sector and an increasing presence in this
market, we recognise that it is important
to go beyond the ISM and ISO
regulations."
Erik Nuhoff, Smit Lamnalco Group
SHE-Q Manager states: "Our system is
integrated with the offshore industry's
guidelines and this sets the pace for
further improvement." The OVMSA
Guidelines are how the oil majors require
ship managers to manage their ships,
and were issued for the first time by the
Oil Companies International Marine
Forum (OCIMF) in May 2012. They are
not mandatory but if Smit Lamnalco
wants to be considered as a preferred
supplier, the company must adopt them.
OVMSA has set Key Performance
Indicators to assess, measure and
improve the management system. The
OVMSA Guidelines contain 12 elements,
SLIMS is fully aligned and has 12
corresponding chapters.

Pictured (left to right): Harry van Leeuwen, Bureau
Veritas Lead Auditor presented the certificates to Daan
Koornneef, Smit Lamnalco Chief Executive Officer.
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Damen Twin Axe FCS 2610
Northern Offshore Services has taken delivery of its first Damen Twin Axe, just weeks
after the order was placed in August. The 26-metre Fast Crew Supplier is already
being deployed at an offshore wind farm in the North Sea.
A leading crewboat operator, Northern Offshore Services has offices in Sweden and
Denmark and a fleet of nearly 20 vessels. The company specialises in the safe and
reliable transport of personnel and equipment to the offshore (wind) industry and
is a new customer for Damen.
Martijn Smit, Damen Sales Manager Europe, comments: “We are delighted to deliver
the new FCS to Northern Offshore Services and because we build these vessels for
stock we could deliver very quickly – actually within five weeks - of the order being
placed.”Northern Offshore Services appreciated our ability to facilitate their delivery
in a short time as well as the high performance of the Twin Axe, he adds.
The new vessel is sailing under the Danish flag. She left Damen Shipyards Gorinchem
(NL) to travel to Esbjerg in Denmark on September 16 in particularly bad weather,
but despite the stormy conditions still managed average speeds of 18 knots.
The Damen Twin Axe is derived from an extensive research and development
programme for the optimisation of seakeeping and manoeuvrability whilst carrying
out offshore operations. The intorduction of this vessel type was a significant step
forward from more conventional seagoing High Speed Vessels, due to the
characteristics of its hull form, which ensures low resistance, a high sustainable speed
in waves and superior seakeeping. This in turn, leads to lower fuel consumption.

Manon Janssen nieuw boegbeeld topsector energie
Minister Kamp van Economische Zaken heeft drs. Manon Janssen (52) benoemd tot
boegbeeld van de topsector Energie. Zij volgt Michiel Boersma op die eind september
terugtrad. Manon Janssen is de CEO van Ecofys, een wereldwijd opererend
adviesbureau in duurzame energie en energiebesparing.
De benoeming van Janssen markeert een nieuwe fase voor de topsector Energie.
De afgelopen twee jaar zijn rond zeven deelterreinen Topconsortia voor Kennis en
Innovatie gevormd. Binnen deze consortia werken inmiddels ruim 380 bedrijven,
kennisinstellingen en NGO’s samen aan ongeveer 130 innovatieprojecten. Onder de
aansturing van Manon Janssen moeten deze projecten in de komende periode tot
demonstraties en toepassingen leiden die zich gaan bewijzen in de markt. Voor 2014
is hier 273 miljoen euro voor beschikbaar uit publieke en private middelen. Daarnaast
zal zij de transitiedoelen uit het Nationaal Energieakkoord gaan verwerken in de
innovatieagenda van de Topsector Energie. Manon Janssen ziet haar benoeming als
een uitdaging. “Innovatie is een belangrijke motor van energietransitie. Maar
innovaties staan nooit op zichzelf. Overheid, industrie en kennisinstellingen moeten
met elkaar de voorwaarden creëren om de
‘business cases’ van innovatieve ideeën ook
daadwerkelijk uit te voeren. In de Topsector
Energie komen al die partijen samen en kunnen
we het verschil maken. Mijn uitdaging is om niet
in proces te verzanden, noch innovatie te
bedrijven voor innovation’s sake, maar ideeën en
technologieën uitvoerbaar te maken en er voor
te zorgen dat ze ook werkelijk toegepast
worden.” Zij is overigens al langer als lid van het
zogenaamde regieteam betrokken bij de
Topsector Energie. Samen met Michiel Boersma
was zij voorzitter van de onderhandelingen over
commercialisering van innovatie en schone
energietechnologie binnen het nationale
energieakkoord.
Manon Janssen.

DHA App
GRATIS te downloaden in de

Den Helder
Airport:
een zee aan
mogelijkheden
Dankzij de ideale ligging is Den Helder Airport
uitgegroeid tot het centrum van de Nederlandse
offshore-industrie.
De regionale luchthaven van Noord-Holland-Noord
biedt echter veel meer mogelijkheden.
De filevrije bereikbaarheid, uitstekende
parkeerfaciliteiten en -tarieven maken Den Helder
Airport zeer aantrekkelijk voor de zakelijke markt.
Den Helder Airport heeft een gunstig vestigingsklimaat
voor het bedrijfsleven en denkt graag mee over de
gezamenlijke toekomst.
Verder kunt u bij ons terecht voor
vergaderfaciliteiten, luchtvrachtvervoer,
vlieglessen en vliegtuigverhuur.
Kortom, Den Helder Airport
biedt een zee aan mogelijkheden!

www.facebook.com/denhelderairport
@dha_info

Luchthavenweg 10A, 1786 PP Den Helder
Tel: (0223) 63 56 66
info@denhelderairport.nl
www.denhelderairport.nl

DEN HELDER
Verder met verzelfstandigd havenbedrijf

Groei Helderse offshore
sector houdt aan

De gerenoveerde Visserijkade ligt in het verlengde van de Nieuwediepkade.
Beide kades worden intensief door de offshoresector gebruikt.

Net als in voorgaande jaren draait de offshore-industrie in Den Helder nog
steeds op volle toeren. Het aantal portcalls van offshorevaartuigen blijft stijgen,
evenals de trek van toeleveranciers naar deze hoofdstad van de Noordzee.
Met het omvormen van de gemeentelijk havendienst tot een verzelfstandigd
havenbedrijf moet de economische motor van de Kop van Noord-Holland nog
beter gaan draaien. Daarbij wordt het proces om meer ruimte te creëren voor
nieuwe ontwikkelingen onverminderd voortgezet, waaronder de aanleg
van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein ‘Kooyhaven’. Verder krijgt
ook het civiel medegebruik van de marinehaven steeds meer vorm.
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Op 1 januari van dit jaar is NV Port of Den
Helder van start gegaan. Een overheids
NV waarvan de gemeente Den Helder
voor 100 procent aandeelhouder is.
Met het verzelfstandigde havenbedrijf
kan sneller worden ingespeeld op de
wensen van de havengebruikers. Per
1 juni 2013 is Piet-Hein Kolff aangesteld
als algemeen directeur. Kort daarvoor
had Ballast Nedam de gerenoveerde en
verbrede Visserijkade opgeleverd. Deze
kade ligt in het verlengde van de een
paar jaar eerder gerenoveerde en
verbrede Nieuwediepkade. Hiermee is
een aaneengesloten kade ontstaan met
een lengte van zo’n 700 meter, waardoor
extra afmeerruimte beschikbaar is
gekomen voor offshorevaartuigen.
Op de Visserijkade is tevens een
laadpunt gecreëerd waar bevoorraders
boorvloeistoffen (mud) kunnen laden.
Deze zijn afkomstig uit een mudplant
die in het noordelijke deel van het
visafslaggebouw is ingericht. Schepen
met een maximale diepgang van 9 meter
kunnen hier afmeren. Gedacht wordt
om deze diepgang met nog enkele
meters te vergroten, zodat net als bij de
nabijgelegen Paleiskade schepen met
een maximale diepgang van 11 meter
kunnen afmeren. Op stapel staat nog
de renovatie van de kades achter de
Moormanbrug. Deze worden door zowel
de offshore- als visserijsector gebruikt.
Nieuwe ontwikkelingen
Kortgeleden is NV Port of Den Helder
gestart met de uitgifte van kavels
van het Regionaal Havengebonden
Bedrijventerrein Kooyhaven. Plan is om
hier twee insteekhavens met een totale
kadelengte van 500 meter, alsmede een
50 hectare groot bedrijventerrein aan
te leggen. Dit terrein is bedoeld voor de
vestiging van toeleveranciers werkzaam
in de olie, gas- en windindustrie offshore
en defensiegerelateerde bedrijven.
Op het bestaande bedrijventerrein
Kooypunt, gelegen aan de overzijde
van het Noordhollandskanaal, is
ontwikkelingsfase II in volle gang.
Er is op dit moment nog 4 hectare
beschikbaar. Begin 2014 gaat hier fase
IIIa van start, waarbij een oppervlak
van in totaal 10 hectare beschikbaar
komt.Een beoogde ontwikkeling betreft
de overdracht door Defensie van
Buitenveld aan NV Port of Den Helder.
Dit terrein ligt direct achter de Nieuwediepkade en heeft een oppervlak van
ongeveer 5 hectare.
Een andere beoogde ontwikkeling betreft
het medegebruik van defensieterrein op
het Nieuwe Haven complex. Hier komt in
de periode 2014-2016 een oppervlak van
4 hectare met 200 meter kadefaciliteiten

De Dina Merkur heeft als eerste bevoorrader bij de
nieuwe mudplant boorvloeistoffen mogen laden.

beschikbaar. En voor de lange termijn
mikt Den Helder op een noordoostelijke
havenuitbreiding met een terrein van
circa 50 hectare en 900 meter aan
kadelengte.
Marinekades
Eén van de aanbevelingen van de
Taskforce Medegebruik Defensiehaven
Den Helder wordt in nauwe samenwerking
door NV Port of Den Helder en de
Koninklijke Marine in praktijk gebracht.
Het gaat dan onder andere om het
afmeren van offshorevaartuigen in de
marinehaven. Volgens Piet-Hein Kolff
is door beide partijen een zogeheten
planningscel opgericht, waarbij de
havenmeesters samen overleggen
aan welke kades het beste offshoreen marineschepen kunnen afmeren.
Vorig jaar juli vond in dit kader een
pilotproject plaats met het safety/
standbyvaartuig VOS Trapper van Vroon
Offshore Services. Aan dit vaartuig werd
op het marineterrein onderhouds- en
reparatiewerk uitgevoerd. Het tweede
project, in februari van dit jaar, omvatte
het cleanen van de tanks van de Pool
Express van Vroon Offshore Services.
En op donderdag 18 september mocht
het bijna 90 meter lange multifunctionele
offshorevaartuig Toisa Warrior van
Sealion Shipping op de marinebasis
een bemanningswisseling uitvoeren en

350 kuub water laden.
Volgens een marinewoordvoerder
wordt van deze projecten veel
geleerd, waardoor procedures dusdanig
kunnen worden aangepast dat civiel
medegebruik eenvoudiger te realiseren
valt. De capaciteit van de haven wordt
op deze manier in ieder geval aanzienlijk
verhoogd.
Havencijfers
Het aantal portcalls van zeeschepen in
Den Helder is net als in voorgaande jaren
ook in 2012 weer verder toegenomen.
In totaal zijn vorig jaar 2.627 aankomsten
van zeeschepen genoteerd, tegen 2.559
in 2012. Dit betrof voornamelijk
offshorevaartuigen. Het grootste deel
van de portcalls kwam voor rekening
van scheepsagentuur Peterson, die met
2.060 portcalls een record boekte.
Peterson is tevens de manager van de
bevoorradersvloot van de Southern North
Sea (SNS) Pool, die dagelijks vanuit Den
Helder met vijftien tot achttien schepen
zo’n 160 platformen en diverse
booreilanden in de Nederlandse sector
van de Noordzee bevoorraadt. Van deze
2.060 portcalls heeft de SNS Pool er vorig
jaar 1.863 voor haar rekening genomen,
132 meer dan het jaar ervoor. Ook de
agenturen Den Helder Support Service
en SeaMar Services kunnen terugkijken
op een goed 2012, met respectievelijk
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De Polarcus Nadia is één van
de vele seismics die regelmatig
Den Helder aandoen.

Foto's: PAS Publicaties.

De bevoorraders van de
SNS Pool zorgen voor een toename
van de havenjaarcijfers.

308 en 161 portcalls. Bij DHSS lag het
accent vooral op grote seismic survey
vessels and seismic support vessels en
bij SeaMar op diving support vessels en
subsea construction vessels. Dit jaar is de
haven van Den Helder ook alweer door
een hele reeks seismics aangedaan,
waaronder de Polarcus Samur, Polarcus
Amani, Polarcus Asima, Polarcus Nadia,
WG Vespucci en WG Amundsen, die
allemaal opvallen door hun potviskop
(X-bow). Maar ook de dsv’s Acergy Petrel,
Acergy Viking en Skandi Constructor
trokken de nodig aandacht. Verder
wordt de haven intensief gebruikt door
zeeslepers, anchor-handling tug supply
(ahts) vaartuigen, safety/
standbyvaartuigen en guardboten.
Nieuwe bedrijven
De afgelopen periode zijn steeds meer
bedrijven in Den Helder neergestreken
of hebben bestaande bedrijven hun
vestiging uitgebreid. Zo openden aan
12
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de Mastenmakersweg op Kooypunt de
transportbedrijven Winder Limmen en
Lubbers ieder een grote nieuwe vestiging
en volgde hierbij het voorbeeld van
transportbedrijf A. van der Veen & Zn
die eerder al hiernaartoe was verhuisd.
Alle drie bedrijven verzetten veel werk
ten behoeve van de olie- en gasindustrie.
Nieuw op Kooypunt is ook de vestiging
van iTS aan de Takelaarsweg. Dit bedrijf
houdt zich bezig met de verhuur van
blow-out preventers (BOP’s). Verder is in
het voormalige pand van Holland Staal
aan de Scheepmakersweg ABUCO uit
Middenmeer gestart met de productie
van onderdelen voor de Ampelmann
Walk-to-Walk (W2W) systemen.
Het consultancybureau Berk Marine heeft
op haar beurt aan de Koperslagersweg
een vestiging geopend. En Frank’s
International heeft ruim 5.000 vierkante
meter overdekte opslagruimte aan haar
vestiging aan de Mastenmakersweg

toegevoegd. Op het terrein van Den
Helder Airport hebben zich eveneens
enkele nieuwe bedrijven gevestigd.
In Den Helder zelf heeft uitzendbureau
iPS een kantoor geopend en is Cape van
de Nieuwediepkade naar de Handelskade
verhuisd. De kantoororganisatie van dit
bedrijf, dat onderhoudswerk uitvoert aan
de platformen van Total, is neergestreken
in het Industriehavenkantoor, terwijl het
materiaal is verplaatst naar een terrein
met loods op de Handelskade, pal naast
de nieuwe vestiging van Coates Offshore.
In en rond Den Helder zijn ondertussen
meer dan 100 bedrijven gevestigd die
werkzaamheden uitvoeren ten behoeve
van de olie- en gasindustrie offshore.
NV Port of Den Helder heeft recentelijk
een nieuwe brochure uitgebracht over
alle havenactiviteiten. Hierin staat ook
vermeld welke terreinen beschikbaar zijn
of dit op korte termijn komen voor
nieuwe ontwikkelingen.

RUIMTE VOOR ONTWIKKELING
De internationale zeehaven van Den Helder: een zee aan
mogelijkheden voor (water)gebonden ondernemingen.
Zie Zeehaven, met beveiligde kades en optimale service aan
offshore en visserij. Of Kooyhaven, met grote kavelruimte
en veel beschikbaarheid het antwoord op de vraag naar
bedrijfslocaties met kades. Ook Kooypunt is een uitstekende
bedrijfslocatie voor offshore- en aan energie gerelateerde
bedrijvigheid, met ambitieuze ondernemers uit de productie,
handel, industrie en zakelijke dienstverlening. Dynamische
bedrijfslocaties, optimaal bereikbaar over water.
www.podh.eu
info@podh.eu

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

Experienced in the specific challenges of constructing, transporting,
installing and maintaining offshore structures, facilities and commodities,
INTRAMAR is ideally placed to provide tailored packages for individuals,
agencies and global companies in the offshore energy arena.
From our base in the North Sea port of Den Helder, INTRAMAR's
experienced team of insurance experts provides contractors, suppliers
and service companies with bespoke policies, professional help, long-term
support and invaluable peace of mind. We work together with the offshore
energy industry and first class securities across Western Europe to
develop innovative insurance solutions customized to suit the risks and
contractual liabilities of contractors, sub-contractors and suppliers.
Het Nieuwe Diep 34 A8, 1781AD Den Helder, The Netherlands

Tel: +31 223 61 22 22 • Email: info@intramar.nl

www.intramar.nl

nadrukkelijk doet de postpress van al uw
drukwerk. Dus – nadat de vellen gedrukt zijn –
eigenlijk alles wat nodig is om tot het eind
product te komen: uw syllabus, handboek of
cursusmateriaal.

Fluidtechniek, Hydrauliek,
Elektronica en Service. Wereldwijd.
Met meer dan 7000 medewerkers, 45 buitenlandse vestigingen
en meer dan 500 verkoop- en servicepartners is HYDAC
wereldwijd een betrouwbaar partner.
Ons leveringsprogramma omvat hydraulische accumulatoren,
ﬂuid ﬁlters, procesﬁlters, koelers, elektro-hydraulische
besturingen, industriële ventielen, sensoren voor druk,
meet - en magneettechniek, cilinders, pompen,
bevestigingstechniek, armaturen, condition monitoring en
zoveel meer.
Wij projecteren en leveren sleutelklare hydraulische besturingen
aandrijvingsystemen inclusief elektronische besturingen voor
regelingen voor mobiele en stationaire machines en installaties
voor de meest verschillende branches.
HYDAC B.V.
Vossenbeemd 109
5705 CL Helmond
Tel:
+31 - 4 92 - 59 74 70
Fax:
+31 - 4 92 - 59 74 80
Email: nl-marketing@hydac.com
Internet: www.hydac.com
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nadrukkelijk

nadrukkelijk maakt ook heavy duty drukwerk
op watervast en scheurbestendig papier.
nadrukkelijk verzorgt ook speciaaldrukwerk,
zoals de productie en uitgifte van het SSVV
Personal Safety Logbook en het ProRail Bewijs
van Toegang voor aannemers die langs het
spoor werken.

nadrukkelijk bv
www@nadrukkelijkbv.nl
A.H.G. Fokkerstraat 18F
9403 AP Assen
(0592) 37 36 75
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Shell starts
Prelude drilling

Van Oord bestelt DP2 kabellegger

Royal Dutch Shell PLC has started
drilling the first of its seven
development wells in Prelude natural
gas field in the Browse basin offshore
Western Australia. It is using the
Noble Clyde Boudreaux drilling vessel.
The drilling campaign is expected to
last 2 years with the vessel serviced
out of Broome on the Kimberley
coast. The Prelude project is expected
to be the world’s first floating LNG
(FLNG) facility. It will tap into an
initial reserve base of 3 tcf of gas
and condensate contained in the
Prelude and nearby Concerto fields.

Van Oord heeft opdracht gegeven voor de bouw van een nieuw kabellegschip.
Het schip wordt gebouwd op de werf van Damen Shipyards in Roemenië en
wordt eind 2014 opgeleverd.
Het schip is bestemd voor de installatie van stroomkabels voor windmolenparken
op zee. Van Oord is gestart met de voorbereidingen voor het Gemini
windmolenproject 60 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.
De kabellegger zal onder andere op het Gemini project worden ingezet.
De investering betreft een multipurpose vessel met een deadweight van 8.500 ton,
een lengte van 120 meter, een breedte van 28 meter en een DP-2 systeem (dynamic
positioning). Het schip wordt uitgerust met een carrousel met een capaciteit van ruim
5.000 ton en een offshore kraan en is daarmee geschikt voor de installatie van zware
en lange export kabels. Aan boord is accommodatie voor 90 personen.

Shell laid the keel for the FLNG
vessel in May. The hull will be
assembled in dry dock before the
turret and topsides are fitted at
Samsung Heavy Industries’ Geoje
shipyard in South Korea.
Tekening DP2 kabellegger.

Contract for Technip

Gazprom and CNPC sign agreement on gas supply

Shell Offshore has awarded Technip
the engineering, procurement, and
installation contract for subsea
infrastructure at Stones in the Gulf of
Mexico. Technip will install the subsea
production system and Stones lateral
gas pipeline, and also will provide
associated project management,
engineering and stalk fabrication.
The production system design calls
for dual 8-in insulated flowlines
associated with pipeline end
termination, and dual 8-in steel lazy
wave riser (SLWR). The Stones lateral
gas pipeline is comprised of a single
8-in gas pipeline associated with PLET,
in-line sled, and a single 8-in SLWR.
This field is in the Walker Ridge area
in the US Gulf of Mexico, at a water
depth of approximately 2,900 m
(9,500 ft). This development will host
the deepest water FPSO unit in the
world and will be Shell’s first FPSO in
the GoM.

Early September Alexey Miller, Chairman of the Gazprom Management Committee
and Zhou Jiping, Chairman of China National Petroleum Corporation (CNPC) signed
an Agreement outlining the major terms and conditions of pipeline gas supply from
Russia to China via the eastern route in accordance with the accords reached
previously. The document is legally binding. The signing ceremony took place in Saint
Petersburg in the presence of Vladimir Putin, President of the Russian Federation and
Xi Jinping, President of the People's Republic of China.

Technip in Houston will perform the
overall project management. The
flowlines and risers will be welded
at Technip’s spoolbase in Mobile,
Alabama. The offshore installation is
expected in the second half of 2014
by the Deep Blue, Technip’s deepwater
pipelay vessel.

The new touchdown and positioning lighting system for helidecks (Circle-H) introduced by Orga
considerably improves the safety of helicopter pilots, according to a report published recently by
the UK Civil Aviation Authority (UK CAA), the CAP 1077. In recent years Orga has been
developing the Circle-H in collaboration with the CAA and has tested the system extensively at
various test sites. The results of the tests led to the UK CAA making the new touchdown and
positioning system mandatory in British territorial waters as from 2018. Jan Piet Stock, General
Business Manager at Orga: ‘After a long period of research, development and testing we are
now making the first helidecks on platforms safer with the new Circle-H lighting system!’
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All the major terms and conditions of future Russian natural gas supplies to the
Chinese market via the eastern route were agreed on, namely, the export volume
and starting date, the take-or-pay level, the period of supply build-up, the level of
guaranteed payments, the gas delivery point on the border as well as other basic
conditions of gas off take. The price conditions will not be linked to the Henry Hub index.
Alexey Miller noted: “Both parties stressed the long-term strategic nature of our
partnership. I would like to thank our Chinese colleagues for prompt and wellcoordinated work in the last few months. The fact that the major terms and
conditions were signed during the G20 summit indicates the parties' aspiration to
successfully end the negotiations and sign the contract before the end of 2013.”

New touchdown and positioning lighting system

One single point of contact is all you need

VESSEL AGENCY

PROJECT LOGISTICS

HELICOPTER CREW CHANGES

WWW.DHSS.NL
Het Nieuwe Diep 22, 1781 AC Den Helder | +31(0)223 614700 | agencies@dhss.nl

DHTC,
the trainer
in safety
DHTC offers a wide variety of training courses for:

• Oil & Gas industry (on/offshore) • Offshore wind sector • Shipping industry

• Private enterprises • Fire brigades • Governmental organizations
DHTC BV, P.O. Box 137, 1780 AC Den Helder,
The Netherlands
Phone: +31(0)223 62 50 70 • Fax: +31(0)223 61 65 20
E-mail: info@dhtc.nl • Internet: www.dhtc.nl

IRM
IRM-werk fundament onder Bluestream

Nieuwe activiteit:
daughter craft diving
Opnieuw is offshorebedrijf Bluestream erin geslaagd zich in de markt te onderscheiden
in een aantal niches. Het nieuwste segment waarin het in Den Helder gevestigde
bedrijf met succes is gedoken, betreft de inzet van duikondersteuningsvaartuigjes,
zogeheten daughter craft, bij werkzaamheden vlak onder het wateroppervlak bij
offshoreplatformen. Algemeen directeur Rolf de Vries en meewerkend commissaris
en aandeelhouder Caspar Domstorff vertellen over nieuwe en reeds bestaande
activiteiten van deze snel groeiende dienstverlener ten behoeve van de olieen gasindustrie en de windenergiesector offshore.

Rolf de Vries en Caspar Domstorff gefotografeerd
voor de Stril Explorer die eind september is
volgepakt met apparatuur van Bluestream
(foto's: PAS Publicaties).
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Met de inzet van de rope access
methode is Bluestream een ultieme
speler geworden (foto: Bluestream).

Net als 2012 wordt ook 2013 een goed
jaar voor Bluestream. Het fundament
onder het bedrijf, dat volgend jaar april
haar vijfjarig jubileum viert, zijn nog
steeds de langlopende contracten voor
inspectie-, reparatie- en onderhoudswerk
(IRM) aan offshore-installaties van GDF
SUEZ E&P Nederland, Total E&P
Nederland, Chevron Exploration &
Production Netherlands, Dana Petroleum
en RWE. Directeur Rolf de Vries: “Dit jaar
zijn wij ook voor Oranje Nassau Energie
(ONE) heel actief in de Nederlandse
sector. Daarnaast fungeren we vaak
als subcontractor voor grote aannemers.
Hierbij valt het ons op dat bedrijven in
de windenergiesector zich steeds vaker
richten op meerjarige duikcontracten.”
Miniduikvaartuig
Bij IRM-werk gaat het overigens niet
alleen om het duiken. Voor dit laatste
soort werk zet Bluestream tevens ROV’s
in en verder wordt met behulp van de
rope access methode heel specialistisch
werk uitgevoerd. Caspar Domstorff:
“Naast in de Nederlandse sector hebben
we ook IRM-werk uitgevoerd in de Britse
sector van de Noordzee. Dit werk hebben
we, in samenwerking met Hallin Marine,
met het dp2-duikondersteuningsvaartuig
Stril Explorer voor operators als Enquest
en Fairfield uitgevoerd. Naast rope access
werk gaat het hierbij ook om zogeheten
daughter craft duikwerk, dat wordt
gedaan met een 16 meter lang volledig
ingericht miniduikvaartuig dat vanaf het
moederschip te water is gelaten. Zo’n
daughter craft wordt toegepast als het

moeilijk is om met een dp-vaartuig dicht
bij een platform te komen of als er ver in
het platform ondiep werk verricht moet
worden. De thrusters van het dp-vaartuig
hebben dan geen enkele invloed op
de duikactiviteiten, waardoor risico’s
verder worden geminimaliseerd. Het
miniduikvaartuig kan veilig en relatief
eenvoudig aan het platform worden
vastgemaakt. Vandaar kan tot op een
diepte van 15 meter worden gedoken.
Het grote duikschip of supportvaartuig
blijft dicht in de buurt als basisstation,
met alle overige voorzieningen en backup, en pikt ’s avonds het duikvaartuigje
weer op. Voor ons is dit werk weer een
verdieping van onze portfolio. Het is een
heel specifiek werkgebied en vormt een
interessante markt. Met de Stril Explorer
zijn we zo’n negentig dagen voor
Enquest en Fairfield actief geweest.”
Op de vaste IRM-contracten in de
Nederlandse sector van de Noordzee
wordt voornamelijk met de Seamar
Splendid en de VOS Shelter gewerkt
en voor korte projecten met de VOS
Satisfaction en de VOS Shine. In de
Duitse sector opereert Bluestream met
de Toisa Valiant en de Valdemar M en
dan voornamelijk bij de aanleg van
windturbineparken.
Explosieven
Het besluit om oud-marineman en
explosievenexpert Arthur Hollmann
aan te trekken, heeft Bluestream geen
windeieren gelegd. Rolf de Vries zegt
hierover: “Na voor de Belgische kust op
de Thornton Bank twee projecten inzake

het identificeren van onontplofte munitie
te hebben uitgevoerd, zijn we op dit
gebied ook voor de Nederlandse kust
actief geweest op de plek waar men het
windpark Luchterduinen wenst aan te
leggen. Dit is voor ons al het tweede
jaar dat we dit werk in de Duitse Bocht
uitvoeren. Bijzonder is dat we daar niet
alleen de explosieven identificeren, maar
ze ook tot ontploffing brengen. Dit werk
proberen we zoveel mogelijk met ROV’s
te doen. Maar soms moeten er ook
duikers aan te pas komen.” Domstorff
voegt toe: “Op dit specialistisch
werkterrein hebben we eigen expertise
ontwikkeld. Hiervoor beschikken we
over een team van duikers die speciaal
voor het duiken en detoneren zijn
opgeleid.” Het duikbedrijf heeft voor
dit soort werk onder de naam Bluestream
UXO Clearance een aparte BV opgericht,
waarbij UXO staat voor Unexploded
Ordnance.
Ontmantelen
Een ander specialisme van het Helderse
bedrijf is als subcontractor fungeren bij
ontmantelingsprojecten. Eerder was, in
samenwerking met Seaway Heavy Lifting,
op dit gebied al ervaring opgedaan bij
het uit zee verwijderen van een aantal
platformen uit het Britse Indefatigable
(Inde) veld. Caspar Domstorff: “Vorig
jaar hebben we met Heerema Marine
Contractors een langlopend contract
gesloten voor de inzet van rope acces
specialisten bij ontmantelingswerk. HMC
heeft een contract voor het verwijderen
van een aantal platformen uit het Noorse
5 / 2013
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In de Helderse marinehaven is kortgeleden een nieuwe Cougar ROV uitvoerig getest.

Ekofisk veld. Wij assisteren hen daarbij
en doen de moeilijkste stukjes, zoals het
lossnijden van modules en het weghalen
van flares, en dergelijke. Verder hebben
wij met AJS een raamcontract gesloten
om te assisteren bij het uitvoeren van
life time extension werkzaamheden
aan platformen van Shell. Hiervoor
verrichten wij ook veel specialistisch
werk. Naast het weghalen van oude
modules, lassen wij op hoogte, doen
we (NDO/NDT) onderzoek en voeren
we speciale rigging projecten uit.
Op dit gebied zijn wij met rope access
een ultieme speler geworden.”
Onderwaterrobots
Inmiddels is Bluestream in Nederland
ook de grootste speler geworden voor
wat betreft de inzet van
onderwaterrobots (ROV’s). De vloot telt
op dit moment veertien ROV’s, waarvan
er onlangs nog vier zijn aangeschaft. Dit
zijn drie Tiger ROV’s en één Cougar ROV.
Rolf de Vries: “De ROV-sector is een heel
sterke markt. Er bestaat veel behoefte
aan ondersteuning, zowel bij IRM- als
boorwerk.” Caspar Domstorff voegt
hieraan toe: “Wij bedienen het segment
tot aan de workclass ROV’s. Hoewel we
daar net onder zitten, doen we wel
workclass werk met hoogwaardige
ROV-ondersteuning. Dit kan omdat
hier in Den Helder een veelvoud van
inventieve en slimme mensen werken
die allerhande gereedschappen
bedenken en ontwikkelen en deze in
onze ROV-systemen weten te
integreren.” Op dit terrein heeft
Bluestream naam gemaakt door in plaats
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van met duikers met ROV’s vanaf
boorplatformen subsea tree-installations
uit te voeren. Recentelijk is dit werk in de
Nederlandse sector nog voor Total
gedaan en zijn de voorbereidingen voor
soortgelijk installatiewerk voor Oranje
Nassau Energie (ONE)in volle gang.
Rolf de Vries: “Wij investeren continu
in tooling en hebben al een heel arsenaal
opgebouwd. Ook blijven we investeren
in de aanschaf van nieuwe ROV’s. Onze
controlcontainers bedenken en bouwen
we deels zelf, waarbij de mensen die
ermee moeten werken vanaf het begin
inspraak hebben in de optimale,
ergonomische inrichting ervan.”
Rijkswaterstaat
De jongste ontwikkeling op ROV-gebied
is een door Bluestream gewonnen
Europese aanbesteding. Rolf de Vries:
“Rijkswaterstaat wilde graag aan de slag
met een Seaeye ROV systeem. Hiervoor
hebben we een light work-class Panther
XT ROV besteld die rond de jaarwisseling
zal worden opgeleverd. Voor deze ROV
heeft Rijkswaterstaat met ons bedrijf
een vijfjarig onderhoudscontract
gesloten. Naast het technisch onderhoud
verzorgen wij ook een stuk begeleiding
ten aanzien van het gebruik van de
nieuwe ROV, die onder andere zal
worden ingezet voor wrakkenonderzoek.”
De eigen ROV’s van Bluestream zijn te
vinden op diverse boorplatformen, beide
kraanschepen van Seaway Heavy Lifting,
het hefschip Rambiz van Scaldis Salvage
& Marine Contractors en schepen die
voor installatie-, IRM- en UXO-

werkzaamheden worden ingezet.
Vlak voor het schrijven van dit artikel
heeft Bluestream opnieuw het dp2duikondersteuningsvaartuig Stril Explorer
ingehuurd. Het mobiliseren van dit schip
vond in Den Helder plaats. Caspar
Domstorff: “Met de Stril Explorer gaan
we twaalf spools (pijpleidingstukken)
installeren en diverse tie-ins uitvoeren
voor Cecon die voor GDF SUEZ E&P
Nederland een drietal pijpleidingen aan
het leggen is in de Nederlandse sector
van de Noordzee. Daarna, dat is de
planning, gaan we met dit schip in
dezelfde sector voor Dana Petroleum
en Chevron aan de slag.” Vorig jaar
heeft Bluestream met de Stril Explorer
hier ook al voor Dana Petroleum en
Wintershall Noordzee gewerkt.
Organisatie
De filosofie van Bluestream is om
als betrokken dienstverlener op alle
voornoemde vlakken een stuk
onderscheidend specialisme te leveren.
Caspar Domstorff zegt tot besluit:
“Dit dwingt ons ook om goed naar
onze organisatie, structuur en mensen
te kijken.” Rolf de Vries voegt hieraan
toe: “Om onze organisatie verder in
te richten, zijn we op zoek naar vaste
mensen die bewust kiezen voor
Bluestream. Die bij voorkeur uit de
regio komen of zich hier willen vestigen
en zich willen inzetten om de verdere
groei te realiseren. Dit gaat nog enorme
inspanningen vergen en daarom hebben
wij inventieve, slimme en leuke mensen
nodig met een goed gevoel voor
optimale dienstverlening.”

In DeepOcean, our people make a difference.
There is a passion and pride in being part of the DeepOcean
team. We believe our hands-on and innovative approach is
the reason our customers prefer our services.
We are constantly challenging ourselves to expand our range
and capabilities. Founded on providing survey services 2014
will see the addition of the MV Deep Helder to our modern
fleet of subsea services vessels to support a growing
commitment to shallower water operations.
DeepOcean are fully capable and ready to provide services
worldwide encompassing the following market segments:
• Survey and Seabed mapping • Subsea installation
• Subsea intervention • Inspection Maintenance and Repair
• SURF • Decommissioning

www.deepoceangroup.com
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BigRoll orders two module carriers

Nieuwe versie
Yokogawa systeem

BigRoll Shipping has contracted COSCO Dalian Shipyard in China to build two
MC Class Module Carriers for the transportation of ultra large and heavy modular
cargoes. The vessels are scheduled for delivery in May 2015 and August 2015.
The contract has an option for two additional vessels.
The MC Class is designed with a focus on reliability of operations, short loading
and discharging time, high service speed and low accelerations and will have Finnish
Swedish 1A ice class notation. The vessels are DP2 prepared. Their overall length
is 173 m with a beam of 42 m, giving the vessels a deck space of 42 by 125 m.
The deck is completely free of manholes, air heads etc. The depth is 12 m and the
maximum deadweight of the MC Class vessels is 21,000 mt. The vessels are highly
suited to travel to remote areas such as the Arctic, as well as for direct offshore
supply. BigRoll Shipping is a joint venture of heavy lift shipping companies BigLift
Shipping and RollDock Shipping.

Yokogawa heeft een nieuwe
versie van het ProSafe-RS
veiligheidssysteem geïntroduceerd
en nieuwe functies toegevoegd
aan de DPharp EJX multivariabele
transmitter.
De nieuwe ProSafe-RS versie,
R3.02.10, biedt verbeterde
functies voor upstream olie- en
gasapplicaties, één van Yokogawa’s
belangrijkste markten. Met de
uitbreidingen op de DPharp EJX
multivariabele transmitter is de
connectiviteit met ProSafe-RS
verbeterd.
Yokogawa zich met name op
noodstop- en brandpreventie-,
productie- en overige applicaties in
procesindustrieën zoals de olie-,
gas- en petrochemische industrie.

Artist impression of the MC Class Module Carrier.

Acta Marine orders
another DP-1 multipurpose vessel

TÜV keurmerk voor DHTC
Op 20 september 2013 is het brandweertrainingscentrum DHTC in Den Helder als
3e oefencentrum in Nederland gecertificeerd door TÜV-Rheinland en daarmee in
het bezit gekomen van het Keurmerk voor Brandweertrainingscentra. Binnen het
collectief van Brandweertrainingen.nl is afgesproken dat elk hierbij aangesloten
trainingscentrum voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Keurmerk voor
Brandweertrainingscentra dat is ondergebracht bij TÜV Rheinland.
Het keurmerk bestaat uit meerdere onderdelen waarin alle belangrijke aspecten
van een brandweertrainings-centrum zijn vertegenwoordigd. Veiligheid is het
belangrijkste aspect waarop wordt beoordeeld. Naast veiligheid zijn de kwaliteit
van de instructeurs en de realiteit van zowel de trainingen als de oefenobjecten
van groot belang. Verder worden de ondersteunende faciliteiten van het trainingscentrum als onderscheidende factor meegenomen in de uiteindelijke beoordeling.
“De afgelopen weken is binnen DHTC hard gewerkt om de laatste punten
op de i te zetten. Wij zijn dan ook met recht trots op het behalen van dit keurmerk,”
zegt DHTC-directeur Manuela van Luijk.

Naast DHTC in Den
Helder zijn verder
ook de collega's
Achterkamp in Baak
en het
Trainingscentrum
Vlissingen in het bezit van het Keurmerk
voor Brandweertrainingscentra.
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Workboat operator Acta Marine is
further expanding their fleet with a
new multipurpose workboat with
Dynamic Positioning and more than
35 tons bollard pull. The vessel,
which will be named ‘Coastal
Chariot’, is a sister vessel of Acta
Marine’s existing DP-1 unit ‘Coastal
Challenger’.
Coastal Chariot will be the fourth
unit within Acta Marine’s fleet of
40 workboats that is equipped with
Dynamic Positioning. The company
was the first owner/operator to
apply this technology upon such
smaller type workboats.
Also unique for a vessel of this
power, is the operating draft of only
1.8 meters, making the vessel
particularly suitable for operating in
ultra-shallow waters and very close
to coastlines. Furthermore, Acta
Marine’s DP Multicats have a track
record of being the most fuel
efficient DP Multicats in the market.
The vessel is currently under
construction by Maritiem Cluster
Friesland. Upon delivery early
2014 the new build vessel will
be available for charter.

o n s t r e am

Barge Master
incorporated in
walk-to-work vessel
Barge Master has received a Letter of
Award from Niestern Sander for
employment of the Barge Master
motion compensated crane on their
new Walk-to-Work vessel, to be built
for Wagenborg. The vessel including
the Barge Master system will be ready
in the first quarter of 2015. NAM will
use the motion compensated crane to
service and maintain gas production
platforms in the North Sea.
Oil & Gas platforms have become
smaller and more flexible during the
last forty years. They no longer have a
resident crew or helicopter pads
which means frequent journeys to
and from the platform by ship in
order to perform maintenance work.
With the new Walk-to Work Vessel
these operations can be executed in
a safer, more efficient and effective
manner. The Vessel is unique because
multiple functions are combined for
the first time.
The vessel can accommodate 20
crewmembers and 40 service
technicians, chemicals can be stored
and transferred safely, and thanks to
the T40 Barge Master system
materials can be transferred during
wave heights of up to 3 meters.
Through utilizing new technology,
NAM is able to safely continue
harvesting gas on the
North Sea with an extended weather
window and less down time.

Jumbo awarded pipelaying contract
Jumbo has been awarded a contract by Malaysian pipelay contractor, Sigur Ros.
Under the contract Jumbo, with the HLV Fairplayer, will oversee transportation and
installation of 126 gravity anchor spreads in water depths up to 1,400m, starting
end 2013-beginning 2014.
Project management and Engineering will be carried out by Jumbo who will
undertake collection of the materials in the port of Mersin Tasucu Seka in Turkey,
transportation to the offshore location and installation.
The materials will be loaded on board using the vessel’s 900t mast cranes. The anchor
spreads, which will consist of a 230t gravity anchor, tether wire and subsea buoy will
be used to moor a pipeline with a 1,600mm diameter, running 80km from Turkey to
Northern Cyprus. The pipeline, in spans of approximately 500m, will be suspended,
floating at a depth of approximately 250m. The tether ropes, 116mm in diameter,
will be cut to varying lengths to match water depths along the pipeline’s route, up
to 1,400m. Towards the tops of the tether wires the sub-sea buoys, 8m in length,
3m in diameter and weighing 17t each, will be positioned to moor the pipeline.
Carrying out the installation will require the Fairplayer’s DP2 system to maintain the
vessel’s position. The anchor spreads will be lowered into position using both of the
Fairplayer’s mast cranes. One of the cranes will oversee the deployment of the buoy
and tensioning of the tether wire, whilst the other will lower the anchor. Both cranes
will be equipped with the integrated deep water winch system allowing installation
without the need for a wet handshake. 14km of crane wire will be applied to the
winch, which can carry out installations to water depths of up to 3,000m.

			

HLV Fairplayer.

Drijvende slang

Platform supply vessel

Imbema Cleton uit Haarlem heeft
een drijvende bunkerslang voor de
offshore industrie ontwikkeld.
De slang, de PL Floating Hose,
die het transport van vloeibare
stoffen op zee tussen schepen en
booreilanden faciliteert, blijft drijven
op het water. Verspilling door slijtage
of verstrikking van slangen in de
schroeven van schepen behoren
hiermee tot het verleden.

Scheepswerf De Hoop heeft een contract getekend voor alweer een nieuwbouwproject.
Het betreft de opdracht voor het bouwen van een nieuw ontworpen 70 x 15.8 meter
Platform Supply Vessel (PSV) voor Delta Logistics in Trinidad. Dit schip luidt een nieuwe
generatie De Hoop PSV’s in, die is ontstaan uit het verder doorontwikkelde KISS-ontwerp
van deze werf, zoals recentelijk werd gebouwd voor en geleverd aan Pemex in Mexico.
Het schip is geschikt om te opereren in diep water en zal worden ingezet in de offshore
velden in de buurt van Trinidad en Tobago in de Caribische Zee. Levering staat gepland
voor het derde kwartaal van volgend jaar. Deze nieuwe telg is verder verbreed tot 15,8
meter, waardoor een deadweight van meer dan 2.500 ton mogelijk word. De rompvorm is
geoptimaliseerd voor economisch brandstofverbruik, zowel tijdens de transport- als DPmodus . De PSV zal worden voorzien van een speciaal ontwikkelde bulbsteven, welke is
ontworpen om de snelheid van 12 knopen te behouden, terwijl er bijna 17% minder
vermogen nodig is tijdens het varen van locatie naar locatie (transport-modus). Delta heeft
gekozen voor een dieselelektrisch voortstuwingsconcept om een grotere flexibiliteit en
economische superioriteit te verkrijgen. Net als bij het KISS-ontwerp, zijn de generatoren op
het hoofddek geplaatst; dit resulteert niet alleen in een veel grotere laadcapaciteit, maar
vergemakkelijkt ook de toegang voor onderhoud. Als gevolg hiervan heeft dit schip
enorme tankcapaciteiten, die opvallend zijn voor een schip van deze afmetingen.

De slangen zijn in diameters van
2” (50 mm) tot en met 6” (150 mm)
leverbaar en inzetbaar voor
verschillende toepassingen.
De maximale lengte van een slang
is 60 meter.
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Ruud Zoon, managing director van GDF SUEZ E&P Nederland

‘Druk op offshore industrie
maakt stimulering kleine
velden beleid belangrijker’
Eind 2009 interviewde ik (red.: Han Heilig) voor de eerste keer Ruud Zoon. Hij was toen net een half jaar werkzaam als
managing director van Cirrus Energy Nederland. Het werd een zeer verhelderend gesprek. Voor mij een openbaring,
want operators waren in die tijd bepaald niet spraakzaam. Op 1 oktober 2010 werd hij benoemd tot managing director
van GDF SUEZ E&P Nederland, één van de grootste offshore operators in ons land. Hij volgde Jan Treffers op, die met
pensioen ging. Ik was eigenlijk wel nieuwsgierig of Ruud Zoon in zijn nieuwe functie nog immer die transparantie
voorstaat die hij in 2009 ten toon spreidde. Dus vroeg ik wederom een interview met hem aan. De afspraak werd snel
gemaakt en ik kan u meedelen dat Ruud Zoon nog steeds een voorstander is van openheid en transparantie.

HSM Offshore uit Schiedam heeft in opdracht van GDF
SUEZ E&P Nederland het platform L5a-D gebouwd.

De diversiteit aan werkzaamheden en
het activiteitenniveau bij GDF SUEZ E&P
Nederland B.V. is enorm. Het exploratieen productiebedrijf heeft momenteel
een investeringsprogramma lopen van
een half miljard en er zijn de afgelopen
twee jaar maar liefst drie platforms
tegelijk gebouwd en geïnstalleerd;
Amstel (Q13a-A), Sierra (L5a-D) en Orca
(D18a-A). Dit trio sluit uiteindelijk aan
op de bestaande infrastructuur. Orca en
Amstel zijn ondertussen al aangesloten.
Als laatste staat de aansluiting van
22
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productieplatform L5a-D op het
programma. Na het leggen van alle
leidingen (zo’n 88 kilometer in totaal)
worden deze getest op sterkte en
worden de uiteinden met geflensde
spools aan de reeds geïnstalleerde
platform risers aangesloten. Inmiddels
is het bedrijf ook begonnen met het
boren van de noodzakelijke putten.
Put D18a-A1 is als eerste door de
Noble Ronald Hoope gecompleteerd en
getest. Het booreiland is momenteel de
tweede put op D18a-A aan het boren.

De Noble Piet van Ede is intussen bij
het Amstelplatform aangekomen om in
totaal vijf putten te boren. Het in Singapore
gebouwde booreiland Noble Regina Allen
wordt in december op de Noordzee
verwacht en zal dan zo snel mogelijk
beginnen aan de L5-D1 HP/HT put (Sierra).
Uitdagend
Met name het Amstel olieveld vraagt om
een specifiek platform. Omdat olie lang
niet altijd vanzelf omhoog komt, zijn er
pompen nodig met veel vermogen.

O P E R AT O R

Veelal worden pompen op het platform
geplaatst, maar in dit geval is gekozen
voor een pomp op twee kilometer diepte
in de put. Een zogenoemde ‘Electric
Submersible Pump’ (ESP). Ook de
verankering in de zeebodem met
zuigankers, de grijze kleur in plaats van
het gebruikelijke geel en het feit dat het
platform vanaf de wal van elektriciteit
wordt voorzien, maakt Amstel anders
dan andere platforms. Zoon over de
huidige activiteiten: “Vooral technisch
gezien zijn de lopende projecten enorm
uitdagend. Maar ook het feit dat wij
onderdeel zijn van een grote
internationale organisatie zorgt voor
vele professionele kansen. Het contact
met ons hoofdkantoor in Parijs vergt
veel tijd en aandacht. Maar tegelijkertijd
is een goede relatie met de GDF SUEZ
organisatie in Parijs essentieel.”
NOGEPA
Naast managing director van GDF SUEZ
E&P Nederland is Ruud Zoon in 2011
ook als voorzitter benoemd van NOGEPA,
de Nederlandse Olie en Gas Exploratie
en Productie Associatie. Ook deze
functie vergt zijn tijd en aandacht,
maar hij vindt het van eminent belang
dat de belangen van de olie- en
gasproducenten in Nederland goed
worden vertegenwoordigd. “Jo Peters is
vorig jaar april aangesteld als SecretarisGeneraal van NOGEPA. Samen zijn we
een nieuwe weg in geslagen.”
Lobby
Jo Peters kan als Secretaris-Generaal en
ik als voorzitter van NOGEPA meer
invloed uitoefenen richting met name de
politiek. Door te lobbyen kun je gerichter
je gezicht laten zien. En in het bijzonder
voor NOGEPA is dat laatste heel
belangrijk. Juist nu ervoor gekozen is
om dichter bij de burgers te willen staan
teneinde die draagkracht te genereren
die wij in het verleden gemist hebben.
Voor GDF SUEZ E&P Nederland is het
openen van al die deuren minder
opportuun. Vooral omdat we offshore
reeds intensief bezig zijn met kleine
velden en de overheid nog steeds heel
sterk die kleine velden stimuleert. Het
fiscale klimaat is stabiel en aantrekkelijk
genoeg voor ons om een goede
boterham mee te verdienen. Dus de
lobbyactiviteit die wordt uitgevoerd
is voor het grootste gedeelte gericht
op NOGEPA. Maar GDF SUEZ E&P
Nederland, onze collega operators en
NOGEPA hangen natuurlijk wel nauw
met elkaar samen.”
In het kader van die lobby faciliteerde
GDF SUEZ E&P Nederland op 19 augustus
van dit jaar nog een werkbezoek van

'De wijze waarop wij
met het Amstel veld
zijn omgegaan,
typeert GDF SUEZ
E&P Nederland ten
voeten uit.'
- Ruud Zoon, Managing Director .

minister Henk Kamp (Economische
Zaken) in gezelschap van Jan de Jong
(Inspecteur Generaal der Mijnen) en Jo
Peters (Secretaris-Generaal NOGEPA)
aan het D18a-A productieplatform en
het Noble Ronald Hoope booreiland.
Kamp bleek zeer geïnteresseerd in de
werkzaamheden aan boord. Hij stelde
veel vragen en toonde een opvallende
interesse in de details van het werk.
Gastheer Ruud Zoon: “Het bezoek stelde
ons in de gelegenheid over een aantal
beleidspunten te spreken. En de
aandacht van Kamp te vestigen op
belangrijke onderwerpen binnen de E&P
industrie. Zo hebben we gesproken over
de SAR helikopter,. en is er overleg
geweest over het fiscaal klimaat in
Nederland voor de leden van NOGEPA.
Dit moet vooral stabiel blijven omdat
wij investeren voor de lange termijn.”
Communiceren
Ruud Zoon: “Wij zijn actief in het
zoeken naar contacten met de bevolking.
Maar ook met landelijke, provinciale en
gemeentelijke overheden.” Volgens hem
moeten operators veel meer de publiciteit
opzoeken. In een nutshell was dit dan
ook de boodschap in het artikel dat
Offshore Visie in februari 2010
publiceerde. Zoek het publiek op.
Zorg voor transparantie. Het waren
opzienbarende uitspraken die niet tegen

dovemans oren zijn gezegd, want
sindsdien onderkennen operators veel
meer het belang van een eerlijke en open
communicatie dan voorheen. “GDF SUEZ
E&P Nederland heeft dit zelf ervaren bij
de ontwikkeling van Amstel, het olieveld
voor de kust van Scheveningen,” beaamt
de managing director. “De wijze waarop
wij met dit veld zijn omgegaan, typeert
ons bedrijf ten voeten uit. Niet alleen
hebben wij gekozen voor technisch
alternatieve oplossingen, wij zijn
communicatief ook direct in contact
getreden met de plaatselijke bevolking
en overheden. En die houding heeft
voor GDF SUEZ E&P Nederland zeker
zijn vruchten afgeworpen. Het is
ontzettend belangrijk draagvlak te
creëren om acceptatie te realiseren.
En dat kun je maar op één manier doen
en dat is je openstellen en transparant
zijn. Zelf de contacten opzoeken.
Kijken welke zorgen er leven binnen de
maatschappij en hoe je daar als operator
het beste mee kunt omgaan.”
Leidend
Een in 2011 in opdracht van Energie
Forum NL door McKinsey uitgevoerd
onderzoek toont aan dat de combinatie
van duurzame energiebronnen met
aardgas de beste perspectieven biedt
voor de realisatie van een duurzame
energievoorziening en de ambitieuze
5 / 2013
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Het nieuwe Q13-A platform in het blok Q13. De kleur grijs is bewust gekozen om zo weinig mogelijk op te vallen.

reductie van CO2. Dankzij een
goede infrastructuur, gasvoorraden,
mogelijkheden voor windparken
offshore, lege gasvelden voor de opslag
van CO2 en zeehavens waardoor
grootschalig transport van biomassa
mogelijk is, kan Nederland een leidende
rol spelen in de verlaging van de uitstoot.
“Eerlijk gezegd waren wij niet verrast
door de uitkomsten van het onderzoek,”
aldus Ruud Zoon. “Het onderbouwt waar
wij voor staan; aardgas speelt nu en in
de toekomst een belangrijke rol en
daarom is het zaak de kleine velden in
het Nederlandse deel van de Noordzee
zo goed mogelijk te winnen en het gas
beschikbaar te maken voor de markt.
De E&P maatschappijen, actief op de
Noordzee, hebben de afgelopen jaren
de kosten voor het opsporen en
ontwikkelen van de gasvoorraden fors
weten te verlagen. De samenwerking
is geïntensiveerd en er zijn nieuwe,
innovatieve technieken ontwikkeld
om ook de laatste restjes gas uit de al
producerende velden te kunnen halen.”
Of de reserves commercieel geëxploiteerd
kunnen worden, is afhankelijk van de
gasprijs, de afstand waarover het gas
moet worden vervoerd en de vereiste
24
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investeringen in productie-installaties
en infrastructuur, geeft Ruud Zoon
vervolgens aan. “Onze Nederlandse
activiteiten zijn vooralsnog interessant
voor onze aandeelhouders omdat we
veel ervaring hebben, over veel kennis
van de Nederlandse ondergrond
beschikken en omdat er een uitgebreide
infrastructuur op het Nederlandse
continentaal plat aanwezig is die een
snelle en relatief goedkope ontwikkeling
mogelijk maakt. Daarnaast heeft het
kleine velden beleid van de Nederlandse
overheid ertoe bijgedragen dat
kleine velden op een efficiënte en
fiscaal concurrerende manier kunnen
worden ontwikkeld.”
Investeren
Is het voor een internationale operator
als GDF SUEZ nog wel interessant om in
de toekomst marginale velden te (blijven)
ontwikkelen op het NCP? Is er niet een
risico dat men in Parijs besluit om het
exploratiebudget ergens anders in de
wereld te gaan besteden? Ruud Zoon
kijkt mij enigszins bedenkelijk aan.
Kennelijk verbaast mijn vraag hem.
“Ik begrijp waar je naar toe wilt, maar
er zijn veel argumenten aan te voeren

waarom de GDF SUEZ groep onze
initiatieven juist blijft en moet blijven
ondersteunen. Wat ons zo sterk maakt
in Nederland is die enorme infrastructuur.
Als wij kleine velden ontwikkelen,
kunnen wij die heel snel op het systeem
aansluiten. Iedere investering die wij
vandaag doen, kunnen we relatief snel
terugverdienen. Wat GDF SUEZ E&P
Nederland doet, is het exploiteren van
bestaande infrastructuur. We zetten een
booreiland naast een bestaand platform
en gaan vervolgens een prospect
aanboren. Drie, vier, vijf kilometer weg.
Dat doen we met nieuwe technieken.
Als er een nieuwe vondst wordt
aangeboord, zetten we er een choke
op en kunnen vrij snel starten met
produceren. Dat heeft voor de
rentabiliteit van die investering positieve
consequenties. We hebben op de
Noordzee te maken met ondiep water,
de investeringen die gedaan moeten
worden zijn daarom vaak beduidend
minder dan elders offshore, de snelheid
van ontwikkeling is groter en daarbij
komt dat we te maken hebben met
een stabiel fiscaal klimaat. Bovendien
kan alles wat we winnen, direct
verkocht worden aan Gas Terra, dat
een inkoopverplichting heeft. Tel je dat
allemaal bij elkaar op dan is Nederland
nog steeds een heel aantrekkelijk land
voor een bedrijf als GDF SUEZ om in te
blijven investeren. Neem 2012. Dit was
voor ons een topjaar op het gebied van
exploratie. Van de vier putten die wij
op de Noordzee hebben geboord,
hadden wij drie successen. 75% score.
Dat vind je bijna nergens in de wereld.
Als internationaal opererende operator
investeert de GDF SUEZ groep in
projecten in bijvoorbeeld Australië,
Algerije, Brazilië, China en Indonesië.
Daarbij ook gebruikmakend van de
hier in Nederland opgebouwde expertise.
Maar nog steeds zijn wij hier in staat om
van de E&P investeringspot een
significant deel voor Nederland te blijven
reserveren. Ik verwacht dat dat ook
voorlopig zo zal blijven.” Maar het is
wel een discussie die jaarlijks terugkeert,
weet nu ook Ruud Zoon.
Optimistisch
Voor wat betreft die toekomst op de
Noordzee is Ruud Zoon optimistisch.
Vooral de afgelopen twee jaar heeft
GDF SUEZ E&P Nederland een zeer
actief exploratieprogramma afgewerkt.
Vaak waren er drie booreilanden tegelijk
aan het werk: de Noble Lynda Bossler,
de Noble Piet van Ede en de Noble
Ronald Hoope. Zoals eerder aangegeven
had GDF SUEZ E&P Nederland in 2012
drie nieuwe vondsten, terwijl in 2011
met succes tight gas is gefract op 3000

O P E R AT O R

Om nog meer gas te kunnen halen uit
de kleine, bijna leeg geproduceerde
velden, pleit hij voor een nog nauwere
samenwerking tussen partijen. Zoon:
“Als operator liften wij voor een groot
gedeelte mee op innovaties die door
gerenommeerde internationale bedrijven
zoals Baker Hughes, Halliburton en
Schlumberger worden gedaan, maar
we maken wel degelijk gebruik van
innovatie uit Nederland. De grote
spelers zijn weliswaar heel sterk op de
buitenlandse markt georiënteerd, maar
ik ervaar de innovatieve houding van de
kleinere bedrijven als zeer inspirerend.”
Hoog bezoek op het D18a-A productieplatform en het Noble Ronald Hoope booreiland. V.l.n.r.: Jan de Jong –
Inspecteur Generaal der Mijnen (SodM), Hans Katers – Hoofd Mijnbouwinstallatie (HMI) GDF SUEZ E&P
Nederland, Jo Peters – Secretaris-Generaal NOGEPA, Bente Beckers – politiek assistente en Minister Henk Kamp.

meter diepte in blok L12. Fraccen is een
methode om gas vrij te laten komen dat
zich bevindt in reservoirgesteente van
slechtere kwaliteit. Ook is in de omgeving
van het Orca-veld dat GDF SUEZ E&P
Nederland aan het ontwikkelen is, gas
aangetroffen. In 2010 en 2011 is
driedimensionaal seismisch onderzoek
gedaan in respectievelijk de L5 en Q13/
Q16 blokken. GDF SUEZ E&P Nederland
is nog altijd intensief bezig met het
interpreteren van deze gegevens.
Ook andere partijen zijn succesvol op
de Noordzee. Wintershall heeft een heel
belangrijke olievondst gedaan in F17,
waarbij ook GDF SUEZ E&P Nederland
is betrokken als aandeelhouder. Deze
vondst heeft ertoe geleid dat in de
F-blokken nog eens heel goed naar
de chalk prospects zal worden gekeken.
Fugro heeft een grote survey geschoten
in de E-blokken, waarvan GDF SUEZ E&P
Nederland een deel heeft gekocht om te
interpreteren. Er is dus nog genoeg voor
menig operator om op het NCP nog
lang actief te blijven, stelt Zoon.
Extra
De ambitie om in 2030 nog jaarlijks
30 miljard m3 gas te produceren uit de
kleine velden, kenmerkt de GDF SUEZ
E&P Nederland directeur als een
gezonde, zolang alle partijen bereid
zijn er de schouders onder te zetten.
“Maar in alle realiteit moet wel gezegd
worden dat de reserves opraken,”
onderstreept hij terecht. “De gasvelden
die nog gevonden worden in de
Noordzee, zijn steeds kleiner. Tien jaar
geleden was het gemiddelde veld nog
meer dan 2 miljard, nu is het zo’n
0,7 miljard m3. Verder zijn de velden
moeilijker aan te boren en lastiger te
ontwikkelen. Dit neemt echter niet
weg dat er nog steeds significante
hoeveelheden gas te winnen zijn.

Maar dan moeten de kosten wel verder
worden gereduceerd, moeten er nieuwe
innovatieve technieken worden
ontwikkeld en moet onze regering bereid
zijn het fiscale systeem aan te passen.
In dit kader heeft de overheid in 2010
een investeringsaftrek ingevoerd voor
alle aangeboorde marginale velden.
Onder stringente voorwaarden die
duidelijk maken wanneer een veld als
marginaal kan worden gekwalificeerd,
kunnen operators gebruik maken van
een beperkte investeringsaftrek. Deze
stimuleringsmaatregel heeft er al toe
geleid dat een aantal marginale velden
nu wel wordt ontwikkeld. In ruil voor
die maatregel hebben de E&P
maatschappijen met de overheid een
Fallow Acreage Convenant gesloten,
gericht op het teruggeven van offshore
vergunningsgebieden waar weinig of
geen activiteiten meer plaatsvinden.
Hierdoor krijgen geïnteresseerde partijen
makkelijker toegang tot deze gebieden.
Een vergelijkbare stimuleringsregeling
zou zeer welkom zijn voor
exploratieactiviteiten. De kosten van
een boring liggen meestal tussen de
10 en 30 miljoen Euro, en soms hoger.
In Nederland is de slagingskans van
exploratieboringen al jaren redelijk
constant rond 50%. Alleen de vondsten
worden steeds kleiner. Wat dat betreft
staat er wel degelijk druk op onze
offshore industrie. Er is extra stimulering
noodzakelijk om te blijven exploreren.”
Toelevering
Over de innovatieve rol die de Nederlandse
toeleveringsindustrie speelt, is Ruud Zoon
tevreden. Hij roept de industrie op te
blijven innoveren en operators te blijven
ondersteunen in het leveren van nieuwe
technieken en services. Betere seismiek.
Ingenieuze boortechnieken. Kleinere
en goedkopere platforms. Monopods.

Ongeval op L5a-A platform
Op vrijdag 14 juni 2013 heeft op het
L5a-A platform van GDF SUEZ E&P
Nederland een noodlottig ongeval
plaatsgevonden waarbij twee doden
en een gewonde zijn te betreuren.
De verslagenheid bij de collega’s was
enorm. Wat managing director Ruud
Zoon getroffen heeft, is de grote
saamhorigheid en betrokkenheid die
er heerste na de eerste melding.
“Een ieder nam onmiddellijk zijn of
haar verantwoordelijkheid en collega’s
troosten en steunden elkaar daar waar
nodig. Vanzelfsprekend zijn wij direct
na het ongeval en in de periode daarna
in overleg met de nabestaanden van
onze overleden collega’s gegaan en zijn
er afspraken gemaakt over de manier
waarop we hen steun kunnen bieden.
GDF SUEZ E&P Nederland zal er al het
mogelijke aan doen om de pijn en het
verlies voor hen zo draaglijk mogelijk
te maken.”
Nog op de dag van het tragisch ongeval
is GDF SUEZ E&P Nederland met een
intern onderzoek gestart en zoals
gebruikelijk bij dit soort incidenten
doet ook de Officier van Justitie samen
met Staatstoezicht op de Mijnen en
de Eenheid Maritieme Politie een
onderzoek naar de toedracht. Doel
van de onderzoeken is vooral
waarheidsvinding. En dat vraagt om
een zuiver en gedegen onderzoek.
Ruud Zoon: “Wij willen als GDF SUEZ
E&P Nederland dat de onderzoeken
uiterst zorgvuldig verlopen. En dat
kost tijd. Wij zijn ons ervan bewust
dat dit zorgt voor een langere periode
van onzekerheid over de mogelijke
oorzaken van het ongeval. Maar een
dergelijk onderzoek zijn we aan de
slachtoffers, aan hun nabestaanden
en aan onszelf verplicht.”

5 / 2013

OFFSHORE VISIE

25

TRILBLOKTECHNOLOGIE
Dieseko uit Sliedrecht wereldwijd trendsetter

‘Ons bestaansrecht
is gebaseerd op
diepgaande kennis’

De PVE 300MU nu het grootste
monoblok ter wereld.
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De Dieseko Group uit Sliedrecht levert als Nederlands bedrijf internationaal een belangrijke bijdrage aan het aanzienlijk
sneller en vooral ook schoner plaatsen van offshore fundaties. Met name voor het trillen van ankerpalen bij
windmolenparken op de Noordzee of voor ontmantelingsprojecten in de olie- en gasindustrie. Het bedrijf is met een
aantal slimme noviteiten wereldwijd trendsetter geworden en het leek Offshore Visie daarom hoog tijd eens te gaan
praten met directeur Jan van Es. Samen met zijn broer Paul richtte hij in 1974 Dieseko op. “Wij zijn begonnen met
dieselmotoren en het bouwen van generatorsets. Ruim twintig jaar geleden kwamen we voor het eerst in aanraking met
het fenomeen trilblokken. Aanvankelijk als dealer van buitenlandse fabrikanten, later als producent en verhuurder van
twee eigen merken.” Anno 2013 is de Dieseko Group wereldwijd een leidende ontwikkelaar, fabrikant en dienstverlener
op het gebied van hydraulische fundatiesystemen, waarbij vibratietechnieken een onderscheidend specialisme zijn.

Als productie- en verhuurbedrijf voert
Dieseko al vele jaren twee merken
trilblokken, te weten Piling & Vibro
Equipment (PVE) en International
Construction Equipment (ICE). De ICEmachines zijn over het algemeen meer
gestandaardiseerd, het PVE equipment
is meer customized, zeker in de offshore.
Van Es: “Waar wij met Dieseko naar
streven is het verder ontwikkelen van
de onderscheidende systemen van
PVE en ICE, zodat gebruikers op een
effectieve, efficiënte en verantwoorde
wijze fundaties kunnen plaatsen
onder uiteenlopende situaties en
omstandigheden. Wij leveren
pragmatische triloplossingen voor
elke uitdaging. Of het nu gaat om
trilwerkzaamheden in temperaturen
ver onder nul, in een verschroeiende
hitte of midden in een stadscentrum,
Dieseko levert de juiste machine.
Die bovendien voldoet aan de strengste
eisen op het gebied van geluid en trilling.
Daarbij komt dat de triltechnologie
voor offshore gebruik ecovriendelijk is.
En dus een minimale verstoring van het
zeeleven oplevert.”
Vindingrijk
Mede in dit kader heeft Dieseko
inmiddels een drietal vindingrijke
offshore vibroconcepten ontwikkeld,
waarvoor internationaal veel
belangstelling bestaat. Het gaat hierbij
om de PVE 300MU en 600MU (upending)
Vibro Hammers, de spectaculaire Giant,
een modulair opgebouwd trilblok met
een excentrisch moment van 500 tot
maar liefst 2.000 kgm en binnenkort
ook de PVE Giant Vibro-Driller.
De Giant is de overtreffende trap van
het tekentafelmodel 1650M, dat was
opgebouwd uit vijftien 110M trilblokken,
geschikt voor monopiles van 10 meter
doorsnede en is bedoeld voor projecten
waarbij de allergrootste capaciteit is vereist.

Pionier
Toen Jan van Es ruim twee decenia
geleden de trilblokwereld instapte,
lag zijn focus geheel on shore. “We
opereerden wereldwijd, maar altijd
op het land. Tot ongeveer 2001.
In de Chinese Zee kwam toen een
project vrij waarbij buizen van 20
meter diameter de grond in moesten
worden getrild. We hebben toen
trilblokken samengebouwd om aan
het vermogen te komen teneinde die
enorme buizen de grond in te krijgen.
Helaas kregen we die opdracht niet,
maar het was wel mijn eerste
persoonlijke kennismaking met werken
offshore. Eén ding was mij in ieder geval
wel duidelijk geworden: ook op een
waterdiepte van honderd meter kunnen
trilblokken worden ingezet. Een nieuw
marktsegment dus.”
Toch moest Dieseko wachten tot 2008
alvorens zij een kans kreeg zich offshore
echt te bewijzen. Met het Duitse Bart
Offshore, een pionier op het gebied van
het bouwen van windmolenparken,
werd een huurcontract afgesloten voor
een tandemtrilblok, waarmee buizen
van 2.80 meter diameter en een lengte
van 50 meter de grond in konden
worden getrild. Aan de hand van de
grondconditie ter plekke had Dieseko
uitgerekend dat er 30 meter kon worden
voorgetrild. Alleen de laatste 20 meter
van de paal moest worden afgeheid.
Dit zou een tijdsbesparing opleveren
van vier uur per paal. Van Es: “Het
grootste trilblok dat wij toen hadden
was het 200M type. Om te kunnen
voldoen aan de eisen van Bart hebben
we twee blokken van dit type aan elkaar
gekoppeld. Wat een trilblok eigenlijk
doet is de weerstand opheffen van de
grond die tegen de buis aan wil kleven.
Hierdoor zakt de buis de grond in.
Voor zowel Bart als voor ons was het de

allereerste keer dat we offshore
fundatiepalen gingen trillen. Als Dieseko
hadden wij het voordeel te beschikken
over een jarenlange praktijkervaring
met trilblokken op het land. Maar van
die ervaring gaven de mensen van Bart
reeds in het voortraject aan, geen gebruik
te willen maken. Er is nauwelijks of
geen overleg geweest. Pas toen er een
proefpaal moest worden getrild, mocht
één van onze monteurs aan boord
komen van het nieuw gebouwde
hefeiland Wind Lift 1.
De gehele exercitie werd een jammerlijke
mislukking mede veroorzaakt door een
verkeerde afmeting van een door Bart
geleverd subframe waar de buis in
moest staan. Om een lang verhaal
kort te maken: ook na deze tegenvaller
bleek Bart niet ontvankelijk voor onze
probleemoplossende adviezen Uiteindelijk
werd gekozen voor de toepassing van
een reeds bewezen, maar behoorlijk
tijdrovende en dus kostbare technologie.
Volledig buiten onze schuld om werd
Dieseko de kans ontnomen om het voordeel
van onze technologie aan te tonen.”
Tijd besparen
Weer moest Dieseko een aantal jaren
wachten alvorens zich weer een nieuwe
kans aanbod om offshore aan te tonen
waartoe zijn trilblokken in staat zijn.
In 2011 raakte Jan van Es in gesprek met
het Duitse Hochtief Solutions AG over
het trillen van 240 funderingsbuizen in
het windmolenpark Global Tech 1 op
110 kilometer noordwest van Cuxhaven.
De buispalen wegen 250 ton en hebben
een diameter van 2,5 meter en een
lengte tot maar liefst 70 meter. Het team
van Hochtief, waarvan een aantal leden
reeds ervaring had met trillen on shore,
beschouwde Dieseko vanaf het eerste
contactmoment wel als een professionele
gesprekspartner met kennis van zaken.
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Dieseko levert pragmatische
triloplossingen voor elke uitdaging.

'De kracht van ons bedrijf is
dat wij doorlopend
innovatie plegen'
- Jan van Es, Dieseko

Speciaal voor het windmolenpark Global Tech ontwikkelde
Dieseko de PVE 300MU (© Derek Henthorn).

Speciaal voor dit project ontwikkelde
Dieseko de PVE 300MU. Deze Upending
versie van de 300M heeft een excentrisch
moment van bijna 300 kgm, 6.150 kN
maximale slagkracht en weegt 75 ton.
Het belangrijkste verschil tussen de MU
en de M is de door Dieseko ontwikkelde
draaibare ophanging en een zelfzoekend
klemsysteem. Hiermee is de PVE 300MU
kantelbaar geworden en kan het de
horizontaal opgeslagen monopiles zelf
oppakken, in verticale positie plaatsen,
positioneren en trillen in één cyclus.
In principe is dit bijna identiek aan dat
van Bart destijds, alleen trilt Dieseko hier
maar 15 meter voor. Vooral door het feit
dat apart upending gereedschap bij dit
trilblok overbodig is geworden dankzij
de productinnovatie, realiseert Dieseko
ook hier weer een besparing van vier uur
per paal ten opzichte van een traditioneel
heiblok. Met als positief resultaat dat er
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OFFSHORE VISIE

5 / 2013

voor de gebruiker een interessant
verdienmodel is gerealiseerd. In augustus
2012 is Dieseko met de trilactiviteiten
begonnen en het werk loopt nog tot
december van dit jaar. Alle fundaties
zitten reeds in de grond en men is nu
bezig met de installatie van de eerste
transition palen. “Hiermee is Global
Tech 1 het eerste project binnen de
offshore windenergiemarkt waarbij
alle activiteiten nagenoeg naadloos aan
elkaar sluiten. Mission accomplished.”
Van Es glundert. Het doet hem
zichtbaar plezier dat Dieseko eindelijk
heeft kunnen bewijzen ook offshore
zijn mannetje te staan met zijn
eigen trilblokken.
Wereldformaat
Naast kostenefficientie was ook reductie
van de milieubelasting voor het

zeebiotoop belangrijk bij de ontwikkeling
van de PVE 300MU en 600MU.
Triltechniek is stiller, gaat doorgaans
sneller en kent niet de explosieve
geluidsoverlast plus de drukgolven
van een heihamer. Deze nadelige
kenmerken leiden onder meer tot
vissterfte. Dankzij de innovaties van
Dieseko wordt in een project nu een
aanzienlijke reductie van de geluidsoverlast
gerealiseerd. De visstand op de Noordzee
wordt hierdoor nauwelijks nadelig
beinvloed. De Dieseko Group heeft
hiermee een noviteit van wereldformaat
neergezet. Qua afmeting en specificaties
is de PVE 300MU nu het grootste
monoblok ter wereld. De 600MU, met
een excentrisch moment van 600 kgm,
is de nog grotere uitvoering van dit
kantelbare trilblok en verschilt van de
300MU doordat niet het blok in zijn
geheel, maar het carter ten opzichte van

TRILBLOKTECHNOLOGIE

de top kantelt. Zeker in de olie- en
gasindustrie alsmede de windenergie
draait alles om efficiency en
betrouwbaarheid. Dieseko heeft dit
geborgd door vanaf de tekentafel samen
te werken met certificeringsinstantie TÜV
Süd. De 300MU heeft vanaf de bouwfase
alle extreme duurtesten goed doorstaan
en is inmiddels volledig gecertificeerd
voor offshore toepassingen.
“De kracht van ons bedrijf is dat wij
doorlopend innovatie plegen,” stelt
Van Es. “Uiteraard beschikken wij over
een standaardassortiment trilblokken,
maar we maken ze ook custom made.
Op onze engineering afdeling zijn
mensen werkzaam met heel veel ervaring
op allerlei vlakken. Alleen al het trilblok
afstemmen op het aggregaat is een kunst
op zich. Een trilblok gaat in moedertje
aarde wroeten en die aarde is qua
grondgesteldheid heel grillig. Nederland
heeft bijvoorbeeld een verscheidenheid
aan grond die nergens anders ter wereld
voorkomt. Ik durf gerust te stellen dat er
maar heel weinig bedrijven in de wereld
zijn die zoveel kennis van de mondiale
grondgesteldheid hebben als Dieseko.
Nederland heeft voor ons helemaal geen
grondgeheimen. Ons bestaansrecht is
mede gebaseerd op die kennis.”
Trillen en boren
Met de ontwikkeling van de eerder
omschreven PVE Giant kan Dieseko
nu dus ook de grootste buizen trillen,
maar tot voor kort kon geen garantie
worden afgegeven dat de buis ook
daadwerkelijk op de juiste diepte kon
worden gebracht. Ook dit verzoek
van klanten kan inmiddels bevestigend
worden beantwoord. Mede dankzij
de inbreng van DDC, Dutch Drilling
Consultants uit Waddinxveen. In een
gesprek adviseerde Ad Kamp om een
boorinstallatie bovenop een trilblok te
plaatsen. Met dat advies zijn Dieseko
engineers aan de slag gegaan, hetgeen
heeft geresulteerd in de ontwikkeling
van de PVE Vibro-Driller, een inmiddels
gepatenteerd concept waarmee men
zowel kan trillen als boren.
De gecombineerde tril- en boorunit
wordt bovenop de stalen buis gezet.
Deze wordt vervolgens op diepte
getrild totdat er een refusal optreedt
op het moment dat er niet verder kan
worden getrild. Bijvoorbeeld vanwege
de aanwezgheid van een grote steen
in de bodem. Daar kan nu eenmaal
niet doorheen worden getrild.
In zo’n geval switch de unit bovenop
de buis om naar boren. In het totale
proces kan meermalen van techniek
worden gewisseld tot de gewenste

Hochtief zet de PVE 300MU in om op de
Noordzee 240 monopiles in de grond te trillen.

diepte is bereikt. Dat switchen gebeurt
zonder al te veel tijdverlies omdat
gebruik gemaakt wordt van dezelfde
power pack. Voor gebruikers van de
Vibro-Driller betekent dit dat zij, met
name in gebieden waar restricties
zijn gesteld aan het heien vanwege
geluidsoverlast, dankzij het inzetten
van dit alternatief toch de volle
24 uur productie kan draaien.

Met de PVE Vibro-Driller heeft Dieseko
de primeur van een twinblok dat
zowel kan trillen als boren.
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WIND ENERGY
Completion at the end of 2015

Construction starts on
Eneco Luchterduinen

October 10, 2013, marks the start of the construction of Eneco Luchterduinen Wind Farm, five years after the completion
of the last Dutch offshore wind farm, the Princess Amalia Wind Farm. The new project is a joint venture between energy
company Eneco and Japan’s Mitsubishi Corporation. The project’s 43 windmills will be located 23 kilometres off the coast
of the cities Noordwijk and Zandvoort. After completion at the end of 2015, the wind farm will generate green electricity
for nearly 150,000 households.

The electricity will be transported to
the shore by means of a 23 kilometre
long 150 kV cable embedded in the sea
floor. The onshore section of this cable,
which is more than 8 kilometres long,
will run from the beach of the city of
Noordwijk to a transformer substation
held by grid operator TenneT in the
municipality of Sassenheim, where it
will be fed into the national grid.The
entire length of this cable will be
located underground, with a large
part (80%) being installed at a depth
of 20 to 25 metres using a process
of directional drilling. A limited part
will be installed using open excavation
in trenches at a depth of approximately
1.2 to 1.8 metres.
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The main contractor for the development
of this onshore cable is Joulz, an
infrastructure company that is part of
the Eneco Group. Drilling related to this
development is being carried out by
Visser & Smit Hanab. The first official
drilling took place today at the junction
of the Teylingerlaan with the Torenlaan
in Voorhout (in the municipality of
Teylingen). It concerns directional
drilling over a distance of 596 metres.
A ceremony was held to mark the start
of the project, and was attended by
representatives of the companies and
municipalities involved.
The construction of the onshore section
will take place in stages between the

beginning of October 2013 and
December 2014. During the first stage,
directional drilling will be carried out and
flexible pipelines installed. The laying of
cables will start at the beginning of next
year. Throughout this process, Eneco
Luchterduinen, Joulz and Visser & Smit
Hanab will do their utmost to ensure that
any potential disruption resulting from
these activities is kept to a minimum.
Offshore construction is expected to start
in the summer of 2014. At present, there
are two wind farms in the Dutch section
of the North Sea: the Eneco-owned
Princess Amalia Wind Farm that was
completed in 2008, and the Offshore
Wind Farm Egmond aan Zee owned by
Nuon and Shell, completed in 2007.

Rough conditions
can be cool

Life can be harsh on the open seas and full of surprises. So it is good to know that a comfortable climate prevails ‘indoors’regardless of the outside temperature. With a Heinen
& Hopman system, crew on vessels and rigs stay warm or cool in the most unforgiving
environments.

Netherlands - Brasil - Germany - France - India - Italy - Peoples Republic of China - Romania - Singapore - Spain - Turkey - USA - Korea

You have
a challenge
We don’t keep
you hanging
Exp erts fo r ex pe rt s

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

www.heinenhopman.com

N oord - H oll a nd
Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland:

‘Samenwerking vormt
basis voor trefzekere
toekomst zeehavens’
Gedeputeerde Jaap Bond (CDA). Er zullen maar weinig ondernemers in de provincie Noord-Holland zijn die de van
oorsprong Volendammer niet kennen? Han Heilig praat met hem in zijn statige kantoor in het Provinciehuis te Haarlem.
Bond is een echte politicus, amper af te stoppen als hij eenmaal aan het woord is. Hij doceert ietwat, maar is zeker
niet betweterig. Hij is geen populist die ‘zegt wat de mensen willen horen’. Naast zijn kennis van zaken valt vooral zijn
vermogen op om dingen terug te brengen tot redelijke en alledaagse proporties. Evenals zijn ernst waarmee hij spreekt
over zaken als energie en economie. Een gesprek ontvouwt zich: over de verleden tijd, het heden en de toekomst.
Regelmatig herhaalt hij zich. Niet bewust, maar veel meer vanuit zijn gedrevenheid. Jaap Bond gelooft in de potentie
van Noord-Holland. Gelooft in de kracht van het samenwerken en gelooft juist daarom in een trefzekere toekomst
voor de zeehavens IJmuiden en Den Helder.

Toch geldt ook voor 55-jarige Jaap Bond
dat politiek niet iets is dat je doet uit
carrièreplanning. Ruim 28 jaar werkte
hij bij de politie. Pas in 1996 startte hij
zijn politieke loopbaan. Eerst als steunlid
van de CDA-fractie in Edam-Volendam.
In 1999 stapte hij over naar Provinciale
Staten, waar hij van 2003 tot en met
2007 fractievoorzitter was. In 2007
wisselde Bond zijn Statenlidmaatschap
in voor een gedeputeerdenpost. Anno
2013 is hij gedeputeerde Landbouw en
Landelijk Gebied. Tot zijn portefeuille
behoren Flora- en fauna, Klimaat en
duurzame energie, Landbouw en visserij,
Landelijk gebied (incl. Groene Hart,
Laag Holland, GNR), Greenport/Agriport
Natuur (w.o. ontgrondingen),
Recreatieschappen en is hij Gebiedsgedeputeerde Kop van Noord-Holland.
Dialoog
Wollige taal is Jaap Bond volkomen
vreemd. Het is de taal die verleidt,
misleidt, verwart en voor ergernis zorgt.
En juist daar wil hij niet aan meedoen.
Het beperkt de slagkracht van de
Nederlandse politiek, terwijl het juist
het streven van de gedeputeerde is
om zo slagvaardig mogelijk te handelen.
“Ik probeer altijd zo open en transparant
mogelijk te zijn,” stelt hij resoluut.
“En ik doe dat door heel direct te
communiceren. Duidelijk te zijn. Mijn
ervaring is dat een heldere stellingname
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door ondernemers zeer wordt
gewaardeerd.” Gewoon zeggen waar
het op staat en zeker geen beloftes doen
die je niet kunt waarmaken. Wat die
nuchterheid betreft verloochent Jaap
Bond zijn afkomst niet. Dat blijkt al in het
begin van het interview als hem wordt
voorgelegd dat eind vorige eeuw heel
veel overheidsgeld gepompt is in de
IJmondregio om de offshore-ambities
die er toen waren, te realiseren.
Achteraf bleken die ambities niet
haalbaar en werden de kaderuimten
en het haventerrein onvoldoende benut.
Bond heeft zich na zijn aanstelling in
2006 wel degelijk verdiept in het
tegenvallende resultaat van deze
overheidsinvestering, maar veroordeelt
de beslissing uit het verleden niet.
“Eigenlijk is het vrij simpel,” verklaart hij.
“Als provinciale overheid faciliteren wij.
Maar uiteindelijk is het altijd de ondernemer
zelf die bepaalt waar hij zich gaat
vestigen. En, ondanks het feit dat de
faciliteiten uitstekend waren, besloten
de oliemaatschappijen en offshore
bedrijven destijds voor Den Helder te
kiezen.” Een kwestie van pech hebben.
De broodnodige wisselwerking tussen
overheid en ondernemers bleek gewoon
niet afdoende. “Maar,” vervolgt Bond,
“IJmuiden mocht zich deze verplaatsing
destijds wel degelijk aantrekken. Men
wist van de plannen, maar toch bleek er
geen direct antwoord voorhanden op het

besluit van Peterson om Den Helder te
kiezen als thuishaven voor de SNS Pool.
Uit economisch oogpunt was het vertrek
van de operators voor IJmuiden een
behoorlijke klap. Maar ook hier heelt tijd
de wonden, want wie had toen gedacht
dat IJmuiden zich nu, anno 2013, zo
sterk zou ontwikkelen als cruisehaven.
Daarbij komt dat IJmuiden dankzij haar
strategische positie ook een aantrekkelijke
vestigingsplaats is geworden voor de
offshore windindustrie. Zeker als het gaat
om de assemblage en bouw van nieuwe
windparken op zee.” Bond weet dat een
aantal ondernemers in IJmuiden niet blij
is met de komst van de cruiseschepen,
maar hij steunt het besluit van de
directeur van Zeehaven IJmuiden, Peter
van de Meerakker, om de internationale
cruisewereld met open armen te
ontvangen. De cruisevaart is een enorme
groeimarkt en mede daarom heeft de
provincie een aantal jaren geleden €25
miljoen geïnvesteerd in de realisatie van
een nieuwe haven. Als exploitant van die
IJmondhaven pakt Zeehaven IJmuiden
nu de kans die haar wordt geboden en
Bond juicht dat initiatief van harte toe.
“Het is geweldig voor de economie in
Noord-Holland, maar wat ik met name
toejuich is het feit dat Van de Meerakker
tegelijkertijd op zoek is gegaan naar een
acceptabele oplossing om zowel de olie-,
gas- en windenergie markt als de cruisevaart
zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.

'Den Helder moet voor de olie- en gasindustrie gaan,
en IJmuiden voor de windenergie.'
- Gedeputeerde Jaap Bond
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En dat kan, zolang alle partijen maar
bereid zijn tot samenwerking. Het
Noordzeekanaalgebied is een kansrijke
regio. Daar moet het gezamenlijke
bedrijfsleven optimaal van profiteren.
Nogmaals: als provinciale overheid
kunnen wij slechts faciliteren. Partijen
samenbrengen en ondersteunen.
Vervolgens is het aan de ondernemers
om in een open dialoog tot reële
afspraken te komen om de geboden
kansen ten volle te benutten.”
Samenwerking
Voor gedeputeerde Bond maakt het
eigenlijk niet uit of er nu gekozen wordt
voor Den Helder of voor IJmuiden. Hem
gaat het erom dat de business in NoordHolland blijft. “Er is inmiddels voor vele
miljoenen euro’s aan overheidsgeld in
beide havens gestopt, maar onze
belangrijkste rol blijft toch verbinden.
Partijen bij elkaar brengen om hen te
overreden dat ze vanuit een gezamenlijke
kernboodschap moeten proberen
potentiële gebruikers van de havens
ervan te overtuigen dat Noord Holland
‘the place to be is’. Of die gebruiker nu
kiest voor IJmuiden of Den Helder, maakt
mij niet zoveel uit. Voor Noord Holland
is zijn keuze de allerbeste.”
Bond is tevreden over het resultaat
van de initiatieven die hij recent heeft
genomen om vertegenwoordigers van
beide havens en bestuurders uit beide
gemeenten bij elkaar te brengen
teneinde een samenwerkingsverband te
realiseren. Om draagvlak te creëren voor
zijn denkwijze. “Wat mij voor ogen staat,
is het samenstellen van een bidbook
waarin zowel de onderscheidende
kwaliteiten van de haven van IJmuiden
als die van de haven van Den Helder
worden belicht. Want de haven van
IJmuiden onderscheidt zich op een aantal
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onderdelen van de haven van Den
Helder. Als het bijvoorbeeld gaat om
nieuw te bouwen offshore windparken
voor zowel de Nederlandse kust als de
Zuid-Engelse kust is IJmuiden veel sneller
in staat om te schakelen voor de
assemblage dan Den Helder. Er is ruimte
beschikbaar en er is een krachtig netwerk
van bedrijven dat de juiste diensten kan
aanbieden. Maar Den Helder heeft weer
een veel betere infrastructuur voor het
beheer en het onderhoud. En is sterk als
het gaat om de logistieke dienstverlening
aan de olie- en gasindustrie op de
Noordzee. Als provincie zeggen wij:
Den Helder focus je op beheer, service,
onderhoud en logistiek, en IJmuiden
focus je op het assemblage aspect.
Zorg ervoor dat je de positie van NoordHolland sterker maakt door gezamenlijk
die speerpunten te presenteren.
Ga niet tegen elkaar opboksen.
Vermijdt solistisch optreden. Leg de
oliemaatschappij of het energiebedrijf
een keuze voor. Laat hen in een bidbook
zien welke kades er vrij zijn, wat de
kosten zijn, en waar de krachten liggen
als het gaat om arbeid, onderwijs en
de kennis die aanwezig is.” Bond vindt
zeker niet dat het een utopie is om te
stellen dat Den Helder voor de olie- en
gasindustrie moet gaan en IJmuiden
voor de windenergiemarkt.
“Dat zou een mooi scenario zijn.”
Energy Board
Focus aanbrengen in de economische
ontwikkeling van duurzame energie in
Noord-Holland, partijen verbinden die
op het eerste gezicht niet elkaars meest
logische samenwerkingspartner zijn en
initiatieven versterken: met dat doel werd
in 2012 de Energy Board in het leven
geroepen. De leden van de Board hebben
- gezien hun functie in het bedrijfsleven,
de onderzoekswereld of de overheid een goed zicht op alle relevante
ontwikkelingen. Energy Board staat
onder voorzitterschap van Jaap Bond
en richt zich op heel Noord-Holland,
en de havens aan het Noordzeekanaal.
De huidige boardleden hebben echter
de meeste affiniteit met de regio NoordHolland Noord. Bond zou de board
daarom graag uitgebreid zien met
deelnemers uit de IJmond en het zuiden
van de provincie. “De Energy Board zorgt
voor focus op het gebied van
duurzaamheid en economie, verbindt
partijen, versterkt projecten en
enthousiasmeert mensen. Waarom?
Omdat wij zagen dat de kennis waarover
Noord-Holland de beschikking heeft,
versnipperde. Een aantal kennisinstituten
in de provincie werkte niet met elkaar
samen en de Board heeft die partijen
weer bij elkaar gebracht. Om kennis te
clusteren maar ook om te zorgen voor

zogeheten crossovers. En ik moet
zeggen: dat is tot op heden aardig
gelukt. Als Board werken wij volgens een
strategische agenda, opgesteld aan de
hand van het Koersdocument Duurzame
Energie van de provincie Noord-Holland.
En wij richten ons op de thema’s Wind
op Zee, Biomassa, Gebouwde omgeving
en Zonne-energie. Daarnaast zijn er nog
twee aanvullende thema’s die als een
rode draad door de andere heen lopen:
Arbeidsmarkt & Onderwijs en Innovatie.
Binnen elk thema ondersteunen wij
concrete projecten en initiatieven.
En per thema is er een zogenoemde
aanjager. Hij of zij is het aanspreekpunt
voor een thema. Bij de uitvoering van
een project werken wij als Energy Board
overigens nauw samen met Energy
Valley, de organisatie die in Groningen,
Friesland, Drenthe en de kop van NoordHolland de economische ontwikkeling
van duurzame energie stimuleert.”
Participatiefonds
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben medio maart van dit jaar besloten
om de komende vijf jaar € 85 miljoen vrij
te maken om projecten op het gebied
van duurzame energie en duurzame
economie verder te stimuleren. In dit
kader is het Participatiefonds Duurzame
Economie Noord-Holland (PDE-NH)
opgericht, dat participaties aan kan
gaan op het terrein van bijvoorbeeld
biomassavergassing, duurzaam bouwen,
zonne-energie, of wind op zee. Dit zullen
vaak nieuw op te starten projecten zijn
die op de lange termijn weliswaar
kansrijk worden geacht, maar die
problemen hebben om de financiering
rond te krijgen. Het is een zogeheten
‘revolverend’ fonds. Dat betekent dat
mogelijke winsten uit participaties
terugvloeien in het fonds en opnieuw
kunnen worden uitgezet.
Het Fonds wordt gefaseerd ingevoerd,
waarbij GS besloten hebben om te
beginnen met de openstelling van
een eerste tranche van € 30 miljoen.
Als het bedrag bijna volledig is gebruikt
voor participaties zullen GS opnieuw
een voorstel aan PS doen voor tranches
van respectievelijk € 25 en weer
€ 30 miljoen. Voor het PDE
wordt momenteel een externe
fondsbeheerder geworven, maar GS
moeten als aandeelhouder wel bij elke
investeringsaanvraag toestemming
verlenen. De Energy Board adviseert
GS gevraagd en ongevraagd over
kansen op het gebied van innovatieve
ontwikkelingen op het gebied van
duurzame energie in Noord-Holland.
Of daarvoor een beroep gedaan
wordt op het Participatiefonds
Duurzame Economie is aan GS.
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Gedeputeerde Jaap Bond is tevreden met
het resultaat tot nu toe: “Het is een lang
en complex proces geweest, vooral ook
omdat we wilden kijken wat nu de beste
manier is om zo’n fonds in te richten. Dit
voorstel aan Provinciale Staten voldoet
uitstekend aan de behoefte, ambitie en
wensen van de provincie ten aanzien van
duurzame energie en duurzame
economie, terwijl we tegelijkertijd een
prima mix hebben weten te realiseren
van onafhankelijkheid van beheer en
beheersbaarheid van een fonds met
deze omvang. Het nieuwe fonds zal
begin 2014 operationeel worden.”
Onvrede
De balans na een jaar Energy Board is
dat er voldoende awareness is gecreëerd
hetgeen weer heeft geresulteerd in de
samenstelling van een lijst met maar liefst
31 projecten die in aanmerking kunnen
komen voor een financiële injectie.
Wat opvalt is dat een veelheid van
deze innovatieve plannen afkomstig is
uit het noordelijke deel van NoordHolland. Omgeving Alkmaar en hoger.
Ondernemers uit de regio IJmond hebben
veel meer moeite om bij de Energy Board
aan te kloppen met de vraag hun
plannen te ondersteunen. Bond hierover:
“Ik weet dat er onvrede heerst bij de
ondernemers uit de regio IJmond.
Er is geen affiniteit met de Board.
Belangrijkste reden hiervoor is dat zij
zich niet kunnen terugvinden in de
samenstelling van de Board. Te veel leden
komen vanuit het noordelijke deel van
Noord-Holland. Vandaar dat tijdens een
recente evaluatie besloten is de Board
binnenkort uit te breiden. Er moet een
duidelijke balans komen in de samenstelling
tussen het noordelijke en het zuidelijke
deel van onze provincie. Ik geef toe dat
die balans er nu niet is. Maar daar gaan
we snel verandering in brengen.”
Onzinnig
Met een geïnstalleerd vermogen van circa
249 Mw windoffshore op de Noordzee
neemt Nederland in de internationale
markt voor windenergie momenteel een
derde plaats in. En een flinke schaalsprong
zit eraan te komen. In 2020 wil
Nederland met haar windparken op
de Noordzee 5.200 Mw vermogen
opwekken. Daarvoor zijn circa 1.200
nieuwe windturbines nodig. Windenergie
moet er in belangrijke mate voor zorgen
dat de overheid haar energiedoelstelling
haalt: Rutte en de zijnen willen dat ons
land in 2020 voor 16 procent in onze
energiebehoefte voorzien door de inzet
van duurzame energie. Jaap Bond is
absoluut geen tegenstander van die
beoogde energietransitie, maar hij is wel
de mening toegedaan dat men in Den
Haag economisch en vooral realistisch

moet blijven denken. “Ik geloof niet in
eeuwigdurende subsidie infusen richting
duurzame energie en al zouden wij met
zijn allen die 16% duurzaam opgewekte
energie halen, dan resteert nog altijd
84% fossiele energie. Bond beaamt dat
het Rijk weliswaar de € 15 miljard die de
traditionele energiesector jaarlijks in de
vorm van belastinggeld in de staatskas
stort, niet zou kunnen missen, maar met
de kanttekening dat ook deze sector
gebruikt maakt van overheidssubsidies:
“Gelukkig kent ons land politieke
partijen die over realiteitszin beschikken.
Die begrijpen dat uiteindelijk de
markt bepaalt en niet de overheid.
De consument pikt de alsmaar stijgende
energieprijzen niet. Ongeveer 10% van
de Nederlandse consument wil wel dat
de energie die uit zijn stopcontact komt,
groen is, maar die andere 90% kijkt wel
degelijk naar de alsmaar hoger wordende
energierekening. Dus zij bepalen hoe de
markt er uiteindelijk uit komt te zien.
Daarom ben ik ervan overtuigd dat die
transitieperiode nog minimaal 50 jaar
zal duren en waarschijnlijk zelfs langer.
En dan nog zal het tegen die tijd niet een
kwestie zijn van alleen maar duurzame
energie, maar een combinatie van
duurzame energie en fossiele energie.”
Positief
Bond is uitermate content over de
ambities die recent zijn uitgesproken
door zowel Den Helder als IJmuiden.
Hij is blij dat beide havens in ieder geval
een visie voor de toekomst hebben
ontwikkeld en die ook helder uitdragen.
Met name de expansiedrift van
wethouder Cees Visser uit Den Helder is
nauwelijks te temmen. De bevlogen
VVD-wethouder bruist van de ideeën
(zie OV 6, 2012) en is er in geslaagd om
binnen de kring van Helderse offshoreondernemers een enorme saamhorigheid
te creëren. Op lange termijn oppert hij
zelfs de ontwikkeling van een haven in
de Waddenzee, de Noordoosthaven.
Zijn collega Arjen Verkaik uit IJmuiden
daarentegen verkiest een wat passievere
houding. In het Noordzeekanaalgebied
worden plannen ontwikkeld in
samenwerking met ondernemers en
belangenverenigingen zoals AYOP.
Bond: “Ik heb geweldig veel respect
voor de inzet en motivatie waarmee
wethouder Visser vecht voor de
economische belangen van Den Helder.
Ik luister naar al zijn plannen. Dus ook
naar zijn nieuwe haven idee, dat bij ons
te boek staat als de Noord Oost variant.
Het is een heel interessante gedachte,
maar bij het realiteitsgehalte van het
plan, en dat weet wethouder Visser
ook, kan je de nodige vraagtekens
zetten. Los van het feit dat het
inpolderingsproject een investering vergt

van € 500 miljoen, is er onder meer
het praktisch probleem dat het
Waddengebied een Unesco
werelderfgoed is. Wij als provincie
hebben het geld niet. Laat dat duidelijk
zijn. Dus moet het van het Rijk uit
Den Haag komen of van de Europese
Commissie uit Brussel en dat zie ik in
deze economisch moeilijke periode op
korte termijn zeker niet gebeuren.”
Gelukkig vinden er nog zoveel andere
positieve gebiedsontwikkelingen plaats
in Den Helder dat Jaap Bond met groot
vertrouwen de toekomst van de huidige
offshore haven nummer 1 tegemoet ziet.
Realistisch
Gedeputeerde Bond is ook goed op
de hoogte van het door AYOP
geïntroduceerde ‘Dienblad’ concept en
de lancering van het alternatieve plan
omtrent de heropening van de aan open
zee gelegen Averijhaven in IJmuiden en
het aanleggen van een nieuwe kade voor
de assemblage van windmolens en
de voorbereiding voor transport en
installatie op zee. “Ik heb naar AYOP
positief kritisch gereageerd op het plan.
Ik zie wel degelijk een toegevoegde
waarde voor de regio, maar het idee
neigt nu nog te veel naar een ambitie.
De volgende stap die genomen moet
worden, is het opmaken van een
concreet, goed onderbouwd, projectplan.
Inclusief een serieus financieel overzicht.
Het huidige voorstel is nog te kort door
de bocht. Er moet een bodem onder
komen. Er moet draagkracht worden
gecreëerd onder de betrokken bedrijven in
de IJmondregio en Amsterdam. Zij moeten
de bereidheid tonen om een deel van de
investeringen voor hun rekening te
nemen. Waar het op neerkomt is dat ik
een plaatje moet krijgen dat aantoont dat
het geld dat straks eventueel geïnvesteerd
moet worden, later ook daadwerkelijk
wordt terugverdiend. Ik kan pas beginnen
met de ondersteuning van dit initiatief als
ik het Projectplan in handen heb.”
Bond vreest in deze echter dat een
definitieve beslissing omtrent uitvoering
van het plan nog wel een aantal jaren op
zich zal laten wachten. “We staan nu aan
de vooravond van een investering van
€ 848 miljoen in de bouw van een nieuwe
grote zeesluis, ter vervanging van de
huidige Noordersluis. Daarvan komt 574
miljoen euro voor rekening van het Rijk.
De provincie Noord-Holland betaalt 58,3
miljoen, de gemeente Amsterdam 129,6
miljoen en Europese subsidies moeten
zorgen voor de rest van het geld. Alleen al
de lobby voor de bouw van deze sluis heeft
op de kop af een kwart eeuw geduurd.”
Het klinkt wellicht pessimistisch maar
eigenlijk is het een uiting van pure
bezorgdheid. En dat is nu weer typisch
Jaap Bond. Altijd realistisch blijven denken.
5 / 2013
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TRANSPORT
Crowley’s four ocean class tugs perform inaugural project

Delivery of largest
offshore platform
Olympus

Mid September four of Crowley Maritime Corp.’s ocean class tugboats, the Ocean
Wind, Ocean Wave, Ocean Sky and Ocean Sun, completed the successful delivery
of the offshore oil production and drilling platform, Olympus, to the U.S. Gulf of
Mexico. The project was significant because it provided the first opportunity for
all four of the company's new high-bollard-pull, ocean class tugboats to work
together on any single job. The rig, owned by Shell, is also considered the largest
tension-leg platform ever to be developed for the U.S. Gulf of Mexico.

The Crowley ocean class tugs worked
together in both nearshore and offshore
waters to relocate the 120,000-ton, 406ft. tall tension-leg platform from Ingleside,
Texas, 425 miles to its deepwater location
in the U.S. Gulf of Mexico. During the first
stage of work, called the nearshore phase,
(see first photo) the Ocean Wind and Wave
provided assistance in pushing the Olympus
away from the Keiwit facility dock in
Ingleside, Texas, through the Port of
Aransas, Texas, and out to deeper waters.
During this initial phase, the Ocean Sky
was also available and equipped to
provide push assistance, if needed.
Once safely outside of the port, the
Ocean Wave, Ocean Wind and Ocean
Sun towed the vessel to its final location
in more than 3,000 feet of water. During
this second stage, called the offshore
phase, (see second photo) the Ocean
Sky took on the role of escort tug, which
helped to ensure the towing vessels’
and platform’s safety. Providing additional
support was the Crowley-contracted,
offshore tugboat Harvey War Horse II.
This additional asset was a turnkey
solution arranged by the company’s
solutions team, a Houston-based project
management organization.
In the final stage, called the positioning
phase, (see third photo) the Ocean Wind,
Ocean Wave and Ocean Sun vessels
36
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helped to position the platform in its
final location and remained on site in
a star pattern to provide support as the
platform was attached to tendons
and made storm safe. The Ocean Sky
remained on site as a stand-by vessel
and to provide additional security.
“This successful project is a testament to
the capability, station-keeping and power
of these vessels,” said Crowley’s John
Ara, vice president. “The design of the
ocean class has allowed us to participate
in the full scope of marine transportation,
including nearshore, offshore and
positioning work.

From the initial push-off to securing it
as storm-safe, these tugs were critical
assets in the relocation of the
Olympus platform.”
The Olympus, which was constructed
in South Korea, features 24-slot drilling units
and a deck large enough to process crude
from a six-well subsea development on site.
Outfitted with 15,000 psi-rated trees, the
platform will concentrate on high-pressure
reservoirs that range in depths ranging from
20,000 to 22,000 ft. The expectation is that
the Olympus will produce and process
100,000 barrels of oil equivalent per day
once operating at full capacity.
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Succesvolle tewaterlating

Schaliegas lijkt
inzet overname

IHC Merwede heeft eind september met succes de pijpenlegger Sapura Diamante
te water gelaten. Het schip is de eerste in een serie van vijf compleet geïntegreerde
offshore schepen, volledig ontworpen, geëngineerd en gebouwd door IHC Merwede.
Na oplevering wordt het schip ingezet om voor de kust van Brazilië diepzee-olievelden
te ontwikkelen tot een diepte van 2.500 meter voor Petrobras.
De Sapura Diamante is uitgerust met een pijpenleginstallatie, die is ontworpen door IHC
Engineering Business. Deze bestaat uit twee benedendekse opslagcarrousels met een
capaciteit van 2.500 ton en 1.500 ton. Een verstelbaar pijpenlegsysteem met een top
tension van 550 ton wordt geïnstalleerd voor het plaatsen van flexibele pijpleidingen met
een diameter van 100 tot 630 mm. De pijpenleginstallatie wordt gebouwd bij IHC
Merwede in Sliedrecht.
Het geïntegreerde
automatiserings-systeem,
de elektrische installatie
en de complete
elektrische machinery
package is ontworpen en
geleverd door IHC Drives
& Automation.
De Sapura Diamante.

Het Canadese olie- en gasbedrijf
Vermillion Energy neemt de
Nederlandse dochter van Northern
Petroleum (NP) over. Beide zijn
geinteresseerd in schaliegaswinning en
hadden hun oog op Nederland laten
vallen. De Britten van NP willen het
schaliegasdebat in ons land niet langer
afwachten.
Vermillion is naar eigen zeggen na de
NAM de grotste onshore gasproducent
in Nedeland. NP zoekt nu zijn heil in
Alberta, Canada, waar een deel van de
opbrengsten uit de Nederlandse
verkoop zal worden geinvesteerd,
omdat het bedrijf verwacht daar
sneller geld te kunnen maken.
Vermillion legt Euro 20 miljoen neer
voor Northern Petroleum Nederland en
zal daarbij in de toekomst de winsten
uit onconventionele (schalie)-bronnen
delen met NP.

Shell Draugen living quarter
Hertel Offshore has successfully delivered an additional Living Quarter for the Shell
Draugen Platform in the Norwegian Continental Shelf.
The Shell Draugen additional Living Quarter will accommodate 44 people, has a total
weight of approx. 500T and is designed according to the stringent Norsok and Shell
requirements and standards.
The additional Living Quarter is now on its way to Norway where it will be lifted on
the Shell Draugen Platform.

Spijt van Schaliegas
Afzwaaiend Shell-topman Peter Voser
heeft spijt van de weinig succesvolle
exploratie van Amerikaans schaliegas.
Shell heeft zeker $ 24 miljard
geïnvesteerd in de onconventionele
olie- en gasbronnen. Maar die bronnen
hebben niet opgebracht was Shell
gepland had. In augustus kondigde
Shell een afschrijving aan n $ 2,1
miljard op de activiteiten in de VS en
kondigde aan de Amerikaanse
schaliegas portefeuille te gaan herzien.
Voser waarschuwde ook voor te veel
optimisme over de exploratie van
schaliegas elders in de wereld. Het idee
dat omvang van de vondsten in de VS
ook elders geëvenaard kunnen
worden, noemde hij ‘een hype’.
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NAM first to deploy E-type

Dräger verhuist naar nieuw pand

During the recent Offshore Energy 2013
Exhibition & Conference in Amsterdam the
Dutch specialist in offshore crew and cargo
transfer systems Ampelmann attracted
attention of many when a band of four
followed by two clowns on stilts, marched
into the exhibition hall drumming their
way to the company’s booth. Around a
hundred people gathered at the stand
to see what was going on. When the
drumming was over, the Ampelmann
CEO, Jan van der Tempel, unwrapped a
box containing a miniature of the
company’s ‘yet another breakthrough in
offshore access’. The unit , a full motion
compensation offshore access system, is
an upgraded version of the company’s
previous E-Type model, only now it is fitted
with the cargo transfer system ‘No. 2.0‘.
Furthermore it is capable of transferring
a 10 ton cargo to 30 meters above the
waterline.NAM will be the first to deploy
the upgraded E-type, in support of its
offshore production platforms in the
Dutch part of the North Sea.

Op 21 september vond de officiële opening plaats van het nieuwe Dräger pand,
gevestigd in de regio Rotterdam. Eén van de redenen van de verhuizing is de
volledige integratie van Unisafe Marine Fire Fighting & Safety Equipment met de
Dräger groep.

Eerste order voor
Huisman Brazilië
Huisman heeft een eerste order
binnengehaald voor de nieuwe
productiefaciliteit in de stad
Navegantes in Brazilië. De order
bestaat uit 3 sets van 5 kranen.
Er zal met productie worden
begonnen zodra de bouw van de
productiefaciliteit is afgerond in 2014.
De kranen zullen opgeleverd worden
tussen Q3 2015 en Q1 2017.
De order bestaat uit drie identieke
kranensets voor nieuwbouw schepen
Cassino, Curumim en Salinas. Elke set
bestaat uit twee 60mt Pedestal
Mounted Offshore Cranes (PMOC),
twee 60mt Knuckle Boom Cranes
(KBC) en één 12mt Pipe Handling
Knuckle Boom Crane (PHKBC).
De kranen kunnen voor verschillende
handelingen gebruikt worden, zoals
het lossen van bevoorradingsschepen,
pijphantering en offshore constructiewerk.
De eerste set kranen zal geïnstalleerd
worden op het schip Cassino en zal
opgeleverd worden in 2015.
In Q2 2016 zal het schip Curumim
voorzien worden van de kranen en
in Q1 2017 zal de laatste set kranen
geïnstalleerd worden aan boord van
het schip Salinas.

Het pand is gebouwd door een investeerder en is geheel naar de wens van Dräger
ingericht. Het nieuwe complex is 4.000 m2 groot Vanuit hier kunnen de
werkzaamheden voor projecten en diensten voor de Marine & Offshore markt
optimaal plaatsvinden. De planning van het pand beoogde een duurzaam gebouw.
Het pand omvat 3.200 m2 vloeroppervlakte, verdeeld in 1.000 m2 voor het magazijn
en project gerelateerde opslagruimte. De ruimte voor de werkplaatsen en service
werkzaamheden is 1.000 m2 groot. De kantoorwerkplekken en het
opleidingscentrum zijn 1.300 m2. De verkoop-, administratie- en service afdelingen
werken op dezelfde verdieping zodat snel en efficiënt ingespeeld kan worden op
aanvragen van de klanten. Daarnaast zijn de operationele kosten van het gebouw
beter beheerbaar door de speciale routing die is aangebracht in het magazijn en de
werkplaatsen. “Het nieuwe gebouw maakt toekomstige groei mogelijk en stelt ons
in staat om een stap vooruit te zijn in het bedienen van onze bestaande en nieuwe
klanten in de haven van Rotterdam en op offshore installaties,” benadrukt Robert
den Brave, Country Manager van Dräger.

Prestigious order
WhisperPower, based in Drachten, has been awarded an order by NAM. The order,
which is for three autonomous renewable energy systems, will be installed on an
unmanned oil & gas rig to deliver power for the navigation lights, alarm and
detection instruments and the remote communication system.
WhisperPower’s Grid Independer is an autonomous hybrid power system consisting
of power generation, storage and conversion parts. The main power source of the
Grid Independer are the solar panels configured to 150V DC and for this project that
means 80 individual panels each of 200 WP. The Suntrack MPP Tracker (Maximum
Power Point Tracker), a special high efficiency solar voltage regulator with a total
load capacity of 400 amps, is used to charge the 1200 Ah traction battery bank.
The WhisperPower Centre’s (WPC) 10 kW sine wave inverter, which is connected
to the battery bank, supplies 230V AC / 50 Hz and a built-in 12kW 1500 rpm
generator is set to start automatically should there be insufficient solar radiation.
Whilst the AC power supply is direct, the WPC’s supplies power to recharge the
battery quickly. Once recharged, the generator automatically switches off.
The main benefits are:
- substantial reduction of fuel consumption
- the system can run for many months without refueling of the main tank
- extended interval time for service oil change
- renewable power from the sun is the primary source
- the system is monitored remotely thus
the platform can remain unmanned.
“Purchasing the Grid Independer
is very cost effective for our
client because they are no longer
reliant on the additional expense
of contracting surveillance vessels
to monitor the rig. The fact that
our system can be monitored
remotely provides instant savings
for the client. We experience a
substantial demand from the
market for similar systems,”
comments Roel ter Heide, owner and managing director of WhisperPower.
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OFFSHORE ENERGY
Securing our energy future

Offshore Energy 2013 was attended by 9,123 international visitors.

Offshore Energy attracted
again more visitors
On 15 & 16 October 2013 the 6th Offshore Energy Exhibition & Conference was held Amsterdam RAI.
The two-day event was attended by 9,123 international visitors, an increase of 20% compared to last year.

By the push on the button of Ko Colijn,
Sander Vergroesen, Managing Director
IRO, and Coert van Zijll Langhout,
Managing Director of Offshore Energy’s
organizer Navingo BV, Offshore Energy
2013 opened its doors. Vergroesen spoke
about the offshore business which is in
40
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the middle of worldwide developments
and comes with challenges, threats,
demands and a lot of opportunities.
In addition Ko Colijn, General Director
Clingendael Netherlands Institute of
International Relations, addressed
the current and expected political

consequences of the conflict in the
Middle East in relation to the oil and
offshore sector.
Exhibition
For the sixth time in a row Offshore Energy
shows growing numbers. Almost 500

OFFSHORE ENERGY

For the sixth time in a
row Offshore Energy
shows growing numbers.

Wim van Wijngaarden (Vice President Oil
& Gas at NIBC Bank) and others talked
about the quest for alternative funding
in oil and gas under the supervision of
chairman Jan-Hein Jesse, Advisor in the
area of oil, gas and finances.
Returning from last year, the Industry
Panel was now hosted by John Andrews,
consultant editor at The Economist.
This panel, with some of the best
positioned industry representatives,
offered a mix of presentations and
interactive discussions with the audience.
How can you attract technical talents?
And how can you retain them? These
were questions raised during the Human
Capital Panel. Next to industry experts
like Jules Croonen (Vice President Human
Resources Benelux and France, Shell)
and Hugo Bouvy (Director, Tideway),
three students gave a unique insiders’
view on the thoughts and choices of
the next generation.
Overview Offshore Energy 2013
in RAI Amsterdam.

exhibitors (414 in 2013) showcased their
innovative ideas, products and services to
the industry. The exhibition was extended
from one to three exhibition halls instead
of one, including the new China Pavilion.
True to tradition, both days ended with
drinks on the exhibition floor. Exhibitors,
visitors, delegates, sponsors, partners and
speakers networked, socialized and
toasted to new business and strengthened
relations with existing clients.

and tidal energy, North Sea exploration
and production and state-of–the-art
vessels for the offshore industry.
During the technical session Minimizing
environmental impacts of oil & gas
operations, experts discussed possibilities
to prevent environmental damage.
Also, opportunities in East-Africa,
addressing developments, innovations
and possibilities in rising African countries
where part of the program.

Conference program
Offshore Energy 2013 also offered
several interesting conferences and
masterclasses. During these well visited
meetings experts and interested parties
discussed trends, innovations and hot
topics in the offshore industry. The
conferences addressed advances in wave

Panels
Organized for the first time during
Offshore Energy and unique in the
Netherlands, the Drilling and Dollars
Panel discussed the investment
opportunities in the oil & gas industry.
Financial experts like Rob le Mair
(Director Energy at ABN Amro),

Master classes
The master classes, organized in
collaboration with De Baak, were
especially designed for young
professionals who want to develop their
competences. Van Oord Offshore Wind
Project Services, Heerema Marine
Contractors and Damen Shipyard Groups
provided the masters from whom the
young professionals could learn today.
Offshore Wind
During the second day of Offshore
Energy, the Offshore WIND Installation
and Maintenance Conference was held.
This WIND Conference brought together
experts from every part of the industry
to give their opinions on how better
planning, equipment and securing
finance in the offshore wind industry
can lead to one of the major aims that
concerns the offshore wind sector;
getting the price down.
Next year Offshore Energy Exhibition
& Conference will be held on 28 & 29
October 2014.
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Well Intervention System

Vervolg partnership

Huisman heeft een contract getekend met de Helix Energy Solutions Group voor
de levering van een ‘Well Intervention System’ voor hun nieuw te bouwen, semi
submersible Q7000. Het systeem is gebaseerd op Huisman’s Multi Purpose Tower
(MPT) ontwerp en zal gebouwd worden door de Huisman productiefaciliteit in China.
Het volledig geïntegreerde 800mt Well Intervention System zal in staat zijn om
de interventiemodule, de hoge druk riser en andere componenten te hanteren.
De Huisman Multi Purpose Tower heeft dezelfde functionaliteit als een reguliere
boortoren, maar biedt een betere toegankelijkheid tot het well center. Hierdoor
kunnen handelingen efficiënter en veiliger uitgevoerd worden. De superieure
toegankelijkheid van het well center en het kleine benodigde oppervlak voor de
MPT zijn uitermate geschikt voor well intervention en offshore installatie-activiteiten.
De offshore modules kunnen van drie kanten in het well center gebracht worden,
waardoor de flexibiliteit vergroot wordt.

Cofely ziet haar onderhoudscontract
met de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM) voor minimaal
vier jaar verlengd. De duurzame
samenwerking tussen Cofely en
de NAM betreft een geïntegreerd
onderhoudscontract en heeft
betrekking op alle technische
onderhoudswerkzaamheden die
op 160 kleinere aardolie- en
aardgasvelden in West- en NoordNederland verricht worden.
Het meerjaarlijks grootonderhoud
en modificaties behoren ook tot de
werkzaamheden.
De contractverlenging zal geïntegreerd
worden binnen het aQuaintancecontract. Het aQuaintance-contract
is een overeenkomst tussen NAM
enerzijds en Cofely, Tebodin en A. Hak
Leidingbouw anderzijds. Alle drie de
partijen werken al meer dan tien jaar
gezamenlijk voor de NAM en hebben
in augustus 2012 hun krachten
gebundeld in een overeenkomst om
de dienstverlening aan de NAM op
het gebied van projecten te versterken
en optimaliseren. De NAM is de
grootste producent van aardgas en
aardolie in Nederland en is
verantwoordelijk voor 75 procent
van de totale aardgasproductie.
“Wij werken al sinds 2004 samen
met de NAM. Misschien wel tegen
de verwachting in kiest NAM al jaren
voor partnerships, waarin beide
partijen vanuit vertrouwen gaan voor
een langere termijn. De resultaten
die we daarmee kunnen realiseren
zijn veel groter dan dat we in de korte
termijn gerichte aanbestedingsmarkt
kunnen boeken. Reducties van meer
dan 30% in onderhoudskosten, steeds
snellere realisatietijden en bovenal een
goede veiligheidsprestatie hebben
geleid tot de contractverlenging.
Wij zien dit dan ook als een bekroning
van ons partnership. We hopen deze
goede performance nog lang te
mogen voortzetten,” aldus Sietse
Wijnstra, Directeur van Cofely NAM
Onshore Contracts, onderdeel van
Cofely Nederland.

Het actieve deiningscompensatiehijssysteem van de MPT levert uitstekende
mogelijkheden om offshore modules op een veilige manier op de zeebodem te
zetten. Het passieve deiningscompensatiehijssysteem maakt het mogelijk om op
een veilige en redundante manier topspanning te leveren aan de risers. Een trolley,
die over de hele lengte van de toren rijdt, begeleidt de offshore modules tijdens
hijswerkzaamheden. Het systeem is ook uitgerust met meerdere transportluiken
die gebruikt kunnen worden om modules in het well center te brengen.
Daarnaast is er een in hoogte verstelbare werkvloer die de moonpool bedekt
en op gelijke hoogte brengt als het hoofddek.
De hijsbare werkvloer
maakt het mogelijk om
grote offshore modules te
hanteren zonder
dat de vloer daarvoor
verhoogd hoeft te worden.
Als grote objecten door de
moonpool moeten,
kan de werkvloer naar
de kant verschoven
worden. In gesloten positie
is de werkvloer
in hoogte gelijk aan het
hoofddek, waardoor
HSE risico’s significant
gereduceerd worden
en de hantering van
installaties aan dek
verbeterd wordt.
Naast het Well Intervention
System
zal Huisman ook een
150mt Knuckle Boom
Kraan en een 160mt
Pedestal Mounted
kraan leveren.
Voorbeeld Multi Purpose Tower.

Verdubbeling olieproductie Hanzeveld
Met de ingebruikname van een nieuwe productieput in het
Hanzeveld in het F2 blok heeft operator Dana Petroleum de
olieproductie uit dit veld bijna verdubbeld. De nieuwe put levert
per dag 3.500 vaten olie op. De put is aangesloten op het F2a
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Hanze productieplatform dat zich op zo’n 200 kilometer ten
noordwesten van Den Helder in zee bevindt. Het Hanze olieveld
is in 1996 ontdekt en vlak na de eeuwwisseling in productie
gebracht. Dana Petroleum is al enige tijd op het NCP actief met
een boorcampagne die het boren van vijf nieuwe putten omvat
bij locaties waar Dana Petroleum al enige tijd actief is.

SUBSEA
Fugro neemt over

DCN Diving verkoopt
aandeel in DCN Global LLC
DCN Diving uit Bergen op Zoom heeft recent haar 30% participatie in DCN Global LLC uit Abu Dhabi, Verenigde
Arabische Emiraten, verkocht aan Fugro NV. DCN Diving is een van de oprichters van DCN Global LLC, een specialist in
onderwater engineering & duikwerkzaamheden. Deze diensten worden hoofdzakelijk offshore in het Midden Oosten
uitgevoerd in opdracht van de civiele- alsmede de olie- en gasindustrie. Het bedrijf bezit vijftien systemen voor gewone
luchtduiken en huurt een 300 meter saturatie duiksysteem van DCN Diving.

DCN heeft de afgelopen jaren
ruim 10 miljoen euro geïnvesteerd.

De jaarlijkse omzet van DCN Global
bedraagt op dit moment 30 miljoen US $.
Het bedrijf heeft 39 vaste medewerkers
en ongeveer 170 medewerkers zijn op
contractbasis actief. De sterke marktpositie
van Fugro in het Midden Oosten is mede
gebaseerd op in-house ontwikkelde
technologieën en hoogwaardige
dienstverleningen met betrekking tot het
verzamelen, interpreteren en beheren
van gegevens over het aardoppervlak en
de ondergrond. De combinatie met de
onderwater engineering en duikdiensten
van DCN Global betekent voor Fugro
vooral een versterking van haar subsea
diensten voor de regionale offshore
energiemarkt in het Midden Oosten.

Directeur Ton Stuifzand toe. Hij juicht de
toekomstige samenwerking met Fugro
als nieuwe eigenaar van DCN Global zeer
toe. “Als management hebben wij er een
aantal jaren geleden voor gekozen om
van DCN Diving een succesvol uitvoerend
duikbedrijf te maken. Sindsdien is ook
een stevige opmars ingezet richting
internationalisering van onze
dienstverlening. De samenwerking met
een internationaal expert als Fugro helpt
ons ongetwijfeld om die wereldwijde
aanwezigheid van ons duikbedrijf te
versterken. Daarnaast staat Fugro voor
kwaliteit en innovatie. En dat zijn nu
precies de eigenschappen die ook wij
willen uitdragen.”

Subsea
DCN Global zal onder de naam Fugro
Subsea Services (Middle East) Limited
worden voortgezet en zal deel gaan uitmaken
van Fugro's Subsea Services Division. Het
lokale management van DCN Global in
Abu Dhabi treedt in dienst van Fugro.

Innovatie
Anno 2013 stevent ook DCN Diving
af op een jaaromzet van ongeveer
30 miljoen dollar. Met name de
afgelopen drie jaar is het bedrijf
uitgegroeid tot een complete onderwater
contractor en is bewezen dat dankzij de
eigen zogeheten habitats de meest
opzienbarende onderwater projecten
met succes tot op grote dieptes kunnen
worden uitgevoerd. Waar ook ter wereld.

Kwaliteit
"DCN Diving blijft gewoon vanuit Bergen
Op Zoom opereren," licht Algemeen

Inmiddels zijn er eigen kantoren geopend
in Duitsland, België, Cyprus en
binnenkort ook in Engeland. Stuifzand:
“Onze focus ligt duidelijk op projecten
waarbij wij een toegevoegde waarde
kunnen leveren in de vorm van
innovatieve engineering. Als DCN Diving
gaan wij ons nu volledig concentreren
op het verder uitbouwen en verstevigen
van onze marktpositie binnen de
internationale olie- en gassector
alsmede de windenergie.”
Investering
In dit kader maakte DCN Diving onlangs
nog bekend ruim 10 miljoen euro te
hebben geïnvesteerd in twee nieuwe
ROV’s, een mobiel saturatiesysteem en
additionele hyperbare habitats. En aan
het eind van dit jaar zal in Bergen op
Zoom een volwaardig hyperbaar saturatie
testcentrum in gebruik worden genomen.
Een primeur in Nederland. De testfaciliteit
is niet alleen om duikers te trainen,
maar ook om testen uit te voeren voor
de reparatie van olie/ en gasleidingen,
subsea kabels en connectoren. De tank
heeft een diameter van 2,8 meter en
een werkdruk van 200 meter.
5 / 2013
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Wintershall takes over Brage operatorship
As from the 1st of October Wintershall Norge has taken over the operatorship of the
Brage oil field on the Norwegian Continental Shelf (NCS) from Statoil. The Brage
platform off Bergen is the first major production platform operated by Wintershall
Norge. Since the transfer of equity in the fields Brage, Gjøa and Vega to the wholly
owned BASF subsidiary at the end of July as part of the asset swap with Statoil,
Wintershall Norge has raised its daily production from 3,000 boe to 40,000 boe.
The asset swap thus turned Wintershall into a major producer on the NCS. With
the operatorship of Brage, Wintershall now executes the complete E&P lifecycle
in Norway: from exploration, drilling and the development of oil and gas discoveries
to production.
“We are taking over an excellent operation that Statoil has operated for 20 years.
We are proud to be the chosen partner of Statoil to become an integral part of
Norway’s oil production history at all levels. For the first time the Norwegian major
has transferred a producing asset and manned installation to a new operator. Here I
will pay tribute to the professionalism of Statoil in the commercial negotiation phase
and for the cooperation and generous support in the preparation for the actual
transfer,” said Martin Bachmann, Member of the Wintershall Board of Executive
Directors responsible for Exploration and Production. “Taking over the Brage
operatorship is a key element in our growth strategy. At the same time we have
developed into a full service oil and gas company in Norway,” Bachmann said.
Taking over the operatorship of Brage is a huge step for Wintershall Norge. “We are
in sight of our daily production target of 50,000 barrels. The Wintershall Norge team
has once again proven that we can make things happen, and that we deliver on our
promises,” said Bernd Schrimpf. At the same time, the company is pushing ahead
with the development projects Maria, Knarr and Edvard Grieg as well as with its latest
discovery Skarfjell. Furthermore Wintershall is active in the research of Enhanced Oil
Recovery (EOR) together with its Norwegian partner Statoil: the companies have
agreed on joint study projects to extend the lifetime of producing reservoirs and to
increase field recovery rates.
To guarantee the safe and stable operations of the Brage platform, Wintershall Norge
has recruited 180 employees. The total number of this year’s new employees in
Norway amounts to 240 – almost doubling the Wintershall workforce in the course
of one year. “We have received over 7,000 applications from people who want to
work for us,” said Schrimpf. “We are happy that most of Statoil’s Brage personnel
decided to join us. This ensures that we keep the best knowledge and experience on
board. On top of safeguarding the continuity in operatorship, we also gather
experience in operating future fields.” Overall, Wintershall now employs more than
500 staff from 18 different nations in Norway with a female share of almost 40
percent. From now on all Brage activities will be coordinated from the new office in
Bergen (Espehaugen), which is only a few minutes from the airport and the heliport.

Grote opdracht Tebodin
Abu Dhabi Future Energy Company is gestart met een project voor de afvang en opslag
van CO2. Dit project, waarbij CO2 wordt gewonnen uit rookgas, is het eerste dergelijke
duurzame project in de Verenigde Arabische Emiraten.
Tebodin heeft een contract voor de detail engineering verworven van Dodsal, de EPC
(Engineering, Procurement en Construction) aannemer van het project. Het contract heeft
een omvang van zo’n 70.000 manuren. Het doel van het project is om kooldioxide
(CO2) in de staalfabriek van de Emiraten af te vangen voordat het gas gecomprimeerd en
gedehydrateerd wordt. Vervolgens wordt het via een pijplijn getransporteerd en ten zuiden
van Abu Dhabi in het on-shore veld van Rumaitha geïnjecteerd. Dankzij dit proces wordt
het broeikasgas CO2 in de Verenigde Arabische Emiraten gereduceerd. Verder komt er
CO2 beschikbaar voor een verbeterde olieterugwinning en aardgas komt beschikbaar
voor huishoudelijke doeleinden. De installatie die per jaar 800.000 ton CO2 gaat afvangen,
wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 in bedrijf genomen. De afronding
van Tebodin’s detail engineering activiteiten staat gepland voor augustus 2014.
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Green and Easy Oil
Recovery system
Van Heck, based in Noordwolde,
recently introduced a complete pump
system that enables the controlled,
contained, fast (fuel-) oil recovery after
incorrect or ‘off-spec’ fuelling and in the
event of grounding or calamity at sea.
The pump, named ‘Sea Trophy’, ensures
a fast, easy and well controlled solution
for the removal of (fuel-) oil which will
limit, or even eliminate any or all
economic and environmental damages,
not to mention the possible depredation
of company image. Van Heck’s Sea
Trophy underlines the motto ‘intervene,
but not interfere’ and greatly increases
the ‘Preparedness’ for any unforeseen
situations, be it off-spec oil recovery or
salvage.
Van Heck encapsulates its innovation
with the slogan ‘There is a world to
win’. Everyone loses when oil is
unintendedly spilt. This unique pump
system can help turn the tide. Van Heck
believes the Sea Trophy to be an
invaluable tool for ship owners, salvors,
coastguard, emergency first responders
but also for those behind the scene,
namely the oil companies and insurance
brokers. Look at the role (conduct?) of
the maritime industry in comparison to
the fragile environment, especially the
underwater and coastal ecology.
Consider the current response plans for
oil spills. Think about reducing or
eliminating economic and material
damages to capital goods, not to
mention the conservation of company
image. Contemplate the eradication
any environmental impact by
preventing an oil spill or ship casualty.
The investment in this
innovation does not
stand in comparison to
both the environmental
and economic gains
which can be achieved if
the unthinkable should
happen. The ‘Green and
Easy Oil Recovery’
system makes a ship
salvor friendly. It is the
quintessential answer to
new, upcoming shipping
regulations such as the
‘Polar Code’ and
strongly growing
interests in ‘Green
Shipping’.
Sea Trophy.

You maximise your valuable production
capacity and extend the
service life of your installations

Let our compass be your guide
www.vectormm.nl

ONDERHOUD
Systemen voor risicoverlaging en kostenbeheersing

Belangrijkste drijfveren
van maintenance
engineering

De drie oprichters van Vector Maintenance Management. V.l.n.r.: Joost de
Boer, René Pabst en Robert Krauweel (foto: PAS Publicaties).

Zij wilden hun vakgebied, maintenance engineering, beter uitdragen, maar hun toenmalige werkgever bood hen
hiervoor niet de gelegenheid. De hoogste tijd dus om zelfstandig verder te gaan. Dit overkwam Joost de Boer (41),
René Pabst (41) en Robert Krauweel (47), jarenlang collega-werknemers maar vanaf 1 juli 2007 zelfstandige
ondernemers. Met de oprichting van Vector Maintenance Management BV werd Den Helder een uniek en onafhankelijk
consultancybureau rijker, gespecialiseerd in het ontwikkelen van onderhouds- en inspectiemanagementsystemen
en van onderhoudsstrategieën die inspectie- en onderhoudsprocessen beheersbaar maken.

“We waren,” zegt Joost de Boer,
“destijds op een punt in onze carrière
beland waarop het echt anders moest.
Het was voor ons dan ook niet meer dan
een logische keuze om zelfstandig verder
te gaan.” René Pabst vult aan: “Doel van
ons werk is het zo efficiënt mogelijk laten
opereren van technische installaties,
zodat een ongestoorde en veilige
voortgang van het productieproces
is gewaarborgd.” Robert Krauweel:
“Het zoeken naar efficiëntie is één van
de belangrijkste drijfveren binnen het
vakgebied maintenance engineering.
Bij onderhoudscontracten werk je altijd
binnen bepaalde kaders. En als je serieus
maintenance engineering doet, ga je
ook buiten die kaders kijken. Zitten
bijvoorbeeld de kostenposten als ook de
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opbrengsten niet net ergens anders.
Daar kun je voorstellen over doen of
een verbeterproces op loslaten.
Wij waren alle drie van mening dat
we dat zouden kunnen.”
De drie mannen schreven een plan de
campagne en wisten direct na de start
Total E&P Nederland hiervoor te
interesseren. Eerst gingen zij met de
onderhoudstak van deze operator aan
de slag en vervolgens met de
inspectieafdeling. Later kwamen hier
de afdelingen constructie en nieuwbouw
bij. Voor alle 28 platformen van deze
maatschappij werd een onderhoudsen inspectiestrategie ontwikkeld en in
een onderhoudsmanagementsysteem
geïmplementeerd.

Joost de Boer zegt hierover:
“Op dit moment zitten we op bijna elke
afdeling van Total in zowel de projecten
als de ondersteuning. Daarnaast geven
wij ook trainingen in het omgaan met
onze systemen.”
Nieuwe trend
Een nieuwe trend waar het drietal
slagvaardig op heeft ingespeeld,
is safety critical elements.
Joost: “Dit is uit Engeland komen
overwaaien. In Nederland is er op dit
gebied nog geen regelgeving. Maar
dat is een kwestie van tijd. Wij zien
dat de operators al bezig zijn om
hiervoor voorbereidingen te treffen.
Onze sytematiek helpt ook hier met het
inrichten van hun managementsystemen.

ONDERHOUD

Tevens trainen wij de eindgebruiker in het
gebruik ervan. Overigens hebben wij dit
jaar met deze en andere trainingen al
zo’n 150 mensen opgeleid.”
Na Total klopten nog meer bedrijven
bij de jonge onderneming aan.
René: “Swift Drilling behoort ook tot
één van onze eerste klanten. Omdat zij
in de Engelse sector van de Noordzee
gingen boren, mochten wij voor hen
een inspectie- en onderhoudsstrategie
ontwikkelen en deze vervolgens in een
managementsysteem implementeren.
Voor ons was dit een groot project waar
we anderhalf jaar aan hebben gewerkt.
Overigens hebben we net van Swift
Drilling een tweede opdracht voor
verdere ondersteuning ontvangen.”
Na deze boormaatschappij meldden
zich ook het duikbedrijf Bluestream
en oliemaatschappij Centrica bij het
consultancybureau aan de
Blokmakersweg op bedrijventerrein
Kooypunt bij Den Helder. “Voor Centrica
hebben we eerst een policy philosophy
document gemaakt en dat als startpunt
gebruikt voor het inrichten van hun
onderhoudsmanagementsysteem.
Daar zijn we trouwens nog steeds druk

mee bezig.” Robert voegt hieraan toe:
“Onze kracht is dat we precies willen
peilen wat een klant nodig heeft, wat
uiteindelijk leidt tot een andere oplossing
en een veel betere dan waaraan
aanvankelijk was gedacht.”
Sterke punten
Op een gegeven moment kwamen de
Vector-mannen in contact met Tulip Oil.
Een jonge onafhankelijke oliemaatschappij
die net in de provincie Friesland aan
een boring was begonnen.
Robert: “Wij zijn van scratch af aan voor
deze maatschappij aan de slag gegaan.
Het is heel leuk om voor een nieuwkomer
te werken en toegevoegde waarde
te mogen leveren.” Vector mag
ondertussen ook Wintershall Noordzee
tot haar klantenkring rekenen. Voor deze
maatschappij is het bedrijf op het gebied
van asset integrity aan de slag gegaan.
Joost: “Hiervoor werd op de operations
afdeling van Wintershall in Rijswijk
specifieke competentie gevraagd, die
wij konden leveren. Wij gaan daar nu
ons tweede jaar in.” Onlangs is bij
Vector ook de eerste aanvraag vanuit
het buitenland binnengekomen.
Als de drie mannen naar de sterke

punten van hun consultancybureau
worden gevraagd, antwoordt Robert:
“Wij kijken niet naar het onderhoudsmanagementsysteem alleen, maar naar
het gehele proces, de organisatie erom
heen en welke doelstellingen men heeft.
Je kunt een systeem inrichten, maar soms
kom je erachter dat er ook zaken in de
organisatie moeten worden aanpast.
Daar onderscheiden wij ons mee.
Door onze afkomst hebben wij veel
inhoudelijke kennis van de branche
en de regelgeving. Kortom, we denken
na over het gehele proces, richten de
systemen in en zorgen ervoor dat alles
efficiënter, veiliger en financieel
aantrekkelijker gaat lopen. Onze grootste
klant had bij ons project al een return
of investment binnen anderhalf jaar.”
Vector Maintenance Management wil
zich in de toekomst meer gaan profileren
op het gebied van asset management,
waarin naast andere zaken ook
maintenance- en inspectiesystemen
volledig zijn geïntegreerd. Een andere
doelstelling is om als erkende partij in
deze branche bedrijven en
maatschappijen te mogen certificeren
conform de internationale normen,
zoals de toekomstige ISO 5500 norm.

OFFSHORE AND DREDGING ENGINEERING
Vanwege toename aantal studenten:

Oproep tot extra
stageplaatsen
Opleidingsdirecteur Sape Miedema van de masteropleiding Offshore & Dredging
Engineering aan de TU Delft doet een oproep aan offshore- en baggerbedrijven
om extra stageplaatsen te creëren. Reden is de toenemende stroom studenten
die voor de opleiding kiest en waardoor er een tekort ontstaat aan stageplaatsen.

Professor Sape Miedema.

Het studiejaar is 2 september gestart.
Miedema: “De technische universiteiten
hebben een verhoging van de instroom
gehad van de bachelor opleidingen
van circa twintig procent. Bij ons is dat
percentage veel hoger: het loopt een
beetje de spuigaten uit. Men verwacht,
want er komen nog altijd wat
inschrijvingen binnen, voor Werktuigbouw
rond de 700 eerstejaars en voor Maritieme
Techniek 148 eerstejaars, terwijl Maritieme
Techniek een paar jaar geleden nog op een
stuk of 60 per jaar zat. Dat is dus meer dan
een verdubbeling. Deze eerstejaars komen
over drie á vier jaar bij de masteropleidingen.
Dat betekent dat we niet hoeven in te
zitten over onze instroom op termijn
bij Offshore & Dredging Engineering.
Op jaarbasis mogen we een verhoging
verwachten bij de instroom. Nu al is dat
merkbaar. Volgens de officiële tabellen
hadden we vorig jaar 89 nieuwe
studenten. We hebben er nu al 120.”
Probleem
Kan de TU Delft een dergelijke toename
aan studenten wel aan? “Ja, dat is een
probleem,” zegt hij. ”Kijk, het eerste
verblijfjaar bij ‘Offshore & Dredging ’ is
geen probleem, dan volgen de studenten
met name colleges. Hoeveel mensen er
in de zaal zitten, maakt niet zoveel uit.
Het enige is dat je een paar extra
tentamens moet nakijken , dan heb je het
over uren of een dag extra werk, daar kom
je wel overheen. Maar wat we nu al
merken is dat in het tweede verblijfsjaar
deze studenten stage moeten doen en
afstuderen. Wij zien dat het steeds lastiger
wordt, vooral voor onze internationale
studenten, om een stageplek te vinden.”
Oplossing
Hoe lost de TU Delft dat op? “Dat hebben
we opgelost door te stellen dat stage niet
meer verplicht is. Studenten die problemen
hebben met het vinden van een stage
in het bedrijfsleven, die kunnen een
alternatieve opdracht op de universiteit
krijgen in plaats van die stage. Of wat
ook kan, dat ze in plaats van een stage
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gewoon extra theoretische vakken doen.
Stel je hebt een student die later wil gaan
promoveren, dan heb je waarschijnlijk meer
aan wat extra theorievakken dan aan stage.”
Het is wel een gemis. Miedema: “Dan
moet je kijken naar het doel van de stage.
Doel van de stage is dat de studenten,
voordat ze zijn afgestudeerd, buiten de
deur hebben gekeken in de industrie,
maar wel op academisch en ingenieursniveau. Het blijkt dat bij ons 95 procent
van de studenten afstudeert in een bedrijf.
Die praktijkervaring doen ze in wezen al
op tijdens hun afstuderen. Dan zitten ze
negen maanden in een bedrijf. Dus dan
is voor sommige studenten zo’n stage
overbodig. Desalniettemin merken wij dat
met name de Nederlandse studenten een
stage prachtig vinden. Want drie maanden
bijvoorbeeld in Brazilië op een project
werken, dat vinden ze allemaal leuk.”
Op zoek
Miedema vertelt over wat voor plaatsen
de TU naar op zoek is. “Een stageplaats
betekent dat een student minimaal tien
weken in een bedrijf bezig is. Dat kan heel
divers zijn. Sommige bedrijven zetten
iemand op de ontwerpafdeling, maar ik
heb net ook een student gehad die voor
Boskalis op een project heeft gezeten en
daar een maand lang de super-intendant
heeft vervangen. Ze hebben hem de eerste
maand opgeleid tot super-intendant,
vervolgens heeft de stagiaire deze een
maand vervangen en moest een project
runnen. De ene stageplaats is heel
praktijkgericht, de andere stageplaats
kan veel meer theoretisch zijn.
Het is echt heel divers.”
Waar moet je aan voldoen als bedrijf?
“De stageplek moet een academisch
niveau hebben. Dat betekent dus dat een
bedrijf al academici in dienst moet hebben,
anders weet je niet wat daarmee bedoeld
wordt.” Hij heeft echter nog nooit
gemerkt dat dit niet het geval was.
“Nee, we hebben te maken met grotere

offshorebedrijven in Nederland. Dan denk
je aan Shell, Heerema, Allseas, BlueWater,
IHC, Boskalis, Van Oord, Damen.
Al dat soort bedrijven, daar hebben we
regelmatig stageplaatsen. Zo ook de firma
Huisman. Ik heb ieder jaar permanent twee
studenten in de vestiging van Huisman
in China. Onze mensen worden daar
gebruikt om de logistiek van de fabriek
te optimaliseren. Dus hoe ga je om met je
staalvoorraad. Hoe langer het staal op de
werkvloer ligt, hoe meer geld je aan
investering kwijt bent en aan rente en
afschrijving. Huisman wil dat op de één
of andere manier optimaliseren, qua
doorlooptijd, qua gebruik van staal etc.
Een aantal van onze studenten heeft daar
drie maanden op gezeten en dat proces is
geoptimaliseerd. Maar wat ik net noemde
bij Boskalis, bij die baggerbedrijven, is het
vaak zo dat je naar een project toe gaat.
In het totaal zijn er circa 20 plaatsen extra
nodig. In totaal moeten er 100 plaatsen zijn.”

Curriculum aangepast
Het curriculum van Offshore & Dredging
Engineering is dit jaar iets aangepast.
Professor Sape Miedema: “We hebben in
het curriculum geen grote aanpassingen
gedaan, maar we hebben een soort formule
bedacht. Dat betekent dat alle studenten die
nu instromen 30 studiepunten moeten halen,
gewoon als groep. Er zitten overigens 60
punten in een jaar. Dus in totaal is een
masteropleiding 120 studiepunten. Ze
beginnen met 30, dat noemen we het core
curriculum . Dat was in het verleden 35,
maar hebben er 5 afgehaald. We hebben
gezegd 30 punten voor iedereen.
Vervolgens krijgen ze 15 studiepunten
bij de specialisatie. Dan houden ze nog
15 punten over die ze mogen kiezen, de
electives. Dan komen ze in het tweede
studiejaar en hebben ze 15 studiepunten
stage en 45 punten afstudeeropdracht. Dan
heb je eigenlijk het hele curriculum gehad.”

o n s t r e am

Derde Minor Oil & Gas in Den Helder van start

TKF awarded five year EFA
contract by Shell

Met een nieuwe lichting van in totaal 22 HBO-studenten is in Den Helder de derde
Minor Oil & Gas van start gegaan. De bijna zes maanden durende cursus wordt
georganiseerd door Maritime Campus Netherlands (MCN) en NHL Hogeschool
Leeuwarden. Tal van toonaangevende bedrijven uit de olie- en gasindustrie offshore
werkt door middel van het geven van gastcolleges mee aan deze voor ons land
unieke opleiding.
De studenten komen uit alle delen van ons land, plus één uit Antwerpen. Zij hebben
allemaal bewust voor deze opleiding gekozen om meer inzicht te krijgen in de olieen gasindustrie offshore. Een aantal van hen wil op dit onderwerp zelfs afstuderen.
De studenten volgens de Minor Oil & Gas tijdens hun HBO-studie Chemische
technologie, Werktuigbouwkunde, Civiele techniek, Mechatronica of
Veiligheidskunde. Onder de deelnemers bevinden zich twee vrouwelijke studenten.

TKF, located in Haaksbergen,
announced it has been awarded a
five-year enterprise framework
agreement by Shell, for the supply
of medium and low voltage cables.
Under the EFA contract, TKF will also
provide technical and logistical
solutions around its cable portfolios
to some of Shell’s major refining and
chemical sites. Moreover, the current
EFA offers the opportunity of renewal
for an additional five years and / or
extension with other cable portfolios
and services for upstream and
downstream businesses.
Harry Oortwijn, Managing Director of
the TKH Cable Group stated: “We are
very proud that TKF has been selected
for this important Shell procurement
programme. We are looking forward
to extending our relationship with
Shell in Europe.”

De nieuwe lichting studenten.

World Peridot

Productie K4-Z-veld

At the of August World Peridot, built to Damen’s innovative PSV 3300 design,
has been delivered to World Wide Supply as part of the Norwegian owner’s latest
commitment to cutting edge, modern tonnage. Delivery comes just seven weeks
after the handover of the first of class PSV 3300, World Diamond, and is part of
a rolling six-ship handover schedule from Damen for WWS.
Steinar Kulen, representing owner WWS, confirmed that the worldwide-capable
PSV had been delivered on schedule and would join sistership World Diamond on
the North Sea spot charter market. “The collaboration with Damen in developing
and building this series of PSV has been very good, resulting in a high quality and
competitive vessel,” said Mr Kulen. The remaining ships in the series have already
secured long term charters offshore Brazil.
The PSV 3300 features a radical design rethink, with a wave piercing bow, slender
hull lines and diesel electric propulsion with azimuth stern drives combining to
optimise seakeeping and fuel efficiency. The 80.1m length, 1500-tonne deck capacity
vessel features DP2 capability, and has been designed to Damen’s ‘E3’ principles Environmentally friendly, Efficient in operation and Economically viable.

Total E&P Nederland heeft de
ingebruikname aangekondigd van het
offshore K4-Z-veld, dat valt onder de
winningsvergunning K4a en zich
bevindt in de Noordzee, op zo'n 140
kilometer ten noordwesten van Den
Helder. Het project wordt uitgevoerd
in samenwerking met EBN (50/50) en
heeft een potentiële productie van
circa 1.700.000 Nm³ per dag, wat
overeenkomt met 11.500 vaten olieequivalent per dag.
Het K4-Z-veld werd al in 1974 ontdekt.
Als marginaal veld dat de hoge
ontwikkelingskosten niet zou kunnen
dekken, bleef het onaangeroerd totdat
de Nederlandse overheid in 2010 met
het beleid voor marginale velden en
een regeling voor versnelde afschrijving
kwam. Hierdoor werd de ontwikkeling
van het veld economisch aantrekkelijk.
Voor de ontwikkeling van de reserves is
een nieuwe onderzeese installatie met
twee putten opgezet op de K4-Zlocatie, 17 kilometer ten westen van
het K5-Centraal Complex op een diepte
van 36 meter. Deze nieuwe onderzeese
locatie is verbonden met het K5-Aplatform. Het geproduceerde gas zal
via de bestaande WGT-pijpleiding
naar de terminal in Den Helder worden
gebracht en worden verkocht onder
een bestaande verkoopovereenkomst.

World Peridot.
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B E L AST I N G
In praktijk niet altijd eenvoudig te bepalen

Leveringen van gas:
waar btw-belastbaar?

In deze artikel wordt stilgestaan bij de specifieke btw-wetgeving op het gebied van gasleveringen. Hierbij zal worden
ingezoomd op de plaats van levering voor btw-doeleinden. Mede gelet op de specifieke regelgeving voor de leveringen
van gas en de hierop van invloed zijnde leveringscondities, is het in de praktijk niet altijd even eenvoudig te bepalen
waar een levering belastbaar is. In deze bijdrage worden verschillende leveringsscenario’s besproken die voor de btw
relevante verschillen kunnen opleveren.
Voor de gevallen waarin het gas afkomstig is van buiten de EU en via een aardgassysteem binnen de EU wordt gebracht, geldt een vrijstelling voor de invoer van het gas.

Leveringen via een
aardgassysteem
Voor de leveringen van gas die worden
verricht via een op het grondgebied
van de Gemeenschap gesitueerd
aardgassysteem, gelden aparte regels
voor het bepalen van de plaats van
levering. Een onderscheid kan worden
gemaakt tussen leveringen aan afnemers
die kwalificeren als wederverkoper en
leveringen aan andere afnemers.
Afnemer is wederverkoper
In het geval de hoofdactiviteit van de
afnemer bestaat uit de aankoop van
gas en het opnieuw doorverkopen
van dit gas, en het eigen verbruik
van deze afnemer verwaarloosbaar is,
kwalificeert de afnemer als zogenoemde
‘wederverkoper’. In deze gevallen is de
levering belastbaar op de plaats waar
de wederverkoper is gevestigd dan
wel waar de wederverkoper een
zogenoemde ‘vaste inrichting’ heeft
waarvoor de levering wordt verricht.
Indien een gaslevering wordt verricht
aan een in Nederland gevestigde
wederverkoper dan wel aan een
Nederlandse vaste inrichting van een
buitenlandse wederverkoper, dan is
de levering in Nederland belastbaar
volgens de bovengenoemde wetgeving.
In principe moet een buitenlandse
leverancier daardoor 21% btw in
rekening brengen. Echter, Nederland
kent voor bepaalde situaties een
50
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verleggingsregeling, waardoor de btw
is verschuldigd door de wederverkoper.
Dit is het geval indien de leverancier
niet in Nederland is gevestigd en de
wederverkoper over een Nederlands
btw-identificatienummer beschikt.
Aangezien de levering is belast op de
plaats waar de wederverkoper is
gevestigd, zal hij normaliter ook over
een btw-identificatienummer beschikken
in die lidstaat. De buitenlandse
leverancier zal door deze regels
doorgaans geen btw op de factuur aan
de wederverkoper mogen vermelden.
De wederverkoper moet zelf de btw
aangeven (en mag deze in de regel
meteen weer in aftrek brengen).
Het belang ligt hierbij voornamelijk
in de registratieplicht die op die wijze
mogelijk wordt voorkomen voor de
buitenlandse leverancier.
Afnemer is geen wederverkoper
In de gevallen dat gas wordt geleverd
via een aardgassysteem aan particulieren
of ondernemers die niet kwalificeren als
wederverkoper, dan is de levering belast
in de lidstaat waar de afnemer het
werkelijke verbruik heeft van het geleverde
gas. Algemeen mag worden aangenomen
dat dit de plaats is waar de meter staat.
Het vorenstaande betekent bijvoorbeeld
dat de levering van gas ten behoeve van
door een Franse ondernemer (niet zijnde
wederverkoper) georganiseerd
evenement in Nederland, in Nederland
is belast met 21% btw. Deze btw is in

principe verschuldigd door de leverancier.
Echter, indien de leverancier niet in
Nederland is gevestigd en de Franse
ondernemer over een btwidentificatienummer in Nederland
beschikt, dan is de heffing van de btw
verlegd naar de Franse ondernemer,
waardoor hij verantwoordelijk is voor de
voldoening van de btw. Een verlegging
van de btw zoals hiervoor omschreven,
zal zich echter in de regel minder vaak
voordoen dan bij situaties waarin de
afnemer een wederverkoper is, zoals
hiervoor beschreven.
Invoer via aardgassysteem
Voor de gevallen waarin het gas
afkomstig is van buiten de EU en via
een aardgassysteem binnen de EU
wordt gebracht, geldt een vrijstelling
voor de invoer van het gas.

Leveringen van LNG
De regels zoals hierboven beschreven
gelden alleen als de levering van gas
plaatsvindt via een op het grondgebied
van de Gemeenschap gesitueerd
aardgassysteem.
Interessant is het om te kijken hoe
de btw-regels afwijken indien gas in
vloeibare vorm (LNG) wordt vervoerd
en geleverd. Voor het transport van de
vloeistoffen worden vaak LNGtankschepen gebruikt. Eenmaal aan
land aangekomen, wordt de LNG dan

B E L AST I N G

opgeslagen in geïsoleerde tanks.
Daarnaast worden soms ook kleinere
hoeveelheden gas opgeslagen in tanks,
cilinders en gasflessen.
Aangezien LNG geen gas in gasvorm is,
maar in vloeibare vorm, zijn niet de
btw-regels uit de eerste paragraaf van
toepassing, maar de ‘normale’ regels
voor de levering van goederen. Voor btwdoeleinden kunnen hierbij twee situaties
worden onderscheiden: enerzijds de
situatie waarin geen grensoverschrijdend
transport plaatsvindt en anderzijds de
situatie waarin dit wel het geval is.
Beide situaties worden hierna kort
besproken. Hierbij gaan wij ervan uit dat
de LNG zich in het vrije verkeer bevindt.
Geen grensoverschrijdend transport
Indien geen grensoverschrijdend transport
plaatsvindt in verband met de levering
omdat de LNG bijvoorbeeld wordt
geleverd terwijl die ligt opgeslagen dan
wel omdat die binnen Nederland wordt
verplaatst, zal de levering volgens de
Nederlandse btw-wetgeving belastbaar
zijn in Nederland. Als gevolg daarvan is
21% Nederlandse btw verschuldigd.
Ook voor deze situaties geldt dat onder
voorwaarden de heffing van de btw is
verlegd naar de afnemer van de prestatie.
Bij de levering van gas in vloeibare vorm
is de heffing van de btw verlegd naar de
afnemer indien er wordt geleverd aan
een in Nederland gevestigde afnemer
en de leverancier niet in Nederland is
gevestigd (en deze ondernemer ook geen
vaste inrichting heeft in Nederland van
waaruit de levering wordt verricht).
Ter verduidelijking geven wij hiervan een
voorbeeld. Indien een Franse ondernemer

Aardgaswinning op Noordzee.

LNG verkoopt die ligt opgeslagen in een
tank in de Rotterdamse haven en de
afnemer in Nederland is gevestigd, dan is
de afnemer de 21% btw verschuldigd.
De leverancier zal als gevolg daarvan de
vermelding ‘heffing verlegd’ moeten
opnemen op zijn factuur.
Het kan ook voorkomen dat de Franse
ondernemer uit dit voorbeeld de
opgeslagen LNG levert aan een andere
buitenlandse ondernemer. In dat geval
is de Franse leverancier zelf
verantwoordelijk voor de voldoening
van de btw en zal hij de btw moeten

vermelden op zijn factuur. Belangrijk
hierbij is om te beseffen dat een
dergelijke levering voor een buitenlandse
ondernemer registratieverplichtingen
oproept in Nederland.
Een registratieplicht zal bij de levering van
LNG sneller voorkomen dan bij leveringen
van gas via een aardgassysteem. De btwverschuldigdheid van leveringen via een
aardgassysteem zal vaker zijn verlegd
naar de afnemer. Dit betekent dat in die
situaties de buitenlandse ondernemer
minder snel met een registratieplicht te
maken krijgt.
Wel grensoverschrijdend transport
Indien in verband met de levering het
LNG wordt vervoerd naar een andere
lidstaat of een niet-EU-lidstaat, zijn de
normale regels omtrent de plaats van
levering van toepassing. In het kader
van deze bijdrage reikt het te ver om
hier uitgebreid bij stil te staan.
Wel willen wij meegeven dat in het land
van aanvang van het vervoer onder
voorwaarden het 0%-tarief kan worden
toegepast. Gezien de strikte wet- en
regelgeving hieromtrent moet hier echter
zorgvuldig mee worden omgegaan.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel
of wilt u meer weten? Neem contact met ons
op of bezoek onze website www.meijburg.nl.

Voor het transport van de vloeistoffen worden
vaak LNG-tankschepen gebruikt.

Kirsten Deij: deij.kirsten@kpmg.nl
Max van de Ven: vandeven.max@kpmg.nl
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OFFSHORE EUROPE ABERDEEN
Collaboration very important

Looking forward
to the next 50 years
“The future is about volume and
value,” George Osborne, the UK’s
Chancellor of the Exchequer told the
opening plenary session at SPE Offshore
Europe in September 3rd. Osborne said
government and industry have a shared
interest in maximizing returns from the
North Sea. “Collaboration improves
economic viability and economies of
scale,” he said.
George Osborne.

However, the high costs and risks of
operating in the basin were also high on
the agenda. The risks were highlighted
by a moment’s silence, at the start of
the plenary, led by conference chairman
Malcolm Webb, held in reflection of
the four offshore workers killed in a
helicopter crash at the end of August,
off Shetland.
Step-change
The costs were highlighted by Wood
Group chief executive Bob Keller, who
suggested an industry-wide need to rebaseline salaries, driven by a shortage of
skilled staff. BG Group chairman Andrew
Gould added that the North Sea had
always been a high-cost basin and a stepchange was needed to reduce operating
costs and remain competitive, particularly
in estimating reserves and enhancing
ultimate recover. He suggested using
automation technology to reduce staff
offshore, with enhanced monitoring
and remote management of production
platforms, and more shared infrastructure, such as a subsea power grid.
Record
North Sea investment will reach a record
13.5 billion pounds, this fiscal year, Webb
said. However, he stressed the need for
stable policy and fiscal predictability in
long-term planning for continued
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investment. Osborne cited a tranche
of new tax reliefs for North Sea
operators, recently introduced by the
UK Government – including extending
small fields allowances, shallow water
gas and brownfield allowances, and
a new scheme to underwrite
decommissioning costs.
Decline
Also speaking during the plenary was
Sam Laidlaw, chief executive of Centrica.
Discussing major areas of change in the
energy markets, affected by global
economics and LNG, he said oil and gas
prices were de-linked. Although they
have similar costs, they offer different
value streams, he said. Laidlaw noted
an overall decline in exploration, making
it doubly important that fields are not
prematurely abandoned and pipelines
are kept accessible for small field
developments.
Bob Keller, Chief Executive of Wood
Group, ended the session with a
contractor’s view of the future supply
chain. He said successful companies
stress personal and process safety, are
good corporate citizens, remain ethical in
all transactions, and develop enduring
and mutually beneficial client
relationship.

Big opportunities offshore
This decade is a unique opportunity for
European Contractors and suppliers to really
go for it in terms of looking to win a larger
global share of the supply market, Malcolm
Brinded said during Offshore Europe.
Brinded of the Shell Foundation, was
chairing a keynote session on the global
opportunities for UK oil and gas services,
goods and expertise.
He said that the global market is estimated
in total at over US$ 5 trillion between now
and 2020 – a staggering US$ 2 billion a day.
“At the moment US-based suppliers and
contractors are very confused on a very
hot domestic market, plus the Chinese
contractors and suppliers are not yet at
the level of technical and organisational
sophistication, which they undoubtedly
will be within just a few years,” he said.
“By 2020, the US and Asia competition is
going to be much harder to beat.”
He said that major expansion was currently
happening in Asia Pacific, Australia, Latin
America, Africa and central Asia, in addition
to the traditional markets in the Middle East
and North A

www.ApplusRTD.com

Applus RTD levert innovatieve,
kwalitatief hoogwaardige en
betrouwbare technologieën en
diensten voor Niet Destructief
Onderzoek, inspecties en certificatie.
Toegewijd, proactief en goed opgeleid
personeel is overal beschikbaar om
onze klanten een helder inzicht te
bieden en daarmee operationele
efficiency te behouden, terwijl de
risico’s voor mens en omgeving
geminimaliseerd worden.
Meer informatie?
info.netherlands@applusrtd.com
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TE KOOP

Duurzaam,
stijlvol en
veelzijdig
de verbeterde serie 82
drukknoppen van EAO

Modern nieuwbouw bedrijfspaviljoen aan

Superbestendig tegen
agressief gebruik en toch
eigentijds en stijlvol.

de Trawlerkade te IJmuiden. Centraal in
havengebied, gelegen aan het water.

• Schokbestendig IK10
• Beschermingsklasse IP67
• Punt- of ringverlichting
• Koper-, goudkleurig of
geanodiseerd aluminium
• Roestvast staal SUS 304
of verchroomd

Unit bestaat uit twee verdiepingen; een werkplaats
van 42 m2 op de begane grond en een kantoorruimte
van 42 m2 op de eerste verdieping. Airco aanwezig.
Ook huren bestaat tot de mogelijkheden!

www.eao.nl

EAO – Your Expert Partner for
Human Machine Interfaces

Bent u geïnteresseerd,
neem dan geheel vrijblijvend contact op met
06 53179862 of 06 51548783.

HYDRAULIEK
Niels Diepeveen in promotie-onderzoek:

‘Hydrauliek als motor
in offshore windmolens
mogelijk’

Niels Diepeveen, projectmanager bij Ampelmann
Operations: “Feitelijk zijn offshore windmolens een soort
doorontwikkeling van de molens die op land staan.”
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“Het is zeer goed mogelijk om de complexe machinerie in een offshore windmolen te vervangen door hydrauliek.”
Dat stelt Niels Diepeveen, projectmanager bij Ampelmann Operations BV, op de afdeling innovations. Daarnaast is
hij één dag per week onderzoeker bij de TU Delft. Enige maanden geleden promoveerde Niels op het onderwerp
‘De toekomst van de offshore windenergie.’

Bij het onderzoek ging het met name
om de toepassing van een andere manier
van energieoverbrenging bij offshore
windmolens. Diepeveen legt uit:
“De huidige manier is niet economisch
rendabel. De rotor drijft een tandwielkast
aan en die tandwielkast versnelt het
toerental. Daarnaast is de tandwielkast
aangesloten op een generator die op
zijn beurt weer is aangesloten op een
frequentieregelaar die vervolgens in
verbinding staat met een transformator.
Er zitten dus heel veel systemen boven
in zo’n gondel van een windmolen.
Wij dachten: dat moet vast anders
kunnen. Dus hebben we gekeken om
hydrauliek te gebruiken en dat blijkt
eigenlijk een hele goede optie te zijn.”
Hydrauliek
Diepeveen legt uit wat onder hydrauliek
wordt verstaan. “Hydrauliek wil zeggen
dat je met behulp van pompen vloeistof
onder hele hoge druk gebruikt om
energie over te brengen. En juist dat
laatste heb ik, in het kader van mijn
promotieonderzoek, onderzocht. Ik
ben daarmee begonnen in 2008 en
op 29 augustus heb ik mijn verdediging
gehouden. Ik ben eerst gaan kijken
wat er überhaupt al gedaan was op
het gebied van deze toepassingen.
Al snel kwam ik er achter dat men in
de jaren zeventig ook al naar dergelijke
oplossingen heeft gekeken. Men kwam
er toen echter niet uit. Dat had er vooral
mee te maken dat de hydraulische
componenten toen nog niet toereikend
waren. Die waren niet van de juiste
afmetingen of ze waren niet efficiënt
genoeg. Men heeft toen die lijn van
ontwikkeling stopgezet. Maar
ondertussen is voor andere toepassingen
dit soort systemen wel ontwikkeld:
pompen toepasbaar op windmolens.
Inmiddels zijn die wel verkrijgbaar tot
een bepaalde capaciteit. En die zijn ook
heel erg efficiënt en dat maakt het toch
weer een aantrekkelijke optie om dit wel
te gaan doen. Eén van de grootste
voordelen van hydrauliek ten opzichte
van een tandwielkast is dat de krachten
niet worden overgedragen door staal op
staal. Als er piekbelastingen zijn, worden
die door de vloeistof als het ware als een
veer opgenomen. Demping vindt plaats
door middel van kleine lekken in de
pomp zelf. Naarmate de druk in het
systeem toeneemt, is er ook iets
meer interne lekkage.

Dat klinkt als een ongunstige eigenschap,
maar is in werkelijkheid juist gunstig voor
het dynamisch gedrag van de windturbine.
Het systeem is hierdoor minder gevoelig
voor onregelmatige windsnelheden.”
Geslaagd
Diepeveen heeft een en ander in de
praktijk uitgetest. “Ik ben eerst gaan
kijken naar wat er nu beschikbaar is.
Vervolgens ben ik zelf met wat
schaalmodelletjes aan de gang gegaan.
Op een gegeven moment kreeg ik de
mogelijkheid om in Duitsland bij een lab
vlak over de grens aan de slag te gaan.
Ik ben daar drie maanden geweest en
heb uitgebreid geëxperimenteerd met
een opstelling met een capaciteit van
één megawatt. Dat leverde fraaie
resultaten op. Daarna ben ik verder gaan
bouwen in Delft met een wat kleinere
opstelling. Hier hebben we ook in de
windtunnel een kleine opstelling getest
om te kijken of een uniek idee voor de
manier van besturing zou werken.
En die werkte feilloos. Dat was dus
een geslaagd experiment.”
Voordelen
Volgens Diepeveen zijn er veel voordelen
bij het gebruik van hydrauliek. “Er zijn
heel veel manieren om het toe te passen,
omdat het een flexibele koppeling is.
Aan het einde van een circuit zit een
motor en daar tussenin zit een leiding
met vloeistof. De lengte van de leiding
kan variëren en er kan tevens een bocht
mee worden gemaakt. Hierdoor ontstaat
de mogelijkheid dat niet alles bovenin de
gondel hoeft te worden gezet, maar dat
een deel van de transmissie onderin de
windmolen kan worden geplaatst.”
Uniek
Diepeveen ging zelfs nog een stap verder
en vroeg zich daarbij af waarom er
eigenlijk in elke windturbine een eigen
generator moet zitten. “Kijk, feitelijk
zijn offshore windmolens een soort
doorontwikkeling van de molens die op
land staan. Men heeft destijds gewoon
hetzelfde concept gebruikt en dat verder
doorontwikkeld. In eerste instantie lijkt
dat een logische stap, maar al snel werd
het ons duidelijk dat het toch vrij lastig is
en kostbaar om die dingen op zee goed te
installeren en vervolgens te onderhouden.
Dus kwamen wij weer terug op het idee
om het totaal anders te gaan doen.
En dat heeft erin geresulteerd dat wij

een concept hebben ontwikkeld waarbij
we maar één generator in het hele
windmolenpark gebruiken. En waarbij
we zeewater als medium voor alle
windmolens gebruiken naar één punt.
Onder hoge druk wordt zeewater
gepompt hetgeen vervolgens wordt
omgezet in elektriciteit.”
Prototype
Of zijn concept ooit in de praktijk
toegepast zal gaan worden, kan Niels
Diepeveen nu nog niet zeggen.
“Ik hoop uiteraard van wel, want naar
mijn overtuiging kan het energiebedrijven
heel veel geld besparen. Maar er moet
eerst nog heel veel onderzoek worden
gedaan. En in dat kader gaan we de
komende tijd verder met de bouw van
een prototype. Daarvoor zijn we nu
financiering aan het regelen. Er zijn
inmiddels wel andere partijen bezig
met hydraulische transmissie, maar dat
is nog wel allemaal in de gondel van de
windmolen. Dat is puur ter vervanging
van de tandwielkast. Ze zijn wel ver in
de ontwikkeling en zullen binnen een
paar jaar een commercieel systeem
op de markt brengen.”
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IRO cursus ‘Olie en gas vanaf
de bron’ bestaat 10 jaar!

Ontmoet uw toekomstige
werknemers: Stageplaatsen!

Dit jaar bestaat de succesvolle cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’
alweer 10 jaar. De cursus is ontwikkeld door George Lagers en
wordt sindsdien met veel enthousiasme gegeven door George
Lagers en Willem Schoonmade bij Keppel Verolme.

De scholen zijn alweer begonnen en het is goed om te zien dat
over de gehele breedte en op alle niveaus de techniek-studies
weer in de belangstelling staan. De studenten moeten echter
wel werkervaring opdoen, ook in de Offshore sector. Soms krijgen
ze dat via leer-werkplekken en stages, maar ook moeten zij
soms interessante projecten hebben om te kunnen afstuderen.
Als je als bedrijf op de eerste rang wil zitten en de beste studenten
wil aannemen, dan kun je ze maar beter in een zo vroeg mogelijk
stadium ontmoeten om ze te interesseren voor je bedrijf.
Door middel van het aanbieden van stages en afstudeerprojecten
kom je al snel in contact met studenten en kun je ze laten
meewerken in je bedrijf of een knelpunt laten oplossen.
De onderstaande onderwijsinstellingen zijn gaarne bereid
om je van meer informatie te voorzien.

Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-technische cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, hoe zij
worden gevonden en gewonnen en hoe de sector in elkaar zit.
Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan veel gebruikte
terminologie. De cursus is een bron van informatie voor iedereen
die te maken heeft met de upstream olie- en gasindustrie.
Dit kan zijn nieuw personeel dat een bedrijf in deze sector gaat
vertegenwoordigen, personeel dat een ondersteunende functie
heeft of juist al langer in het bedrijf werkzaam is, maar duidelijk
gepresenteerd wil krijgen welke zaken van belang zijn in de
sector. De cursus is niet alleen nuttig voor mensen die werken
voor een bedrijf in olie en gas, maar juist ook voor mensen die
zaken doen met bedrijven in de olie- en gasindustrie en kennis
van de sector moeten hebben.
Naast de reguliere cursussen in het Nederlands en Engels,
worden de cursussen ook bij bedrijven in huis georganiseerd.
IRO dankt George Lagers voor het samenstellen van de cursus
en zowel George als Willem Schoonmade voor hun toegewijde
bijdragen als docent. Tevens dankt IRO Keppel Verolme voor
het faciliteren van de cursusruimte en het verzorgen van
de interessante excursie over de werf tijdens de cursus.
Dit is een absolute toegevoegde waarde voor de cursus.
De volgende cursusdata zijn gepland:
• 19 + 20 november 2013, Nederlandstalig
Cursus data 2014
•
•
•
•

18 + 19 februari, Engelstalig
15 + 16 april, Nederlandstalig
20 + 21 mei, Engelstalig
24 + 25 juni, Nederlandstalig

Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u een
e-mail sturen aan info@iro.nl of contact opnemen met IRO
via Tel: 079-3411981.

Minor Offshore Engineering
en Minor Offshore Oil & Gas
zijn weer begonnen!
In september zijn de Minor Offshore Engineering op de Avans
Hogeschool in Den Bosch (80 studenten) en de Minor Oil & Gas
bij de NHL op de Maritime Campus in Den Helder (22 studenten)
weer begonnen.
De minoren worden ondersteund door IRO en Nogepa.
Chris Wijsman, coördinator Arbeidsmarkt en Onderwijs,
gaf een gastcollege met de presentatie “Introduction to
Oil & Gas Exploration & Production”.
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MBO niveau
ROC Friese Poort: Maritieme Techniek, Sneek: www.rocfriesepoort.nl, STC Rotterdam: www.stc-group.nl
HBO niveau
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: www.nhl.nl
Hogeschool Rotterdam: www.hogeschoolrotterdam.nl
Avans Hogeschool, Den Bosch: https://studievolg.avans.nl
STC Rotterdam: www.stc-group.nl
WO niveau
TU Delft: www.tudelft.nl

IRO offshore olie- en gas Brazilië
seminar op 6 november 2013
Ter gelegenheid van een maritieme en offshore olie- en gasmissie
van Rio Grande Do Sul Brazil, nodigt IRO u uit voor een seminar
en netwerkevent over zakendoen in de offshore olie- en gasindustrie
in Brazilië. Rio Grande do Sul kent een grote economische
ontwikkeling in de olie- en gasindustrie welke grote kansen
biedt voor investeerders. Doel van de missie is om Nederlandse
toeleveranciers in de olie- en gasindustrie in contact te brengen
met de offshore industrie in Rio Grande Do Sul.
Het seminar vindt plaats tijdens Europort op woensdag
6 november 2013 in Ahoy Rotterdam. Er zijn geen kosten
verbonden aan deelname. Er is plaats voor 80 personen.
Registratie via: events@iro.nl, locatie: Dock 2, Ahoy Rotterdam,
Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam.
Programma
09.30
Registratie en koffie/thee
10.00	Welkomstwoord door Sander Vergroesen,
directeur IRO
10.15	Presentatie Petrobras NL over de kansen in de
olie- en gasindustrie in Brazilië
Samir Awad, Managing Director Petrobras Nederland
10.45	IHC Merwede - ‘Delivering the Technology to Brazil’
Nuno Antunes dos Santos, Sales Manager, IHC
Offshore & Marine BV
11.15	
Engelstalig Kansen in de scheepsbouw en offshore
constructie industrie in Rio Grande Do Sul
Tjitte van der Werf/ Fiergs
11.45
Engelstalig Ondertekening MOU Fiergs en IRO
12.15	
Engelstalig Introductie van de delegatie Rio Grande
Do Sul, Rio de Janeiro state en netwerkgelegenheid

IRO NIEUWS

Offshore Energy 2013
wederom groot succes!

Door de druk op de knop van Ko Colijn, Coert Van Zijll
Langhout, Managing Director van Navingo en Sander
Vergroesen, directeur IRO, werd de zesde editie van Offshore
Energy geopend. Sander Vergroesen sprak over de offshore
wereld dat zich in het midden van wereldwijde ontwikkelingen
bevindt en veel uitdagingen, bedreigingen, eisen en veel
mogelijkheden kent. Daarnaast sprak Ko Colijn, algemeen
directeur bij Clingendael Nederlands Instituut voor Internationale
Betrekkingen, over de huidige en de te verwachten politieke
gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten in relatie tot
de olie en offshore sector. Bezoekers, exposanten en
afgevaardigden van de offshore-industrie kwamen samen
in Amsterdam RAI voor een bezoek aan de meer dan 500
exposanten, en om conferenties, panel discussies en
masterclasses bij te wonen en om te netwerken en nieuwe
relaties te ontmoeten. IRO ondersteunde het evenement en
bemande een infostand om de IRO leden te promoten.

beurs / exportprogramma 2013
29-31 October	OTC Brasil

			

Rio de Janeiro, Brazil
10-13 November 	ADIPEC				
Abu Dhabi, VAE
19-21 februari

Australasian Oil & Gas

IRO Informatie stand
EUROPORT, ROTTERDAM, 5-8 NOVEMBER

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.
Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.
Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies,
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.

Perth, Australië
5-8 mei

OTC					
Houston, VS

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

25-28 augustus	Offshore Northern Seas		

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

Stavanger, Noorwegen
15-18 september	Rio Oil & Gas		

		

Rio de Janeiro, Brazilië
2-5 december	OSEA				

Adres
: Boompjes 40 (Willemswerf)
		 13th floor 3011 XB Rotterdam
Postadres : Postbus 390
		 3000 AJ Rotterdam

Telefoon
Fax
E-mail
Website

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

Singapore
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BUYERS GUIDE

ELEcTROTECHNIEK

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

Maximator 2011 ad_Opmaak 1 12-01-11

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

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

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

•
•
•

Air Amplifiers
High Pressure Pumps
Gas Boosters

•
•
•

Air Amplifiers Stations
Hydraulic Units
Booster Stations

•

Valves, fittings & Tubings

•

On & Offshore Pressure Systems

•

Service & Rental Units

(VTF)

MAXIMATOR® Benelux BV

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

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

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

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

RECRUITMENT

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

www.redwave.nl
Mail : info@redwave.nl
Tel. : +31 (0)251 262 400

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

www.tos.nl
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It’s in our character

The port is our life. Hands-on mentality, hard work and accessible people,
that’s our character. Anyone who gets to know Zeeland Seaports becomes
acquainted with professionals who are proud of their ports. We understand
that your interests are also our interests. Clients come first. Always. We know
what’s important to your company. That’s all in our character, and one of our

• Hamburg

many strengths:
London
•

location on open sea

Vlissingen
Terneuzen

draft of 16.5 metres
congestion-free connections with the hinterland

• Rotterdam
•
Antwerp

• Duisburg
Frankfurt
•

no nine-to-five mentality
accessible ports and people

•
Paris

dedicated terminals for a broad range of cargo

Munich
•

you can reach us 24/7 at +31 115 457500

ports of vlissingen and terneuzen

driven by dedication

www.zeelandseaports.com
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Busy with the future

Curious about the facts?
www.broekman-group.com/bps

