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piraterij wordt gedefinieerd als elke criminele daad 
van geweld, detentie of plundering die wordt ge-
pleegd op open zee. naar aanleiding van de toename 
van de somalische piraterij en het gegeven dat 
piraterij steeds meer een ontvoeringsincident begint 
te worden, nam de Veiligheidsraad een resolutie aan, 
die oproept tot actieve jacht op somalische piraten. 
Control risks is wereldmarktleider op het gebied van 
ontvoeringsadvisering. offshore Visie sprak op het 
Benelux kantoor in amsterdam met arthur Morriën 
en Marthijn smit over de bestrijding van dit 
fenomeen. 
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Bij onze oosterburen wordt door diverse rederijen 
flink geïnvesteerd in groei in de offshoresector. 
de top 3 wordt gevormd door harms Bergung 
transport & heavy lift uit hamburg, e.r. offshore 
uit hamburg en hartmann offshore uit leer. over 
enige tijd zal dit drietal over een vloot van ongeveer 
veertig moderne sleep- annex bevoorradingsvaartuigen 
kunnen beschikken, die wereldwijd worden ingezet. 
paul schaap maakte een overzicht van het indruk-
wekkende nieuwbouwprogramma.
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de nieuwste fpso van Bluewater energy services uit 
hoofddorp, de aoka Mizu, is na in singapore te zijn 
afgebouwd in nederland aangekomen. het indruk-
wekkende vaartuig gaat binnenkort voor nexen 
petroleum olie produceren uit het Britse ettrick veld. 
hiervoor is door nexen met Bluewater een meerjarig 
leasecontract gesloten. ook voor twee andere 
fpso’s, de Uisge gorm en de glas dowr, zijn door 
het bedrijf uit hoofddorp nieuwe leasecontracten 
gesloten met operators die actief zijn op de 
noordzee. een verslag van paul schaap.
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Veiligheid en milieu zijn belangrijke onderwerp 
binnen de offshore-industrie. oliemaatschappijen 
is er alles aan gelegen om veilig werken aan boord 
continue te optimaliseren. om hun medewerkers 
bekend te maken met de omstandigheden en de 
gevaren tijdens het werken en verblijf op een 
offshore installatie en tevens de beheersmaatregelen 
hiervoor bij te brengen. een bureau dat al jaren
 internationaal hoog scoort op het gebied van 
health, safety & environment (hse) studies, 
is royal haskoning. een interview.
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tussen 1993 en 2003 is het aantal 
gevallen van piraterij verdrievoudigd. 
het international Maritime Bureau (iMB) 
in Kuala lumpur heeft een aparte afdeling 
voor piraterij. hierbij werden in 2004 
251 gevallen van piraterij gemeld, waar-
van er 70 plaatsvonden in indonesische 
wateren, waarvan het grootste deel in 
de straat van Malakka tussen Maleisië 
en sumatra. de meeste schepen die 
aangevallen werden, waren tankers (67 
aanvallen) en bulkcarriers (52 aanvallen). 
deze schepen varen relatief langzaam en 
hebben een laag vrijboord. eind 20ste 
eeuw en begin 21ste eeuw is er sprake 
van een significante opleving van piraterij 
in de indische oceaan voor de kust van 
somalië en in de golf van aden. 
opvallend daarbij is de enorme stijging 
van het percentage aanvallen gericht op 
ontvoering van de scheepsbemanning. 
Wereldwijd van iets minder dan 10% tot 
bijna 20% in 2008. Maar meer dan 
200% voor de kust van somalië en in de 
golf van aden. Was er in 2007 nog 
sprake van 44 aanvallen (8 in 2006); 
in 2008 bedroeg dit aantal 120 (293 
wereldwijd). Van deze 120 aanvallen was 
40% succesvol. Volgens professor eddy 
somers, directeur van het Maritiem 
instituut te gent, leverde het de piraten 
alleen al in de maanden oktober en 
november 2008 ruim 20 miljoen dollar 
op. gelukkig is er een terugval te 
constateren in indonesië en omgeving. 

dit heeft onder meer te maken met het 
feit dat de landen in die regio heel duidelijk 
samenwerken en een regie hebben 
opgesteld om te vechten tegen piraterij. 
Zij zijn daar uitermate effectief in. 

definitie
Volgens artikel 101 van het Vn 
Zeerechtverdrag (UnClos) van 1982 is 
piraterij gedefinieerd als elke criminele 
daad van geweld, detentie of plundering 
die wordt gepleegd voor privé-doeleinden 
door de bemanning of passagiers van 
een privé-schip) die is gericht op open 
zee (d.w.z. buiten de territoriale wateren) 
tegen een ander schip, vliegtuig of 
personen of bezit aan boord van een 
schip. piraterij kan ook worden gepleegd 
tegen een schip, persoon of bezit buiten 
de jurisdictie van enige staat. naar 

aanleiding van de toename van de 
somalische piraterij en het gegeven 
dat piraterij steeds meer een ontvoerings-
incident begint te worden, nam de 
Veiligheidsraad vorig jaar resolutie 1838 
aan, die oproept tot actieve jacht op 
somalische piraten. 

een bedrijf dat zich heel nadrukkelijk 
met het fenomeen piraterij bezighoudt is 
Control risks, wereldmarktleider op het 
gebied van ontvoeringsadvisering. 
offshore Visie sprak op het Benelux 
kantoor in amsterdam met arthur 
Morriën, Maritime security practice 
leader. hij is wereldwijd de coördinator 
voor alle maritieme dienstverlening. 
tevens aan tafel zat Marthijn smit, senoir 
Consultant Crisis & security Consulting. 
hij is onder meer verantwoordelijk voor 
langlopende projecten op het gebied van 
security management. de achtergrond 
van arthur Morriën is tweeledig. 
hij is afgestudeerd in toegepaste 
wiskunde en risico management. 
heeft als risico-analist gewerkt in de 
rotterdamse haven bij het maritiem 
simulatiecentrum en is betrokken 
geweest bij het ontwikkelen van de 
tweede Maasvlakte. 
Marthijn smit heeft 14 jaar als officier 
Koninklijke landmacht gediend. in die 
hoedanigheid is hij actief geweest in 
crisisgebieden zoals afghanistan, 
irak en Bosnië. 

piraterij is Mondiaal proBleeM geWorden Met soMalië als UitsChieter

Control risks: 
inzet wapens kan escalatie 
geweld veroorzaken 
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Hoewel veel mensen denken dat piraterij iets is uit vroegere tijden en er een romantisch beeld bij hebben, is de moderne 

piraterij een steeds groter wordend probleem. Het is niet langer iets exotisch wat alleen maar in de Caribean plaatsvindt. 

Het is vooral een globaal probleem geworden. Sinds de jaren 70 en 80 is het enteren van schepen, sleepboten en offshore-

installaties sterk toegenomen. Zowel in Zuid- en Zuidoost-Azië (de Zuid-Chinese Zee), delen van Zuid-Amerika, het zuiden van 

de Rode Zee, de Indische Oceaan als de Golf van Aden. Piraten uitgerust met AK-47 aanvalsgeweren, RPG-7 raketwerpers en 

semiautomatische pistolen vallen met hun kleine, snelle boten alles aan wat voorbij vaart. Dit komt deels doordat de macht 

van de westerse marines met het einde van de Koude Oorlog verminderd is ten opzichte van begin 20e eeuw. En deels ook 

omdat piraterij een weerspiegeling is van de erbarmelijke overheidssituatie per land. Burgeroorlogen. Armoede. 

Mensen worden blijkbaar gedreven om te zoeken naar een opportunistische manier om inkomsten te genereren. 
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Armoede zet mensen aan tot piraterij.



Control risks: 
inzet wapens kan escalatie 
geweld veroorzaken 

om te gaan met een dergelijk incident. 
hiermee was de oprichting van Control 
risks een feit. inmiddels is de organisatie 
uitgegroeid tot een onderneming met 27 
kantoren wereldwijd en een personeels-
bestand van 1500. het hoofdkantoor 
staat nog altijd in londen waar 24 uur 
per dag een crisisteam paraat staat om in 
actie te komen. arthur Morriën: “steeds 
meer bedrijven hebben aandacht voor het 
welzijn van hun werknemers. de 
terroristische aanslagen op het WtC 
in new York in 2001 hebben duidelijk 
gemaakt dat ook de zakenman doelwit 
kan zijn. Vandaar dat de spreiding van 
onze kantoren heel duidelijk gericht is 
op die steden waar multinationals hun 
hoofdzetel hebben. onze missie is om 
klanten succesvol te laten opereren in 
gevaarlijke gebieden en in complexe 
situaties waar ook ter wereld. dat kan 
operationeel moeilijk zijn omdat er 
terroristendreiging is, oorlogsdreiging, 
er sprake is van een instabiel politiek 
klimaat of omdat er maritieme risico’s 
zijn.” overigens verschilt de aanpak van 
Control risks per land. als basis geldt dat 
er altijd zo goed mogelijk moet worden 
samengewerkt met de lokale overheids-
instanties. Maar dat wordt natuurlijk 
moeilijk als autoriteiten zich een 
uiterst sterke rol toe-eigenen in een 
ontvoeringszaak. het spreekt voor zich 
dat elk land door onder meer cultuur, 
wettelijk kader en overheidsstructuur, 
om een andere benadering en aanpak 

missie
de ontstaanhistorie van Control risks 
laat zich lezen als een jongensboek. 
als er sprake is van een ontvoering staan 
de mannen van het in 1975 opgerichte 
bedrijf gelijk klaar om in een vliegtuig te 
springen naar de plaats van onheil. Maar 
zo spectaculair als in menig tV-serie gaat 
het in de werkelijkheid overigens zelden. 
de statistieken pleiten voor onderhande-
lingen met ontvoerders in plaats van 
kletterend wapentuig. Midden jaren 
zeventig begon het met de uitzending 
van een aantal ex-leden van de Britse 
antiterreurdienst sas naar Zuid-amerika. 
Zij moesten daar op verzoek van een 
grote verzekeraar uit groot-Brittannië 
bemiddelen in het oplossen van een 
ontvoeringszaak. omdat het hier een 
primeur betrof ontstonden er nogal wat 
misverstanden over de rol van adviseurs 
in ontvoeringszaken. de betrokken 
adviseurs stuitten aanvankelijk op onbegrip 
bij de lokale autoriteiten en werden zelfs 
tijdelijk in hechtenis genomen. gelukkig 
werden de onduidelijkheden snel uit de 
wereld geholpen en kon de zaak met 
succes worden afgehandeld. de initia-
tiefnemers realiseerden zich dat in het 
bedrijfsleven de noodzakelijke ervaring 
ontbrak in het omgaan met dit type 
incidenten en criminele of politiek 
georiënteerde terreurgroepen. er werd 
een business plan opgesteld om klanten 
te helpen bij ontvoeringszaken en er 
werd een methodiek opgesteld hoe 

vraagt. door de jarenlange ervaring is 
Control risks echter, waar ook ter wereld, 
altijd in staat om gedupeerde bedrijven 
of personen van advies te dienen en een 
helpende hand toe te steken.”

dienstenpakket
niet zonder trots meldt Marthijn smit 
dat Control risks zeker 70% van de 
nederlandse beursgenoteerde onder-
nemingen als klant heeft. daarentegen 
gaan vele private ondernemingen 
buitenlandse avonturen veelal slecht 
voorbereid aan. onvoldoende serieus. 
Zeker op het gebied van veiligheid. 
“Vaak gaan bedrijven niet verder dan 
een belletje met Buitenlandse Zaken. 
aan een dreigings- en risicoanalyse 
wordt weinig aandacht geschonken. 
en dat is nu juist het eerste wat wij onze 
cliënten aanraden. Weet naar welk 
gebied je gaat. Weet wat er speelt en 
wat de risico’s zijn. Wij informeren 
cliënten over de lokale veiligheidssituatie 
in relatie tot hun risicoprofiel. in dat 
kader houden wij alle ontwikkelingen 
die gaan de zijn in de wereld nauwlet-
tend bij. We analyseren politieke situaties 
of instabiliteit in regio’s. ook wordt nogal 
eens de fout gemaakt dat bedrijven te 
veel afgaan op informatie van lokale 
zakenpartners. 

Wat of wie zit daar eigenlijk achter? 
onze afdeling Corporate investigations 
kan hier onderzoek naar doen en 

VEIL IGHEID
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helderheid verschaffen. daarnaast 
adviseren we klanten ook preventief. 
security management in de vorm van 
het opzetten en implementeren van 
een security structuur, advies bij het 
ontwikkelen van beleid en procedures 
en technisch en bouwkundig advies. 
en voor het misschien toch mis mocht 
gaan, adviseren wij op het gebied 
van crisismanagement. dat doen wij 
middels het schrijven en ontwikkelen 
van crisismanagement plannen en het 
trainen van crisismanagementteams. 
Veelal is één van onze eigen 
mensen actief lid van zo´n 
crisismanagementteam.”

insteek
Vanuit het hoofdkantoor te londen is 
Control risks vanaf de eeuwwisseling 
zeer actief geweest in de advisering van 
de mondiale maritieme alsmede de olie 
en gas sector. de advisering richt zich 
met name op de regulering, onder andere 
in het kader van de isps (international 
ship and port facility security) Code. 
sedert 2005 is het kantoor in 
amsterdam echter steeds meer 
uitgegroeid tot het kenniscentrum van 
Maritime and offshore security. arthur 
Morriën: “Vandaar dat we ons hier ook 
zeer intensief bezighouden met een 
globaal probleem als piraterij. de media 
heeft het nu wel steeds over somalië, 
maar er zijn veel meer hotspots, zoals 
eerder aangegeven.” Morriën toont 
een wereldkaart met gerapporteerde 

incidenten en stelt daarbij dat helaas 
lang niet alle aanvallen van piraten 
worden aangegeven. er is een algemene 
gedachte dat slechts 10 tot 50% van alle 
incidenten gerapporteerd wordt. “het 
gevaarlijkste gebied op dit moment is de 
zee voor de langgestrekte kust van 
somalië en de Maritime security of patrol 
area in de golf van aden. ook wel 
safety Corridor genoemd (red. oV: 
jaarlijks passeren hier 16.000 schepen). 
in principe enteren de piraten in dit 
gebied alle soorten schepen. Uiteraard 
gaan ze voor de schepen die een gemak-
kelijke prooi vormen. schepen of 
sleeptransporten die niet te hard varen 
en waarvan de reling niet te hoog is. 
schepen die gemiddeld minder dan 14 
knopen varen en een vrijboord hebben 
van minder dan 5 meter zijn vaak het 
slachtoffer. dan is daar de niger delta, 
bij port harcourt, nigeria. hier is de 
Mend, de Militante Beweging voor de 
emancipatie van de niger delta, één van 
de grootste guerrillabewegingen. 
geregeld ontvoeren zij medewerkers van 
internationale olieconcerns en saboteren 
ze olie-installaties en pijpleidingen. 
Mend is heel bewust bezig met het creëren 
van onrust in dat gebied. Ze willen de 
macht hebben over de olievelden en 
over de regio. Vandaar dat er momenteel 
weer sprake is van een stijging van het 
aantal ontvoeringen. Van oudsher is er 
dan nog indonesië en de straat van 
Malakka. hier zien we een gewelddadiger 
aanvalsbeeld. heftig, maar kortstondig 

en minder gericht op ontvoering. in deze 
regio gaat het veel meer om snel alle 
waardevolle zaken van boord te halen. 
iedereen die tegenstribbelt, loopt het 
risico neergeschoten te worden. Met 
andere woorden: de piraten hebben in 
elk gebied een andere insteek voor hun 
daad. piraterij verschilt van regio tot 
regio. op zich is dit een belangrijk 
gegeven, want als je het wilt voorkomen 
moet je wel exact weten met welke 
motivatie de piraten opereren.”

hypocriet
de toestand in somalië is schrikbarend. 
het land kent sinds 1991 een burgeroorlog. 
eind 2006 hebben ethiopische leger-
troepen de Unie van islamitische 
rechtbanken (iCU) uit somalië verdreven. 
en sindsdien is er een voortdurende 
gewapende strijd gaande tussen 
islamitische militanten en de huidige 
transitieregering, die door ethiopië 
wordt gesteund. in het land heerst een 
algehele onveiligheid en rechteloosheid. 
elke vorm van wetmatigheid en juridische 
onderbouwing is weggevallen. de krijgs-
heren zijn oppermachtig. daarnaast is er 
sprake van een enorme droogte en ruim 
30% van de bevolking is afhankelijk van 
voedselhulp. redenen genoeg dus voor 
de werkloze somalische jongemannen om 
zich op het pad van de criminaliteit te 
begeven. aan land worden hulpverleners 
ontvoerd en op zee schepen en hun 
bemanning. deze ‘opportunity’ wordt 
de somalische piraten als het ware in de 

VEIL IGHEID
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niet. toch is al wel een aantal kapingen 
verijdeld (in de eerste week van dit jaar  
4 van de 6) en zijn er piraten opgepakt, 
maar de somaliërs nemen het risico om 
gepakt te worden voor lief. Morriën:  
“in somalië blijft berechting vaak uit  
wegens het ontbreken van een effectief 
justitieel apparaat en internationaal  
bestaan er over de aanpak van piraterij 
nog uiteenlopende juridische inzichten. 
frankrijk heeft vorig jaar nog een groep 
piraten naar parijs gevlogen om ze daar 
te berechten. in een ander geval zijn  
piraten door Britten uitgeleverd aan 
Kenia. en recent heeft de deense marine 
piraten opgepakt die betrokken waren 
bij de kaping van een schip varend onder 
de nederlands-antilliaanse vlag. 
nederland heeft gevraagd om uitlevering.” 
Morriën vraagt zich echter af in hoeverre 
de berechting van deze piraten een  
internationaal afschrikwekkend effect  
teweeg kan brengen. 

trends
Uit onderzoek van Control risks blijkt  
tevens dat piraten in de golf van aden 
beduidend minder effectief opereren in 
het donker. Veruit de meeste aanvallen 
vinden bij daglicht plaats. een andere 
trend die uit de statistieken blijkt, is dat 
met name in de overgangsmaanden  
tussen de moessonperiodes (rond januari-
februari en juni-juli) relatief weinig  
aanvallen worden uitgevoerd. de zee is 
dan te ruig om effectief met kleine 
speedbootjes een aanval in te zetten. 
september was in 2008 daarentegen 
een topmaand. slecht weer of mooi 
weer zorgt dus ook voor pieken en dalen 
binnen de piraterij. arthur Morriën: 
“Wat wij vooral rond somalië zien, is dat 
er met vrij veel geweld een actie wordt 
ingezet. de piraten trachten in een tijds-
bestek van 10-12 minuten aan boord te 
komen. door zoveel mogelijk te schieten 
proberen ze een schip stil te leggen of 
tot overgave te dwingen om vervolgens 
aan boord te klimmen en de controle 
van het schip over te nemen. Vanaf dat 
moment verloopt een kaping feitelijk  
redelijk rustig en wordt het schip naar 
somalische wateren gebracht omdat 
daar toch geen enkele instantie is die  
de piraten lastig valt of berecht. Uit 
luchtfoto’s blijkt dat gekaapte schepen 
op ankerplaatsen een paar mijl buiten de 
kust volledig gefaciliteerd worden vanuit 
nederzettingen aan de wal. Voor de  
afhandeling van een kaping kunnen de 
piraten redelijkerwijs dus rustig opereren. 
Buitenlandse marines mogen in  
territoriale wateren niet zomaar allerlei 
acties ondernemen en kunnen tevens 
door het ontbreken van internationale 
afspraken niet zondermeer aan boord 

schoot geworpen want de wateren 
rondom hun land zijn volledig ongecon-
troleerd. er is geen eigen marine of 
kustwacht. iedereen kan er doen en laten 
wat hij wil. helaas zijn het niet alleen de 
somaliërs die de wet overtreden. Bekend 
is dat binnen de territoriale wateren van 
somalië ook buitenlandse vissersschepen 
vissen op tonijn en zwaardvis. illegaal 
dus, maar het gebeurt omdat de vissers 
weten dat ze toch nauwelijks worden 
lastig gevallen. ook zou er sprake zijn 
van het illegaal dumpen van chemisch 
afval in somalische wateren. het gebruik 
maken van de situatie werkt dus feitelijk 
van beide kanten. gelet op deze witte 
boorden criminaliteit mag het gerust als 
hypocriet worden gekenmerkt dat de 
hele wereld de piraterij veroordeeld en 
niet tolereerbaar acht, terwijl er wel op 
illegale wijze gebruik wordt gemaakt 
van diezelfde wateren. dit vereist een 
mondiale politieke actie.

startsein
“het gebrek aan controle is zelfs zo groot 
dat somalische groeperingen aanvankelijk 
zelf een soort kustwacht hebben opgezet 
om ter bescherming van hun eigen 
visgronden buitenlandse vissersschepen 
te enteren en te vragen om een betaling 
om het schip en haar bemanning weer 
vrij te geven. een soort belasting dus,” 
vervolgt Morriën zijn relaas. “deze 
incidenten zijn nauwelijks gerapporteerd 
en dat is begrijpelijk. als je ergens illegaal 
vist, ga je niet melden dat je losgeld hebt 
betaald. Maar op de keper beschouwd 
is dit wel het startsein geweest van de 
huidige piraterij. Wat je nu echter ziet is 
dat de meeste aanvallen plaatsvinden op 
schepen in de commerciële vaarroutes 
die helemaal niet vissen. Vanwege de 
lucrativiteit hebben de piraten gewoon 
hun jachtgebied verlegd. Met daarbij de 
aantekening dat ze steeds inventiever 
worden. professioneler. Ze wagen zich 
steeds verder uit de kust met steeds 
betere middelen. en ze deinzen er 
absoluut niet voor terug om ook 
ultramoderne tankers te kapen zoals 
recentelijk de sirius star met twee miljoen 
vaten saoedische ruwe olie aan boord.” 
ontzag voor de zes marineschepen die 
sinds begin december vorig namens de 
europese Unie samen met oorlogsschepen 
uit China en rusland de piraterij in de 
golf van aden bij somalië bestrijden, is 
er nauwelijks bij de piraten. Volstaan 
doet het zeker niet, verklaren een aantal 
nederlandse reders bij navraag van oV. 
een reder, die anoniem wenst te blijven, 
stelt zelfs dat de internationale marine 
voor zichzelf een leuk speeltje heeft  
gecreëerd in de Corridor, maar zijn  
vertrouwen krijgen de fregatten zeker 

van een schip gaan om de ontvoering 
met geweld op te lossen. somalische  
kapers hebben dus de tijd. tot op heden 
staat de gemiddelde duur van een  
kaping bij somalië op meer dan 6 weken, 
met en duidelijke stijging in 2008. al 
duurt het maanden alvorens zij losgeld 
krijgen, er is geen instantie die hen met 
geweld wil en kan aanpakken. het 
beschieten van een gekaapte olietanker 
of chemicaliëntanker kan bovendien 
resulteren in vele onschuldige slachtoffers 
en een catastrofale milieuramp. 
ook dat is een duidelijk onderscheid 
tussen bijvoorbeeld een ontvoering in 
de golf van aden en voor de kust van 
nigeria: tijdsduur. nigerianen moeten 
juist snel zaken doen onder druk van 
optreden door de politie en het leger. 
de gemiddelde duur van een kaping 
daar is minder dan 2 weken.”
over het leiderschap van de piratenclans 
in somalië is heel moeilijk een uitspraak 
te doen. het land is één complete chaos 
en daarom is het nauwelijks mogelijk 
inzicht te krijgen in hoe de clans werken 
en hoe de structuren liggen. dat er 
professionele organisaties achter de
kapingen zitten, mag wel als reëel 
worden gesteld gelet op de middelen 
die worden ingezet en de wapens die 
men hanteert. Maar hoe machtig en
invloedrijk die organisaties zijn en of 
er inmenging is bepaalde overheden, 
is niet aan te geven.

maatregelen
naast het feit dat reders zich kunnen 
beroepen op protectie van marineschepen, 
is het natuurlijk aan de rederijen zelf om 
te kiezen voor die maatregel die zij het 
veiligst achten om door de golf van aden 
te kunnen varen. “piraten kiezen voor 
de makkelijke prooi,” stelt Morriën. 
“de praktijk heeft uitgewezen dat zodra 
ze zien dat een schip zichzelf effectief 
heeft beveiligd tegen indringers, er snel 
gekozen wordt voor een volgend schip of 
transport. er is tenslotte voldoende aanbod. 
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Voor de kust van Nigeria zijn 

olieplatforms vaak het doelwit van piraten.
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Wij adviseren daarom steevast om van 
schip, sleepboot of offshore-installatie 
een moeilijk neembare veste te maken. 
Bouw barrières op.” 
een simpel middel dat kan worden ingezet 
zijn dummy’s die aan de reling worden 
geplaatst om op die manier de piraten 
de indruk te geven dat er een groot 
welkomstcomité gereed staat om hen op 
een onvriendelijke manier te ontvangen. 
of prikkeldraad dat aan de reling wordt 
bevestigd. ook kunnen er middelen 
worden ingezet zoals bijvoorbeeld het 
gebruik van krachtige waterstralen en 
apparatuur dat zeer hard geluid richting 
de piraten zendt. een zogenaamde long 
range acoustic device (lard). tevens 
zijn er in de golf van aden diverse private 
onderneming aanwezig die gunboats en 
escortvessels aanbieden met gewapende 
bemanning ter bescherming van schepen 
en sleeptransporten. Control risks heeft 
overigens bedenkingen over het uitvoeren 
van dit soort bijna militaire operaties. 
Morriën: “inzet van wapens kan escalatie 
van geweld veroorzaken. Wij gaan liever 
voor een de-escalerende oplossing.” 
last but not least, is er natuurlijk nog het 
alternatief om via Kaap de goede hoop 
te gaan. financieel gezien is dit natuurlijk 
minder aantrekkelijk, maar de afgelopen 
maanden heeft menig reder al voor deze 
vaarroute gekozen.

escalatie
het is overduidelijk dat de somalische 
piraten zich momenteel door niemand 
en niets laten afschrikken. Zij zullen een 
eventueel vuurgevecht met alle gevolgen 
vandien zeker niet uit de weg gaan. 
Menselijk leed speelt voor hen niet. 
Control risks verwacht dan ook niet 
dat er snel een oplossing voor de 
ontvoeringsproblematiek alhier zal 
worden gevonden. alle initiatieven die 
reeds genomen zijn, hebben tot op 
heden gefaald. er is geen mondiale 
juridische structuur die bepaalde gebeur-
tenissen op het water effectief reguleert. 
overheden zitten wat dat aangaat nog 
lang niet op één lijn. niemand is in staat 
aan te geven binnen welke kaders er ten 
strijde kan worden getrokken tegen deze 
vorm van piraterij. er is geen enkele 
wettelijke aansprakelijkheid geregeld. 
ook in somalië zelf blijven er nog altijd 
een heleboel machten en krachten die 
het land instabiel houden. daarom is het 
aannemelijk dat de jonge mannen die nu 
aanvallen inzetten dit ook in de toekomst 
zullen blijven doen. Voor hen zijn er 
nauwelijks mogelijkheden om op een 
fatsoenlijke manier aan geld voor levens-
onderhoud te komen. ook al loert de 
dood om de hoek, piraterij is hun bron 
van inkomsten. daarom blijft het 
probleem vooralsnog onoplosbaar. 

Wat een rol zou kunnen gaan spelen, 
is de internationale druk op somalië. 
denk bijvoorbeeld eens aanegypte als 
zij straks, door het omvaren,  minder 
inkomsten haalt uit het suez Kanaal. 
hoe gaat dit land zich dan opstellen? 
Maar ook is de vraag volkomen terecht 
wat de industrie gaat doen om zichzelf 
te beschermen. Wachten op internationale 
overheidsmaatregelendoet ze zeker niet. 
daar hebben ze ook de tijd niet voor. 
Ze moet het heft wel in eigen handen 
nemen. Maar welke middelen gaat 
zij daarbij gebruiken? Wordt het eigen-
handig inzetten van gewapende guards 
een reële optie? Krijgen we een soort 
van oorlogssituatie in de golf van aden? 
Zolang scheepseigenaren, oliemaatschap-
pijen en overheden op internationaal 
niveau de rijen niet sluiten, kan het nog 
alle kanten opgaan. Control risks stelt 
echter dat gewapend optreden aan 
boord van schepen en sleeptransporten 
ter bestrijding van piraterij eerder tot 
geweldsescalatie zal leiden dan zal 
bijdragen aan de veiligheid van schepen, 
bemanning en lading.

    van de redactie

Op 6 en 7 januari 2009 passeerde de 

in Panama geregistreerde sleepboot 

Sirocco de Golf van Aden met als 

sleep de J. Ray McDermott's Derrick 

Barge 60. Aan boord van zowel 

sleepboot als sleep bevonden zich in 

totaal 24 gewapende mannen 

(waaronder drie medics), ingehuurd 

bij Background Asia uit Singapore. 

Het transport was vertrokken uit 

Morgan City en had als eindbestem-

ming Jebel Ali. Tijdens de passage 

van de Golf van Aden droeg ook 

de gehele sleepbootbemanning 

kogelvrije vesten. 

Een fregat beschermt een vrachtschip tegen piraterij.

Somalische piraten houden hun gijzelaars scherp in de gaten.
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Wind energy jobs 
to double by 2020
 
the european wind energy sector has 
created 33 new jobs every day for the 
past five years. on january 20 offshore 
Visie attended the launch of a new 
report from the european Wind energy 
association (eWea). according to the 
report, entitled, ‘Wind at Work – wind 
energy and job creation in the eU’, jobs 
in wind energy will more than double 
from 154,000 to 325,000 by 2020.

in 2007, wind energy increased more 
than any other power generating 
technology in the eU. the growth 
in installed wind capacity has been 
matched by an increase in related jobs. 
according to ‘Wind at Work’, the  
sector employed 154,000 people in 
2007 - 108,600 in direct jobs and the 
rest indirectly.

in terms of job profiles, the report 
shows that turbine manufacturers are 
the main employers, with 37% of all 
direct jobs, followed by component 
manufacturers and project developers. 
Where the Member states are  
concerned, currently 75% of all direct 
wind energy jobs are to be found in 
the three pioneer countries of 
denmark, germany and spain, but 
other countries, such as france,  
the UK and italy are now beginning  
to catch up. 
 

Hoge aardgasproductie

de naM had in 2008 een hoge 
aardgasproductie. dat maakte 
directeur roelf Venhuizen maandag 
12 januari bekend tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de naM. 
de naM produceerde ruim 58 miljard 
m3 aardgas. dat is ruim 10 miljard 
meer dan in 2007. het overgrote deel, 
zo’n 40 miljard m3, was afkomstig uit 
het groningen-veld. dit was de hoog-
ste productie uit het groningen-veld 
sinds 1996. Verder maakte Venhuizen 
bekend dat de naM voor 2009 een 
ambitieus businessplan heeft, zoals de 
voorbereidingen voor de oliewinning 
bij schoonebeek, de verdere uitvoering 
van het kleine-veldenbeleid en het 50-
jarig bestaan van het groningen gas-
veld. Venhuizen: “ondanks de recessie 
willen wij onze plannen gaan uitvoe-
ren. We nemen geen gas terug,” zei 
hij spreekwoordelijk.

HsM levert platforM op

de hsM werf t schiedam heeft aanvang 2009 het jacky puttenplatform opgeleverd 
aan ithaca energy. heerema Marine Contractors verzorgt de installatie van het 
platform in de Britse sector van de noordzee. de engineering van het platform is 
verzorgd door iV oil & gas uit papendrecht.

contracten boskalis 

Koninklijke Boskalis Westminster heeft een drietal olie en gas gerelateerde contracten 
verworven voor projecten in europa en het Midden-oosten. de gezamenlijke  
contractwaarde bedraagt circa € 100 miljoen. twee contracten betreffen het nord 
stream project en omvatten de aanleg van een tweetal 1.220 kilometer lange  
gasleidingen vanuit rusland naar noord-duitsland via de Baltische Zee. Boskalis zal 
het zeebed gereed maken voor de installatie van de leidingen over het volledige  
nord stream tracé alsmede de aanlanding verzorgen van de leidingen in duitsland.
het contract voor het gereed maken van de zeebodem voor de 1.220 kilometer  
lange dubbele pijpleiding omvat de constructie van grindbedden en bermen met  
circa 320.000 ton steen ter stabilisatie en egalisatie van de zeebodem. het werk 
wordt in een 50/50 samenwerkingsverband uitgevoerd met tideway en zal in 2010 
worden gerealiseerd. de opdracht voor de aanlanding van de dubbele pijplijn in 
duitsland omvat het baggeren van een geul van circa 23 kilometer lengte, het aan  
de wal trekken van de pijpleidingen over een afstand van circa 800 meter en het  
vervolgens afdekken van de geul. op de watergrens wordt bovendien een cofferdam 
van 650 meter geslagen ter bescherming van de pijplijn. 

het werk wordt in een 50/50 samenwerkingsverband uitgevoerd met rohde nielsen 
a/s en zal eveneens in 2010 worden gerealiseerd. het derde contract betreft de aanleg 
van de infrastructuur, inclusief de aanlanding, van een oliepijpleiding vanaf het 
safaniyah offshore veld naar het vasteland van saudi-arabië. Boskalis zal een 7 kilometer 
lange geul voor de pijpleidingen baggeren en zal deze na het trekken van de pijpleiding 
weer afdekken met zand. het werk zal in 2009 in opdracht van saudi aramco worden 
uitgevoerd. Bij alle drie de projecten treedt saipem op als main contractor. 

tien Miljoen vaten Minder

het wereldenergiesysteem bevindt zich op een kruispunt. de huidige wereldwijde 
trends bij vraag en aanbod van energie zijn duidelijk onhoudbaar – milieutechnisch, 
economisch en maatschappelijk. Maar dat kan – en moet- veranderen; we hebben 
nog altijd tijd om de weg te verlaten waarop we u rijden. dit staat te lezen in de  
inleiding van de nieuwe World energy outlook, de jaarlijkse analyse van de energie-
sector door het iea (internationaal energie agentschap).

een aantal van de opmerkelijkste conclusies inde Weo 2008 zijn:
•  Hoewel de actuele economische recessie zorgt voor een iets lagere groei van het   
 energiegebruik, geeft het referentiescenario aan dat tussen 2006 en 2030 de  
 wereldwijde vraag naar energie met 45 procent stijgt.
•   In 2030 zullen fossiele brandstoffen zo’n 80 procent leveren van de wereldvraag  
 naar energie, nauwelijks minder dan nu. olie blijft de belangrijkste energiebron,  
 maar wordt gestaag ingelopen door steenkool.
•   China en India nemen samen ongeveer de helft voor hun rekening van de total
 wereldwijde groei in energiegebruik.
•  In 2030 zal de vraag naar olie 106 mln. vaten/dag bedragen. In 2007 was dat 85 
 miljoen vaten per dag. de extra olie komt uit het opeC gebied. de leden daarvan 
 zien hun marktaandeel oplopen naar 51 procent in 2030 tegen 41 procent in 2007.
•   De wereld beschikt nog over 2400 miljard vaten winbare reserves aan conventionele
 olie, als alle olie wordt geteld (dus ook onconventionele reserves en olie die pas 
 economisch winbaar is bij prijzen van minstens $100/vat) liggen de reserves op 
 zo’n 8000 miljard vaten.
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workstations with broadband connection.

HerontWikkeling 
scHoonebeek 

Met betrekking tot de herontwikkeling 
van schoonebeek is de naM vanaf 
maandag 26 januari begonnen met de 
voorbereidingen voor het aanleggen 
van de bovengrondse pijpleidingen. de 
werkzaamheden bestaan allereerst uit 
het afrasteren van de werkstrook (ca 
30 m breed) waarbinnen de naM alle 
benodigde werkzaamheden uitvoert. 
dit impliceert het afgraven van de teel-
aarde en het inrijden van zand waarop 
rijplaten voor het transportverkeer 
worden gelegd. daarnaast zullen er 
ook nieuwe dammen of bruggen voor 
inritten worden aangelegd. naar ver-
wachting worden deze voorbereidende 
werkzaamheden medio maart afge-
rond. daarna start de naM met het 
aanleggen van de bovengrondse pijp-
leidingen. het gehele tracé van de  
bovengrondse pijpleidingen rondom 
schoonebeek heeft een lengte van  
ongeveer 16 kilometer. Begin 2009 zijn 
de onderdelen van de boortoren gear-
riveerd op naM-locatie sCh1400 in 
schoonebeek, waarna de toren is op-
gebouwd en afgesteld. inmiddels is de 
naM gestart met het horizontaal boren 
van de eerste putten tot een diepte 
van ongeveer 800m. het boren is een 
continu proces: er wordt 24 uur per 
dag gewerkt gedurende 7 dagen. per 
put duurt het boren ongeveer 8 dagen. 

uitdagend transport project voltooid 

Voor de kust van exmouth, noord-West australië, werkt apache energy aan het Van 
gogh olieveld. het veld maakt onderdeel uit van het grotere Vincent veld, en bevindt 
zich in water van 340 tot 370 meter diep. een fpso zal gebruikt worden om de olie 
te produceren en op te slaan. de fpso zal afgemeerd worden aan een ontkoppelbare, 
omwentelende meerboei, die aan de zeebodem verankerd wordt. flexibele pijpen 
verbinden deze boei met verzamelstations op de zeebodem. Wanneer er een storm 
of cycloon opsteekt, zal de fpso kunnen ontkoppelen en naar rustiger water varen 
om (milieu-)schade te voorkomen

offshore contractor acergy australia heeft jumbo shipping gevraagd om het trans
port van de gigantische meerboei van singapore naar de golf van exmouth te verzorgen. 
Verder kreeg jumbo de opdracht om de onderzeese verdeelstations naar het installa-
tieschip toisa proteus te brengen en aan boord te plaatsen. naast de gebruikelijke 
uitgebreide technische voorbereidingen, was voor dit project extra denkwerk nodig 
in de voorbereidingsfase. de boei kon alleen met een enkele verbinding bovenop de 
boei gehesen worden. een speciale constructie om een kogel hijsinstrument in de 
kranen te kunnen hangen werd ontworpen in rotterdam en gefabriceerd onder  
toezicht van jumbo in singapore. om de boei op het dek te kunnen plaatsen en  
vastzetten werd tevens een speciale constructie ontworpen en gefabriceerd. 
Uitgebreide bewegingsanalyses in combinatie met eindige elementen berekeningen 
waren nodig om de belasting van het dek in zware zeegang te kunnen bepalen. 
half oktober 2008 kwam jumbo’s mv fairlane aan in singapore om de maar liefst 
500 ton zware boei te laden. de dekconstructie werd geplaatst en het hijsgerei klaar-
gemaakt waarna een duwbak met de boei langszij kwam. het kogel hijsinstrument 
werd behoedzaam in het bijbehorende gat bovenin de meerboei gehesen, en de  
verbinding gemaakt. daarna hezen de twee 400 tons mast kranen van de ms 
fairlane de boei langzaam maar zeker aan dek, waarbij er zeer weinig speelruimte 
was. na het grondig zeevasten van de lading vertrok de fairlane naar de golf van 
exmouth, waar ook de toisa proteus en twee zeesleepboten waren gearriveerd.  
na de laatste gezamenlijke voorbereidingen werd het kogelinstrument weer bovenin 
de boei geplaatst en één zeesleper aangekoppeld met een lange polyester sleeptros. 
Vervolgens liet de fairlane de boei voorzichtig beetje bij beetje in het water zaken, 
terwijl de compartimenten vol liepen met water en de stabiliteit goed in de gaten  
gehouden werd. toen ook de andere zeesleper aangekoppeld was, en de stabiliteit 
en diepgang van de boei correct waren, werd het hijsinstrument eruit gehaald. 
de boei kon naar de definitieve bestemming op de oceaan gesleept worden.

Voor de tweede fase van het project voer de fairlane naar het havenstadje 
henderson, dichtbij perth, om twee onderzeese verdeelstations van respectievelijk 
160 en 180 ton op te halen, samen met nog vier voetstukken van 100 ton en andere 
kleine materialen. na terugkeer in de golf van exmouth meerde de fairlane af langszij 
de toisa proteus en werden de installaties op het dek van het installatieschip gehesen. 
jumbo’s zwaar transport schip bracht het uitdagende project tot een goed einde 
door 3 december de laatste apparatuur terug te brengen naar singapore. Men  
verwacht dat het Van gogh veld in maart 2009 de eerste olie zal produceren.

De Fairlane in actie.

juMbo offsHore tekent 
subcontract 

in december 2008 heeft het rotterdamse 
jumbo offshore een contract getekend 
met technip Usa betreffende transport- 
en installatie werkzaamheden voor de 
exploitatie van de Cascade en Chinook 
olievelden in de golf van Mexico. 
hierbij zal jumbo de benodigde 
expertise leveren op het gebied van 
het hijsen en transporteren van zware 
lading. de werkzaamheden zullen 
bestaan uit: het hijsen en transport-
eren van vijf zogenaamde ‘buoyancy 
cans’, gefabriceerd bij technip’s 
vestiging in pori, finland. het zware 
lading transportschip fairplayer zal 
technip’s pijpenlegger en diepwater- 
constructieschip deep Blue assisteren 
met de installatie van de vijf buoyancy 
cans en de zogenaamde free standing 
hybrid risers (fshr’s). de uitvoering 
van het project staat gepland voor 
het derde kwartaal van 2009.
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base express gedoopt

afgemeerd aan de nieuwe multipurposekade is medio december vorig jaar in den 
helder het bevoorradingsvaartuig Base express van Vroon offshore services gedoopt. 
de Base express is een zusterschip van de pool express die eerder dit jaar door de 
damen groep is opgeleverd.
de gloednieuwe bevoorrader is gedoopt door mevrouw josselyne guéritte, echtgenote 
van general manager Christian guéritte van total e&p nederland B.V. de bijna 72 
meter lange en 16 meter brede Base express is gebouwd op de damen werf in het 
roemeense galatz. daar is eerder dit jaar ook het zusterschip pool express van stapel 
gelopen. Beide vaartuigen vallen op door hun robuuste uiterlijk en fraai gelijnde 
voorschip. de bevoorrader heeft een ruim werkdek met een oppervlakte van 
620 vierkante meter. onderdeks bevindt zich een tankpark voor het transport van 
drink- en boorwater, brandstof, glycol, methanol en cement. het vaartuig wordt 
voortgestuwd door twee 1.438 kW hoofdmotoren, die elk een azimuth schroefunit 
onder het achterschip aandrijven. om nauwkeurig te kunnen manoeuvreren, is de 
Base express uitgerust met twee boegschroeven.
de Base express maakt net als de pool express deel uit van de southern north sea 
(sns) pool. Met deze vloot van veertien bevoorraders worden, onder leiding van 
peterson sBs vanuit den helder, logistieke diensten verleend aan acht maatschappijen, 
waaronder total e&p nederland, die zich op de noordzee bezighouden met de 
opsporing en winning van olie en gas.

De doopster omringd door haar echtgenoot, de kapitein, 

de eigenaren en de bouwer van de Base Express (foto: PAS Publicaties).

World's first purpose-
built eM survey vessel

electromagnetic geoservices asa 
(eMgs) announced at the end of 2008 
that it has launched the world's first 
purpose-built eM survey vessel in order 
to enhance hydrocarbon exploration 
across the world. the new vessel, the 
Boa thalassa, was built by Bergen 
group fosen and is leased from the 
owner Boa offshore on a long-term 
charter.
terje eidesmo, eMgs chief executive 
officer, commented: "this state-of-the-
art vessel is a product of more than a 
decade of experience from more than 
400 surveys and 120 vessel months 
across the world's mature and frontier 
offshore basins. the introduction of 
this high-capacity vessel is a milestone 
for eMgs and our customers, as it will 
lead the way in a new-generation 
technology - 3d eM surveying. eMgs 
is experiencing increasing demand for 
3d eM surveys, and this development 
coincides with the launch of this vessel 
and the recent introduction of our 
Clearplay services."

The BOA Thalassa carries 100 receivers 

and can double this figure. The vessel's features 

include sheltered deck and work spaces, 

a cinema, a helicopter deck, a hospital ward, 

conference facilities, a gym and modern 

neW contracts for sas
 
recently sas received a contract from grup servicci petroliere (gsp) from rumania 
for the supply of a complete pipe lay system including the 8-point mooring system.
the new pipelaybarge will be equipped with 2 x 30 metre pipe tensioning system  
including a 60mt a&r Winch and the complete pipe handling equipment for handling 
the pipe joints on board the deck. sas Winches is contracted to design, manufacture 
and supply a complete mooring system, consisting of 8 off 100 metric ton winches. 
to make the system complete the barge will be foreseen with an 8x100 mt electrical 
mooring winch aystem, which will be integrated with the pipe tensioning system. 
the latter has the advantage of an optimized use of regenerate power reducing the 
overall power consumption of the vessel. the winches with associated deck sheaves, 
fairleads and controls will be designed and manufactured by sas subsidiary, sas 
Winches. the delivery of the complete package is schedule for the end of 2009.
another new contract came from ZpMC, China, and concerns the design and supply 
of four complete pipe handling systems. this equipment will be used for transporting 
and handling up to 60" pipe at deck of the new laybarges.

near-terM contracts

dockwise announced that it concluded 
eight near-term contracts. total 
revenues for the contracts are Usd 
42 million. dockwise is to transport 
the drilling rigs great drill Chetna, 
seajacks Kraken, ocean Quest, 
and offshore intrepid to their new as-
signments in india, halifax, Brazil and 
the arabian gulf respectively. on behalf 
of various other clients, dockwise has 
been contracted to transport a dredging 
cargo to japan, accommodation jack-
ups to rotterdam, derrick and jack-up 
barges to angola and rotterdam as 
well as patrol boats to italy. 



het was een indrukwekkend gezicht toen 
de aoka Mizu op zondag 18 januari het 
rotterdamse havengebied binnenvoer 
en afmeerde in het Calandkanaal. twee 
dagen later werd de 248 meter lange en 
bijna 47 meter brede fpso omringd door 
havenslepers, die het productievaartuig 
naar de Keppel Verolme werf verhaalden. 
daar moesten de laatste aanpassingen 
worden aangebracht voordat de aoka 
Mizu naar de outer Moray firth in de 
Britse sector van de noordzee zou 
vertrekken. in dit zeegebied ligt in 
de blokken 20/2a en 20/3a, op zo’n 
120 kilometer ten noordoosten van 
aberdeen, het ettrick olieveld. operator 
van dit veld is nexen petroleum UK 
limited, de Britse dochter van de 
onafhankelijke Canadese oliemaatschappij 
nexen petroleum. de waterdiepte ter 
plaatse bedraagt 115 meter.
Bluewater kon snel op de vraag van 
nexen naar een fpso reageren, aange-
zien het bedrijf uit hoofddorp al over een 
gloednieuwe aframax type romp beschik-
te. deze werd verhaald naar de 
sembawang werf in singapore en daar 
compleet ingericht en naar eigen ont-
werp afgebouwd. nadat vorig jaar de-
cember was proefgevaren, vertrok de 
aoka Mizu op eigen kracht naar 

nederland. dit laatste is overigens heel 
opmerkelijk daar de meeste fpso’s niet 
over een eigen voortstuwing beschikken. 
Bij de Bluewater fpso’s is dit wel het 
geval. de productiecapaciteit van het 
vaartuig bedraagt 30.000 vaten olie per 
dag, de waterinjectiecapaciteit 55.000 
vaten water per dag en de opslagcapaci-
teit 690.000 vaten olie. op korte termijn 
wil nexen in het ettrick veld met drie 
productieputten en een waterinjectieput 
aan de slag. de gewonnen olie zal door 
shuttletankers worden afgevoerd, terwijl 
het meegeproduceerde gas via een 
pijpleiding naar de vaste wal wordt 
getransporteerd. de aoka Mizu is de 
zevende fpso van Bluewater.

nog meer contracten
de aoka Mizu was niet de eerste 
Bluewater fpso die bij Keppel Verolme 
afmeerde. eerder gebeurde dit al met de 
Uisge gorm, die na eerst een tijdje aan 
de kade te hebben gelegen op 17 januari 
werd gedokt. Met deze fpso is vanaf 
augustus 1995 voor operator amerada 
hess olie geproduceerd uit het Britse fife 
veld in blok 31/26a en later ook uit de 
velden fergus, flora en angus. Voor de 
Keppel Verolme werf is de Uisge gorm 
geen onbekende, want een aantal jaren 

geleden is bij deze werf ook al een flinke 
reparatie uitgevoerd aan één van de 
ladingtanks. Bluewater heeft voor de 
Uisge gorm een nieuw leasecontract 
gesloten met ithaca energy (UK), een 
dochter van een Canadese independent 
die net als nexen actief is op de 
noordzee. Met deze fpso wil operator 
ithaca energy eind dit jaar het athena 
olieveld in productie brengen. hiervoor 
worden op dit moment vijf productieputten 
en een waterinjectieput in dit in blok 
14/18b gelegen veld geboord. de 248 
meter lange en 40 meter brede Uisge 
gorm beschikt over een productiecapaciteit 
van 57.000 vaten olie per dag, een 
waterinjectiecapaciteit van 70.000 vaten 
water per dag en een opslagcapaciteit 
van ongeveer 600.000 vaten olie. ithaca 
verwacht per dag zo’n 21.000 vaten olie 
te kunnen produceren. de olie wordt 
door shuttletankers afgevoerd.
een derde leasecontract is vorig jaar ge-
sloten met oilexco north sea, de Britse 
dochter van oilexco incorporated uit 
Canada, die de Bluewater fpso glas 
dowr wilde inzetten voor de productie 
van olie uit het Britse huntington veld in 
blok 22/14b. de glas dowr, 242 meter 
lang en 42 meter breed, had vanaf 
augustus 2003 olie geproduceerd uit het 

aoKa MiZU arriVeert in nederland

nieuwe leasecontracten 
voor FPSO’s van Bluewater

FPsO
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De nieuwste FPSO van Bluewater Energy Services uit Hoofddorp, de Aoka Mizu, is na in Singapore te zijn afgebouwd 

in Nederland aangekomen. Het indrukwekkende vaartuig gaat binnenkort voor Nexen Petroleum olie produceren 

uit het Britse Ettrick veld. Hiervoor is door Nexen met Bluewater een meerjarig leasecontract gesloten. Ook voor 

twee andere FPSO’s, de Uisge Gorm en de Glas Dowr, zijn door het bedrijf uit Hoofddorp nieuwe leasecontracten 

gesloten met operators die actief zijn op de Noordzee.



alleen niet onder operatorschap van 
oilexco. partner e.on ruhrgas UK 
exploration and production limited heeft 
met goedvinden van de derde partner 
norwegian energy Company (noreCo) 
dit operatorschap overgenomen.

vlootoverzicht
de fpso vloot van Bluewater energy 
systems bestaat thans uit zeven units. 
naast de aoka Mizu zijn dit de haewene 
Brim, de Bleo holm, de glas dowr en 
Uisge gorm die alle actief zijn in de Britse 
sector van de noordzee of dit binnenkort 
worden en de jotun a en de Munin die 
respectievelijk in noorse wateren en 
het Chinese lufeng veld opereren. 
Beschikbaar voor ombouw tot fpso 
is verder nog de dubbelwandige shuttle-
tanker hanne Knutsen, die Bluewater in 
2006 van Knutsen oas shipping heeft 
overgenomen. Bluewater houdt zich al 

sable veld in Zuid-afrikaanse wateren. 
Voordat het vaartuig daarnaar toe vertrok, 
was het eerst op de Keppel Verolme werf 
onder handen genomen. de productie-
tanker heeft een productiecapaciteit  
van 60.000 vaten olie per dag, een  
waterinjectiecapaciteit van 85.00 vaten 
water per dag en een opslagcapaciteit 
van 660.000 vaten. eind vorig jaar werd 
bekend dat oilexco north sea problemen 
had met de financiering van haar schulden 
en begin dit jaar werd uitstel van betaling 
aangevraagd. dit gebeurde uitgerekend 
op het moment dat de maatschappij met 
de fpso sevan Voyageur van sevan 
Marine wilde starten met de productie 
van olie uit het Britse shelley veld. 
plan is om deze operatie gewoon door te 
zetten. Met de bewindvoerder en sevan 
Marine zijn hierover afspraken gemaakt. 
ditzelfde gaat ook gebeuren met de  
ontwikkeling van het huntington veld, 

vanaf 1985 bezig met het leasen van 
fpso’s en productiepersoneel aan olie-
maatschappijen. gestart is destijds met 
de omgebouwde tankers acqua Blu, 
lan shui en ayer Biru. deze zijn in 1992 
verkocht, waarna de maatschappij zich 
onder andere is gaan richten op het 
ontwerp, de bouw, de verhuur van 
fpso’s. deze productievaartuigen 
worden wereldwijd ingezet, met het 
accent op de noordzeeregio. hierbij 
wordt altijd samen met de klant 
toegewerkt naar het ideale concept 
per locatie. Verder is Bluewater ook 
gespecialiseerd in het ontwerpen en 
bouwen van single point Mooring 
systems (spM’s), waaronder de Catenary 
anchor leg Mooring (CalM) boeien, 
turret Mooring systems, tower Mooring 
systems en conventionele Buoy Mooring 
systems (CBM’s). deze systemen worden 
eveneens wereldwijd ingezet.

FPsO
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3 De FPSO Uisge Gorm wordt bij Keppel 

Verolme aangepast voor haar nieuwe taak 

(foto: PAS Publicaties).

5 De gloednieuwe FPSO Aoka Mizu bij 

aankomst in het Rotterdamse havengebied 

(foto: PAS Publicaties).
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toen eind jaren negentig van de vorige 
eeuw de olieprijs een diepe val maakte, 
gebruikte exxon de kasreserves om  
branchegenoot Mobil in te lijven voor  
$ 75 miljard. de tot dan toe grootste 
overname in het bedrijfsleven. dat was 
in 1999 en sindsdien heeft exxon geen 
overname meer gedaan.

verandering
“Wij denken dat 2009 wel eens het jaar 
van exxon zou kunnen gaan worden,” 
stelt olieanalist neil McMahon. “het  
bedrijf moet in staat worden geacht de 
sector structureel te veranderen en de 
concurrentie het nakijken te even.
”exxon kwam in de comfortabele positie 
omdat het geen gekke dingen heeft 
gedaan toen de olieprijs op een hoogte-
punt stond. Zo verhoogde het bedrijf 
niet de productie om de prijs te drukken, 
ondanks dat daar door politici om 
gevraagd werd. ander oliemaatschappijen 
deden wel overnames in die dure tijd, 
die echter niet het verwachte rendement 
opleverden nu de olieprijs onder de $50 
gezakt is. exxon topman rex tillerson zegt 
dat die terughoudendheid welbewust 
was, omdat hij vond dat een olieprijs 
rond de $ 150 onrealistisch hoog was. 
sinds begin 2000 heeft exxon de 

kasreserves zien stijgen van $ 3 miljard 
naar $ 36,7 miljard. in die periode heeft 
het bedrijf ook 2,2 miljard eigen aandelen 
ingekocht, die op dit moment $ 170  
miljard waard zijn. “exxon zit in een 
comfortabele positie,” aldus philip 
Verleger, olieconsultant en hoogleraar 
aan de Universiteit van Calgary. 
“Ze bulken van het geld en heel wat 
bedrijven vinden dat geen fijne gedachte.”

er zijn maar weinig mensen die denken 
dat tillerson zijn kruit droog kan  
houden. “als hij ook nu niet handelend 
optreedt, zal dat de aandeelhouders 
frustreren,” zegt analist paul sankey 
van de deutsche Bank.

shell
een vaak genoemd scenario is dat exxon 
concurrent shell overneemt, een transactie 
waarmee het texaanse oliebedrijf toegang 
krijgt tot de grote oliereserves in West-
afrika en ook nog eens een grote speler 
wordt op de mondiale markt. een ander 
scenario gaat ervan uit dat exxon fuseert 
met Bg group, dat grote olievelden bezit 
langs de Braziliaanse kust en verder een 
belangrijke speler in de gassector is. 
overigens heeft exxon Mobil wereldwijd 
nog een groot aantal exploratieprojecten  
lopen. Mocht een daarvan tot een substan-
tiële olie- of gasvondst leiden, dan kan het 
bedrijf zijn financiële buffers ook inzetten 
om deze projecten verder te ontwikkelen.
 

Oorlogskas Exxon heel 
goed gevuld

Dankzij de torenhoge olieprijzen van de voorbije jaren heeft Exxon Mobil een gigantische oorlogskas opgebouwd. 

Amerikaanse energiedeskundigen vragen zich dan ook af of de Amriekaanse oliegrootmacht met deze miljarden 

wellicht een branchegenoot gaat kopen. Royal Dutch Shell wordt in de wandelgangen al genoemd als een potentiële 

overnameprooi.

Exxon topman Rex Tillerson.

2009 zou wel eens 

het jaar van Exxon 

kunnen worden.

shell genoeMd als oVernaMe prooi
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onder leiding van Klaus dieter Mayer 
en Michael albrecht zette harms 
Bergung in 2005 haar eerste schreden 
op de weg om topspeler te worden in 
de offshoresector. het bekende sleep- 
en bergingsbedrijf liet hiervoor op de 
Mützelfeldt werf in Cuxhaven de an-
chor handling tug (aht) primus bouwen. 
de primus heeft een vermogen van 
8.100 bhp en een trekkracht van 104 
ton. het vaartuig bleek in de offshore-
sector uitstekend te functioneren. 
Vooral als het ging om het verhalen  
van booreilanden en het uitvoeren van 
ankerwerk. de primus werd hiermee 
dan ook de voorloper van een hele reeks 
19.000 bhp sterke anchor handling tugs. 
als eerste kwam de Magnus (192 ton 
bp) in 2006 de vloot versterken. in 2007 
volgden de taurus (207 ton bp) en de 
janus (219 ton bp) en in 2008 de Ursus 
(218 ton bp). hiermee was de vloot- 
expansie echter nog niet ten einde. Bij 
de Mützelfeldt werf staan namelijk nog 

de Uranus en de orcus op stapel. Beide 
met een vermogen van 24.500 bhp en 
een trekkracht van 280 ton. Zowel de 
Uranus als de orcus worden dit jaar  
nog opgeleverd. dit geldt ook voor de 
pegasus en de Centaurus die op dezelfde 
werf worden gebouwd. dit tweetal 
wordt nagenoeg identiek aan de 
primus, maar krijgt wel een trekkracht 
van 120 ton. Verder zijn nog twee multi-
purpose offshore support vaartuigen in 
aanbouw bij de j.j. sietas werf in 
hamburg.  omdat harms Bergung in 
oktober 2008 een meerderheidsbelang 
heeft verworven in triton shipholding 
en dochteronderneming tst 
investorenservice gaat de rederij zich 
ook bezighouden met het managen van 
vier anchor handling tugs met een  
trekkracht van 100 ton die voor de  
investeringsmaatschappij worden  
gebouwd. tot slot worden voor harms 
Bergung nog vier platformbevoorraders 
gebouwd op de Bharati werf in india.

offshorewerk
harms Bergung heeft ondertussen met 
deze nieuwe serie sleep- annex anker-
behandelingsvaartuigen een goede  
reputatie kunnen opbouwen in de  
offshoresector en mag prominente  
oliemaatschappijen als shell, Bp, Chevron 
en total tot haar klanten rekenen. ook 
offshorecontractors als heerema Marine 
Contractors, acergy en technip doen  
regelmatig een beroep op deze rederij. 
enkele voorbeelden van recente projecten 
zijn het in juli door de taurus verslepen 
van de MopUstor van Keppel Verolme 
naar olensvaag in noorwegen, het in  
augustus door de janus verslepen van de 
grote pijpenlegger acergy piper van las 
palmas naar Brazilië en het in oktober 
door de Magnus verslepen van de  
halfafzinkbare romp Moss C550 MKii 
van severodvinsk bij archangel naar 
rotterdam. daarna verhaalden de 
Magnus en taurus in november samen 
de fpso sevan Voyageur van de Keppel 

indrUKWeKKend nieUWBoUWprograMMa

Snelle expansie  
Duitse offshorevloot

DUItsLaND

Bij onze oosterburen wordt door diverse rederijen flink geïnvesteerd in groei in de offshoresector. De top 3 wordt  

gevormd door Harms Bergung Transport & Heavy Lift uit Hamburg, E.R. Offshore uit Hamburg en Hartmann Offshore 

uit Leer. Over enige tijd zal dit drietal over een vloot van ongeveer veertig moderne sleep- annex bevoorradings- 

vaartuigen kunnen beschikken, die wereldwijd worden ingezet.
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e.r. Bergen en e.r. Kristiansand. tevens 
is de naam osM schiffahrt gewijzigd  
in e.r. offshore en is Willem dekker  
benoemd tot directeur. nog voor de 
overname was al een flink nieuwbouw-
programma op touw gezet. dit bestond 
uit de bouw van acht platformbevoor- 
radingsvaartuigen (psv) en acht bevoor-
raders die ook sleep- en ankerwerk  
kunnen uitvoeren (ahts). de bouw van 
de acht platformbevoorraders werd  
uitbesteed bij noorse werven, waarvan 
zes van het type Ut 755ln bij de aker 
aukra werf en twee van het type Ut 
776Cd bij de aker Brevik werf.

de eerste nieuwbouwers
opgeleverd zijn ondertussen vier Ut 
755ln vaartuigen met een laadvermogen 
van 3.240 dwt. Vorig jaar juli gebeurde 
dit met de e.r. alesund, in september 
met de e.r. stavanger, in oktober met de 
e.r. trondheim en in december met de 
e.r. tromsoe. in het eerste kwartaal van 
dit jaar volgen van ditzelfde type nog de 
e.r. haugesund en de e.r. narvik. 
Verwacht wordt dat de aker Brevik  
werf in september van dit jaar de  
e.r. athina oplevert en in maart 2010 de 
e.r. georgina. deze twee schepen  
hebben een laadvermogen van 4.000 
dwt. de acht ahts-vaartuigen van e.r. 
offshore worden gebouwd op de Zuid-
Koreaanse se Kwang werf. deze 3.600 
dwt metende vaartuigen van het type Ut 
786Cd worden in de tweede helft van 
dit jaar en de eerste helft van 2010  
opgeleverd. na afronding van dit ambitieuze 
nieuwbouwprogramma zal de vloot van 
e.r. offshore uit 19 schepen (11 psv en 8 
ahts) bestaan, die wereldwijd worden in-
gezet, waaronder in de wateren van 
Mexico, West-afrika en West-europa.

nummer drie
een derde speler die de aandacht trekt, is 
hartmann offshore uit leer. dit bedrijf 

Verolme naar het Britse shelley veld en 
versleepte hetzelfde tweetal in december 
het kraanschip hermod van hMC van 
rotterdam naar het jacky veld in de Britse 
sector en vervolgens na het installatie-
werk weer terug naar rotterdam.  
de krachtpatsers van harms Bergung 
worden verder offshore West-afrika en 
in de golf van Mexico ingezet voor het 
verhalen van booreilanden en het  
uitvoeren van andersoortig sleepwerk. 
en als het zo te pas komt, ook voor  
traditioneel bergingswerk. Zo werd de 
janus vorig jaar februari door smit  
ingehuurd om het met containerkranen 
geladen zwareladingvaartuig Zhen hua 
10 vlot te trekken. dit schip was vlakbij 
de ingang van de nieuwe Waterweg  
aan de grond gelopen.

groei door overnames
een duitse rederij die eveneens flink aan 
de weg timmert, is e.r. offshore, een 
dochteronderneming van het door erick 
rickmers opgerichte e.r. schiffahrt. deze 
rederij heeft met een vloot van meer dan 
honderd schepen een heel sterke positie 
in de bulk- en containersector. Maar ook 
in de offshoresector wil men zich  
manifesteren. de aanzet hiervoor was  
de overname, op 1 september 2008,  
van alle aandelen van het eveneens in 
hamburg gevestigde osM schiffahrt. 
deze rederij bestond toen pas twee jaar 
en was ontstaan uit een 50/50 samen-
werkingsverband van nordcapital 
offshore reedereigesellschaft uit 
duitsland en de noorse scheepsmanage-
mentonderneming osM. deze joint- 
venture beschikte over drie platform- 
bevoorradingsvaartuigen die eerder kort 
door harms Bergung waren berederd. 
het drietal is van het type Vs470 MKii  
en in de jaren 2005 en 2006 door de 
noorse Kleven werf opgeleverd. 
Uiteindelijk zijn deze 3.544 dwt metende 
vaartuigen herdoopt in e.r. arendal, 

maakt deel uit van de alfred hartmann 
group die in 1981 door alfred hartmann 
is opgericht. de vloot van deze group 
telt op dit moment ongeveer 130  
vaartuigen. hieronder bevinden zich 
containerschepen, tankers, lng-carriers 
en bulkers. de group heeft ook een  
indrukwekkend nieuwbouwprogramma 
dat ruim honderd schepen telt, waaronder 
een aantal offshorevaartuigen. dit laatste 
betreft de bouw van twaalf ahts-vaartuigen 
van het type Moss ahts 424. schepen 
met een laadvermogen van 3.000 ton, 
een vermogen van 12.000 kW en een 
trekkracht van 200 ton, die worden  
gebouwd naar een ontwerp van het 
noorse bureau Moss Maritime uit 
lysaker. hartmann heeft de bouw-
opdrachten voor deze schepen niet  
gegund aan noorse werven, maar aan 
de italiaanse fincantieri werf. deze levert 
de schepen verdeeld over dit en volgend 
jaar op. de namen zijn al door de rederij 
vrijgegeven. dit zijn Uos atlantis,  
Uos Challenger, Uos Columbia,  
Uos discovery, Uos endeavour, Uos 
eneterprise, Uos explorer, Uos freedom, 
Uos liberty, Uos navigator, Uos 
pathfinder en Uos Voyager. de offshore-
rederij die wordt geleid door niels 
hartmann, de zoon van de oprichter van 
de hartmann group, is nu naarstig op 
zoek naar deskundige bemanningsleden 
voor al deze nieuwbouwers. hartmann 
offshore is van plan op termijn nog  
verder te groeien in de offshoresector  
en denkt zelfs uit te komen op een vloot 
van ongeveer veertig schepen.
naast de drie voornoemde grote spelers 
heeft ook de Unterweser reederei uit 
Bremen zich door de aankoop van  
de ahts Bremen hunter weer op de  
offshoremarkt begeven. Met dit vaartuig 
is de rederij sinds vorig jaar november  
actief op de spotmarkt. het vaartuig 
heeft een trekkracht van 120 ton en  
gebruikt den helder als uitvalsbasis.

DUItsLaND
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De 19.000 bhp sterke aht Taurus na een rigmove 

in de buitenhaven van Den Helder (foto: PAS Publicaties).

De bevoorrader E.R. Trondheim is vlak 

voor de jaarwisseling opgeleverd (foto: E.R. Offshore).



al zo’n tien jaar verleent Bluestream roV 
services aan de olie- en gasindustrie 
offshore. eerst met alleen seaeye tiger 
roV’s, vervolgens samen met roV’s van 
het grotere surveyor plus type en sinds 
twee jaar ook met de nog grotere 
Comanche light work-class roV’s van 
sub-atlantic. “onze vloot bestaat op 
dit moment uit tien robots,” zegt roV 
manager Bas dorpmans. “Zes tigers, 
twee surveyors plus en twee Comanches. 
allemaal zijn ze goed van werk voorzien.” 
technical manager roV Mike dickinson 
vult aan: “Met de komst van de 
Comanches hebben we veel meer 
armslag gekregen. Vooral omdat deze 
onderwaterrobots naast inspectie- en 
surveywerk ook voor licht constructiewerk 
kunnen worden ingezet. Bijzonder is 
dat we voor de besturing van de mani-
pulatoren in de control unit werken met 
een soort robotarm. deze is gefabriceerd 
door de firma schilling en je kunt er 
dezelfde bewegingen als met de eigen 
arm en hand mee maken. de manipula-
toren volgen deze bewegingen en zo 
kun je hiermee moeiteloos afsluiters 
open- en dichtdraaien, kraanhaken af- 
en aankoppelen en bakens installeren.”

vliegende start
de twee Comanches, die tot een water-
diepte van maximaal 2000 meter kunnen 
worden ingezet, hebben sinds hun 
intrede bij Bluestream een vliegende 
start gemaakt. Bas dorpmans: “in de 
Middellandse Zee, bij een kabellegproject 
dat voor pirelli tussen sardinië en het 
italiaanse vasteland moest worden 
uitgevoerd, werkten we met een 

Comanche in waterdieptes van 1500 tot 
1800 meter.” de onderwaterrobot was 
hierbij uitgerust met camera- en sonar-
apparatuur en werd ingezet voor de 
touchdown monitoring tijdens het 
kabellegwerk. een tweede project, voor 
de kust van libië, werd voor deepocean 
subsea services op een waterdiepte van 
200 meter door een Comanche een 
clamp op een 8-inch diameter pijpleiding 
aangebracht. de onderwaterrobot was 
hiervoor uitgerust met manipulatoren en 
hydraulisch aangedreven gereedschappen. 
aansluitend werd de Comanche voor 
dezelfde klant ook nog ingezet voor 
platforminspectie en pijpleidingsurvey. 
hiervoor was de onderwaterrobot 
uitgerust met camera’s en pipetrackers. 
tot slot werd eind vorig jaar op de 
noordzee een Comanche door 
oceanteam power & Umbilical ingezet 
bij het leggen van kabels ten behoeve 
van een windturbinepark ten noorden 
van het duitse eiland nordeney. Mike 
dickinson: “ook onze nieuwe toisa 
paladin, die de afgelopen maanden in 
indiase wateren heeft gewerkt, is 
momenteel met een Comanche 
uitgerust. deze is gebruikt bij installatie-
werk in diep water. en onze andere 
Comanche staat klaar voor transport 
naar een project op de noordzee.”

installatie- en bergingswerk
de surveyor plus roV’s zijn eveneens 
goed van werk voorzien. deze kunnen 
tot op een waterdiepte van ongeveer 
600 meter worden ingezet voor monito-
ring, inspectie en licht constructiewerk. 
een trouwe klant voor de inzet van dit 

type onderwaterrobot is seaway heavy 
lifting, onder andere bij het installeren 
van jackets door het kraanschip stanislav 
Yudin in indiase wateren en offshore 
oman en Qatar. Bluestream heeft 
hiervoor in eigen beheer speciale 
gereedschappen ontwikkeld, waaronder 
zogeheten rotary torque tools, voor het 
openen en sluiten van subsea valves. 
naast de surveyor plus roV is op de 
stanislav Yudin ook een tiger roV plus 
een team van bedieningsmensen 
gestationeerd.
Verder hebben twee surveyor plus 
systemen van Bluestream voor de kust 
van estland een belangrijke rol bij een 
bergingsoperatie van Mammoet ge-
speeld. dit betrof de berging van een 
lading aluminium uit het vrachtschip 
runner 4, dat na een aanvaring in 85 
meter diep water was gezonken. Met 
behulp van de surveyor plus robots werd 
eerst de bunkerolie uit de tanks van het 
schip verwijderd en vervolgens werden 
de dek- en tussenluiken geopend. 
Mammoet had zelf een deepwater 
recovery system ontworpen om de 
lading te bergen, waarbij de roV’s het 
monotoringwerk deden. Bijzonder was 
dat deze bergingsoperatie geheel zonder 
duikers werd uitgevoerd.

vliegende tijgers
de seaeye tiger roV’s zijn volgens Bas 
dorpmans zowel op de northern river 
als de toisa paladin te vinden. dit type 
onderwaterrobot wordt onder andere 
ingezet voor inspectie- en surveywerk, 
alsmede voor het monitoren van werk-
zaamheden. CtC Marine projects heeft 

roV’s BlUestreaM drUK BeZet

Met Comanches 
en Tigers in zee

ONDErWatErtECHNOLOGIE

Naast twee grote en moderne diving support vessels kan Bluestream NL uit Den Helder 

wereldwijd ook een uitgebreide vloot onderwaterrobots (ROV’s) inzetten. Niet alleen op de 

eigen schepen Northern River en Toisa Paladin zijn deze zogeheten Remotely Operated 

Vehicles te vinden, maar ook aan boord van schepen van andere maatschappijen, waaronder 

survey companies en installation, diving en drilling contractors. De laatste tijd is de vraag naar 

ROV services sterk toegenomen.
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een lars ontwikkeld, maar deze kunnen 
daarnaast ook ‘free flying’ worden inge-
zet. Voor de bediening en reparatie van 
de roV’s gaan offshore twee containers 
mee, waaronder een control unit van 
waaruit de roV wordt bestuurd en 
gevolgd. Mike dickinson: “onze roV 
teams bestaan meestal uit zes personen. 
gewerkt wordt in shifts van 12 uur op, 
12 uur af. tijdens elke shift wordt de 
control unit bemand door een technician 
die de roV bestuurt, een technician 
die de manipulatoren of andersoortige 
apparatuur bedient en een supervisor. 
in de andere container is een kleine 
werkplaats ingericht met gereedschappen 
en onderdelen om de roV te kunnen 
repareren en onderhouden. 

onlangs nog een tiger ingezet voor het 
monitoren tijdens het graven van een 
sleuf in de zeebodem waarin gelijktijdig 
een umbilical werd gelegd. Verder 
gebruikte applied drilling technology 
international en atp oil & gas (UK) een 
tiger voor het verlenen van drilling 
support vanaf respectievelijk de zelfhef-
fende booreilanden ensco 70 en ensco 
72. “Zowel de Comanches als de 
surveyors plus worden samen met een 
tether Management system (tMs), 
een soort garage, en een launch and 
recovery system (lars) ingezet. hierbij 
wordt het lars altijd met speciale voor-
zieningen aan het dek of het platform 
gelast of vastgemaakt. Voor de tigers 
heeft Bluestream eveneens een tMs en 

“al onze systemen zijn snel te mobiliseren. 
Wij zetten het tMs met de roV op het 
frame van het launch and recovery 
system. het a-frame van dit systeem 
kunnen we omlaag klappen. hierdoor is 
het makkelijk te vervoeren.”

ONDErWatErtECHNOLOGIE
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Mike Dickinson voor een TMS 

met een Comanche ROV van Sub-Atlantic 

(foto: PAS Publicaties).

De dsv Toisa Paladin is uitgerust met Comanche 

en een Tiger ROV (foto: Bluestream/Flying Focus).



jan van der tempel, universitair docent 
aan de tU delft, verzorgt de inhoud  
van het programma vanuit de weten-
schappelijke kant. rWe vertegenwoordigt 
de industrie, en behartigt de wensen en 
eisen van offshore-bedrijven. Van der 
tempel vertelt hoe de samenwerking 
wordt aangepakt. “We hebben ons  
samen gecommitteerd in een ‘letter of 
intent’, waarin is vastgelegd hoe we de 
studie gezamenlijk gaan opstarten.  
We vormen inmiddels een consortium 
samen met andere partijen en de  
industrie. en we zijn nu een plan aan het 
schrijven dat we gaan presenteren voor 
subsidie.” hoeveel geld er nodig is, kan 
hij nog niet vertellen. “dat zijn we nu  
in detail aan het bepalen.”
de delftse onderzoeker vertelt over de 
aanleiding tot de samenwerking. “We 
moeten twintig procent renewable  
energy in de eU realiseren in 2020.  
ook nederland heeft zich daaraan  
gecommitteerd. eén van de energie- 
bronnen die daar een grote bijdrage  
aan gaat leveren is windenergie. 
de mogelijkheden daartoe op land zijn 
beperkt, de volgende stap is windenergie 
offshore.” Van der tempel wijst erop  
dat de tU delft één van de grote  

onderzoeksuniversiteiten ter wereld is. 
“dus hebben we de krachten voor 
nederland gebundeld en zijn we een  
belangrijke partij om een groot deel van 
de nederlandse windmolenparken te 
gaan bouwen. en dat past in onze  
traditie, om het toegepast te krijgen. 
en in deze tak van sport gaat het niet  
alleen om sommetjes te maken en achter 
de boeken te zitten. We gaan offshore 
leren om op deze manier de kostprijs van 
offshore windenergie naar beneden te 
brengen: ‘learning by doing’.”

ver op zee
Volgens jan van der tempel moet de  
studie gezien worden als een leerstap. 
“We hebben twee parken dicht onder 
de kust, maar het merendeel van de 
parken zal ver op zee gebouwd gaan 
worden en daar is dit onderzoeksinitiatief 
echt op gericht.” alleen ver op de 
noordzee is ruimte om grootschalige 
windparken te realiseren. het kabinet 
presenteerde eind vorig jaar voor  
het eerst de daarvoor aangewezen 
‘windwingebieden’. deze gebieden  
hebben als voordeel dat windparken hier 
de minste milieu-effecten hebben en 
amper hinderlijk zijn voor andere  

zeegebruikers. Wereldwijd is de kennis 
van en ervaring met ‘farshore’ beperkt. 
daarnaast zijn de klimaatomstandigheden 
per gebied verschillend. rWe en de  
tU delft gaan onderzoek doen naar  
innovatieve funderingstechnieken,  
toegang, logistiek en transport voor  
installatie, operatie, onderhoud en  
zorgeffecten.
Vraag is wat de uitdagingen zijn en hoe 
deze worden aangepakt. Waar gaat het 
consortium nu precies onderzoek naar 
doen? “Voor de hand liggend zijn met 
name die zaken die betrekking hebben 
op het opereren van een park ver van de 
kust,” zegt Van der tempel. “je bent  
langer aan het varen voor onderhoud. 
daar kun je scenario-studies op doen: 
hoeveel schepen zijn er nodig, wat voor 
grootte moeten die schepen hebben, 
wat neem je allemaal mee. ook is het de 
vraag of bij onderhoud ver op zee beter 
helikopters, boten of tijdelijk bemande 
onderhoudsplatforms kunnen worden 
ingezet. hetzelfde geldt voor de  
constructies die in dieper water moeten 
worden geïnstalleerd. Wat voor type 
constructies zijn nodig? Zo wordt  
ervaring opgedaan met een betonnen 
voet voor de fundering van windmolens 

saMenWerKingsVerBand tU delft en indUstrie

Plannen voor 
windmolenparken 
ver op zee

WINDENErGIE

RWE Nederland en de TU Delft gaan samenwerken om praktijkervaring op te doen in een demonstratiewindpark ver 

op de Noordzee voor de Nederlandse kust. Hiervoor hebben zij 18 december vorig jaar een intentieverklaring getekend. 

In vier tot zes jaar wordt kennis en ervaring opgedaan in innovatieve technieken en onderhoudsconcepten. Hiermee 

kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse plannen om 6000 MW offshore windenergie in 2020  

te realiseren. Alleen ver op de Noordzee is ruimte voor grootschalige windparken. Maar ‘farshore’ (ver op zee) ervaring 

is wereldwijd beperkt en per locatie zijn de klimaatomstandigheden verschillend.
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het winnen van energie. er zijn specifieke 
dingen aan gerelateerd aan het feit dat 
je zover uit de kust zit. de turbulentie 
op land ontstaat doordat er gebouwen 
en bomen staan, die turbulentie veroor-
zaken. op zee heb je die obstakels niet, 
je kunt zodoende veel meer energie 
winnen omdat het harder waait. 
Misschien kun je ook op zee wel lichter 
construeren.”

intentieverklaring
alle onderwerpen zijn dus vastgelegd  
in een intentieverklaring, die beide  
organisaties hebben getekend. 
“het gezamenlijk onderzoek kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan het  
verhogen van de betrouwbaarheid van 
grootschalige windparken en een  
verlaging van de kosten,” aldus ook 

in plaats van stalen palen. hoe krijg je 
die daar, waar bouw je die aan land?” 
Met name de voet van de windmolens 
is onderwerp van onderzoek. “het 
voordeel van beton is, dat je het kunt 
gieten. en het is een economische  
afweging, dat zijn dingen waar je 
ervaring mee moet opdoen.een stalen 
buis kun je met een kraan oppakken, 
met een betonnen voet is dat anders, 
maar die kun je laten drijven. alle 
concepten hebben zo z’n eigen voor- 
en nadelen.”
Verder zijn er fundamentele vraagstukken 
zoals de turbulentie in de wind die  
verder op zee veel lager is. Van der 
tempel: “Vraag is wat dit voor effect 
heeft op de belasting van de turbine. Ze 
staan ook achter elkaar, de eerste vangt 
alle wind. Wat voor effect heeft dat op 

sjoerd sieburg, director development 
rWe Benelux. rWe heeft zelf plannen 
voor meerdere windparken in de 
noordzee voor de nederlandse kust met 
een totale capaciteit van 2000 MW.  
niet eerder zijn parken van deze  
omvang gebouwd in een waterdiepte 
van 20-30 meter en zo ver op zee. 
Windenergie instituut dUWind van de 
tU delft heeft een specifiek offshore 
onderzoeksprogramma opgezet voor de 
periode 2009-2013. “praktijkervaring 
om theorieën en technologieën te  
testen is hierin cruciaal,” stelt Van der 
tempel. “We zijn in staat om onze kennis 
op zee verder uit te bouwen, over vijf 
jaar kunnen we wellicht veel goedkoper 
en effectiever bouwen op zee.”

j.vandertempel@tudelft.nl

WINDENErGIE
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Eind januari kondigde Imera N.V.  
aan dat zij energienetwerken aan  
zal leggen in de Noordzee en de 
Atlantische Oceaan. Daarmee wordt 
de basis gelegd voor één pan-Europees 
energienetwerk. De belangrijkste 
Europese markten en landen worden 
onderling verbonden, én met de 
windparken in zee. Het netwerk,  
genaamd ‘EuropaGrid’, stelt de 
ontwikkeling van één Europees 
geïntegreerde energiemarkt in staat 
en vergroot de zekerheid van de  
beschikbaarheid en toevoer van  
energie. Imera kondigt haar plannen 
aan naar aanleiding van het pakket 
stimuleringsmaatregelen van de EU, 
ter waarde van €5 miljard, waaronder 
de plannen voor het verbeteren van 
de onderlinge energieaansluitingen 
in Europa.

reagerend op de aankondiging van  
de eU, rory o’neill, imera’s Ceo zegt: 
“er zijn twee belangrijke factoren die  
de ontwikkelingen van het noordzee-
netwerk stimuleren: de oproep van  
de eU om prioriteit te geven aan de  
verbeterde onderlinge verbinding door 
heel europa, en de doelstellingen van  
de eU om in 2020 twintig procent van 
de energie op te wekken uit duurzame 
bronnen. Bovendien is europa dan minder 
afhankelijk van toevoer uit andere regio’s; 
op dit moment importeert europa circa 
de helft van haar energie.”

het imera europagrid-project bestaat uit 
twee netwerken:
•  EuropaGrid North Sea  – de connectie 

tussen scandinavië, West-europa en 
het Verenigd Koninkrijk. Met de eerste 
fase hiervan is een investering gemoeid 
van € 2,76 miljard.

•  EuropaGrid Atlantic – de verbinding 
van het Verenigd Koninkrijk, ierland, 
frankrijk en spanje. de investering 
voor de eerste fase van deze verbin-
ding bedraagt € 1,65 miljard. dit deel 
is al in ontwikkeling en zal in 2010 in  
operatief zijn.

de belangrijkste voordelen van het 
europagrid-project voor de eU zijn:

•  Een electriciteitsmarkt zorgt voor  
zekerheid van toevoer van energie, 
meer concurrentie en efficiënte  
energiehandel binnen europa;

•  Het verbinden van windparken in zee 
stimuleert de technische ontwikkelingen 
van duurzame energie en het transport 
daarvan;

•  Het lost de problemen op van veel  
windparkontwikkelaars rondom de  
verbindingen aan het netwerk en helpt 
bij het stabiliseren van de wisselende 
hoeveelheid energie die van deze grote 
windparken in zee komt; 

•  Aangezien Imera haar eigen ontwikke-
lingskosten financiert, worden deze niet 
doorbelast aan de belastingbetaler.

WInDEnErGIE 
VIA OFFSHOrE 
ELECTrICITEITSKABEL



Moderne nieuwbouw bedrijfspaviljoens aan

de Trawlerkade te IJmuiden. Centraal in

havengebied, gelegen aan het water.

Het betreft hier een project van vijf nieuwbouwcasco’s, 
die eind februari van dit jaar zullen worden opgeleverd. 
Elke unit bestaat uit twee verdiepingen; een werkplaats 
van 42 m2 op de begane grond en een kantoorruimte 

van 42 m2 op de eerste verdieping.

Bent u geïnteresseerd, 
neem dan geheel vrijblijvend contact op met 

06 53179862 of 06 51548783.

TE HUUR

Onstream 
Project Services B.V.

Oil & Gas Recruitment 

Onstream Project Services B.V.
Nijverheidsweg 9

1785 AA Den Helder The Netherlands
tel:  +31 (0)223-631324
fax: +31 (0)223-634844

www.onstreamgroup.com

Personnel
Drilling Crew

O� shore Crane Operators
Operators E / I

Operators Mechanic
Petroleum Engineers

Roustabouts
Welders / Fitters

All technical disciplines

Onstream Project Services B.V. 
is one of the largest 
Dutch o� shore contractors. 

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

Den Helder • Fribourg • Gabon
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Maritime Construction• 
Ship Deliveries• 
Crewing Solutions• 

Nautical• 
Technical• 

Shore Based Jobs• 

www.tos.nl

Crewing Solutions

Rotterdam (+31)10 - 436 62 93
Vlissingen (+31)118 - 44 09 11
Czech Republic (+420)412 - 510 181
Poland (+48)58 - 783 03 80
Ukraine (+38)048 - 785 40 98
E-mail info@tos.nl  Website www.tos.nl 

Het Nieuwe Diep 37, 1781 AE  Den Helder
Telephone no. +31 (0)223 61 23 22

Internet www.hs-marine.nl

Bedrijfskleding
Fristads/Kansas | KLM/Wenaas

Mascot | Helly Hansen | Portwest

Tricorp | Hejco | Alexandra

Safety Shoes
Arbesko | Sievi |  Gaston Mille | Python

Timberland | Puma | Mascot | Fristads | Portwest

Gereedschappen
Beta Tools

Verf
Hempel Coatings

Offshore- & Shippingsupplies
Steiner verrekijkers |  Hamos | Techische Unie

Altex | Vepa Bins | RS-Compenents etc.
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royal haskoning is het oudste advies-
bureau van nederland. het bedrijf werd 
in 1881 opgericht door de ingenieurs 
johannes van hasselt en jacobus de 
Koning. het hoofdkantoor is sinds de 
oprichting gevestigd in nijmegen. royal 
haskoning biedt inmiddels werkgelegen-
heid aan 4300 medewerkers verspreid 
over 68 kantoren in 24 verschillende 
landen. opererend vanuit een technische 
achtergrond bestrijkt het bureau met 
haar diensten het brede veld van de 
duurzame interactie tussen de mens 
en zijn omgeving. het bureau richt zich 
daarbij op belangrijke thema’s als 
mobiliteit, verandering van ruimte, 
klimaatverandering, veiligheid, leefbaar-
heid in de werkomgeving en esthetica. 
dankzij haar vestigingen, dochteronder-
nemingen en partners over de gehele 
wereld kan het bureau op alle belangrijke 
markten ter plekke multidisciplinaire en 
geïntegreerde diensten aanbieden op 
het gebied van architectuur & Bouw, 
infrastructuur & transport, Maritiem, 
Milieu, Water, gebouwinstallaties, 
ruimtelijke ontwikkeling, Kusten & 
rivieren, industriële installaties en 
Bouwmanagement & advies. op het 
kantoor te rotterdam had offshore Visie 
een afspraak met thorsten geyer, senior 
hse and remediation Consultant en 
Berte simons, environmental and safety 
Management Consultant. Beiden werken 
voor de divisie Milieu met als voornaamste 
aandachtgebieden Milieu en Veiligheid. 
om de variëteit aan vraagstukken 

rondom milieu en veiligheid te kunnen 
oplossen, is in deze divisie uiteenlopende 
vak- en proceskennis en capaciteit 
samengebracht. Kennis op het gebied 
van de verschillende milieucompartimen-
ten zoals bodem, water, lucht, (afval)
stoffen, geluid en veiligheid. Capaciteit 
om beleidsplannen op te stellen, 
onderzoek uit te voeren en oplossingen 
te ontwikkelen en te helpen realiseren.

link
“Binnen de divisie Milieu is er eigenlijk 
op twee vlakken tegelijkertijd een link 
ontstaan naar veiligheidsmanagement,” 
start Berte simons het gesprek. 
“in beginsel is vanuit de nationale tak 
de werkterm milieu en veiligheids-
management geïntroduceerd. hier is 
hse meer als professie ontwikkeld en 
wordt naast de offshore industrie ook 
gewerkt voor partijen zoals onder andere 
prorail, Vopak, schiphol, heineken, 
hsl en electrabel. Bij de internationale 
tak van de milieudivisie is de vraag voor 
hse professionals vanuit de olie- en gas-
industrie zelf gekomen. Concerns als 
total, shell (sakhalin ii project), Bp en 
exxon hebben ervoor gezorgd dat wij 
ons op internationaal niveau steeds meer 
zijn gaan ontwikkelen op het gebied van 
hse. het is meer marktgedreven. 
de nationale groep is het wat meer 
disciplinegedreven en kent veel meer 
aandachtsgebieden dan alleen olie en 
gas.”alles wat met olie en gas te maken 
heeft, loopt bij royal haskoning in 

principe via sectormanager erik huber. 
simons: “We hebben bij royal 
haskoning een redelijk hecht olie- en 
gasnetwerk. Vandaar dat het wel eens 
kan gebeuren dat medewerkers bij olie-
maatschappijen hun eigen contacten 
hebben binnen ons bureau. Zeker als het 
om grote klanten gaat, is er een aantal 
mensen dat daar doorlopend inzicht in 
heeft. ontvangt erik huber rechtstreeks 
een opdracht van een in nederland 
gevestigd offshorebedrijf en betreft het 
milieu en/of veiligheid, dan komt hij 
automatisch bij ons terecht.”

diensten
Milieu & Veiligheid zijn, in deze tijd van 
groot maatschappelijk interesse, een 
steeds grotere rol gaan spelen bij bedrijven 
en overheden. royal haskoning heeft de 
kennis en ervaring in huis om de industrie 
hierin te ondersteunen en te adviseren. 
thorsten geyer, die zich vooral bezig-
houdt met de grote internationale 
projecten: “Wij ondersteunen bedrijven 
bij de ontwikkeling en implementatie 
van managementsystemen op het 
gebied van gezondheid, veiligheid, 
milieu en kwaliteit. deze systemen 
worden, samen met de klant, op maat 
ontwikkeld. daarnaast besteden we 
bijzondere aandacht aan zorgvuldige 
implementatie van de systemen. 
Met onze expertise op het gebied van 
verandermanagement en bedrijfscultuur 
zorgen we tevens voor een blijvend 
resultaat. hierbij maken we onder meer 

roYal hasKoning oUdste adViesBUreaU Van nederland

Veiligheid moet in de 
corporate manier van 
werken zitten
Veiligheid. Offshore Visie heeft de afgelopen 25 jaar al heel wat redactionele pagina’s gevuld 

over dit item. Niet ten onrechte, want veiligheid en tegenwoordig ook milieu is een uitermate 

belangrijk onderwerp binnen de offshore-industrie. Oliemaatschappijen is er alles aan gelegen 

om veilig werken aan boord continue te optimaliseren. Om hun medewerkers bekend te maken 

met de omstandigheden en de gevaren tijdens het werken en verblijf op een offshore installatie 

en tevens de beheersmaatregelen hiervoor bij te brengen. Een bureau dat al jaren internationaal 

hoog scoort op het gebied van Health, Safety & Environment (HSE) Studies, maar in Offshore Visie 

nog nauwelijks aan bod is gekomen, is Royal Haskoning, consultants, architecten en ingenieurs. 

In The Netherlands Oil & Gas Catalogue staat ze als IRO-lid keurig genoemd onder de disciplines 

Safety Awareness and Safetey Services. De hoogste tijd om eens nader kennis te maken. 
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veranderende maatschappij, dus streven 
wij ook een permanente aanpassing van 
het systeem na. recent is bijvoorbeeld 
wetgeving in engeland op het gebied 
van hse een stuk strenger geworden. 
Maatregelen zijn aangescherpt. dat 
impliceert dat bestaande systemen 
moeten worden aangepast. ook de 
sociale druk op bedrijven wordt steeds 
sterker. Bij alles wat ze  zullen gaan 
ondernemen in de toekomst, komt ieder 
keer weer dat hse aspect om de hoek 
kijken. of je nu een fpso plaatst of een 
pijpleiding legt of je bezig bent met het 
verwijderen van een platform. het vraagt 
doorlopend om een specifiek hse 
managementsysteem. Voor ons is 
werken voor de offshore industrie daarom 
nooit klaar. er zijn altijd weer nieuwe 
plekken op de aardbol waar oliemaat-
schappijen gaan zoeken naar olie en gas. 
Wij verhuizen als het ware gewoon mee 
met onze cliënten. als we gevraagd 
worden om en milieustudie te doen voor 
een arctisch project dan zullen we ons 
lokaal moeten verdiepen in die situatie 
daar. hetzelfde geldt voor een fpso die 
naar australië gaat. iedere keer moeten 

gebruik van het programma ‘Winning 
hearts and Minds’ dat is ontwikkeld 
door shell. dit impliceert dat we kijken 
of mensen nu echt wel doen wat op 
papier staat en of ze er ook van door-
drongen zijn, waarom ze iets moeten 
doen. We letten er dus op of er in het 
gedrag van de mens ook daadwerkelijk 
iets verandert waardoor het werk ook 
echt veiliger wordt. het gaat om de 
accountability van de mensen onder-
ling.” naast al deze activiteiten verzorgt 
royal haskoning ook milieu-, gezond-
heids- en sociale effectrapportages, 
preventief arbobeleid, toetsing aan 
externe veiligheidsnormen en toepassing 
van reaCh en ippC. reaCh is een 
europese verordening voor chemische 
stoffen. de afkorting staat voor 
registratie, evaluatie en autorisatie van 
Chemische stoffen. de kern van reaCh 
is dat een bedrijf in principe van alle 
stoffen die het produceert, verwerkt of 
doorgeeft aan klanten de risico's moet 
kennen en maatregelen moet benoemen 
(en voor het eigen bedrijf ook moet 
nemen) om die risico's te beheersen. 
Met de invoering van reaCh verschuift 
de verantwoordelijkheid voor een 
adequate risicobeheersing van chemische 
stoffen naar het bedrijfsleven. de ippC-
richtlijn verplicht de lidstaten van de eU 
om grote milieuvervuilende bedrijven te 
reguleren middels een integrale vergun-
ning gebaseerd op de beste beschikbare 
technieken (BBt). Berte simons vult aan: 
“feitelijk is het zo dat wij als royal 
haskoning onze klanten volkomen 
ontzorgen. niet alleen met haalbaar-
heidsstudies en ontwerpen, maar ook 
door het begeleiden van het volledige 
traject tot en met realisatie, operationele 
ondersteuning en nazorg.”

praktijk
ieder hse managementsysteem dat door 
royal haskoning wordt ontwikkeld en 
geïmplementeerd is uniek. geyer: “elk 
project en elk bedrijf heeft zijn eigen 
kenmerken en op basis daarvan ontwik-
kelen wij een systeem. Vanzelfsprekend 
gebruiken we een basis die dient als 
leidraad voor de ontwikkeling van een 
compleet hse systeem dat past bij het 
bedrijf voor wie wij het ontwikkelen. Bij 
grote ondernemingen zie je bijvoorbeeld 
dat de lijnorganisaties niet hetzelfde zijn. 
het organogram van een onderneming 
speelt daarom een heel belangrijke rol 
bij de ontwikkeling van een systeem. 
een ander doorslaggevend aspect is of 
de activiteiten nationaal of internationaal 
plaatsvinden. om een systeem met succes 
te kunnen uitvoeren moet er draagvlak 
zijn binnen een organisatie. en omdat 
we leven in een complexe, steeds 

er weer opnieuw safety cases komen of 
heb je te maken met een andere coastal 
legislation. die is overal in de wereld 
anders. het is dus niet zo dat we zomaar 
even een hse systeem van de plank 
pakken en tegen een opdrachtgever 
zeggen: alstublieft. niet één systeem 
is hetzelfde. de kracht van royal 
haskoning is dat wij als bureau de 
discipline hse kunnen plaatsen in het 
bedrijfsmatige van bijvoorbeeld een olie-
maatschappij, inclusief corporate social 
responsibility. Zeg maar de relatie tussen 
een onderneming en haar omgeving. 
er is momenteel duidelijk een trend waar-
neembaar waarbij grote ondernemingen 
graag willen aantonen wat zij doen en 
waar zij hun geld aan spenderen.” 

piraten
Voormalig scheepswerktuigkundige 
Berte simons is al twee jaar gedeta-
cheerd bij Bluewater energy services B.V. 
uit hoofddorp. Zij werkt daar drie dagen 
in de week op de afdeling hseo & rC als 
regulatory compliance engineer. simons: 
‘essentieel is dat ik functioneer als een 
heuse partner binnen de afdeling. ik doe 

VEIL IGHEID

Berte Simons aan boord van de Aoka Mizu, de laatste aanwinst van Bluewater.



volledig mee in het hele proces. al vanaf het prille begin 
als er ideeën worden gevormd. en dat werkt uiterst 
motiverend. ik word gezien als een Bluewater collega 
en dat geeft mij de inspiratie om er vol tegenaan te 
gaan.” in de wetenschap dat simons beschikt over een 
security achtergrond, heeft Bluewater haar recent nog 
aangewezen als coordinator tijdens de passage van een 
fpso van de golf van aden richting suez. gelukkig is 
tijdens de passage nooit sprake geweest van een crisis. 
“Wat ik wel wil benadrukken is dat binnen royal 
haskoning dit soort ‘piraterij’ projecten valt onder de 
discipline security. en beslist niet onder safety. deze twee 
disciplines verschillen totaal van elkaar. ik coördineerde 
de contacten tussen de fpso en het onshore security 
response team  ten tijde van de passage van de golf van 
aden. ik had dagelijks contact met alle marine autoriteiten 
daar aanwezig en uiteraard met het schip zelf. ook ben 
ik offshore geweest om de crew voor te lichten hoe om te 
gaan met piraterij.” overigens behoort het bestrijden van 
piraterij niet tot de core business van royal haskoning. 
“Uiteraard zijn we met onze expertise zeker in staat om 
dergelijk projecten goed uit te voeren, maar deze dienst-
verlening voeren we alleen uit voor onze vaste klanten.”

trend
een niet omvangrijke, maar zeker wel interessante 
opdracht waarbij senior consultant thorsten geyer begin 
vorig jaar betrokken was, betrof de ondersteuning van 
de afdeling health, safety, environmet & security van 
dockwise. er moest een hses management systeem 
worden opgezet. geyer: “We werkten hierbij samen met 
de Britse safety consultant risktec. Zij moesten het hses 
Management systeem realiseren op basis van iso 14001 
en ohsas 18001. als specialisten op het gebied van 
arbowet en milieu hebben wij de invulling van deze 
aspecten voor onze rekening genomen. royal haskoning 
heeft in het verleden wel meer samengewerkt met 
risktec op het gebied van environmental management 
voor een offshore platform. een trend die tegenwoordig 
duidelijk waarneembaar is, is dat offshore service 
companies zoals Bluewater, dockwise of jumbo offshore 
uit rotterdam, hun diensten steeds meer gaan aanbieden 
als full service provider (fsp). dus naast hun eigenlijke 
specialisme gaat hun dienstverlening veel verder. op zich 
hebben oliemaatschappijen daar geen probleem mee, 
maar dan moeten die fsp’s wel voldoen aan alle hse-
eisen die zij voorschrijven. hier is dus sprake van een 
hse-systeem op client demand.” 
Berte simons hierover: “ik zie het ook bij Bluewater. 
als er een tender binnenkomt, dan is er gewoon heel 
veel aandacht voor hse. Voorheen was dat minder het 
geval. Wat is je performance op het hse vlak? hoe is de 
incidentenregistratie geregeld? een bedrijf moet kunnen 
aantonen dat veiligheid echt in de corporate manier van 
werken zit. afgelopen jaar werd onze ondersteuning bij 
het opzetten van het Corporate Management systeem 
(CMs) van Bluewater bekroond met een certificaat voor 
iso 9001 en 14001 en ohsas 18001. een onderneming 
moet dus doorlopend met veiligheid bezig zijn. het is een 
bewustwordingsproces. de grote oliemaatschappijen 
zetten de standaard en de fsp’s moeten volgen. 
tien jaar geleden werden alleen de erge dingen 
gerapporteerd. nu gaat het om elke gebeurtenis. 
ook om near misses, want daar kun je terdege van leren. 
near misses, hazourdous situation, accident/incident. 
het is terminologie van deze tijd.”
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Samen kunnen we naar 
olie boren. En oppompen, 
transporteren en verwerken.

www.parker.nl

Parker heeft het meest complete producten- en 
dienstenpakket in de aandrijftechniek. Onze producten
vinden hun weg in de wereld van offshore met een 
toegepast productenprogramma voor onder andere
boorplatforms, schepen en leidingsystemen. 
Overal waar beweging nodig is, is Parker sterk 
vertegenwoordigd. Met hoogwaardige producten, 
complete systemen en logistieke oplossingen is 
Parker uw partner voor nu en de toekomst!

VEIL IGHEID
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naM verkoopt aan gdf

aanvang 2009 heeft de naM officieel 
een aantal noordzeevelden plus het 
naM belang in twee pijpleidingen 
verkocht aan gdf sUeZ voor een 
bedrag van ruim 1 miljard euro. 
de overgenomen velden produceren 
olie en gas met momenteel een 
omvang van circa 3,3 miljoen vaten 
olie-equivalent (eigen productie) per 
jaar. de naM besloot tot verkoop 
omdat de al langer in productie zijn
de velden en de infrastructuur beter 
passen en de portfolio van gdf sUeZ 
dan bij naM. tot het pakket behoren 
tevens een deelneming in de 
nederlandse sectie van de a6-f3 
pijpleiding, waardoor gas vanuit de 
duitse sector van de noordzee naar 
het nogat-pijpleidingsysteem wordt 
getransporteerd, en een deelneming 
van 30% in nogat BV, de maat-
schappij die eigenaar en operator is 
van het nogat-gastransportsysteem. 

peter voser volgt 
van der veer op

shell heeft bekend gemaakt dat peter 
Voser officieel per 1 juli 2009 jeroen 
van der Veer zal opvolgen als Chief 
executive van royal dutch shell plc. 
Voser studeerde in 1982 af aan de 
Züricher hochschule für angewandte 
Wissenschaften in bedrijfskunde en in 
hetzelfde jaar trad de in het Zwitserse 
Baden geboren Voser in dienst bij het 
Zwitserse shell. Vijf jaar later werkte hij 
voor shell in onderandere engeland, 
argentinië en Chili. na zijn terugkeer 
naar londen werd hij group Chief 
internal auditor. in 1999 werd hij  
benoemd tot Cfo van shell europe  
oil products tot zijn benoeming tot 
Cfo van d global oil products 
Business. in 2002 vertrok Voser naar 
het Zweeds-Zwitsers technologiebe-
drijf asea Brown Boveri. hij kwam  
terug naar shell in oktober 2004, 
eveneens in de functie van Cfo.

tos opens office in odessa

transport & offshore services is getting 2009 off to a celebratory start with the 
opening of a new branch office in odessa, Ukraine. this was announced by Kees 
Wagenaar, the managing director of tos, at the official opening of the company's 
new head office in the Waalhaven, on 8 january 2009. “With our office in Ukraine, 
tos can offer clients more options in order arrive at a "crewing solution" together. 
along with its clients and employees, tos is looking forward to 2009 with 
confidence,” said Kees Wagenaar. 
With the opening of its branch in odessa, tos has taken another step forward as a 
world player in total crewing. as a seafaring nation, and with prominent shipping 
colleges, Ukraine offers competent sailors and maritime specialists. in this way, 
Ukraine is a welcome addition to tos's worldwide network of branch offices and 
partners. tos has grown a great deal over the past few years with its 'crewing 
solutions' in every maritime sector. Ukraine offers a perfect basis for the offshore & 
Maritime Constructions unit in particular to continue its successful start in 2007. 
tos is a specialist maritime service provider for crewing solutions, shore-based 
positions, ship deliveries, nautical and technical services. 

The TOS management.

deMe plaatst order
voor juMboHopper

ihC Merwede gaat een jumbo sleep-
hopperzuiger van 30.000 kuub  
bouwen voor het Belgische deMe. 
de jumbohopper zal worden  
gebouwd op de grootste werf in 
Krimpen aan den ijssel. oplevering 
staat gepland medio 2011.  
de hopperzuiger wordt 168 meter 
lang en krijgt een baggerdiepte van 
maximaal 56 meter bij een relatief ge-
ringe diepgang van twaalf meter en 
een grote operationele inzetbaarheid. 
de opdracht is het 90ste baggerschip 
dat ihC Merwede voor deMe bouwt.

Artist impression van de nieuwe

 jumbohopper van DEME.

delivery of Mv triuMpH

following the delivery of mv treasure 
in june 2008, the fifth vessel out of a 
series of six, mv triumph, joins the fleet 
of dockwise transport since mid 
december 2008. as was the case with 
the earlier four, this vessel is in accor-
dance with the delivery schedule. the 
remaining converted tanker trustee 
was also delivered recently. With the 
addition of six vessels to the fleet, 
dockwise is able to optimize strategic 
deployment of the 22-vessel fleet to 
best serve the various markets.  
the triumph is designed to transport 
complex, high-value cargo like jack- up 
drilling units and has a carrying capacity 
in excess of 35,000 tons. 

nieuWe Man in rusland

aanvang januari heeft oceanwide 
andrey shishkin benoemd als Managing 
director voor haar activiteiten in rusland. 
shishkin wordt verantwoordelijk voor de 
verdere groei van de russische wervings-
activiteiten. daarnaast zal hij werken aan 
de uitbreiding van het lokale russische 
klantenbestand.
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Windmolens 
tegen 
olie en gas

WINDENErGIE

Met de bouw van vele duizenden windmolens in de Noordzee is Europa 

over veertig jaar niet meer afhankelijk van olie- en gasstaten. Nederland 

kan darbij een centrale rol spelen als medeproducent van Noordzeewind, 

die op den duur net zoveel energie kan opleveren als de olie en gas nu. 

Voorwaarde is wel dat de zeven landen die grenzen aan de Noordzee  

gezamenlijk plannen maken en de windmolens bouwen.

dit staat in het masterplan Zeekracht van 
het office for Metropolitan architecture 
(oMa), het architectenbureau van rem 
Koolhaas. het plan werd opgesteld in  
opdracht van de stichting natuur en Milieu.

de opstellers menen dat de noordzee-
landen als het ware een superring van 
windmolenparken moeten bouwen.  
Met zo’n structuur van leidingen kan de 
elektriciteit het beste naar het vasteland 
vervoerd worden. het verhandelen van 
de energie wordt dan ook makkelijker  

en verschillen in windkracht en dus in 
electriciteitsaanbod kunnen er ook mee 
worden opgevangen, want het waait  
altijd wel ergens.

door de windparken op een slimme  
manier te groeperen, kunnen ook  
nieuwe, grote natuurgebieden  
ontstaan, zoals kunstmatige riffen. 
Watertoerisme kan worden gestimuleerd 
door olieplatforms om te vormen tot  
hotels. het kabinet wil in 2020 de  
electriciteitsbehoefte voor 20 procent 

duurzaam opwekken. Windmolens  
op zee moeten dan 6000 megawatt 
elektriciteit opleveren. dat komt neer  
op 1500 windturbines van elk  
4 megawatt. dat wordt waarschijnlijk 
lang niet gehaald, want er is in deze  
kabinetsperiode slechts subsidie voor 
450 megawatt en het kabinet weet  
nog steeds niet waar d windparken  
moeten komen. dit betekent dat van  
de zeventig aanvragen om met de  
bouw te beginnen, er slechts enkele  
gehonoreerd kunnen worden.

economische tegenwind

“de economische tegenwind gaat 
niet geheel aan de duurzame sector 
voorbij,” zegt alex oostvogel, 
financieel topman van het Zeeuwse 
windmolenbedrijf eWt uit schoondijke. 
hij stelt dit in een artikel in de 
telegraaf van 8 januari van dit jaar.
 
“Maar wij zien geen vermindering 
van onze activiteiten. een belangrijke 
aanjager voor onze sector is de 
ambitie vanuit de politiek om de Co2 
uitstoot terug te brengen. dit zorgt 
voor een stabiele groei.”

Volgens oostvogel heeft de kredietcrisis 
de financieringsmogelijkheden voor 
windmolenparken wel aangetast. 
Banken zijn door de onzekerheid op  
de kredietmarkt veel terughoudender 
geworden en dat maakt de financiering 
van windmolenparken een stuk lastiger.

airtricity voor vergunning   
offshore windpark

op 15 januari maakte het Ministerie  
van Verkeer en Waterstaat bekend  
dat het energiebedrijf  airtricity, een  
van oorsprong iers bedrijf, een ontwerp-
vergunning heeft gekregen voor een 
offshore windpark 40 km voor de kust 
van hoek van holland. een dag eerder 
kwam rWe met haar vergunning-
aanvraag en Milieu effect rapportage 
voor een offshore windpark voor de 
kust van Callantsoog. 

Vanaf het moment dat het kabinet 
zijn doelstelling bekend heeft gemaakt 
om in 2020 minimaal 6.000 MW  
opwekcapaciteit op de noordzee te  
hebben, lijkt het erop dat energiebedrijven 
meer interesse gaan tonen in het bouwen 
van offshore windparken. airtricity kan 
in ieder geval aan de slag. de vergunning 
die staatssecretaris huizinga heeft  
verleend, geeft airtricity de mogelijkheid 
om 72 windturbines te bouwen met  
elk een vermogen van 3,6 MW. de  
ontwerpvergunning voor een offshore 
windpark met een capaciteit van 260 

MW sluit aan bij de doelstelling om deze 
kabinetsperiode 450 MW aan windenergie 
in offshore windparken op te wekken. 
airtricity zal een aanvraag indienen voor 
financiële ondersteuning voor het park 
'West-rijn' vanuit de rijksoverheid via 
de regeling stimulering duurzame 
energie van het Ministerie van 
economische Zaken. hierover zal pas 
over ruim een jaar door het Ministerie 
een beslissing worden genomen. Bas 
Batelaan is woordvoerder van airtricity. 
hij zegt: “Wij zijn op zich blij met de 
vergunning. dit betekent dat onze  
plannen getoetst zijn aan zaken zoals 
scheepvaart- en luchtvaartveiligheid en 
ecologie. Maar we hebben ook bijna 
vier jaar op de vergunning moeten 
wachten en nu duurt het nog minstens 
een jaar voordat we weten of we de 
subsidie ontvangen. als we het geld  
krijgen, moeten we de 72 turbines  
bestellen en in de noordzee laten  
plaatsen. op zijn vroegst leveren deze 
windmolens in 2014-2014 stroom aan 
de klant.”Via de regeling stimulering 
duurzame energie (sde) is er over een 
periode van 15 jaar bijna 1,8 miljard 
subsidie voor windenergie beschikbaar.
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iea voorspelt afnaMe

het internationale energy agentschap 
(iea) heeft medio februari de 
verwachting uitgesproken dat de 
wereldwijde vraag naar olie dit jaar 
met 1,2% zal dalen ten opzichte van 
2008. dat zou de grootste daling zijn 
in 27 jaar. het iea waarschuwde 
verder dat protectionisme tot een 
verdere terugval van de energie-
consumptie kan leiden.
iea verlaagde verder haar prognose 
voor het olieverbruik met 570.000 
vaten per dag. de jongste verwachting 
is een dagelijks verbruik van 84,7 
miljoen vaten minder dan het 
afgelopen jaar gemiddeld werd 
geconsumeerd. de economische 
recessie in de Vs en andere ontwik-
kelde economieën zal het olieverbruik 
naar verwachting terugbrengen naar 
het niveau van het jaar 2006, en in 
de Vs zelfs naar het niveau van 1998. 
daat wordt een vraag voorzien van 
19 miljoen vaten per dag, 2,9% lager 
dan in 2008, toen de vraag al 5% 
lager was dan in 2007.
China, dat de afgelopen jaren de 
belangrijkste aanjager was van de 
groeiende behoefte aan olie, zal dit 
jaar waarschijnlijk maar 0,7% meer 
nodig hebben, de geringste toename 
in twintig jaar.

sodM en vi 
Mogelijk saMen 

de ministers van eZ en VroM hebben 
aan de directies van staatstoezicht op 
de Mijnen (sodM) en de VroM-
inspectie voor de leefomgeving (Vi) 
gevraagd om de mogelijkheden, voor-
delen, nadelen en consequenties van 
een samengaan van sodM en Vi te 
onderzoeken. het onderzoek moet in 
juni 2009 leiden tot een advies aan eZ, 
VroM en andere betrokken ministeries: 
sZW en VWs. op basis van dit advies 
zullen de ministers een besluit nemen 
over het al dan niet samengaan van 
sodM en Vi. als besloten wordt tot 
een fusie dan zou deze medio 2010 
een feit moeten zijn. Beide inspecties 
bewegen zich op het terrein van de 
fysieke leefomgeving. sodM richt zich 
daarbij van oudsher op de opsporing 
en winning van diepe delfstoffen 
(mijnbouw) en sinds begin 2007 
ook op de gasdistributienetwerken. 
de Vi richt zich op het brede terrein 
van wonen, bouwen, ruimtelijke 
ordening en milieu.

verruiMing regels boorgaten en putten

de regels voor boorgaten en putten zijn verruimd. de jaarlijkse nalevingskosten 
zullen daardoor ruim 5,5 miljoen euro teruglopen. de nieuwe regels gaan over 
helikopterdekken, boorgaten en putten en over het gebruik en de lozing van 
oliehoudende mengsels en chemicaliën in het marine milieu. onder meer is het 
niet meer nodig om een diverter te gebruiken tijdens het boren van de topsectie. 
Voorwaarde is wel dat in het veiligheids- en gezondheidsdocument van de boring 
aangetoond dient te worden dat er geen gevaar bestaat voor schadelijke uitstroming 
van gas of vloeistof in deze topsectie. een andere wijziging betreft de periodieke 
druktesten van boorgatafsluiters, smoorverdeelstukken en leidingen. deze zijn 
verruimd van tweewekelijks naar driewekelijks. eén test per drie weken komt overeen 
met de frequentie die in de ons omringende noordzeelanden wordt toegepast. 
door de verruiming van de testtermijn treedt er minder slijtage op aan het materieel. 
ook wordt er tijdwinst behaald, waardoor de kosten afnemen. Van belang is ook, 
dat de verplichting om een activeerbare circulatiepoort boven de packer aan te 
brengen, is vervallen.

prestatienorMen openbaar

de prestatienormen op het gebied van veiligheid in de offshore olie- en gasindustrie 
komen openbaar. dat is besloten in oktober vorig jaar tijdens de 15e plenaire 
vergadering van het international regulators forum te sydney. de prestatienormen 
zullen worden gepubliceerd op de website van het irf: www.irfoffshoresaftey.com
het gaat om de cijfers vanaf 2007. de prestaties van de industrie op het gebied van 
offshore-veiligheid worden hiermee inzichtelijk. er kan nu een vergelijking worden 
gemaakt van de veiligheidprestaties in de verschillende irf-landen.

itc  MelteMi  

on 23rd january 2009, itC heemstede took 
delivery of its second new damen shoalbuster 
2609.  Mr peter Baars, head of production 
for damen shipyards hardinxveld,  transferred 
ownership of the new vessel to itC's 
Managing director joop timmermans, 
and the damen flag was replaced by the 
itC company flag by its new skipper Coos 
imming. Mrs ragnhild astrup tschudi 
performed the naming ceremony.

five scorpion jack-ups

Keppel amfels in the Us gulf of Mexico has delivered the jack-up drilling rig 
offshore intrepid to scorpion intrepid on time. With this delivery, Keppel amfels 
has completed the series of five letourneau super 116 jack-up rigs commissioned 
by scorpion in 2005 without delay. offshore intrepid was named by Mrs. drucie 
Cole, spouse of Mr. jon Cole, scorpion’s president & Ceo, at the Keppel amfels 
yard on 24 january 2009. this rig has been chartered by odfjell drilling services to 
operate in the arabian gulf for 41 months, beginning 2Q2009. 
Mr. g.s. tan, president & Ceo of Keppel amfels, said: “We aim to be the partner 
of choice for our customers, delivering high quality products, on time, within budget 
and without incidents. over the last few years, we have worked hand-in-hand with 
scorpion on the development of their offshore fleet. the successful completion 
of all five rigs is due to the support of our valued customer, as well as our 
subcontractors and vendors.” the first two units, offshore Courageous and offshore 
defender, were delivered in 2007 while the third and fourth, offshore resolute and 
offshore Vigilant, were delivered in 2008. 



Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder 

Telefoon 0223 612222
Fax 0223 615522

info@intramar.nl 
www.intramar.nl

Verzekeringen voor (sub-)contractors 
en suppliers in de offshore industrie

Het Nieuwe Diep 34 A8Het Nieuwe Diep 34 A8 Telefoon 0223 612222Telefoon 0223 612222 info@intramar.nl info@intramar.nl 

INTRAMAR adviseert sinds 1994 bedrijven in binnen- en buitenland in de sectoren ’oil & gas’ 
en ’renewable energy’. Ons specialisme heeft geleid tot adequate verzekeringsoplossingen:

 (NOGEPA - MIA proof) 
 Speciale polis voor ZZP’ers
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tWeede nieuWe kade opgeleverd

hoofdaannemer Ballast nedam infra noord West heeft de geheel verbrede en 
gerenoveerde onderzeedienstkade vrijdag 12 december 2008 overgedragen aan 
de gemeente den helder. enkele maanden geleden heeft deze aannemer ook al 
de voor een deel verbrede en gerenoveerde Visserijkade opgeleverd. Met deze 
vernieuwde havenfaciliteiten kan de dienstverlening in den helder ten behoeve 
van de offshore-industrie en zeescheepvaart verder worden geoptimaliseerd.
de officiële opening van de kade was op woensdag 11 februari 2009.
Van juni 2007 tot begin december 2008 is hard gewerkt om de havenfaciliteiten 
langs het nieuwe diep, de buitenhaven van den helder, op te knappen. dit project, 
met de naam herinrichting rijkszeehaven den helder, is door de provincie noord-
holland en de gemeente den helder gezamenlijk gefinancierd. het totale project 
heeft een investering gevergd van ruim 13 miljoen euro.
havenwethouder Cor hienkens: “den helder heeft zich, mede door de eerdere reno-
vatie van de nabijgelegen paleiskade, een prominente positie weten te verwerven in 
de onderhouds- en bevoorradingsketen voor de offshore-industrie. Vanaf deze kade, 
waar het offshore service & logistics Center is gevestigd, worden met een vloot van 
veertien moderne bevoorradingsvaartuigen zo’n 130 vaste platformen en een achttal 
booreilanden in het zuidelijke deel van de noordzee bevoorraad. omdat steeds meer 
oliemaatschappijen hun logistieke activiteiten in den helder concentreren, waren 
extra kadefaciliteiten vereist. Met het project herinrichting rijkszeehaven den helder 
is hier nu in voorzien.”
door de verbreding en renovatie van de onderzeedienstkade is het beschikbare 
kadeoppervlak bijna verdriedubbeld van 4.000 naar 11.500 vierkante meter. de 
kade is nu 270 meter lang en volledig geschikt voor de op- en overslag van 
goederen ten behoeve van de offshore-industrie en zeescheepvaart. het deel van de 
Visserijkade dat is verbreed en gerenoveerd, sluit aan op de onderzeedienstkade en 
heeft een lengte van 195 meter. dit kadedeel heeft een oppervlak van 2.300 vierkante 
meter en wordt niet alleen door de offshore-industrie, maar ook door de visserij 
gebruikt. op de onderzeedienstkade zijn de nieuwe havenbeveiligingsregels (isps) 
van kracht. op de kop van deze kade is speciaal voor de zeegaande recreatievaart 
een aanlegvoorziening gecreëerd. deze heeft een lengte van 65 meter.

Haven van Den Helder. Overzicht beurs 2008.

3e navingo MaritiMe & 
offsHore career event 

op 8 april 2009 vindt het 3e navingo 
Maritime & offshore Career event 
plaats. de grootste beurs voor carrière, 
werk en opleiding in de sector wordt 
gehouden in het Beurs-WtC te 
rotterdam en is inmiddels niet meer 
weg te denken uit de maritieme  
arbeidsmarkt. 
op 16 april 2008 vond het evenement 
voor de tweede keer plaats. na de  
eerste editie in 2007 was de beursvloer 
in 2008 voller dan ooit. deze bevatte 
maar liefst 50% meer stands ten  
opzichte van 2007 en mocht meer  
dan 2300 bezoekers verwelkomen. 
een stijging van bijna meer dan 1000 
bezoekers na de eerste editie. Bijna 
150 bedrijven en meer dan 600 hr-
managers en medewerkers uit de 
verschillende maritieme en offshore 
sectoren vertegenwoordigden de 
industrie en de carrièremogelijkheden 
die de cluster te bieden heeft. naast 
bedrijven waren ook opleidingsinstitu-
ten en brancheverenigingen aanwezig.
de 3e editie biedt de bezoekers meer 
exposanten, meer bedrijfspresentaties, 
lezingen en workshops. Kortom, voor 
een ieder die aan de slag wil in deze 
bloeiende sector biedt het navingo 
Maritime & offshore Career event 
2009 een unieke gelegenheid om te 
netwerken. de openingstijden van het 
event zijn 11.00 -19.00 uur. hierdoor 
hebben bezoekers de mogelijkheid om 
ook na werktijd, school of college 
langs te komen en misschien wel hun 
toekomstige werkgever te ontmoeten.

Voor meer informatie bezoek: 
www.maritimeoffshorecareerevent.com



 
The very latest in technology for surface treatment 

A clear vision, permanent research and constant feedback of field experience give us the lead in 

know-how that we want you to have. 

With us, your knowledge of surface technology will securely stay ahead of the ‘state of the art’.
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IrO olie- en gasmissie naar Iran 
20-24 april 2009

Van 20-24 april 2009 organiseert iro een olie- en gasmissie  
naar iran. de missie zal plaatsvinden tijdens ‘iran oil and gas’, 
www.iranoilshow.com. negen bedrijven hebben zich inmiddels 
voor de missie aangemeld die dan ook zeker door zal gaan.
het programma omvat (groeps)bezoeken aan en/of individuele 
afspraken met topmanagers van de volgende bedrijven: nioC, 
nigC, npC, niordC, Central oil field Company, iCofCi, pogC, 
petropars, ioeC, oieC, petroiran/ dana energy, sazeh, 
jahanpars, farab, Mapna, namvaran, sadra, Kayson, steam, 
ghods niroo, iriteC, idro etc. gefocust zal worden op projecten 
die reeds budgetgoedkeuringen hebben zoals Bid Boland, south 
pars phases 12, 15-16 en 17-18, reshadat en resalat offshore 
fields, pe petrochemical projects in het westen, Bandar abbas 
refinery, sirri gas pipelines to Kish and Qeshm, igat-11 etc. 
daar de missie tijdens de iran oil show plaatsvindt, zal er ook 
voldoende gelegenheid zijn om deze beurs (22-25 april 2009)  
te bezoeken. neem voor meer informatie en aanmelding 
contact op met ruud liem, liem@iro.nl. 

Missie Mexico 10-13 mei 2009 

iro organiseert van 10-13 mei 2009 een olie- en gasmissie naar 
Mexico. deze missie naar Mexico vindt aansluitend plaats aan de 
otC die van 4-7 mei 2009 in houston wordt gehouden. 
het programma zal bestaan uit bezoeken aan pemex vestigingen 
in Villahermosa en Ciudad del Carmen (pemex deep water 
team). Verder zijn bezoeken aan andere oliemaatschappijen, 
epC contractors, individuele matchmaking en netwerkbijeen-
komsten gepland.de nederlandse ambassade in Mexico zal iro 
ondersteunen bij het maken van het programma. 

Mexico is de zesde grootste olieproducent in de wereld. door  
afnemende productie is er een groot investeringsprogramma 
opgezet waarin pemex door recente wetswijzigingen veel meer 
beslissingsbevoegdheid heeft gekregen. Bovendien is door 
deze wetswijziging de weg geopend voor meer particuliere 
en buitenlandse investeringen in de door de Mexicaanse staat 
gecontroleerde olie- en gasindustrie. Met name de Mexicaanse 
'deep offshore' olie- en gasexploratie ambities biedt goede 
mogelijkheden voor nederlandse toeleveranciers.
dat er goede mogelijkheden voor toeleveranciers aan de olie- 
en gasindustrie in Mexico zijn moge blijken uit het feit dat naast 
een nederlandse missie Mexico de komende maanden bezocht 
zal worden door olie- en gasmissies uit België, schotland, 
denemarken en noorwegen.
Voor nadere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen 
met ruud liem, liem@iro.nl.

IrO Arctic offshore 
missie noorwegen 
28 september-1 oktober 2009

geschat wordt dat 25% van ‘s werelds nog niet ontdekte olie- 
en gasreserves zich in het arctische gebied bevindt. de verwach-
ting is dat uit oogpunt van de energievoorzieningszekerheid 
de ontwikkeling van arctisch olie en gas in een snel tempo zal 
toenemen. echter, het arctische gebied is een van de moeilijkste 
gebieden in de wereld voor olie- en gasexploratie en productie. 
dit komt  doordat het afgelegen is, door de extreme kou, 

gevaarlijk zeeijs, het fragiele milieu en de weerstand van volkeren 
die in het gebied wonen die zich bedreigd voelen in hun noma-
dische levensstijl. Met name in rusland, het land dat de langste 
grenzen heeft met het arctische gebied, vinden  belangrijke 
arctische olie- en gasontwikkelingen plaats zoals sakhalin, 
stockman en Yamal.in deze russische arctische olie- en 
gasontwikkelingen neemt de offshore een belangrijke plaats in.

naar aanleiding van een bezoek van een noorse olie- en gasmissie 
aan nederland (6-8 mei 2008) en de iro/hMe offshore/maritieme 
missie naar rusland (22-28 juni 2008) is iro tot de conclusie 
gekomen dat de noorse olie- en gasindustrie grote ambities heeft 
om een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van arctische 
offshore olie- en gas in rusland (o.a. stockman project). immers 
noorwegen ligt niet alleen dicht bij rusland doch het land zelf heeft 
ook een goed ontwikkelde arctische offshore olie- en gasindustrie.
op 14 mei 2008 heeft iro een seminar georganiseerd over 
arctische olie- en gastechnologie.Uit het seminar kwam niet alleen 
naar voren dat de nederlandse toeleveringsindustrie veel belang-
stelling heeft voor het arctische gebied, maar ook dat veel bedrijven 
reeds technologie ontwikkeld hebben voor toelevering aan de 
offshore arctische olie- en gasindustrie. immers arctische offshore 
operaties stellen zeer hoge eisen aan de hiervoor benodigde 
technologie  (zoals vaartuigen) en vragen om nieuwe, innovatieve 
ontwikkelingen.

Bovenstaande is voor iro aanleiding om een olie- en gasmissie naar 
noorwegen te organiseren van 28 september-1 oktober 2009. 
organisatie vindt plaats in samenwerking met de nederlandse 
ambassade noorwegen die goede contacten heeft in de noorse 
olie- en gasindustrie. het programma omvat een bezoek aan de 
steden stavanger en tromsø en zal bestaan uit bezoeken aan olie-
maatschappijen & epC contractors, matchmaking programma’s en 
netwerkbijeenkomsten.  

Voor meer informatie over deze missie kunt u contact opnemen 
met ruud liem, liem@iro.nl.

IrO NIEUWs

IrO KALEnDEr 2009

t/m 28 maart ’09     tentoonstelling olie, gas en baggeren 

 sliedreCht

24 maart ledenbijeenkomst 

 haaKsBergen

31 mrt – 2 april on & oFFshore 

 gorinCheM

8 april maritime & oFFshore career event

 rotterdaM

8-9 april cursus ‘oil and gas Well sourced’

 rotterdaM

18 april Family day 

 aMsterdaM

21 april ledenbijeenkomst  

 nieUW-leKKerland

13-14 mei cursus ‘olie en gas vanaF de bron’

 rotterdaM

10-11 juni cursus ‘oil and gas Well sourced’

 rotterdaM
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BEUrSGEnOTEErDIrO sponsort Helinium Beta 
Techniekschool Hellevoetsluis

in het kader van het Vlettenproject 2009 krijgt een aantal 
VMBo-scholen een bouwpakket van een heuse lelievlet om 
zo voor het vak lastechniek ervaring op te doen. iro is sponsor 
van het helinium te hellevoetsluis. op dinsdag 3 en woensdag 
4 februari jl. heeft iro touringcars geregeld zodat ruim 100 
scholieren van deze school, een bezoek konden brengen aan 
het Baggermuseum te sliedrecht. hier is tot 28 maart 2009 
de tentoonstelling ‘olie, gas… en Baggeren’ te zien.
deze tentoonstelling trekt momenteel erg veel (jeugdige)  
bezoekers die in techniek zijn geïnteresseerd. dit komt mede 
omdat iro alle scholen in de regio, maar ook werknemers van 
bedrijven die iro lid zijn, in de gelegenheid stelt gratis deze  
tentoonstelling te bezoeken.

de leerlingen van het helinium waren enthousiaste bezoekers 
die de rondleiders met moeilijke vragen bestookten. laten we 
hopen dat vele van deze jongens én meisjes later een goede 
baan vinden in de olie-, gas of…….baggerindustrie!
de scholieren van het helinium houden zelf een website bij, 
waarin geïnteresseerden de stand van zaken kunnen volgen, 
www.heliniumtechniek.tk. 

Gulf Forecast Meeting 

ook de jaarlijkse gulf forecast Meeting op dinsdag 3 februari in 
rotterdam werd druk bezocht. ruim 210 deelnemers woonden 
de presentaties bij van gulf publishing Company, waarbij rusty 
Meador, Crispian McCredie en Mark peters hun voorspellingen 
gaven op de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie in 2009. 
tijdens de meeting presenteerde peter spaans van ernst & 
Young de uitkomsten van een onderzoek onder toeleveranciers 
in de olie- en gassector naar de huidige marktontwikkelingen, 
marktcondities en toekomstverwachtingen in de olie- en gassector. 
Uit dit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de 
toeleveranciers in de olie- en gassector verwacht dat hun positie 
de komende vijf jaar nagenoeg onveranderd goed zal blijven, 
ondanks de huidige negatieve economische ontwikkelingen. 
sommigen verwachten zelfs op termijn weer een verdere 
stijgende lijn. Voorwaarde is wel het voortzetten van de 
ontwikkeling van grote investeringsprojecten. gebeurt dit niet, 
of in mindere mate, dan zal groei navenant later optreden. 
Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact 
opnemen met peter spaans (peter.spaans@nl.ey.com) of 
jeff sluijter (jeff.sluijter@nl.ey.com).

IrO nieuwjaarsreceptie  
groot succes!
 
op dinsdag 13 januari jl. heeft de jaarlijkse iro nieuwjaarsreceptie 
plaatsgevonden in de glazen Zaal in den haag. ook dit jaar 
werd de receptie met ruim 200 gasten druk bezocht. iro 
voorzitter gert-jan Kramer proostte op het nieuwe jaar. 
naast iro leden was ook een aantal speciale gasten aanwezig, 
waaronder vertegenwoordigers van oliemaatschappijen,  
ambassadeurs van prominente olielanden.



Cursusdata 
‘Olie en gas 
vanaf de bron’

onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze 
niet-technische cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, 
hoe zij worden gevonden en gewonnen en hoe de sector 
in elkaar zit. tevens wordt de nodige aandacht besteed aan 
veel gebruikte terminologie. 

er zijn nog plaatsen beschikbaar op de volgende data:
• Woensdag en donderdag 8+9 april (ENG)
• Woensdag en donderdag 13+14 mei (NL)
• Woensdag en donderdag 10+11 juni (ENG) 
 
Kosten voor deelname bedragen €495 p.p. voor iro/hMe l
eden en €795 p.p. voor niet-leden. 

Voor meer informatie of een aanmeldformulier 
kunt u contact opnemen met Marloes Kraaijeveld, 
kraaijeveld@iro.nl of telefoonnummer 079-3411981.

VOOrLOPIG ExPOrTPrOGrAMMA 2009

31 mrt – 2 april on & oFFshore 

 gorinCheM

20-24 april handelsmissie iran

 teheran, iran

4-7 mei  oFFshore technology conFerence

 hoUston, Usa

10-13 mei  handelsmissie mexico

 CiUdad del CarMen/VillaherMosa, MexiCo

25-28 mei gastech 2009 

 aBU dhaBi, Vae

10-12 juni oil & gas asia

 KUala lUMpUr, Maleisië

16-19 juni brasil oFFshore 

 MaCaé, BraZilië

8-11 september oFFshore europe

 aBerdeen, sChotland

28 sept-1 oktober arctic oFFshore missie noorWegen

 staVanger, troMsø

IrO NIEUWsIrO NIEUWs
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BEUrSMAILInGS PEr E-MAIL 
Vanaf nu zullen alle beursmailings per e-mail worden verzonden. 
als u niet zeker weet of u in het beursbestand van iro bent 
opgenomen, stuurt u dan een e-mail met uw gegevens naar 
info@iro.nl, dan zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden 
toegevoegd.
informatie en inschrijfformulieren van beurzen kunt u ook 
vinden op ww.iro.nl onder het kopje exhibitions & Missions.

OFFSHOrE TECHnOLOGy COnFErEnCE 
alle ruimte voor otC 2009 is uitverkocht.

GASTECH 
iro zal in opdracht van de eVd een holland paviljoen van 120 
m2 realiseren op de beurs gastech die van 25 tot 28 mei 2009 
in abu dhabi zal plaatsvinden. de inschrijving is inmiddels  
begonnen. Meer informatie kunt u vinden op www.evd.nl/
cpa/gastech2009.

OIL & GAS ASIA
iro zal in opdracht van de eVd een holland paviljoen van 
117m2 realiseren op de beurs oga die van 10-12 juni in 
Kuala lumpur zal plaatsvinden. ook wordt er een matchmaking 
en netwerkreceptie georganiseerd. er zijn nog slechts enkele 
plekken beschikbaar. Meer informatie kunt u vinden op 
www.evd.nl/cpa/maleisieoga2009.

BrASIL OFFSHOrE 
iro zal op de deze sterk groeiende beurs, welke plaatsvindt 
van 16-19 juni 2009 in Macaé, een holland paviljoen 
organiseren. Meer informatie over deze beurs is de vinden 
op www.brasiloffshore.com/eng. de inschrijving is inmiddels 
begonnen.

OFFSHOrE EUrOPE 
alle ruimte voor offshore europe 2009 is uitverkocht.

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.

Bij vragen tijdens beurzen kunt u ook contact opnemen via 
telefoonnummer 06-45709802.

adres : engelandlaan 330

  2711 dZ Zoetermeer

postadres : postbus 7261

  2701 ag Zoetermeer

telefoon : 079 34 11 981  

fax : 079 34 19 764

e-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl

deze pagina’s bevatten nieuws van iro, Branchevereniging voor de 

nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie en haar leden.
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BUYErs GUIDE

TES TAP PAr A TUUr TES TAP PAr A TUUr

GLOBAL PRESSURE SOLUTIONS

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 (VTF)

• On & Offshore Pressure Systems

• Service & Rental Units

MAXIMATOR® Benelux BV
Industrieweg 64 

2712 LB Zoetermeer

Tel.: +31 (0)79 361 11 40 

Fax: +31 (0)79 361 65 55

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: info@resato.com
www.resato.com

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

BUYErs GUIDE
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Ervaren, pragmatische P&O / HR Adviseur beschikbaar

Paul Meester, tel. 06-54615193. E: p.meester@paulmeester.nl. www.paulmeester.nl

Beschikbaar voor P&O / HR projecten voor maritiem / offshore / oil & gas gerelateerde organisaties.
 

Ik ben o.a. in het bezit van geldig Nogepa 05A en VCA Vol certificaat.
 

Ik heb ervaring met het opzetten en uitvoeren van belonings- en beoordelingsystematieken, opstellen van  
functieprofielen, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbegeleiding, competentiemanagement, opleidingstrajecten, etc.

Ik ben desgewenst in het bezit van eigen kantoorruimte. Referenties en/of Curriculum Vitae op aanvraag beschikbaar.
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EBN speelt een actieve rol in het ontdekken, produceren en verhandelen van olie en gas in Nederland 

en is dé partner voor bedrijven met E&P ambities. Een groeiende, ambitieuze organisatie die mensen 

de ruimte biedt zichzelf te ontplooien en over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken. 

Momenteel is er ruimte voor een ervaren Facility Ingenieur m/v. Iemand die de brug slaat tussen 

techniek en economie, die EBN extern vertegenwoordigt en die het brede overzicht dat de functie 

biedt ten volle benut. Daar staan onder meer een marktconform salaris plus bonusregeling, 42 vrije 

dagen en de mogelijkheid tot fl exibel werken tegenover.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op www.ebn.nl of bel onze Technical Manager, 

Berend Scheffers, op (030) 23 39 020. Direct solliciteren? Mail je CV en motivatie naar hr@ebn.nl.

Als Facility Ingenieur m/v 
kun je bij ons alle kanten op
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