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On- & Offshore is hét platform voor de olie-, gas-, 
(petro)chemische en baggerindustrie.

Exposanten

Bent u toeleverancier, producent, constructeur, importeur of groothandelaar met 
betrekking tot het opsporen, produceren, transporteren en ondersteunen van olie, 
gas en/of de (petro)chemische industrie, dan is dit uw kans om uw potentiële 
en/of bestaande relaties te ontmoeten.

Bezoekers

Bedrijven die betrokken zijn bij de olie- en gasindustrie, (petro) chemische 
industrie en baggerindustrie, kader- en leidinggevende functionarissen bij olie- 
en gasmaatschappijen, raffinaderijen, engineers, inkopers, contractanten en 
andere geïnteresseerden in deze branches.
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13:00 - 21:00 uur

BEZOEKADRES
EVENEMENTENHAL GORINCHEM
Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem
I www.evenementenhalgorinchem.nl

CORRESPONDENTIE
EVENEMENTENHAL HARDENBERG
Energieweg 2, 7772 TV Hardenberg
T +31 (0)523 289898 
E info@evenementenhalhardenberg.nl

Bij deze vakbeurs wordt de unieke
Full-Service-Formule 

gehanteerd.
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MANAGING DIRECTOR RUUD ZOON ZET PROFEssIONALIsERING DAADKRAChTIG DOOR

OPERATOR

Operators zoeken steeds meer de publiciteit. Was het voorheen niet eenvoudig om überhaupt een afspraak 

te maken; tegenwoordig wordt Offshore Visie op initiatief van de operators uitgenodigd voor een gesprek. 

Was het eind vorig jaar EBN, aanvang 2010 trok Ruud Zoon, de nieuwe managing director van Cirrus Energy 

Nederland aan de bel. In zijn ogen behoort Cirrus momenteel tot één van de belangrijkere spelers in 

Nederland als het gaat om gaswinning. Terecht, want van andere operators is niet bekend dat ook zij dit jaar 

misschien wel vier putten gaan boren op het NCP. Mede in dat opzicht acht Zoon het van belang dat ook het 

grote publiek in ons land Cirrus beter leert kennen. “Wij willen graag dat mensen ons serieus nemen. Dat we 

een betrouwbare partner zijn. Inmiddels hebben we bewezen dat we complete projecten aankunnen. Onze 

visie is gericht op de toekomst. Lange termijn. Momenteel onderzoeken wij bijvoorbeeld de mogelijkheid tot 

het boren van een put op de Maasvlakte. Als operator krijg je dan automatisch met allerlei partijen te maken. 

Realisatie van die plannen vereisen een brede maatschappelijke draagkracht. Dus moet een bedrijf zich extra 

profileren. De gemeenschap wil weten wie Cirrus is en waar het bedrijf voor staat.”
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‘Cirrus bestaat niet  
meer bij de gratie van  
de grote jongens’



Company wel heel scherp op Nederland 
gericht. En bijvoorbeeld niet op het 
Engelse plat. Op zich opvallend want 
CEO Dave Taylor is van huis uit een 
Engelsman. Waarom specifiek 
Nederland? 
Is de Nederlandse markt simpelweg 
aantrekkelijker aangezien op de Engelse 
markt de concurrentie heviger is?
“het klopt dat Dave in Engeland is 
geboren, maar Dave kent Nederland heel 
goed omdat hij hier jaren heeft gewerkt. 
De visie van Cirrus is altijd geweest om 
de wat kleinere velden in Nederland 
te ontwikkelen die door de grote 
oliemaatschappijen achtergelaten 
worden. Wij zien daar een echte niche. 
Kleine velden, lage overhead, goedkoop, 
snelle ontwikkeling. De reden dat Dave 
Cirrus in Canada heeft opgezet heeft 
puur te maken met het gegeven dat het 
in Canada relatief makkelijk is om geld 
bij investeerders op te halen. het vergaren 
van extern kapitaal doet Cirrus door aan-
delen uit te zetten. Wij staan genoteerd 
op de Toronto stock Exchange."

"Met het geld dat Cirrus heeft aange-
trokken, is Cirrus in juni 2005 gestart in 
Nederland. Wij vinden dat er offshore 
genoeg gas te vinden is en dat er 
voldoende kleinere en marginale velden 
zijn die rendabel ontwikkeld kunnen 
worden. De commerciële risico’s zijn  
relatief beperkt door het kleine velden 
beleid en bovendien heeft Nederland 
een stabiel politiek en fiscaal klimaat.  
De andere reden is dat wij hier  
offshore over een sterke infrastructuur 
beschikken. Velden zijn relatief  
goedkoop te ontwikkelen en in productie 
te nemen. En er is sprake van een 
gegarandeerde markt. Bekend is dat 
Gasterra de verplichting heeft om gas uit 
de kleine velden af te nemen. Bovendien 
kwam er een markt om licenties over te 
nemen van de wat grotere maatschappijen. 
In dit opzicht heeft Cirrus in aanvang een 
aantal goede deals afgesloten. Onder 
meer met Marathon en Wintershall 
aangaande blokken A15, M7 en M1a. 
Daarmee zijn we feitelijk aan de gang 
gegaan. Vervolgens is in 2005 en 2006 
ook nog een drietal exploratievergunningen 

het gesprek met de 49-jarige Ruud Zoon 
vindt plaats op het Cirrus kantoor te Den 
haag. De in 1984 als mijnbouwkundig 
ingenieur afgestudeerde Zoon begon 
zijn loopbaan bij Mobil Producing 
Netherlands. Tien jaar lang vervulde 
hij voor deze oliemaatschappij allerlei 
functies binnen engineering, offshore, 
planning, construction, projects en 
finance. Toen in 1994 Mobil verkocht 
werd aan Clyde, begon Ruud Zoon een 
leven als expat. Van 1994 tot 1998 
werkte hij voor Mobil in Aberdeen als 
asset manager voor het Beryl-veld met 
als tussentijds uitstapje een klein jaar 
hoofdkantoor in Virginia, UsA. In 1998 
kwam hij weer even naar Nederland. 
stapte binnen bij Bluewater in 
hoofddorp, waar hij tot 2004 actief 
is geweest als vice president floating 
production. Zoon: “het was heel 
interessant werk, maar toch bleek mijn 
hart veel meer te liggen bij een operator 
dan bij een contractor. Toen ik dan ook 
gevraagd werd om bij de Canadese 
oliemaatschappij husky Energy te komen 
werken, hoefde ik niet lang na te denken. 
Zij hadden een general manager nodig 
aan de oostkust van Canada.” 
Binnen een half jaar na aanvang volgde 
reeds zijn benoeming tot vice president 
van husky. Na vier jaar lang met heel veel 
plezier in Canada te hebben gewerkt, 
keerde Zoon eind 2008 terug naar 
Nederland. Vanaf maart 2009 is hij 
managing director van Cirrus Energy 
Nederland. 

Heeft hij zijn voorganger Rudy Weerheim 
nog persoonlijk gekend?
“Nee, ik heb Rudy persoonlijk nooit 
gesproken hier bij Cirrus. Ik ken hem 
alleen uit zijn Pennzoil periode. Zijn 
vertrek is voor velen toch wel als een 
verrassing gekomen, heb ik begrepen. 
Rudy is begin februari weggegaan. 
Onze CEO David Taylor heeft toen 
Colin Reid bereid gevonden als interim 
manager op te treden totdat ik in maart 
officieel werd aangesteld.”

Als ik naar het historisch overzicht kijk 
op de website, is het vizier van de van 
origine Canadese Cirrus Energy 

aangevraagd voor de blokken Q14, Q11 
en Q10. Ja, je zou kunnen zeggen dat 
Cirrus Nederland eigenlijk Cirrus 
Corporate is. Alle activiteiten vinden 
daadwerkelijk plaats in Nederland. Dat 
wil overigens niet zeggen dat wij in de 
toekomst niet naar andere landen gaan 
kijken. In juni 2009 hebben we al wel 
een acquisitie gedaan in Engeland door 
overname van de aandelen van 
Wilderness Energy UK. Dit van origine 
ook Canadese bedrijf heeft samen met 
silverstone CNs een exploratie en acht 
exploitatielicenties. We hebben ook nog 
steeds een producing asset in Trinidad. 
heel klein. Maar we kijken wel degelijk 
naar andere opportunities. Met name in 
de UK.” 

Nog even een vraag over het  
management. Op 13 november vorig 
jaar heeft de Nederlander Willem 
Korndorffer de Board of Directors van 
Cirrus verlaten. Een vrij plotselinge move, 
zou ik zo zeggen. In het persbericht 
stond dat hij graag andere uitdagingen 
in het leven wenst aan te gaan. Kunt u 
daar wat meer over zeggen. Het leek mij 
toch juist dat de heer Korndorffer en u 
een heel krachtig team vormden.
“U noemt het plotseling, maar dat is 
zeker niet het geval. het is bekend dat 
Wim ook een eigen energiemaatschappij 
heeft, genaamd Energy 06. Als Cirrus 
hebben wij ons recent afgevraagd of 
Energy 06 wellicht niet beter bij Cirrus 
past. Wij zien er in principe wel voordelen 
in om deze maatschappij over te nemen. 
Terecht vond Wim zijn dubbele positie in 
deze onaangenaam. Toen heeft hij zelf 
gezegd: ik zit en in de Board bij Cirrus  
en ik ben eigenaar van Energy 06." 
 
"Dat maakt het onderhandelen over een 
eventuele verkoop erg lastig. Wim heeft 
daarom besloten uit te treden. Zowel uit 
de Board van Cirrus Corporation als uit 
de Board van de BV hier in Nederland. 
het is dus zijn eigen keuze geweest. 
En ik wil bij deze heel duidelijk stellen 
dat we nog altijd een heel goede relatie 
hebben en nog heel veel samenwerken. 
het team waarover u sprak, functioneert 
nog altijd.”

OPERATOR
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"Ik geloof niet in experts die 
stellen dat het in 2030 of 2040 
is afgelopen op het NCP."



Er is een groep sceptici in ons land dat 
zegt dat de olie- en gasindustrie geen 
levensvatbaarheid meer heeft na 2030. 
Baart u dat geen zorgen? Moet u ook 
niet naar grotere voorkomens kijken ten-
einde ervoor te zorgen dat Cirrus een
 langere levensduur is beschoren? 
Die verplichting heeft u toch naar uw 
aandeelhouders toe, neem ik aan. 
“Ik geloof niet in experts die stellen dat 
het in 2030 of 2040 is afgelopen op het 
NCP. heeft te maken met prijs, strategie 
en kennis van zaken. Twee of drie 
decennia geleden werd door de Club van 
Rome al eens gesteld dat we nog maar 
voor een periode van twintig jaar 
grondstoffen zouden hebben en dan 
was het afgelopen. Kijk waar we nu zijn. 
Opeens maakte de olieprijs een enorme 
opwaartse beweging van 14 dollar per 
vat naar 80 dollar per vat. Met als 
positief gevolg dat ook de gasprijs 
omhoog is gegaan en dus de 
ontwikkeling van allerlei kleinere velden 
weer financieel aantrekkelijk wordt. 
Daarbij heb ik ook de overtuiging dat 
diezelfde sceptici het aspect van nieuwe 
vondsten sterk onderschatten. Als 
voorbeeld: Mobil heeft begin jaren 70 in 
de UK het offshore veld Beryl opgestart. 
De productie zou rond 2000 ten einde 
komen, was toen de voorspelling. 
De Beryl infrastructuur produceert nu 
in 2010 nog altijd significante hoeveel-
heden olie en gas. Dit bewijst eens 
te meer dat door bijvoorbeeld lange 
horizontale putten te boren, subsea 
developments en toepassing van speciale 
stimulatietechnieken, de productie 
van een aantal velden aanzienlijk kan 
worden bevorderd. Mensen moeten de 
invloed hiervan niet onderschatten en 

roepen dat het binnen korte termijn 
afgelopen is. Dat is een vorm van 
zwartkijkerij die mij niet aan staat.”

“Wat het tweede gedeelte van uw vraag 
betreft: jazeker. Ook wij volgen alle 
onderzoeken op het gebied van oncon-
ventioneel gas nauwlettend. Tight gas, 
schaliegas. Wij beraden ons ook over de 
winning ervan, maar dat doen we wel 
stap voor stap. Cirrus is een kleine club. 
Met een beperkte financieringscapaciteit. 
We moeten heel voorzichtig bewegen. 
Zeker ten tijde van een kredietcrisis is het 
lastig om aan vreemd kapitaal te komen. 
Maar we spannen ons wel continu in om 
onze offshore activiteiten uit te kunnen 
breiden. In dit kader is 2009 voor ons 
een heel belangrijk jaar geweest omdat 
we en M7 en L8 in productie hebben 
genomen. We hebben Cirrus op de kaart 
gezet als producent. En er is nu cashflow. 
Voorheen was er nog twijfel in de markt 
of we het wel zouden gaan redden. 
Nu merk je overduidelijk dat de 
kapitaalmarkt ons is gaan waarderen. 
We hebben bewezen dat we velden in 
productie kunnen nemen.”

Cirrus is in 2005 in Nederland neerge-
streken. Sinds die tijd zijn er offshore 
heel wat deelnames verworven en is 
een aantal exploratie-activiteiten gestart. 
Wat is nu de kracht van Cirrus na al 
die jaren van investeren? 
“Onze kracht is dat we bewezen hebben 
om kleine velden efficiënt in productie te 
nemen tegen lage kosten. M7 is daarvan 
een goed voorbeeld met de installatie 
van het monopod platform. Ook heeft 
Cirrus in deze een contract afgesloten 
met de NAM om het gas via de 
Nogat pijpleiding naar Den helder te 
transporteren. En er zijn bij de grote 
maatschappijen natuurlijk altijd assets 
die niet de juiste aandacht krijgen of 
waar het geld niet voor beschikbaar is 
om ze te ontwikkelen. Wat ik daarmee 
bedoel is dat sommige oliemaatschappijen 
wel de beschikking hebben over een 
stevig budget, maar dat wil niet zeggen 
dat ze dat budget klakkeloos voor elke 
ontwikkeling aanwenden. Er worden wel 
degelijk keuzes gemaakt. De ontwikkeling 
van een klein veld kan daarom 
budgettair buiten de boot vallen. 
Een gunstig alternatief in deze is om 
tegen Cirrus te zeggen: bij ons is de 
ontwikkeling van dit gasveld geen 
haalbare kaart, maar met een royaltydeal 
mogen jullie het gaan ontwikkelen. 
Dat wil zeggen: genereert Cirrus 
inkomsten uit het veld, dan krijgen zij 
een royalty. Zo is het gegaan met M7, 
M1 en L8. Maar daarnaast vragen we 
als Cirrus ook zelf exploratielicenties aan. 

En krijgen we die ook. Cirrus bestaat niet 
meer bij de gratie van de grote jongens 
alleen. We boren ook zelf. We zijn ons 
aan het professionaliseren. We zijn nu 
zelf aan het kijken om nieuwe velden 
in ontwikkeling te nemen.”

Dat impliceert ook uitbreiding van uw 
staf hier op kantoor. Heeft die zoektocht 
naar extra publiciteit ook te maken met 
het aantrekken van nieuw personeel? 
Tenslotte heeft de olie- en gasindustrie in 
het verleden verzuimd zich minder sterk 
en duurzaam te profileren. 
“Jazeker, dat is een belangrijke 
bijkomstigheid. Er werken hier nu 
25 mensen, maar we hebben mogelijk 
in de toekomst weer vacatures. In het 
kader van het opzetten van die 
professionele organisatie waarover ik 
net sprak, is het van groot belang dat 
iemand weet wie Cirrus is. Als iemand 
gevraagd wordt hier te komen werken, 
is het voor de beeldvorming van belang 
dat Cirrus een goede reputatie heeft. 
Cirrus is geen eendagsvlieg; wij zijn een 
club met een lange termijn visie.”

Wat is exact de strategie van Cirrus? 
Waar wil het bedrijf heen met het oog 
op de toekomst?
“We willen ons meer en meer 
professionaliseren en doorgroeien. 
Meer productie. Meer ontwikkeling. 
In dit kader hebben we recent een goede 
start gemaakt. Onze strategie is om ieder 
jaar onze productie met 25% te 
verhogen voor de komende 5 jaar."

"Zo presenteren we ons momenteel ook 
aan de markt. Financieel zijn we ook 
redelijk krachtig. Daarin onderscheiden 
we ons van andere kleine maatschappijen, 
zowel in Nederland als in Engeland. 
Veelal hebben die wel assets, maar niet 
de financieringscapaciteit om exploratie 
te plegen. Wij maken momenteel een 
sterke groei door en zien nog steeds 
mogelijkheden om verder uit te breiden. 
Zeker in Nederland.”

Cirrus voert dus geen korte termijn 
politiek, maar heeft haar blik duidelijk 
op de toekomst gericht. Ziet u binnen de 
conventionele olie en gasvelden op het 
NCP dan nog afdoende kansen? 
Die voorraden zijn toch eindig?
“Cirrus ziet daar nog voldoende moge-
lijkheden. Als je kijkt hoeveel velden er 
ontdekt zijn, maar nog niet ontwikkeld 
zijn. We spreken hier over een totaal 
van 70 tot 80 velden. Naar onze mening 
is een aantal daarvan zeker nog te 
ontwikkelen. Wat dat aangaat liggen er 
nog voldoende kansen en uitdagingen. 
Maar het moet goedkoper, efficiënter, 
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aan productie. Cirrus moet dus wel 
produceren om gebruik te kunnen 
maken van die kredietfaciliteit. Geld dat 
we nodig hebben om andere activiteiten 
te kunnen financieren. M7 is een enkele 
put. Op het L8 project zijn we nu een 
tweede put aan het boren. En ook die 
hopen we eerdaags in productie te kun-
nen nemen. De eerste produceert reeds 
en een derde put staat in de planning. 
We spreken hier over een vrij groot veld 
en wij zien hier dan ook meer kansen. L8 
is echt een core asset voor ons. Groot en 
er zijn veel putten mee gemoeid. Feitelijk 
is L8 het grootste project in de historie 
van Cirrus. het is ook een heel mooi 
project voor een kleine maatschappij. 
Faciliteiten zoals pijpleiding en platform 
waren er al. samen met onze joint 
venture partners hebben we een deal 
met Chevron kunnen afsluiten door 
hun platform en het L11b veld over te 
nemen. Vanaf dit platform hadden we al 
de eerste gedevieerde boring uitgevoerd 
die succesvol was. Op 1 augustus namen 
we het platform over en in oktober zijn 
we begonnen met de productie. In L8 
hebben we aandeel van 25% en in M7 
42%. M7 is een kleiner veld maar we 
hebben wel een groter aandeel.”

Hoe staat het met de Q-blokken?
“In Q14 hebben we vorig jaar een 
exploratieboring gedaan. Was helaas 
niet succesvol. Maar we hebben nog 
Q16, Q10 en Q13. Planning is om 
daar dit jaar te gaan boren.”

Als zo’n boring geen succes oplevert, 
doet dat heel veel pijn?
“Ach, je moet bij dit soort tegenslagen 
reëel zijn. hier win je wat en daar verlies 
je wat. het is niet anders. Cirrus heeft 
de afgelopen jaren een aantal blokken 
verkregen waarbij wij andere partijen in 
de gelegenheid hebben gesteld om zich 
in te kopen. Part of the deal is dat zij dan 
ook een groot gedeelte van de kosten 
voor de eerste exploratieput voor hun 
rekening moeten nemen. hebben we 
speciale formule voor opgezet. Ons 
aandeel wordt daardoor een stuk kleiner, 
maar op die manier hebben we vorig jaar 
wel een aantal exploratieputten kunnen 
boren. De één succesvol, de ander niet. 
L8 wel, Q14 niet.”

sneller en er moet gebruik gemaakt 
kunnen worden van bestaande infra-
structuur. Daarnaast is er nog voldoende 
exploratiepotentieel. Er zijn blokken op 
het NCP die al een aantal rondes hebben 
doorgemaakt, waarbij geologen met 
een nieuwe kijk op die blokken komen. 
Met de inzet van verbeterde seismische 
technieken worden voorraden 
aangetoond, die eerder niet gezien zijn. 
Nieuwe prospects, die ook nog eens 
op rendabele wijze winbaar gemaakt 
kunnen worden. Als producent krijgen 
we nu 20 eurocent per kubieke meter. 
Ook zie je dat de overheid een aantal 
gunstige fiscale maatregelen heeft 
genomen. Een recent voorbeeld is de 
belastingmaatregel van de vervroegde 
afschrijving. En per 1 januari 2010 is 
de nieuwe gaswet in werking gegaan 
waarbij er weer fiscale stimulansen 
gegeven worden aan oliemaatschappijen. 
Dat maakt het voor ons ook weer extra 
aantrekkelijk om bepaalde velden te 
gaan ontwikkelen. Verder wordt via 
Nogepa overleg gevoerd met de 
overheid over een convenant, waarbij 
ongebruikte delen van offshore 
winningsvergunningen ter beschikking 
kunnen komen van kleine operators die 
wel met deze delen aan de slag willen. 
Dus wij zien voor de toekomst voorals-
nog voldoende mogelijkheden op het 
NCP om door te groeien. het wordt 
natuurlijk een ander verhaal als morgen 
opeens de prijs per vat olie enorm daalt. 
Ja, dan wordt het ook voor ons niet 
aantrekkelijk bepaalde velden in 
ontwikkeling te nemen. Maar daar ziet 
het gelukkig niet naar uit.”

Wat is status van projecten die Cirrus 
op dit moment onderhanden heeft?
Rudy Weerheim stelde in een interview 
dat wij in januari 2007 met hem hadden 
dat juist dat jaar heel belangrijk zou 
worden voor Cirrus. U had het net 
over 2009.
“In principe is elk jaar voor ons belangrijk. 
Maar vorig jaar is wel een keerpunt voor 
Cirrus geweest. In september hebben we 
het M7-veld in productie genomen en in 
oktober het L8 voorkomen. Dat is voor 
ons heel belangrijk geweest. sinds 2009 
hebben we een kredietfaciliteit bij de 
Royal Bank of scotland en die is gekoppeld 

Hoe belangrijk is de opstelling van 
de Nederlandse overheid richting 
operators als Cirrus? En wat is 
de rol van EBN daarin?
“Wij hebben als Cirrus in de loop der  
jaren goede contacten opgebouwd  
met de Nederlandse overheid. Met alle 
betrokken partijen. En met name over  
de rol van EBN zijn we tevreden. Om 
twee redenen: ten eerste brengen ze 
technische expertise in. Ze zitten in alle 
blokken op het NCP. In onze optiek is 
EBN een kritische en goede partner om 
technische zaken mee te bespreken. 
Daarbij komt dat EBN een faciliterende 
rol speelt bij commerciële zaken.  
De tweede reden is dat EBN financieel 
krachtig is. Ik heb in mijn loopbaan in 
verschillende landen gewerkt, binnen 
verschillende jurisdicties. Maar de rol  
van EBN is echt uitzonderlijk in de  
wereld. Cirrus is er dan ook een  
voorstander van dat die rol in stand 
wordt gehouden.”

Innovatie is heel belangrijk bij het 
winnen van ‘nieuw’gas. Nieuwe  
technologieën zijn noodzakelijk om 
voorkomens te vinden en te winnen. 
Zoekt Cirrus ook contacten met 
toeleveranciers om te komen met 
nieuwe technologieën. Spoort u ze aan?
“Cirrus is nu nog te klein om een actief 
R&D budget te hebben. Wat we wel 
willen, is dat we effectief kunnen zoeken 
en als we dan wat vinden die velden ook 
kunnen ontwikkelen. Wat we nu 
offshore hebben staan op M7 dat is een 
platform zonder helidek. het heeft geen 
gasmotor om elektriciteit te genereren. 
Dat doen we met windmolens en zonne-
panelen. Dat is op zich redelijk innovatief. 
Maar we blijven in dat opzicht natuurlijk 
wel afhankelijk van onze toeleveranciers. 
We volgen hun verrichtingen nauwlet-
tend. Op een aantal deelgebieden kijken 
we wel terdege hoe we efficiënter en 
sneller kunnen werken. Ik denk 
daarbij aan seismische interpretatie, 
seismiek processing. We zoeken heel 
intensief naar nieuwe technieken 
waarmee we kleine velden beter kunnen 
imagen. Beter kunnen identificeren. 
Dit is echter vrij projectspecifiek. 
Maar we blijven afhankelijk van wat 
partijen ons kunnen bieden. Als we iets 
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"In Q14 hebben we vorig jaar 
een exploratieboring gedaan. 
helaas was deze niet succesvol."



kunnen stimuleren, zullen we dat zeker 
doen. het gaat tenslotte om onze eigen 
toekomst. Maar Cirrus is geen shell. Ons 
budget is beperkt. Dat moet men zich 
wel realiseren. Voor ons is het belangrijk 
dat we die kleine velden kunnen blijven 
ontwikkelen tegen lage kosten. ”

Mag ik in deze EBN dan beschouwen 
als woordvoerder voor de kleine 
operators actief op het NCP. Zij probeert 
toeleveringsindustrie wel degelijk te 
stimuleren om innovatie te plegen.
“EBN heeft natuurlijk veel meer financiële 
armslag. Zij participeert in nieuwe 
ontwikkelingen. Zoals reeds eerder 
gesteld weten wij bij Cirrus natuurlijk 
heel goed wat de technische issues zijn, 
die nu spelen. Ook wij geloven dat tight 
gas straks op de Noordzee een grotere 
rol gaat spelen. hierbij zul je veel meer 
horizontaal moeten gaan boren en 
werken met hydraulic fracture stimulation."

"Wat Wintershall nu gedaan heeft en 
waar wij momenteel serieus naar kijken. 
Vroeger had je hier op de Noordzee well 
stimulation vessels zoals de Big Orange 
en de star Pegasus. Deze schepen zijn 
echter naar andere delen van de wereld 
gegaan. Wintershall en ook Venture 
hebben recent een supplyboot gehuurd 
en daarop de well stimulation equipment 
geplaatst. Ook Cirrus bekijkt momenteel 
deze optie. Maar nogmaals: onze 
innovatieve houding is heel sterk gericht 
op applicaties. Applied R&D.” 

In de persoon van Jan Dirk Bokhoven 
is EBN een sterk offensief begonnen. 
Lees Offshore Visie december 2009. 
Zit Cirrus eigenlijk wel te wachten 
op nieuwkomers op het NCP?
“Niet direct, maar aan de andere kant 
zullen we het wel gezamenlijk moeten 
doen. Dat is wel onze filosofie. Als Cirrus 
hebben we onze niche en die is gericht 
op de exploratie en productie van kleine 
velden in Nederland, on en offshore.
 Kijk binnen het zogeheten gasrotonde 
verhaal zie je wel dat opslag een grotere 
rol gaat spelen. Taqa is bezig met 
Bergermeer. Gazprom is binnengehaald. 
het zijn allemaal nieuwe spelers maar die 
bewegen zich niet op het terrein waarop 
wij ons focussen. Als je sec kijkt naar 
onze niche, is Cirrus zo’n beetje de enige 
kleine speler die zich toespitst op het in 
productie nemen van kleinere velden. 
Venture kun je na de recente overname 
door Centrica geen kleintje meer 
noemen. Wel denk ik dat er in de 
toekomst meer activiteit ontplooit gaat 
worden als het gaat om acquisities en 
divestments. Kijk naar DsM dat DsM 
Energy heeft afgestoten. Is nu naar Taqa 

gegaan. shell heeft Nogat aan Gaz de 
France overgedaan. Ik denk dat er in de 
toekomst wel meer van dat soort deals 
zullen plaatsvinden. En ik hoop ook dat 
wij op een gegeven moment ook daarin 
kunnen participeren. De DsM en Nogat 
deals waren te groot voor ons.”

Dus Cirrus zou hier in Nederland nog 
wel eens een heel belangrijke speler 
kunnen worden?
“Ik schroom mij niet om te stellen dat wij 
dat al zijn. Wij zijn van plan om dit jaar 
vier tot vijf putten te boren, dan mag je 
ons best wel een grote speler noemen.” 

Als je kijkt naar de grote oliemaatschap-
pijen dan is het opvallend hoe slecht 
het gesteld is met kennisoverdracht. 
Er worden miljarden besteed aan de 
ontwikkeling van allerlei innovatieve 
technieken, maar vervolgens hult men 
zich in stilzwijgen. Men opereert uiterst 
individualistisch. Zouden operators niet 
veel meer de handen ineen moeten 
slaan? Zouden de grote jongens niet v
eel meer met de kleinere vakbroeders 
moeten overleggen?
“Wat Cirrus heel belangrijk acht, is 
dat gegevens van de ondergrond op 
het Nederlands Plat vrij beschikbaar zijn. 
Gelukkig vindt dat steeds meer plaats 
TNO speelt daarin een belangrijke rol. 
heeft database opgezet die via internet 
geraadpleegd kan worden. Als Cirrus 
een blok wil bekijken of een licentie 
wil aanvragen dan willen we graag 
dat de seismische gegevens en de 
boorgegevens van de putten die 
daar in het verleden zijn geboord, 
vrij beschikbaar zijn. In het verleden 
was het zo dat wanneer een operator 

een exploratieput had laten boren, 
zij gedurende twintig jaar de gegevens 
over die boring in de kast kon houden. 
Niemand kon daarover beschikken. 
Wij ervaren het als uiterst positief dat
dit nauwelijks nog het geval is.”

Ik geef toe dat het niet helemaal hetzelfde 
is, maar wat mij dan toch wel een beetje 
frappeert is dat Cirrus de enige operator 
is die geen gebruik maakt van de SNS 
Pool in Den Helder. Ook hier gaat het 
om samenwerking, die leidt tot 
kostenbesparing. Aan de ene kant 
bent u een groot voorstander van 
openheid en onderlinge samenwerking; 
aan de andere kant kiest Cirrus dus 
haar eigen weg.
“Wij maken vooralsnog geen gebruik 
van de sNs Pool. Dat klopt. Als je in 
de sNs Pool zit heb je namelijk niet de 
zekerheid dat een bepaalde boot of 
een heli naar jouw booreiland of 
productieplatform gaat. Wij wilden 
om een bepaalde reden die zekerheid 
wel hebben en hebben gelukkig een 
afspraak kunnen maken met een aantal 
service-providers dat wel aan onze eis 
voldoet. Maar het kan best zo zijn dat 
wanneer Cirrus op langere termijn verder 
groeit, wij wel deel gaan uitmaken van 
de sNs Pool. hun dienstverlening is 
aantrekkelijk en kostenbeheersing
speelt uiteraard ook bij ons een 
belangrijke rol.” 

U kenmerkt Cirrus bewust steeds een 
kleine operator, maar geeft tegelijkertijd 
aan dit jaar misschien vier of vijf putten 
te gaan boren. Waar zit het omslagpunt? 
Wanneer verandert Cirrus van klein 
in groot?

OPERATOR
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Het M7platform in afwachting van het transport naar zee.



“Dat is heel moeilijk vast te stellen. In  
het verleden zijn er vele kleine operators 
geweest die weer zijn verdwenen omdat 
bijvoorbeeld het geld op was. Of omdat 
ze failliet zijn gegaan. Maar er zijn ook 
kleinere maatschappijen die het wel heb-
ben gered. Clyde is een goed voorbeeld. 
Paladin en Edinburgh Oil and Gas.  
Wat je echter vaak ziet is dat ze worden 
overgenomen door de grotere oliemaat-
schappijen. Op een gegeven moment 
wordt een kleine operator interessant 
voor ze. het is niet de strategie van 
Cirrus om tot een bepaalde omvang te 
groeien en dan de tent te verkopen, 
maar de realiteit is natuurlijk wel dat op 
deze wereld alles te koop is. Kijk recent 
naar Venture." 

"Kijk verder in het verleden naar Total, 
Fina en Elf. Maar waar het omslagpunt 
zit, ik zou het niet weten. Cirrus wil 
graag nog groeien en waarde voor de 
aandeelhouders creëren. En als op een 
gegeven moment waarde het beste  
gerealiseerd wordt door een verkoop 
dan is het aan de Board om te beslissen. 
Maar voor het zover is willen we nog 
doorgroeien. Voor de komende vijf jaar 
is dat 25% per jaar productiegroei.” 

OPERATOR

Theoretisch gas brandt niet

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:

• Aansprakelijkheidsverzekering analoog aan contracten met opdrachtgevers.
 (NOGEPA - MIA proof) 
 Speciale polis voor ZZP’ers
• Employers’ Liability Insurance (Wettelijk verplicht in UK)
• Construction All Risks (CAR) verzekering
• Reis-, ongevallen-, arbeidsongeschiktheids-, ziektekostenverzekeringen, etc.
 Wereldwijde dekking, ook in risicovolle gebieden.
• Werkmateriaal, equipment, gereedschappen etc. Zeer uitgebreide dekking tijdens 

transport en op locatie, inclusief onderwaterwerk.
• Internationaal werkend, onafhankelijk advies. Lloyd’s Correspondents.

Hoeveel aardgas heeft Nederland nog? Volgens de officiële statistieken is er nog zo’n 
1.345 mld m3 te winnen. Maar dat volume verbleekt als verder wordt gekeken dan 
alleen naar conventioneel aardgas. Want er is ondiep gas, tight gas (beklemd gas dat 
min of meer gevangen zit in zeer moeilijk doorlaatbaar reservoirgesteente), coal bed 
methane (aardgas dat vastgekleefd zit aan steenkoollagen), schaliegas (aanwezig in 
vooral het kerogeen, ofwel de organische materie waaruit zich olie en gas vormen,  
het zogeheten moedergesteente) alsmede basin centered gas (gas dat door het  
gesteente onderweg is van het kerogeen naar conventionele reservoirs). 

De totaalsom van al dat onconventioneel gas zou op kunnen lopen tot 200.000 miljard 
of meer. Althans als even voorbij wordt gegaan aan technische en economische beper-
kingen, want TNO dat in opdracht van EBN het rapport ‘Inventory non-conventional 
gas’ schreef, keek alleen naar de theoretisch aanwezige winbare hoeveelheden. Maar 
‘theoretisch gas ’ brandt nu eenmaal niet.

In het algemeen geldt dat de moeilijkst winbare gasvoorraden het grootst zijn, en dan 
gaat het met name om schaliegas. In de VS is schaliegas momenteel de snelstgroeien-
de gasactiviteit. Schalie is zeer hard gesteente; om het gas eruit te laten stromen zijn 
veel horizontale putten nodig plus fracturing. Dit is het openbreken van de wand in  
het gashoudende gesteente. Onder bijna heel Nederland (on en offshore) komen  
schalieformaties voor en volgens EBN zouden de winbare voorraden daarin tussen de 
48.000 (lage raming), de 110.000 (beste raming) en 230.000 (hoge raming) miljard m3 
kunnen liggen. Veel dichterbij is de winning van ondiep onconventioneel gas; dit wordt 
namelijk al gedaan door Chevron in het noordelijkste deel van het NCP. EBN schat het 
winbare volume ondiep gas (op zo’n 1000 meter diepte) op 35 tot 82 mld m3 in een 
optimistisch scenario en 23 tot 55 mld m3 in  een conservatief scenario.
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De reden om oliemaatschappijen en 
contractors op een zogeheten Industry 
Day bijeen te brengen was volgens 
mede-organisator Cees van Oosterom 
van de NOGEPA het groeiende besef 
en de wens van voornoemde partijen 
om gezamenlijk te gaan werken aan 
verbeteringen op het gebied van 
gezondheid, veiligheid, milieu, kwaliteit 
en efficiency. “Door onze krachten te 
bundelen kunnen we er naar toe 
werken dat onze sector nog beter gaat 
functioneren. het doel van deze dag is 
het leggen van een basis voor toekomstige 
verbeteringen in onze manier van werken. 
Wij willen een netwerk opzetten om 
de ervaringen - best practices - op het 
gebied van gezondheid, veiligheid, 
milieu, kwaliteit en efficiency en de 
lessen die hieruit zijn getrokken met 
elkaar te kunnen delen. Dit netwerk moet 
gaan bestaan uit vertegenwoordigers van 
in totaal veertig tot zestig verschillende 
bedrijven uit zowel de groep van olie- en 
gasproducerende maatschappijen als 
contractors en toeleveranciers. Voor 
deze eerste editie hadden we gerekend 
op zo’n 100 tot 150 deelnemers, maar we 

ontvingen maar liefst 160 aanmeldingen. 
De onderwerpen waar we ons in ieder 
geval mee gaan bezighouden, zijn har-
monisatie, uniformiteit en standaards, 
competenties, gedrag, en hsE-cultuur.”

niet vrijblijvend
Op de Industry Day hield Craig McCallum 
de openingsvoordracht. hij begon met 
de mededeling dat deze bijeenkomst 
niet vrijblijvend was en dat van alle 
deelnemers wordt verwacht dat zij later 
op de dag actief zouden meedoen aan 
de brainstormsessies in vier clustergroepen. 
De Regional Director Netherlands van 
Centrica Energy gaf hierna een overzicht 
van de huidige en toekomstige markt-
situatie in de offshore-industrie en de 
uitdagingen waarvoor de sector staat. 
“Eén ervan is de wens de bestaande 
infrastructuur offshore tot 2030 in stand 
te houden. Maar ook op het gebied van 
gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit 
moeten meer verbeteringen worden aan-
gebracht en de hiermee reeds opgedane 
ervaringen met elkaar worden gedeeld. 
samen kan veel worden bereikt als we 
maar bereid zijn onze grenzen verder 

te verleggen.” Als voorbeeld van een 
geslaagde samenwerkingwerking tussen 
een oliemaatschappij en een contractor 
noemde McCallum de alliantie die 
ongeveer vijf jaar geleden tussen 
Centrica Energy en subsea 7 tot stand 
is gekomen. “Door nauw als partners 
samen te werken, zaken zoveel mogelijk 
te standaardiseren en optimaal te plannen 
heeft dit voor beide partijen inmiddels 
een besparing van ruim 200 miljoen 
pond opgeleverd. In Nederland is 
kortgeleden een soortgelijke alliantie 
ontstaan. hier gaat het om een partner-
ship tussen Centrica, Iv-Oil&Gas, sPT en 
heerema voor het ontwerp en de bouw 
van een self-installing platform voor het 
F3-veld in de Nederlandse sector van de 
Noordzee. Centrica gaat daar een al in 
1971 ontdekt gasveld ontwikkelen."

"Gezien de goede ervaringen die met deze 
vorm van samenwerking zijn opgedaan, 
pleit ik dan ook voor intensievere samen-
werking tussen operators en contractors. 
samen dingen anders durven aanpakken. 
Dat gaat beide partijen zeker toegevoegde 
waarde leveren.”

GROTE BELANGsTELLING VOOR INDUsTRY DAY 2009

‘We need 
to change!’

INDUSTRY DAY

Het was deze keer niet de Amerikaanse president Obama die hamerde op verandering, 

maar Craig McCallum, Regional Director Netherlands van Centrica Energy, en Eddie 

McCullough, Group Operations Director van Optimus Safety Management Limited. 

Dit gebeurde tijdens de Industry Day 2009 die op 29 november in het Palace Hotel te 

Noordwijk werd gehouden. Het was de eerste van een serie manifestaties die NOGEPA, 

IRO, IADC en NVDO jaarlijks gaan organiseren. Aan de 2009-editie namen maar liefst 

150 vertegenwoordigers uit de olie- en gasindustrie deel.

Spreker Eddie McCullough wees op het belang van goed leiderschap (foto: PAS Publicaties).
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leidinggevenden. Dit heeft weer tot 
gevolg dat regels niet altijd consequent 
worden gevolgd en er niet in alle 
gevallen duidelijk leiding wordt gegeven. 
Tevens constateren werknemers dat zij 
niet altijd worden aangemoedigd om 
verbeteringen aan te dragen. Verder is 
men zich onvoldoende bewust van even-
tuele gevaren of heeft men te weinig 
veiligheidsbesef.”

Volgens Eddie McCullough moet het 
dus anders. Dit kan alleen als er een 
werkomgeving wordt gecreëerd op basis 
van vertrouwen en respect. het gedrag 
van leidinggevenden is hierbij van groot 
belang. Zelf ziet hij in de sector veel 
nieuwe leiders die over te weinig 
leidinggevende capaciteiten beschikken. 
‘We need leaders who care’ was één 
van zijn statements. “En als we over 
‘care’ praten, dan hebben we het over 
mensen. Maar niet alleen tussen mensen 
en hun leidinggevenden moet vertrouwen 
en respect de boventoon voeren. 
Ditzelfde geldt ook tussen oliemaat-
schappijen en contractors.” Eén en ander 
zal, in positieve zin, een verandering 
in gedrag en cultuur bewerkstelligen. 
Juist dan ontstaat een klimaat dat op 
het gebied van gezondheid, veiligheid 
en milieu tot betere prestaties zal leiden. 
McCullough sloot zijn voordracht af met 
een uitspraak van Tom Marshall: 
‘Leadership is a position of trust and in 
any position of trust the greater burden 
of responsibility rests on the party that 
has the most power’.

clustergroepen
hierna was er voor alle deelnemers werk 
aan de winkel. In vier clustergroepen, 
te weten Operations & Maintenance; 
Projects & Engineering & Constructions; 
Logistics; Drilling & Wells, werd gebrain-
stormd over de eerdergenoemde onder-

realistisch
Na het betoog van Craig McCallum 
kwamen één voor één de bestuurders 
van de vier organiserende branche-
verenigingen aan het woord. het 
spits werd afgebeten door Bram van 
Mannekes, secretaris-generaal van de 
NOGEPA. hierna volgden IRO-directeur 
hans de Boer, NVDO-bestuurslid hans 
van selm, en Gert-Jan Windhorst, IADC-
vertegenwoordiger en tevens manager 
hsE&O van Noble Drilling (Netherlands). 
Unaniem waren zij het erover eens dat er 
nog best veel valt te verbeteren. Ook al 
staan in de Nederlandse offshore-industrie 
zaken als gezondheid, veiligheid, milieu 
en kwaliteit op een hoog niveau; volgens 
hans de Boer wereldwijd zelfs op de eerste 
plaats. Net als hans van selm pleitte De 
Boer ervoor om nog nauwer te gaan 
samenwerken, waarbij volgens Bram van 
Mannekes wel realistische doelstellingen 
moeten worden nagestreefd. 

leidinggevenden
Na deze introductie van de organiserende 
partijen hield Eddie McCullough, Group 
Operations Director bij Optimus safety 
Management, een betoog onder het 
motto ‘Leading through values’. Met 24 
jaar werkervaring in de offshore wordt 
hij als een specialist op hsE-gebied 
beschouwd. In zijn voordracht lag het 
accent op het gedrag van mensen werk-
zaam in de sector en de cultuur die daar 
heerst. “het gedrag van mensen wordt 
bepaald door hun overtuiging van wat 
goed en wat fout is en wat voor hen het 
meest belangrijk is. Door de jaren heen 
kan het klimaat op de werkvloer echter 
afglijden. Weerstand tegen veranderingen, 
een gebrek aan vertrouwen en motivatie 
en een gevoel van twijfel kunnen hieraan 
ten grondslag liggen. 
Dit gaat samen met onzekere verwach-
tingen ten aanzien van het gedrag van 

werpen. Dit leidde binnen elke groep 
tot een aantal aanbevelingen voor 
verbeteringen op het gebied van 
harmonisering van standaards, 
competenties en gedrag en cultuur. 

Gepleit werd vooral om de standaards 
die de verschillende oliemaatschappijen 
hanteren, uniform te maken, het 
middenkader beter op te leiden, 
contractors al in een vroeg stadium bij 
nieuwe projecten te betrekken, de 
alarmeringen op alle platformen uniform 
te maken en meer aan kennisoverdracht 
te doen nu zoveel oudere werknemers 
de sector gaan verlaten. Opmerkelijk was 
ook de oproep om de olie- en gassector 
meer als aantrekkelijke werkgever te 
promoten. Met de aanbevelingen van de 
vier clustergroepen gaat men nu aan de 
slag. Er zijn vier werkgroepen samengesteld, 
waarvoor een groot aantal deelnemers 
aan de Industry Day 2009 zich heeft 
opgegeven. Tot besluit stelde secretaris-
generaal Bram van Mannekes van de 
NOGEPA: “Deze Industry Day is pas een 
begin. De hier gedane aanbevelingen 
zullen de komende tijd in de verschillende 
werkgroepen verder worden uitgewerkt. 
De resultaten hiervan worden op de 
Industry Day 2010 gepresenteerd. Daar 
hopen we ook weer nieuwe aanbevelingen 
te krijgen om het in de sector ook op 
hsE-gebied nog beter te gaan doen.”

Niet onvermeld mag blijven dat de 
bekende televisiepresentatrice Astrid 
Joosten als dagvoorzitter op professionele 
wijze de discussies leidde, de sprekers 
aankondigde en de deelnemers 
enthousiasmeerde om zich voor één 
van de werkgroepen aan te melden. 
haar inbreng droeg er mede toe bij 
dat de organisatoren van de Industry 
Day 2009 kunnen terugkijken op een 
geslaagd evenement.

INDUSTRY DAY

presentatie nOgepa film

Voor de officiële opening van de Industry Day 2009 werd 
de nieuwe film van de NOGEPA vertoond. Hierover heeft 
Offshore Visie reeds eerder geschreven. Deze op dvd 
verschenen film is geproduceerd ter gelegenheid van het 
35-jarig bestaan van de brancheorganisatie. Onder de 
noemer ‘Een kwestie van energie’ wordt een goed beeld 
geschetst van de rol die gas speelt in Nederland. Verder 
staan op de dvd nog zes korte filmpjes, waarin nader 
wordt ingegaan op het belang van gas voor Nederland, 
de opsporing en winning van olie en gas, bodemdaling 
en aardtrillingen, innovaties in de olie- en gassector, 
het leven en werken offshore en de rol die de NOGEPA 
als brancheorganisatie speelt. Een absolute aanrader. 
Voor meer informatie: Jelto.Terpstra@nogepa.nl.

Dagvoorzitter Astrid Joosten midden tussen de organisatoren van de Industry Day 

2009. V.l.n.r.: Gert-Jan Windhorst (IADC), Hans van Selm (NVDO), Bram van 

Mannekes (NOGEPA) en Hans de Boer (IRO) (foto: PAS Publicaties).



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 vorig jaar zijn opgeleverd. 

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

van 42 m2 op de eerste verdieping.

Bent u geïnteresseerd, 
neem dan geheel vrijblijvend contact op met 

06 53179862 of 06 51548783.

TE HUUR
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O N S T R E A m

Nieuw valpijpschip

Koninklijke Boskalis Westminster heeft 
een contract getekend met Keppel 
singmarine uit singapore voor de bouw 
van een nieuw valpijpschip. het schip, 
met een totale lengte van 159 meter, 
wordt naar verwachting eind 2011 
opgeleverd en zal worden ingezet voor 
offshore olie- en gasprojecten.

het schip wordt uitgerust met een 
flexibele valpijp met aan het uiteinde 
een Remotely Operated Vehicle (op 
afstand bestuurbaar apparaat) voor 
betere positionering. Met een gecon-
troleerd tempo worden de stenen door 
de valpijp gevoerd, terwijl het schip zich 
onder dynamische controle beweegt 
over het af te storten gebied. het ROV 
wordt vanaf het schip bestuurd en kan 
nauwkeurig worden gepositioneerd 
boven de gewenste plek.

laNgdurig servicecoNtract 

De NAM heeft na een uitgebreide 
aanbestedingsprocedure een nieuw 
servicecontract afgesloten met GLT-
PLUs, een consortium bestaande uit 
vijf bedrijven. Onder de raamwerkover-
eenkomst vallen onderhoudsactiviteiten 
en projectwerk op de installaties van 
het Groningen-systeem. 

het raamwerk-contract heeft een 
looptijd van 15 jaar en zal naar 
verwachting ruim 10.000 manjaren aan 
werkgelegenheid opleveren, waarvan 
een groot deel in Noord-Nederland. 
het contract, dat op 1 januari 2010 
ingaat, is op 17 december getekend 
op het hoofdkantoor van de NAM in 
Assen. Onder de raam-overeenkomst 
vallen onderhoudsactiviteiten en 
projectwerk dat gekoppeld is aan het 
Groningen-systeem. het Groningen-
systeem omvat naast de gaswinningsen 
gasbehandelingsinstallaties van het 
Groningen-gasveld ook de beide 
ondergrondse gasopslagen in Norg 

en Grijpskerk, alsmede NAM’s installaties 
in Delfzijl.
het GLT-PLUs consortium bestaat uit de 
volgende partijen: Jacobs Nederland, 
siemens Nederland, siemens Industrial 
Turbomachinery, stork Industry service 
en Yokogawa Europe solutions. De 
NAM en de partijen uit het consortium 
hebben al eerder samengewerkt. 
Tussen 1997 en 2009 hebben zij het 
zogeheten ‘Groningen Long Term 
Project’ (GLT project) op tijd en binnen 
budget afgerond. het twaalf jaar  
durende project bestond uit het 
renoveren van alle gasproductielocaties 
van het Groningen-gasveld. Dankzij 
deze renovatie kan er nog vele 
decennia aardgas uit dit veld worden 
geproduceerd.

Johan de haan, namens de NAM 
verantwoordelijk voor het Groningen-
systeem, is zeer tevreden met het  
nieuwe servicecontract: “Ik kijk uit naar 
een voortzetting van de succesvolle en 

efficiënte samenwerking met het  
consortium. Als we er in slagen om 
de positieve ervaringen van het 
GLT project door te voeren op de 
toekomstige onderhoudsactiviteiten 
dan ben ik ervan overtuigd dat we 
goed zijn voorbereid op deze 
toekomst.” het Groningen-systeem 
is erg belangrijk voor de NAM en 
voor Nederland omdat het goed is 
voor zo’n 50% van de Nederlandse 
aardgasproductie.
Ook in de toekomst zal Groningen 
een aanzienlijke rol blijven spelen. “het 
Groningen-systeem moet haar huidige 
capaciteit in het komende decennium 
behouden om schommelingen in de 
vraag naar aardgas te kunnen blijven 
opvangen. Daarom moeten onze  
installaties zeer goed worden onder-
houden en moeten wij ze voortdurend 
aanpassen en uitbreiden. Investeringen 
zijn daarom essentieel, dit nieuwe 
raamcontract vormt hiervoor een  
goede basis,” aldus De haan.

Artist impression van nieuw valpijpschip.

europeaN offshore wiNd power market grew 54% iN 2009

In 2009, a total of eight new wind farms consisting of 199 offshore wind turbines, 
with a combined power generating capacity of 577 MW, were connected to the grid 
in Europe. This represents a growth rate of 54% compared to the 373 MW installed 
during 2008. For 2010, the European Wind Energy Association (EWEA) expects the 
completion of 10 additional European offshore wind farms, adding 1,000 MW and 
equivalent to market growth of 75% compared to 2009.
“This is an incredibly good result considering the continued difficulties of obtaining 
project finance for large projects,” said Christian Kjaer, EWEA Chief Executive. 
“Independent project developers, in particular, are still struggling. For the offshore 
wind power industry to continue its development, it is vital that governments and the 
European Commission provide policy frameworks that stimulate investor interest and 
allow project developers to move their plans forward.”
Currently, 17 offshore wind farms are under construction in Europe, totalling more 
than 3,500 MW, with just under half being constructed in UK waters. In addition, a 
further 52 offshore wind farms have won full consent in European waters, totalling 
more than 16,000 MW, with just over half of this capacity planned in Germany.
In 2009, the turnover of the offshore wind industry was approximately  1.5 billion, 
and EWEA expects this to double in 2010 to approximately  3 billion.
“The push given by the decision to inject  255 million under the Eur opean Union’s 
European Economic Recovery Plan into the offshore wind sector showed that decision 
makers understand that offshore wind is key to Europe’s future energy supplies.  
The European Investment Bank’s (EIB) increased involvement will also be instrumental 
for the future success of offshore wind’s contribution to European recovery,  
job creation and technology leadership,” concluded EWEA’s CEO.
More than 100 GW of projects are at various stages of planning and could provide 
enough power to meet 10% of European electricity demand.
Europe is the world leader in offshore wind with 828 wind turbines and a cumulative 
capacity of 2,056 MW spread across 38 offshore wind farms in nine European  
countries. The UK and Denmark are the current leaders, with a 44% and 30% share 
respectively. In 2009, five countries built new offshore wind farms: UK (284 MW), 
Demark (230 MW), sweden (30 MW), Germany (30 MW), Norway (2.3 MW).



hEEREMA ZWIJNDREChT BOUWT sUPERMODULE 
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11.000 ton 
verplaatst op 1.672 wielen



Onder winterse omstandigheden is op zaterdag 30 januari de grootste ooit in Nederland 
gebouwde dekmodule verplaatst. Met 70 multiwheeltrailers is het hoofddek voor het Valhall 
Redevelopment platform van BP Norge langzaam de grote constructiehal van heerema 
Zwijndrecht uitgereden en voor de verdere afbouw op het werfterrein gepositioneerd.

De bouw van de dekmodule verkeert  
in de eindfase. het grootste deel van  
het constructiewerk, dat al in november 
2007 van start is gegaan, is in één van  
de grootste fabricagehallen van Europa 
uitgevoerd. Ondanks de gigantische  
afmetingen van deze hal (132 bij 50 bij 
43 meter) moet het laatste stukje van  
het constructiewerk van de uiteindelijk 
100 meter lange, 47 meter brede en  
50 meter hoge supermodule toch in  
de buitenlucht plaatsvinden. Volgens 
projectmanager Ronald Wiebes dient  
de afbouw over enkele maanden gereed 
te zijn, waarna de complete dekmodule 
en toebehoren op drie zeegaande  
pontons eind mei of begin juni naar het 
Valhall veld in de Noorse sector van de 
Noordzee zal vertrekken. In maart 2007 
gunde BP Norge de heerema Fabricage 
Groep de constructie-opdracht voor  
het zogeheten integrated production/ 
hotelplatform plus de 90 meter lange  
en 350 ton wegende flareboom. In juli 
van dat jaar kwam daar nog een opdracht 
bij voor de constructie van een aantal 
bruggen en trappentorens en in juni 
2009 voor een 2.000 ton wegende 
weatherdekmodule met een lengte van 
42 meter, een breedte van 35 meter en 
een hoogte van 16 meter. 

Volgens Ronald Wiebes hebben 
gelijktijdig 1.200 mensen aan de  
supermodule gewerkt en heeft het  
constructiewerk in totaal al 2 miljoen 
manuren gevergd. Andere werven die 
voor dit project constructiewerk  
verrichten, zijn Aker Verdal uit 
Noorwegen die de 7.500 ton wegende 
jacket en de twaalf fundatiepalen  
heeft geleverd en sLP Engineering uit 
Lowestoft die de 3.200 ton wegende  
accommodatiemodule met 180 bedden, 
de 900 ton wegende powermodule  
en nog drie kleinere modules heeft  
gebouwd. heerema Zwijndrecht is  

verder ook de opdracht verleend om  
de gehele bovenbouw, inclusief de  
flareboomconstructie, te integreren. 
Mustang Engineering uit houston is  
verantwoordelijk voor het ontwerp  
van het geheel.

site move
Tino Vinkesteijn, managing director van 
de heerema werven in Zwijndrecht en 
Vlissingen zegt over het project: “Met dit 
project hebben we kunnen laten zien dat 
we complexe, multidisciplinaire fabricage- 
opdrachten kunnen managen. De grote 
uitdaging hierbij is niet alleen het  
gelijktijdig aansturen van 1.200 mensen,  
maar ook het tijdig aanleveren van de  
benodigde tekeningen en materialen om 
zo het fabricageproces en het tijdschema 
voor onze klant BP Norge te kunnen 
waarborgen. Daarnaast gaat het hier  
om een uiterst gecompliceerde offshore-
module waarvoor de nodige expertise is 
vereist. Dat was destijds de voornaamste 
reden dat BP Norge de opdracht aan 
heerema Zwijndrecht gunde.” Voor de 
verplaatsing van de supermodule, de  
zogeheten site move, werden 70 multi-
wheeltrailers ingezet, die samen, als ze 
achter elkaar waren gezet, een lengte 

van één kilometer hadden gevormd.  
De trailers werden in rijen naast elkaar 
opgesteld en vervolgens onder de op  
een twee meter hoge stalen constructie 
staande supermodule gereden. 
Deze constructie was nodig om het  
enorme gewicht van de module tijdens 
de bouw over de halvloer en tijdens het 
uitrijden over de trailers te kunnen  
verdelen. steunend op de trailers, met in 
totaal 418 assen en 1.672 wielen, werd 
de kolos voorzichtig de hal uitgereden  
en voor de verdere afbouw op het werf-
terrein gepositioneerd.

specificaties
het Valhall dek is ontworpen voor een 
levensduur van veertig jaar. Eenmaal  
volop in bedrijf, zal de productie per dag 
150.000 vaten olie en 5 miljoen kubieke 
meter gas gaan bedragen. In het dek is 
5.000 ton staal verwerkt. Verder is 37  
kilometer aan leidingen (duplex, rvs en 
titanium), 18 kilometer aan kabelbanen, 
400 kilometer aan kabels en 7 kilometer 
aan buizen toegepast en hebben 12.500 
stuks kabelaansluitingen plaatsgevonden. 
Bijzonder aan het geheel is dat voor de 
energievoorziening geen eigen opwek-
kingsfaciliteiten aan boord komen, maar 
dat het platform via een 292 kilometer 
lange direct current stroomkabel energie 
vanaf de vaste wal krijgt aangeleverd. 

Voor het transport vanuit Zwijndrecht van 
de 11.000 ton wegende supermodule, 
het 2.000 ton wegende weatherdek,  
de 350 ton wegende flareboom en de 
overige constructies, waaronder de brug-
gen, worden zeegaande pontons ingezet, 
die speciaal hiervoor van tijdelijke  
constructies worden voorzien. Op multi-
wheeltrailers zullen alle platformdelen via 
de roll-on methode aan boord worden 
gereden en hierna worden gezeevast. De 
pontons worden hiervoor met de achter-
zijde tegen de load-out kade afgemeerd.

CONSTRUCTIE
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“Met dit project hebben 
we kunnen laten zien  
dat we complexe, multi-
disciplinaire fabricage- 
opdrachten kunnen  
managen.”
Tino Vinkesteijn, managing director heerema werven. 
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bovenbouw van het platform zo’n 
17.000 ton wegen. BP Norge verwacht 
het geheel nog dit jaar operationeel  
te hebben.

andere bemoeienissen
Voor de heerema Fabricage Groep is  
het Valhall Redevelopment project niet de 
eerste bemoeienis met de ontwikkelingen 
in dit Noorse olie- en gasveld. Ook bij  
de ontwikkeling van de noord- en zuid-
flank van dit veld heeft de groep een  
belangrijke rol gespeeld. Dit kreeg vorm 
toen de Noorse overheid eind mei 2001 
groen licht gaf om deze flanken met twee 
onbemande en identieke platformen in 

historie valhall veld
het Valhall veld ligt in de blokken 2/11 
en 2/8 in het zuidelijk deel van de Noorse 
sector van de Noordzee en is na goed-
keuring, in november 1977, in oktober 
1992 in productie gebracht. In eerste  
instantie zijn hiervoor een boorplatform, 
een productie/compressorplatform en 
een accommodatieplatform in het veld 
geïnstalleerd. In 1996 is daar nog een 
wellheadplatform en in 2003 een water-
injectieplatform bijgekomen. Net als het 
bekende Ekofisk veld kampt ook het 
Valhall veld ten gevolge van de productie 
van olie en gas met inklinking van de 
zeebodem, die wel vijf tot zes meter kan 
bedragen. De waterdiepte ter plaatse  
bedraagt ongeveer 70 meter. Door de 
bodemdaling is ook de afstand tussen  
de onderkant van twee platformen van 
het Valhall complex en de zee te klein 
geworden. Dit kan vooral bij storm tot 
gevaarlijke situaties leiden. Reden voor 
BP Norge om het productie/compressor-
platform en het accommodatieplatform 
te vervangen door een geïntegreerd  
productie/hotelplatform. Als de integratie 
met de accommodatiemodule en de  
zogeheten power from shore module 
heeft plaatsgevonden, zal de complete 

productie te brengen. De heerema werf 
in het Noorse Tonsberg, die toen nog deel 
uitmaakte van de heerema Fabricage 
Groep, kreeg hiervoor de opdracht om 
een wellheadplatform voor de zuidflank 
te ontwerpen en te bouwen. De 1.600 
ton wegende dekmodule werd in 
Tonsberg gebouwd, de 2.600 ton  
wegende jacket en de 1.400 ton aan 
fundatiepalen bij de zusterwerf in 
Vlissingen. Tevens nam BP een optie voor 
een tweede platform. Deze werd kort 
daarop omgezet in een bouworder bij 
dezelfde twee werven. In mei 2003 werd 
het wellheadplatform op de zuidflank in 
gebruik genomen en begin 2004 het 
platform op de noordflank. De via deze 
platformen gewonnen olie wordt straks 
ook op het nieuwe productie/hotelplat-
form behandeld. Ditzelfde geldt voor de 
olie die afkomstig is uit het nabijgelegen 
hod veld. Nog verder terugblikkend blijken 
respectievelijk in 1995 en 1996 op de 
heerema werf in Tonsberg ook een well-
headplatform, dat later bij het centrale 
complex is geplaatst, en een 550 ton  
wegende compressormodule te zijn  
gebouwd. De 2.407 ton wegende jacket 
van dit wellheadplatform is weer bij 
heerema Vlissingen gefabriceerd. 

Op 1.176 wielen rijdt de supermodule langzaam de constructiehal uit (foto: HFG).

“Valhall deck is 
ontworpen voor 
een levensduur 
van 40 jaar”

Ronald Wiebels, projectmanager heerema werven. 
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“De aanloop naar de tweede editie  
verloopt goed,” aldus beursorganisator 
Antoinette hulst. “Wij zijn ervan over-
tuigd een groei te kunnen realiseren ten 
opzichte van de eerste editie in 2009. 
Omdat we de beursvloer hebben  
uitgebreid zijn er nog standplekken  
beschikbaar. Exposanten die in 2009 
hebben deelgenomen, zijn positief  
over hun deelname en onze manier van 
werken wordt als zeer prettig ervaren. 
Daarom heeft een groot gedeelte ook 
weer ingeschreven voor 2010.” 

volledig verzorgd
Evenementenhal Gorinchem werkt  
van begin af aan met een volledig  
verzorgd concept. Antoinette hulst:  
“Wij verzorgen de volledige catering  
op de beursvloer gratis, waarbij hapjes 
en drankjes gratis op de stands worden 
geserveerd. Ook staan diverse horeca-  
en buffetpunten op de beursvloer  
waarvan gratis gebruik kan worden  
gemaakt. En uiteraard is er voldoende 
parkeergelegenheid waar geen kosten 
aan zijn verbonden. Daarnaast krijgen 
exposanten een compleet opgebouwde 
en afgewerkte standunit, 2 standhouders-
badges die onder meer toegang geven 
tot het standhoudersrestaurant. 

Tevens kan gebruik worden gemaakt van 
onze uitnodigingsservice. Exposanten  
leveren bij ons een relatielijst in e wij  
sturen al die relaties een gratis VIP-
relatiekaart toegestuurd uit naam van  
de exposant.” Natuurlijk draait het om 
business-to-business en staat het doen 
van zaken voorop. Drie dagen lang  
kunnen bezoekers in een gemoedelijke 
en ongedwongen sfeer netwerken,  
contacten leggen, inspiratie en ideeën 
opdoen en op de hoogte worden  
gebracht van noviteiten. 

irO
Bij het opzetten van de eerste editie van 
On- & Offshore is de samenwerking ge-
vonden tussen de IRO en Evenementen- 
hal Gorinchem. IRO is de branchevereni-
ging voor Nederlandse toeleveranciers 
binnen de olie- en gasindustrie. 
Gezien het prettige verloop van deze  
samenwerking is IRO ook in 2010  
vertegenwoordigd als ondersteunende 
partner van On- & Offshore.

seminar
Dit jaar verwelkomt de organisatie van 
Evenementenhal Gorinchem de Dutch 
Purchaser User Group (DPUG) met een 
netwerkplein op de beursvloer van  

On- & Offshore. Op dinsdag 30 maart  
wordt er door de Group het Dutch Oil 
and Gas Industry supply Chain seminar 
georganiseerd. Geïnteresseerden wordt 
hiermee een uitgelezen kans geboden 
om geïnformeerd te worden over  
kwalificatiemogelijkheden, wegwijs te 
worden omtrent het gebruik van FPAL  
en uiteraard te netwerken.

vip
Bedrijven en ondernemingen die  
aansluiting hebben met deze vakbeurs 
en graag een bezoek willen brengen in 
maart, zijn van harte welkom! 
Zij kunnen via de website een gratis VIP-
relatiekaart aanvragen (www.evenemen-
tenhalgorinchem.nl). Deze worden een 
aantal weken voor aanvang toegestuurd.

On- & Offshore 2010 

TENTOONSTELLING

On- & Offshore 2010
Evenementenhal Gorinchem
Dinsdag 30 maart 
Woensdag 31 maart
Donderdag 1 april

Openingstijden
13.00 - 21.00 uur

Tijdens de vakbeurs On- & Offshore kunt u een volledig aanbod vinden aan toeleveranciers, 
producenten, constructeurs, importeurs of groothandelaren met betrekking tot het opsporen, 
produceren, transporteren en ondersteunen van olie, gas en/of de (petro) chemische industrie.

Drie dagen lang kunnen bezoekers 

in een gemoedelijke en ongedwongen 

sfeer netwerken en op de hoogte  

worden gebracht van noviteiten.



ONZEKERhEID IN TOPsEGMENT ZWARELADINGMARKT

nieuwe project- 
ladingschepen  
overspoelen markt

ZWAAR TRANSPORT

De daling van de olieprijzen, met als gevolg het op de lange baan schuiven of zelfs geheel afblazen  

van projecten in de olie- en gasindustrie, heeft ook zijn weerslag op de zwareladingmarkt. Toch zijn  

het afgelopen jaar in het topsegment voor de olie- en gasindustrie en de baggersector nog veel transport- 

opdrachten uitgevoerd. Relatief nieuw is het transport van hefplatformen en onderdelen voor de offshore 

windenergiesector. In het segment projectladingen, waar men al jaren kampt met teruglopende vracht- 

prijzen, wordt de spoeling nog dunner nu de markt de komende jaren zal worden overspoeld met 

nieuwbouwschepen. Toch liggen ook hier nieuwe kansen. Zo worden er de komende tijd, onder andere 

in Australië, nieuwe LNG projecten opgestart en doet ook de windenergiesector steeds vaker een 

beroep op de projectladingrederijen.
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bieden dat grootschalige projecten op 
tijd kunnen worden gerealiseerd. supply 
chain management wordt dit genoemd. 
Onderdeel hiervan is ook de uitbreiding 
van de dienstverlening bij float-over  
operaties. Een dergelijke operatie vond 
overigens vorig jaar augustus plaats. 
hierbij installeerde de heavylifter Black 
Marlin de 19.000 ton wegende MDPP 
module op de jacket van een productie-
platform van operator CPOC in het B17 
blok in de Joint Development Area  
tussen Thailand en Maleisië. Deze super-
module was bij de sembawang werf in 

Marktleider Dockwise begon het jaar 
2009, nadat alle zes T-klasse schepen in 
bedrijf waren gesteld, met een vloot van 
22 zwareladingvaartuigen. De laatste 
twee van voornoemde klasse werden in 
december 2008 opgeleverd en vlak na 
de jaarwisseling maakte de rederij  
bekend dat de Dock Express 10 en de 
Dock Express 12, na meer dan dertig jaar 
trouwe dienst, zouden worden verkocht. 
Verder nam de complexe renovatie van 
de Mighty servant 3 meer tijd in beslag 
dan was verwacht. In plaats van begin 
2009 was deze heavylifter pas vorig jaar 

augustus weer volledig operationeel. 
De nieuwe strategie van Dockwise,  
uitgezet in 2008, werd in 2009 verder 
geïmplementeerd. Eén en ander betekent 
dat de maatschappij meer wil zijn dan  
alleen een transport company en extra 
diensten wil verlenen die in het verlengde 
liggen van de transportactiviteiten met  
de schepen. Dit ligt vooral op manage-
mentniveau en komt tot uiting bij grote 
transportprojecten voor de aanleg van 
LNG plants, raffinaderijen en andere  
industriële complexen. hiermee wil 
Dockwise haar klanten de zekerheid 

Het nieuwe booreiland Noble Scott Marks is door de Hawk van Offshore Heavy Transport van China naar Rotterdam overgebracht (foto: PAS Publicaties).
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singapore gebouwd, daar aan boord van 
de Black Marlin gesleed en vervolgens 
naar het B17 blok getransporteerd.  
De float-over operatie werd in slechts  
zes uur uitgevoerd. Dockwise kan haar  
nieuwe strategie straks ook toepassen 
op het Koniambo Nickel project. 
hiervoor gaat de rederij uit Breda medio 
dit jaar eerst achttien onshoremodules 
laden bij de Qingdao werf in China  
en deze vervolgens ook overbrengen 
naar Nieuw Caledonië, waar een grote  
nikkelsmelterij wordt gerealiseerd. Voor 
het transport van deze modules zullen 
diverse schepen worden ingezet. 

bijzonder
De vloot van Dockwise was over heel 
2009 goed van werk voorzien. Regel-
matig werden nieuwe booreilanden,  
gebouwd in het Verre Oosten, na de  
oplevering overgebracht naar bekende 
olie- en gasregio’s. Zo arriveerde op  
13 maart de Triumph in het Rotterdamse 
havengebied met aan boord het gloed-
nieuwe, naar Nederlands ontwerp bij 
Keppel FELs in singapore gebouwde 
zelfheffende booreiland Maersk Resolve. 
De Blue Marlin vervoerde op haar beurt 
het halfafzinkbare booreiland Victoria 
van de DsME werf in Okpo in Zuid-Korea 
naar Rio de Janeiro in Brazilië. Dit eiland 
had een gewicht van 36.000 ton. 
Een transport van geheel andere aard 
betrof het gelijktijdig vervoeren van  
twee oude Russische kernonderzeeërs.  
Deze werden door de Transshelf van de 
Avinchskaya Baai in de Pacific naar  
een ontmantelingswerf bij Vladivostok 
getransporteerd. Een ander bijzonder 
transport dat in september plaatsvond, 
betrof de romp van het halfafzinkbare 
boor- en productieplatform Gjoa. 
hiervoor kwam de Mighty servant 1  
in actie. Deze heavylifter vervoerde de 
romp van Zuid-Korea naar Noorwegen. 
Naast veel transporten met booreilanden 
en baggermaterieel werden ook diverse 
reizen gemaakt met hefschepen en hef-
platformen die hierna zouden worden 
ingezet in de offshore windenergie- 
sector. Zo brachten diverse vaartuigen 
van Dockwise de hefschepen seajacks 
Kraken en seajacks Leviathan en de  
hefplatformen JB-114 en JB-115 naar 
Nederland. 

Dockwise zegt voor dit en ook volgend 
jaar alweer een flink aantal reizen met 
booreilanden en andersoortige offshore-
materieel te hebben geboekt. 
Bijvoorbeeld het transport, later dit jaar, 
van het halfafzinkbare booreiland La 
Muralla dat van de bouwwerf in het 
Verre Oosten naar de Golf van Mexico 
moet worden overgebracht. 

Verder moeten in april en oktober van  
dit jaar twee 22.000 ton wegende  
topsidemodules van de samsung werf  
in Zuid-Korea naar Moermansk worden 
vervoerd. Daar zullen de topsides via  
de float-over methode op 14.000 ton 
wegende rompen worden geplaatst. 
Dockwise gaat hiervoor de Black Marlin 
inzetten. 

concurrentie
Na de introductie, in maart 2008, van de 
24.500 dwt metende Fjord kwam in mei 
2009 de 19.300 dwt metende heavylifter 
Fjell voor Fairstar heavy Transport uit 
Rotterdam in de vaart. Net als voor de 
Fjord was er ook voor de Fjell meteen  
volop werk voorhanden. Direct na  
oplevering op Malta werd de Fjell inge-
schakeld bij de tewaterlating van de 
6.400 ton wegende productentanker 
Marettimo M op de siciliaanse werf 
Cantiere Navale Di Trapani. Aansluitend 
ging de Fjell naar Lobito in Angola om 
daar grote delen voor de Pazflor FPsO  
op te pikken. Deze moesten naar de 
Daewoo werf in Zuid-Korea worden  
overgebracht. Een reis van 75 dagen. 
hierna maakte de Fjell haar eerste  
transportreis met een booreiland. Dit  
betrof de jack-up Perro Negro 3 van 
saipem, die van India naar Dubai werd 
vervoerd. Toen dit was gebeurd, stond 
nog een reis met baggermaterieel op  
het programma. De Fjord begon het jaar 
2009 in Kirkeness in Noorwegen, waar  
in opdracht van Northern Offshore het 
booreiland Energy Exerter werd geladen 
bij een temperatuur van minus 17 graden 
Celsius. Nadat deze jack-up in de Griekse 
havenstad Kavalla was afgeleverd, werd 
koers gezet richting Abu Dhabi waar aan 
een serie van drie reizen met modules 
werd begonnen. Deze modules waren 
bestemd voor het EGTL project in Nigeria. 
Van eind maart tot medio december 
2009 had de Fjord hier de handen vol 
aan. hierna werden bij Lobito in Angola 
diverse FPsO-componenten geladen die 
naar de Daewoo werf in Okpo in Zuid-
Korea moesten worden overgebracht.

Fairstar had in 2009 zoveel werk dat  
van de Noorse rederij Offshore heavy 
Transport de heavylifter Osprey werd  
ingehuurd om een droogdok van 
Newcastle naar Dabhol in India te  
vervoeren. Voor dit jaar heeft Fairstar  
ook alweer diverse transportreizen  
geboekt. De Fjord zit zelfs al voor 80  
procent vol. Met dit vaartuig wordt dit 
jaar onder andere een hefplatform van 
Rotterdam naar Melbourne in Australië 
overgebracht om daar bij het Victorian 
Desalination project te worden ingezet. 
Ook de retourreis, begin 2011, zal de 

Daling olieprijzen heeft 

zijn neerslag op de 

zwareladingmarkt.
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Fairstar voor haar rekening nemen. De 
Fjell gaat naar alle waarschijnlijkheid dit 
jaar voor heerema twee transportreizen 
uitvoeren tussen singapore en de Deense 
sector van de Noordzee. Dit betreft het 
transport van de jacket, de piles en de 
topsidemodule van het Deense halfdan 
olieproductieplatform. heerema gaat dit 
platform met behulp van het kraanschip 
Thialf installeren.

buitenlandse concurrentie
De Noorse rederij Offshore heavy 
Transport (OhT) is vorig jaar weinig in 
het nieuws geweest. Evenals bij Fairstar 
werd bij OhT de reis van de Osprey met 
het dok van Newcastle naar de Bharati 
werf in Dabhol in India als een eerste 
stap naar een vruchtbare samenwerking 
tussen beide partijen beschouwd. Net  
als Dockwise en Fairstar was ook OhT in 
2009 goed van werk voorzien met onder 
meer transporten van booreilanden en 
baggermaterieel. Eén ervan betrof het 
transport van het nieuwe zelfheffende 
booreiland Noble scott Marks van Noble 
Drilling, die met de heavylifter hawk van 
de Dalian werf in China naar Rotterdam 
werd overgebracht. De vloot van OhT 
bestaat momenteel uit vier heavylifters. 
Dit zijn de hawk (54.000 dwt), Osprey 
(54.000 dwt), Eagle (31.809 dwt)  
en Falcon (31.809 dwt), alle vier voor-
malige tankers die zijn omgebouwd  
tot heavylifters.

Een andere buitenlandse concurrent  
is de Chinese rederij COsCO, die heel 
succesvol is met de 20.131 dwt metende 
Tai An Kou en Kang sheng Kou. De  
rederij laat het management van deze 
heavylifters over aan NMA Maritime & 
Offshore Contractors uit Rotterdam. 
Bijzonder is dat met deze vaartuigen al 
vanaf 2003 een hele reeks float-over 
operaties en FPsO-transporten zijn  
uitgevoerd. In 2009 werden met de 
schepen in het Midden-Oosten en  
Verre Oosten vier succesvolle float-over 
operaties uitgevoerd. Bekend zijn ook  
de transporten van de FPsO sevan 
Piranema, in 2006, en de FPsO sevan 
hummingbird en sevan Voyageur in 
2007. Alle drie moesten ze van China 
naar Rotterdam worden vervoerd. 
De Kang sheng Kou kwam vorig jaar  
november nog in het nieuws door  
tegelijkertijd vier hefboten van de 
hercules Liftboat Company van Freeport 
in Texas naar Lagos in Nigeria over te 
brengen. De eerder aangekondigde 
plannen om twee nog grotere (50.000 
dwt) heavylifters in de vaart te brengen, 
zijn in 2009 inderdaad gerealiseerd.  
Op 28 augustus vond op de Guangzhou 
werf in China de zogeheten steel cutting 

ceremony plaats voor de bouw van deze 
nieuwe heavylifters. schepen met een 
lengte van 217 meter, een breedte van 
43 meter en een bijna 178 meter lang en 
43 meter breed open dek. De schepen, 
die tot de grootste in hun soort gaan  
behoren, gaan Xiang Yun Kou en Xiang 
An Kou heten en worden respectievelijk 
in september 2010 en maart 2011 in de 
vaart gebracht. het management over 
de vaartuigen wordt straks eveneens  
gevoerd door NMA Maritime & Offshore 

contractors
De Chinese rederij ZPMC shipping,  
vooral bekend van de wereldwijde  
transporten van volledig geassembleerde 
Chinese containerkranen, heeft haar 
vloot wederom uitgebreid. In 2008  
kwamen de Zhen hua 24, 25 en 26  
in de vaart en in 2009 de Zhen hua  
27 en 28. In totaal zijn met deze vloot  
al ongeveer 3.400 containerkranen,  
mobiele kranen en laad/losinstallaties 
vervoerd. De Zhen hua schepen  
worden overigens de laatste tijd 
ook voor andere soorten transporten 
ingezet. 

Zo hebben al diverse schepen van de 
rederij, waaronder de Zhen hua 9 en 28, 
in China gebouwde windturbine- 
fundaties naar de Verbrugge terminal in 
Vlissingen overgebracht. Per schip worden 
dan gemiddeld veertien grote fundaties 
aangevoerd, die bestemd zijn voor het 
Greater Gabbard windturbinepark dat  
in Engelse wateren wordt aangelegd. 
Overigens worden in het Verre Oosten 
ook nog andere grote heavylifters  
gesignaleerd. In Zuid-Korea houden  
bijvoorbeeld de Mega Trust (bj 2008), 
Dongbang Giant No 1 (bj 2006) en de 
Dongbang Giant No 2 (bj 2008) zich  
bezig met het vervoer van scheepssecties 
en containerkranen. En in Chinese en 
Koreaanse wateren is de nieuwe sTX 
Rose 1 gespot. Een 16.715 dwt metende 
heavylifter van bulkcarrieroperator sTX 
Pan Ocean uit Zuid-Korea. Dit vaartuig 
wordt eveneens voor het transport van 
scheepssecties tussen de sTX werven  
ingezet. De rederij wil wereldwijd met  
de 174 meter lange en 40 meter brede 
halfafzinkbare heavylifter aan de slag  
en overweegt om nog meer grote zware-
ladingvaartuigen aan te schaffen.

De heavylifter Regine van de Duitse rederij SAL takelt in Rotterdam een 

Smit-sleper aan boord. (Foto: PAS Publicaties)



In november werd eveneens een  
langdurig transportproject afgerond.  
Dit betrof het transport van in totaal  
24 reactoren van elk 1.200 ton voor  
het Pearl GTL project van Qatar shell.  
De reactoren, waaronder een flink aantal 
uit Duitsland, werden in Ras Laffan  
afgeleverd. In november kreeg de Jumbo 
Jubilee bij huisman in schiedam een 83 
meter lange Multi Purpose Tower (MPT) 
als deklading aan boord. Deze multi-
functionele toren, waarmee ook kan 
worden geboord, was bestemd voor  
het boorschip Bully 1 dat voor shell en 
Frontier bij de Keppel werf in singapore 
in aanbouw is.

vlootuitbreiding
spliethoff-dochter BigLift shipping  
staat met een nieuwbouwprogramma 
van zeven heavylifters aan de vooravond 
van een flinke vlootuitbreiding. Zo zal de 
Chinese Ouhua werf dit jaar vijf happy 
D-type schepen met een draagvermogen 
van 17.250 ton opleveren. Deze bijna 
157 meter lange schepen worden  
uitgerust met twee 400-tons kranen,  
die in tandem lasten van 800 ton kunnen 
tillen, en een 120-tons kraan. De schepen 
krijgen een Fins-Zweedse 1A ijsklasse.  
De namen van deze schepen, die multi-
purpose heavylift carriers worden  
genoemd, worden happy Delta, happy 
Diamond, happy Dover, happy Dragon 
en happy Dynamic. Op stapel voor staan 
verder nog twee happy s-type schepen 
van 18.680 dwt bij de hazira werf in 
India. Deze 155 meter lange vaartuigen, 
die happy sky en happy star gaan heten, 
worden elk uitgerust met twee 900-tons 
kranen, die in tandem lasten van 1.800 
ton kunnen tillen. Dit duo wordt in 2011 
aan BigLift shipping opgeleverd. De vloot 
van de rederij, die nu negen schepen  
telt, zal hiermee uiteindelijk op zestien 
heavylifters uitkomen. Bijzondere  
offshoretransporten werden uitgevoerd 
voor Allseas en IhC Merwede. Voor 
eerstgenoemde partij werd als deklading 
een 56 meter lang deel van een stinger 
van Rotterdam naar Trinidad vervoerd. 
Dit stingerdeel was bestemd voor de  
pijpenlegger solitaire van Allseas. Voor 
de IhC Merwede werd het grote dekhuis 
voor de megakraan van het nieuwe 
kraanschip Oleg strashnov van seaway 
heavy Lifting vanuit het Verre Oosten 
naar schiedam overgebracht.

In januari van dit jaar werd ook bekend 
gemaakt dat de spliethoff Groep bij een 
motorenproducent 11 voortstuwings-
systemen had besteld, waarvan vijf voor 
de happy D-klasse schepen die in China 
op stapel staan. het gaat om 8-cilinder 
Wärtsilä 46 lijnmotoren van 8.500 kW bij 

projectladingsector
In het segment van de projectladingen 
trok Jumbo shipping vorig jaar de nodige 
aandacht. Begin juni werd de vierde en 
laatste heavylifter van de J1800 klasse 
opgeleverd door de Damen werf in het 
Roemeense Galatz. Dit schip, dat Jumbo 
Jubilee is gedoopt, is uitgerust met twee 
900-tons kranen die in tandem lasten tot 
1.800 ton kunnen tillen. Met de komst 
van dit schip bestaat de vloot van Jumbo 
nu uit veertien heavylifters. Van de vier 
nieuwe schepen zijn de Jumbo Javelin en 
Fairplayer uitgerust met een Kongsberg 
dp2 systeem en daardoor uiterst geschikt 
om offshore installatiewerk te verrichten. 

Zo werd vorig jaar juli, onder de vlag van 
Jumbo Offshore met de Jumbo Javelin 
voor Technip vier subsea structures, 
waaronder twee module support frames 
van elk 150 ton, in 120 meter diep water 
in het White Rose olieveld op de  
Grand Banks, offshore Newfoundland, 
geïnstalleerd. En later in het jaar zouden 
Jumbo Offshore en Technip de Fairplayer 
inzetten voor het transport en de  
installatie van subsea equipment in de  
in de Golf van Mexico gelegen velden 
Cascade en Chinook. De Jumbo Javelin 
kwam ook nog in het nieuws met de  
installatie van een negental transitie-
stukken, elk met een gewicht van 255 
ton, op windturbinefundaties in zee. 
Ook dit installatiewerk werd op dp  
basis uitgevoerd. Voor het werk in de 
windenergiesector werd het vaartuig 
voorzien van een Ampelmann, een  
deiningsgecompenseerde valreep  
waarmee offshorewerkers veilig van een 
bewegend schip op een platform of een 
windturbine in zee kunnen overstappen. 
De Fairplayer kwam ook in actie om een 
flinke hoeveelheid zware componenten, 
waaronder als deklading een 1.200 ton 
wegende vacuümtoren, over te brengen 
van Antwerpen naar Port Arthur in de 
Verenigde staten. 

Op 15 oktober 2009 rondde de  
Daniella van Jumbo shipping haar elfde 
en tevens laatste transportreis af met  
componenten voor het Pluto LNG  
project dat in de West-Australische haven 
Dampier werd uitgevoerd. Tussen  
oktober 2008 en oktober 2009 vervoerde 
de Daniella in totaal 256 stukken  
materieel voor dit project, waaronder 
met gewichten tot 240 ton. De Fairlift, 
die ook bij dit project was betrokken, 
had vorig jaar oktober al twaalf reizen 
gemaakt en moest er nog vijf. Dit trans-
portwerk zou het schip nog tot april 
2010 bezighouden. De laadlocaties voor 
de schepen bevonden zich in Maleisië, 
Thailand en elders in Australië.
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De buitenlandse 

concurrentie neemt toe!
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350 ton. In tandem kunnen ze lasten  
tot 700 ton tillen. De voortstuwing  
bestaat uit twee Wärtsilä 9L32 motoren, 
samen goed voor 9.000 kW, waarmee 
een snelheid van 18 knopen kan worden  
gehaald. Voor de Rolldock sun zijn al  
zeven reizen met grote fornuizen  
geboekt. Deze moeten van Maleisië naar 
singapore worden overgebracht.
In aantocht voor de rederij zijn voor dit 
jaar de Rolldock sea, Rolldock sky en 
Rolldock star en voor 2011 en 2012 de 
Rolldock spring, Rolldock shore en twee 
zusterschepen waarvan de namen nog 
niet zijn vrijgegeven.

nog meer 
Met de komst van de Combi Dock IV 
heeft de Deense rederij CombiLift, een 
samenwerkingsverband van de Deense 
rederij J. Poulsen shipping en de Duitse 
rederij harren & Partner, het in 2008  
opgestarte nieuwbouwprogramma  
afgerond. In dat jaar werden de 11.000 
dwt metende Combi Dock I en Combi 
Dock II opgeleverd. Laatstgenoemd  
vaartuig zou echter niet in de zware-
ladingsector terechtkomen, maar voor 

500 toeren. Wärtsilä is ook de leveran-
cier van de verstelbare schroeven, roeren 
en 850 kW boegschroeven voor deze 
schepen. Met deze voortstuwings- 
systemen moeten de nieuwe heavylifters 
straks een snelheid van 17 knopen  
kunnen halen.

nieuwe speler
Een relatief nieuwe speler in het  
segment van de projectladingen is de  
firma RollDock uit Capelle aan den IJssel. 
Deze heeft rond de afgelopen jaar- 
wisseling de eerste nieuwgebouwde 
heavylifter van een serie van acht in  
gebruik genomen. Dit is de Rolldock 
sun, gebouwd door Larsen & Toubro in 
hazira, India. De kiel voor dit 142 meter 
lange, 8.300 dwt metende vaartuig was 
in januari 2007 gelegd. Dit doktype schip 
heeft een laadruim met een inhoud van 
1.700 kuub. het ruim is 116 meter lang, 
19 meter breed en 8,10 meter hoog.  
De Rolldock sun heeft drie laad/losmodes: 
roll-on/roll-off, de float-in/float-out en 
lift-on/lift-off. Voor deze laatste mode 
beschikt het schip over twee Liebherr 
kranen, elk met een hefcapaciteit van 

een periode van vijf jaar worden ver-
huurd aan de Mexicaanse contractor 
Blue Marine Technology, die het als  
offshore support vaartuig onder de naam 
Blue Giant in de Golf van Mexico inzette. 
De Combi Dock III kwam in 2009 de 
vloot versterken en het kwartet was in 
februari 2010 compleet met de komst 
van de Combi Dock IV. De 132 meter 
lange vaartuigen zijn directe concurren-
ten van de nieuwe schepen van 
RollDock. Ook de vaartuigen van 
Combilift kunnen via de roll-on/roll-off, 
float-in/float-out en lift-on/lift-off modes 
worden gelost en geladen. hiervoor zijn 
de Combi Docks uitgerust met twee  
kranen met elk een hefcapaciteit van 
350 ton, die in tandem lasten tot 700 
ton kunnen tillen. Verder is nog een 
kraan met een hefcapaciteit van 200  
ton aan boord geïnstalleerd.  
De vloot van Combilift telt nu in totaal 
vijftien zwareladingvaartuigen, waar- 
onder vier dokschepen. In aanbouw zijn 
verder nog twee 10.200 dwt metende 
multipurpose heavylifters. Deze worden 
voorzien van twee kranen van 450 ton en 
komen nog dit jaar de vloot versterken.

In mei 2009 heeft de Zhen Hua 9 een aantal Chinese windturbinefundaties in Vlissingen afgeleverd (foto: PAS Publicaties/maritimephoto.com). 



Atlant Regine, Atlant svenja en Atlant 
Trina, die ruim vier jaar geleden zijn  
overgenomen van sAL. Rickmers-Linie 
uit hamburg is met zogeheten  
multipurpose heavylifters, die ook  
voor ander ladingsoorten als containers, 
kunnen worden ingezet, heel actief in  
de projectladingmarkt. hiervoor beschikt 
de rederij over een vloot van zestien 
schepen, waaronder negen superflex 
heavylifters met een draagvermogen  
van 29.750 ton. Deze rederij heeft een 
ambitieus nieuwbouwprogramma dat op 
dit moment veertien schepen telt en  
in de periode 2010-2012 moet zijn  
 gerealiseerd.

Directe concurrent Beluga shipping uit 
Bremen heeft eveneens een grote vloot 
van multipurpose heavylifters. Deze  
rederij wil met de zogeheten P-serie 
schepen in het topsegment van de  
projectladingsector gaan meedraaien. 
hiervan zullen er in totaal zestien worden 
gebouwd, alle uitgerust met zware  
kranen. Van deze serie, met elk een 
draagvermogen van 20.000 dwt, is  
onlangs de Beluga houston opgeleverd. 
Een schip met twee kranen van 700 ton 
en een kraan van 120 ton. Beluga 
shipping wist vorige jaar niet alleen  
de aandacht op zich te vestigen met de 
‘zeilende’ heavylifter Beluga skysails, 
maar ook met de Beluga Foresight en 
Beluga Fraternity die projectladingen  
van Ulsan in Zuid-Korea, via de 
Noordoostpassage, naar Moermansk en 
vervolgens naar Rotterdam vervoerden. 
Beluga shipping heeft naast de P-serie 
ook een aantal kleinere multipurpose 
heavylifters van de F- en N-serie in  
aanbouw. Verder heeft de rederij met  
de Duitse aannemer hochtief een joint 
venture opgericht, die 800 miljoen euro 
wil investeren in vier hefschepen die  
kunnen worden ingezet bij de installatie 
van windturbines offshore.

BBC Chartering, eveneens gevestigd  
in Bremen, is met een vloot van 140  
multipurpose heavylifters in de project-
ladingsector actief. De rederij is onlangs 
met de BBC Konan begonnen aan een 

De Combi Dock I is sinds eind vorig  
jaar ingeschakeld bij het transport van 
modules van Thailand naar Australië ten 
behoeve van het Pluto LNG project. 
Condock Befrachtungs-Gesellschaft uit 
hamburg is nog steeds met vier kleinere 
dokschepen actief en werkt hierbij nauw 
samen met harren & Partner uit Bremen, 
die op haar beurt weer participeert in 
Combilift. De vloot van Condock 
shipping bestaat op dit moment uit de 
Condock I, Condock II, Condock IV en 
Condock V.

duitse rederijen
Duitsland telt nog meer rederijen die 
heel actief zijn in de markt van de  
projectladingen. heel bekend zijn 
schiffahrtskontor Altes Land (sAL) uit 
steinkirchen die momenteel over een 
vloot van veertien schepen beschikt. 
Nieuw in deze vloot zijn vanaf 2008 de 
Frauke, Anne-sofie, Trina en Regine. 
Alle vier van het type 176 met een 
draagvermogen van 12.000 ton en  
uitgerust met twee 700-tons kranen,  
die in tandem lasten tot 1.400 ton  
kunnen tillen, en een 350-tons kraan.  
In aanbouw zijn nog twee 12.500 dwt 
metende schepen van het type 183, 
waarvan er dit jaar nog één de vloot 
komt versterken. Ze worden elk uitgerust 
met twee kranen met een hefcapaciteit 
van 1.000 ton, die in tandem lasten tot 
2.000 ton kunnen tillen en kunnen daar-
mee de nieuwe J1800 klasse van Jumbo 
shipping naar de kroon steken. Zelf 
spreekt sAL over een nieuwe generatie 
heavylifters die niet alleen de concurren-
tie gaan verslaan op hefcapaciteit, maar 
ook op snelheid. het duo superheavy- 
lifters zal met een snelheid van ruim 20 
knopen de wereldzeeën gaan bevaren. 
Tot slot heeft sAL met de Noorse Bergen 
Group een overeenkomst gesloten  
voor de bouw van een 175 meter lang 
offshoreconstructievaartuig, waarmee  
in diep water flexibele pijpleidingen en 
umbilicals kunnen worden gelegd.

Atlant heavy Lift uit Dubrovnik in Kroatië 
is heel actief op de zwareladingmarkt 
met de vier heavylifters Atlant Frauke, 

serie van 36 transportreizen met wind-
turbines tussen Esbjerg en harwich.  
De turbines zijn bestemd voor het 
Greater Gabbard Wind Turbine Park.

Overige transporteurs
Andere rederijen die een graantje  
meepikken op de internationale project-
ladingmarkt, zijn de Deense Clipper 
Group, die ook een aantal nieuwe  
schepen laat bouwen, en de Chinees-
Poolse joint venture Chipolbrok.  
Deze rederij laat in China zes nieuwe 
heavylifters bouwen, die nog dit jaar  
zullen worden opgeleverd.
Intermarine uit New Orleans in de 
Verenigde staten, manager van dertig 
heavylifters, heeft vanaf eind 2008 een 
nieuwbouwprogramma gerealiseerd van 
vier E-klasse heavylifters. Deze 10.000 
dwt metende schepen dragen de namen 
Industrial Eagle, Industrial Egret, 
Industrial Edge en Industrial Echo en zijn 
elk uitgerust met twee 250-tons kranen. 
Op stapel staan verder nog vier F-klasse 
schepen van 12.000 dwt, waarvan de 
eerste in maart 2010 in de vaart komt. 
Deze schepen krijgen elk twee kranen 
van 400 ton en een kraan van 80 ton.
sE shipping uit singapore heeft een 
nieuwbouwprogramma voor vier 
12.649 dwt schepen lopen. hiervan zijn 
er vorig jaar twee in de vaart gekomen 
en de andere twee volgen dit jaar. Verder 
worden voor deze rederij in 2011 nog 
eens vier 25.000 dwt metende schepen 
met elk twee 450-tons kranen opgeleverd.

Tot slot hebben de meeste van de  
rederijen die projectlading transporteren 
zich verenigd in de International Council 
of heavy Lift and Project Cargo Carriers, 
ook wel de heavy Lift Club genoemd. 
Dit gebeurde tijdens de Breakbulk 
Europe Conference die op 26 mei 
2009 in Antwerpen werd gehouden. 
Jan steffens van de Rickmers-Linie is 
de eerste voorzitter van deze nieuwe 
vereniging. Plan is om zich bezig te 
houden met onderwerpen als veiligheid, 
opleidingen, innovaties en andere zaken 
die te maken hebben met het vervoer 
van projectladingen over zee.
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De windenergiesector biedt de zwareladingmarkt

steeds vaker nieuwe kansen!



Over het boren naar olie en gas wordt veel geschreven, en er worden zelfs met  

emoties en weggepiepte vloeken dooraderde televisieseries over gemaakt, maar  

eens worden al die gaten in de aardkorst ook weer dichtgemaakt. Als het reservoir 

leeggedronken is, dempt men de put. Het dichten is eveneens een miljardenbedrijf, 

waarvoor echter alleen vakinteresse bestaat. 

DIChTEN VAN PUTTEN Is MILJARDENBEDRIJF, sTELT JULEs sChOENMAKERs VAN shELL

Hoe demp 
je een put!

ABONDONNERING
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“het is het verhaal van alfa en omega: 
alles heeft een begin en een einde, maar 
de aandacht gaat inderdaad voornamelijk 
uit naar het begin, zelden naar het 
eind.” De observatie is van Jules 
schoenmakers die zich vanuit het 
kantoor van de NAM in Assen echter 
juist bezig houdt met dat eind, in dit 
geval het permanent (echt voor de 
eeuwigheid) afdichten (abandonneren) 
van leeggeproduceerde olie- en gasvelden 
door het opvullen van boorgaten met 
cementproppen. 

verschil
Klinkt simpel, maar zoals zo vaak is het 
verre van eenvoudig, en zeker ook is het 
een kostbare zaak. schoenmakers, 
Principal Technical Expert Well 
Abandonments voor de hele shell 
Groep, rekent voor dat shell over de hele 
wereld als operator zo’n 15.000 putten 
bestiert en een belang heeft in operaties 
met een nog groter aantal productie- en 
injectieputten. Al die doorboringen van 
de cap rock, de afsluitende gesteentelaag 
boven een reservoir, zullen op een dag 
gedicht moeten worden. 
schoenmakers is ook voorzitter van de 
putverlatingswerkgroep van de Britse 
industrieorganisatie Oil & Gas UK en 
vertelt dat een onafhankelijke expert-
analyse recentelijk tot een schatting 
kwam van 5 tot 15 miljard pond 
(ongeveer 6 tot 18 miljard euro) voor het 
abandonneren van alle huidige putten 
op alleen al het Britse Continentale Plat. 
Een nogal groot verschil. Volgens 
schoenmakers zijn die 15 miljard pond 
de kosten bij de huidige stand van de 
techniek, 5 miljard pond zou haalbaar 
zijn als technologische doorbraken worden 
gerealiseerd. het stimuleren van die in-
novatie, liefst in industrieverband, is een 
van schoenmakers’ aandachtgebieden. 

sherlock holmes 
Waarom is het dempen van boorputten 
zo’n zorgvuldig, en dus kostbaar werk? 
“Omdat we geen enkel risico willen 
lopen dat afgesloten putten op termijn 
gaan lekken, dus dat gas of olie aan de 
oppervlakte komen,” vertelt Jules 
schoenmakers. “het herstel van zo’n 
eventuele latere lekkage zou zeer kost-
baar zijn, zeker offshore. Bovendien zou 
het een grote reputatieschade opleveren 
voor het bedrijf.” 
het abandonneren begint daarom ook 
met het bijeen zoeken van de complete 
historie van een put. Elk stuk informatie 
uit de tijd van het boren, maar ook uit de 
tientallen jaren gebruiksgeschiedenis van 
de put, wordt verzameld om een totale 
analyse te maken van de integriteit van 
het vaak ruim drie kilometer diepe gat. 

Niet zelden stuiten schoenmakers en zijn 
teamleden daarbij op ontbrekende of 
conflicterende informatie. Intern praat 
men dan ook over ‘sherlock holmes 
Investigations’. “Er is geen enkele put 
gelijk,” vervolgt schoenmakers. “het is 
in feite een individu, net als een mens, 
met sterke en zwakke punten. Die moet 
je allemaal zien te vinden.” Een kwestie 
van holmes-achtige ‘deduction’ derhalve, 
want de informatie is soms tegenstrijdig 
en fouten bij boringen of latere aanpas-
singen en gebruik van de put zijn niet 
altijd even plichtmatig en in correct detail 
vastgelegd. 
Ook worden in de loop der tijden vaak 
side tracks geboord vanuit de primaire 
put om zo het reservoir beter open te 
kunnen leggen voor productie. het 
oude, primaire deel van de put wordt 
daarna niet langer gemonitord, maar de 
actuele situatie van de oerput is wel van 
betekenis bij een abondonnering. 

uitschuifbare verrekijker
Zoals gezegd komt het verlaten van een 
put neer op het vloeistof- en gasdicht 
afsluiten van de cap rock boven het 
reservoir. Een put bestaat uit een stalen 
casing die moet verhinderen dat 
doorboorde gesteentelagen in het 
gat vallen of dat er een ondergrondse 
vloeistofstroming optreedt. Elke put 
heeft meerdere casings. De maat wordt 
kleiner als de put dieper gaat. Een boorgat 
is in feite het omgekeerde geologisch 
equivalent van een uitschuifbare verrekijker. 
De kleinste diameter bevindt zich niet bij 
het oog maar zit in het reservoir. Binnen 
in de kleinste casing bevindt zich tenslotte 
de tubing: de feitelijke buis waardoor de 
vloeistoffen of gassen stromen. 
De kern van abandonnering is om het 
boorgat in de cap rock, dus vlak voordat 
het gat in het olie- of gasreservoir dringt, 
te vullen met een of meerdere lange 
cementproppen. En ‘lang’ betekent veelal 
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Het dempen van boorputten is een zorgvuldig en dus kostbaar werk. Er mag geen enkel risico gelopen 

worden dat putten op termijn gaan lekken. Er mag geen olie of gas aan de oppervlakte komen.



zo’n 100 meter pure portlandcement, 
gemengd met wat toevoegingen voor 
een betere verpompbaarheid. De prop 
rust op een afdichter die wordt 
aangebracht boven het reservoir. 

pannenkoekplug
De sherlock holmes achtige speurtocht 
naar de kwaliteit van de boorput gaat 
vooral om vooraf nauwkeurig te kunnen 
bepalen of een enkelvoudige cement-
prop inderdaad een eeuwige garantie op 
lekdichtheid geeft. Jules schoenmakers: 
“De twee belangrijkste vragen daarbij 
zijn of er geen lekpaden kunnen 
ontstaan tussen de wand van de geboorde 
put en de casing. Wij noemen deze 
ruimte de annulus. En op plaatsen waar 
het boorgat dunne gaslagen passeert die 
nooit in productie zijn genomen.”
In elk geval wordt het annulusdeel in 
de cap rock voor het dichtcementeren 
schoongemaakt met zeepoplossingen, 
maar als er ook maar enigszins wordt 
getwijfeld aan de staat van de annulus 
wordt het staal van de casing vanuit 
de put weggefreesd. hierdoor kan het 

cement zich direct hechten aan de 
gesteentelaag. In vaktaal wordt dan een 
pannenkoekplug geplaatst. Anders dan 
de naam doet vermoeden is deze niet 
dun en zeker niet eetbaar.
De tubing, dus de productiebuis, laat 
men bij abandonnering graag in het 
boorgat achter, ingebed in cement, 
omdat het staal in de loop der tijd licht 
radio-actief vervuild is geraakt door 
de zware metalen die van nature in 
gesteentelagen voorkomen en zich op 
het staal afzetten. Bovengronds zou 
dit staal gelden als radio-actief afval, 
met een moeilijke verwerkingsprocedure 
als consequentie. 

De casings blijven achter omdat het 
fysiek onmogelijk is om deze nog uit 
het kilometers diepe boorgat te trekken. 
Ook deze worden voorzien van cement-
proppen. Alleen de bovenste vijf of zes 
meter aan casing wordt bij abandonnering 
afgesneden en uit het gat getrokken, 
waarna een offshore-put zich langzaam 
vult met sediment tot de bovenkant 
van de cementplug. Bij onshore putten 

worden deze laatste meters tot het 
maaiveld gevuld met zand. De boor-
locatie wordt daarna hersteld in de 
oorspronkelijke staat. 

kostenbesparende innovaties
het permanent buiten gebruik stellen 
van een put is vooral op zee een kostbare 
zaak. Met name als een boortoren nodig 
is om in het boorgat werkzaamheden 
te verrichten zoals het wegfrezen van 
stukken van de stalen putwand. 
Dan moet een boortoren boven de put 
worden geplaatst. soms is deze toren 
nog aanwezig op bestaande grote 
productieplatforms, maar niet altijd is 
de constructie dan nog gecertificeerd. 
Bij onbemande kleinere platforms en 
productie-instalaties die op de zeebodem 
zijn aangebracht, is de komst van een 
mobiel hefeiland met boortoren vaak 
noodzakelijk. 
Momenteel geldt als vuistregel dat 
het abandonneren van een landput 
gemiddeld een miljoen euro kost en 
het tweevoudige voor een offshore-put 
waarbij vanaf een groter productieplat-
form gewerkt kan worden. Putten in 
sub sea constructies, waarbij altijd een 
drijvende boortoren nodig is, kosten 
per stuk echter zo’n 10 miljoen euro 
om permanent te dichten. 
“Dit moet goedkoper kunnen,” is 
het devies van Jules schoenmakers. 
Ook zijn vakgenoten bij de overige 
oliemaatschappijen denken er zo over. 
Bijvoorbeeld door het gebruik van andere 
afdichtingsmaterialen dan cement, betere 
methoden om de bestaande status van 
een put in kaart te brengen, en door 
technieken waarbij voor sub sea putten 
gewerkt kan worden vanaf aangepaste 
bevoorradingsschepen in plaats van 
drijvende boortorens of mobiele 
hefeilanden. 
De industrie heeft nog een relatief 
beperkt aantal jaren om die kosten-
besparende innovaties tot stand te 
brengen. De grote investeringen op 
de Noordzee gingen rond 1970 van 
start. Verwacht wordt dat er over vijf 
tot tien jaar een grote boeggolf van 
abandonneringen aankomt. 
De verwachting is dat over zo’n 
twintig jaar het merendeel van de off-
shore-activiteiten op het Britse, Deense 
en Nederlandse deel van de Noordzee zal 
zijn opgeruimd.
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“Er is geen enkele put gelijk. Een put is in feite een 

individu, net als een mens, met sterke en zwakke 

punten. Die moet je allemaal zien te vinden.”



geen marktverstoring 
De olie-industrie wil via het delen van 
kennis de kosten van abandonneringen 
verminderen. Als voorzitter van een 
speciale werkgroep van Oil & Gas UK 
werkt schoenmakers hier momenteel 
hard aan en eerder al was hij initiatiefnemer 
voor het opzetten van de Rushmore 
Reviews, een wereldwijde databank 
waarin inmiddels technische informatie 
zit over meer dan 30.000 boringen. 
Deze data stelt bedrijven in staat om 
via bench marking hun relatieve prestaties 
ten opzichte van de concurrentie te 
bepalen en zich zo te verbeteren. sinds 
begin 2009 wordt ook praktijkinfo over 
het abandonneren van putten in de 
Rushmore Reviews ingebracht, de eerste 
vijftig verlaten putten zitten inmiddels 
in het bestand. schoenmakers vindt het 
belangrijk dat de industrie de handen 
ineen slaat om nieuwe technologie te 
ontwikkelen. “Technologieontwikkeling 
en nieuwe standaards zijn nodig om een 
doorbraak in prestaties en kosten te 
krijgen. Dat betekent ook investeren in 
gespecialiseerde uitrusting en vaartuigen. 
Een technologische koppositie in aban-
donneringen levert geen concurrentie-
voordeel op. Als we de kosten en de 
kennis hiervan delen, levert dat wel lagere 
kosten en een betere acceptatie bij publiek 
en bedrijven op. Deze samenwerking 
betekent dus geen marktverstoring.”

Dit artikel is geplaatst met toestemming van Piet de 

Wit, hoofdredacteur van Shell Venster, een uitgave 

van Shell Nederland BV. Foto’s: Pim Braun, NCA en 

John Stoel.
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schoon opleveren

Op de Noordzee is het abandonneren een soms zeer omvangrijk 

proces. Momenteel wordt op het Britse deel van de zuidelijke 

Noordzee het Indefatigable-veld ontmanteld. Vertaald dus het 

‘onvermoeibaar’-veld, maar na 35 jaar productie van gas en 

condensaat was het reservoir wel degelijk uitgeput. 

Dus worden nu door operator Shell zes platforms, vijf pijpleidingen 

en 26 putten definitief buiten bedrijf gesteld. Alleen al aan platforms 

(installaties, verblijfsruimten en onderbouw) levert dat 13.000 ton 

restmateriaal op, voor hergebruik of recycling. Het ontmantelings-

werk begon in het najaar van 2008 en zal gereed zijn tegen het eind 

van 2011, waarna een ‘schone zee’ opgeleverd wordt. 

Een veel groter werk wordt het opruimen van het Brent-complex 

met vier zeer grote platforms, 24 pijpleidingen, diverse onderzeese 

installaties en 150 productie- en injectieputten. Al sinds 2006 wordt 

gewerkt aan de voorbereiding van dit project. Op het platform 

Brent Delta worden momenteel de eerste putten geabandonneerd. 

Vermoedelijk gaat het opruimen van het hele Brent-complex tot 

2019 duren. 



Op 28 april 2010 vindt de vierde editie 
van het carrière-evenement in het Beurs-
WTC te Rotterdam plaats. Dit jaar staat 
de beurs in het teken van de aantrekken-
de arbeidsmarkt. De komende jaren 
krijgt de industrie te maken met  
vergrijzing. Binnen 15 jaar zal ongeveer 
35% van de werknemers in de scheeps-
bouwcluster met pensioen gaan, maar 
ook andere maritieme sectoren, zoals de 
watersport, havens, zee- en binnenvaart 
kampen met dit probleem. Om de  
vergrijzing op te vangen hebben bedrijven 
nieuwe medewerkers nodig. hier liggen 
daarom kansen voor jonge talenten in 
alle maritieme sectoren. 

tekort 
Rederijen geven vaak de voorkeur aan 
Nederlandse officieren op hun vloot, 
maar aan zeevarenden is er nog steeds 
een tekort. Ondanks dat de instroom  
bij maritieme opleidingen langzaamaan  
toeneemt, zal dit tekort in de nabije toe-
komst niet opgelost worden, omdat het 
tekort groter blijft dan het aantal  
afstudeerders van deze opleidingen,  
die voor de arbeidsmarkt beschikbaar 
worden. Roos stoffels, hR-medewerker 
bij Jumbo, één van de hoofdsponsoren 
van het Navingo Maritime & Offshore 
Career Event: “Wij hebben altijd plek 
voor Nederlandstalige officieren voor 
onze vloot. Zo zijn 2e en 3e WTK’s erg 
welkom, al is het aantal vacatures bij ons 
wel gedaald. Tijdens de beurs ontvangen 
wij altijd veel enthousiaste reacties, ook 
achteraf. Daarnaast staan we dit jaar ook 
weer op de beurs met een langetermijn-
gedachte. het zal immers niet altijd een 
werkgeversmarkt blijven.” 

Nieuwbouwprogramma’s komen weer 
op gang en ook hiervoor zijn nieuwe 
mensen nodig. Noordhoek is de laatste 
jaren met de nieuwbouw en de  
aanstaande ingebruikname van twee 
schepen enorm gegroeid: “Wij zijn op 

alle niveau’s op zoek naar goed gekwali-
ficeerde, gemotiveerde en enthousiaste 
mensen, zowel starters als professionals. 
Onze survey en offshore afdelingen  
kunnen een aantal projectmanagers en 
engineers gebruiken en op de schepen  
is er nog plaats voor een aantal chief  
officers,” vertelt Annemarie Noordhoek, 
communicatiemanager bij Noordhoek. 
Ook seacontractors is bezig met een 
nieuwbouwprogramma, waar op termijn 
nieuwe mensen voor nodig zijn. Rob 
Vermeulen, hR manager: “Wij zoeken 
zowel zeegaand personeel als mensen 
met een maritieme achtergrond voor  
op kantoor. Variërend van starters tot 
professionals, wij kunnen alle niveau’s 
gebruiken. Wij leiden intern ook op,  
dus starters kunnen bij ons beginnen  
en uitgroeien tot professionals.”

schaars
Opleidingen zijn in de huidige  
economische tijd cruciaal. Veel bedrijven 
zien het intern opleiden en daarmee  
behouden van personeel als een prioriteit. 
Bijscholen en loopbaanbegeleiding zijn 
daarbij de sleutelwoorden. Voor talenten, 
al dan niet met een lagere of algemene 
opleiding, die de ambitie hebben om te 
groeien en zich te specialiseren, ligt de 
maritieme wereld aan hun voeten. Want 
voornamelijk specialistisch personeel  
blijft schaars en de juiste mensen vinden-
blijkt nog steeds een uitdaging te zijn. 

Ramona Klem, senior adviseur arbeids-
marktcommunicatie bij hoofdsponsor 
IhC Merwede: “Ondanks dat wij als 
werkgever selectiever kunnen zijn,  
blijven sommige groepen lastig te vinden. 
Voornamelijk technici, want deze mensen 
zijn geen jobhoppers en switchen niet 
snel van baan. Daarnaast zijn de functies, 
die wij willen vervullen, zó specifiek,  
dat er maar weinig aanbod is.” Ook 
huisman Equipment, eveneens hoofd-
sponsor van de carrièrebeurs, heeft de 
ervaring dat specialistisch personeel niet 
altijd even makkelijk te vinden is. “Wij 
hebben zo’n 60 vacatures openstaan. 
het zoeken naar de juiste personen is 
wel wat makkelijker dan twee jaar  
geleden, maar een goede naval architect 
vinden is nog steeds een uitdaging,”  
aldus E-Recruiter Fred Kofman.

Volgens Jeroen hagelstein, Manager PR 
bij Allseas, sponsor van de beurs, is de  
situatie op de huidige arbeidsmarkt  
als paradoxaal te beschouwen: “Er is  
in de media veel berichtgeving over  
onder meer grote reorganisaties en  
vacaturestops. Dat wekt de indruk dat 
het aanbod aan kandidaten groter is  
geworden. Maar juist de onzekere  
situatie zorgt ervoor dat veel mensen in 
deze periode niet snel van baan zullen 
veranderen. het aanbod van mensen met 
een technische opleiding met minimaal 
tien jaar werkervaring is beperkt. Wel  
ervaren wij dat het aanbod van starters  
is toegenomen. Wij zoeken vooral naar 
hoger opgeleid technisch personeel  
met bij voorkeur werkervaring binnen  
de maritieme industrie, maar ook  
mensen met een nautische opleiding  
zijn welkom.” Ook Lilian van Leeuwen, 
hRM Officer bij sBM Offshore GustoMsC 
(eveneens sponsor van het evenement) 
is het er mee eens dat het een uitdaging 
is om gekwalificeerd personeel te 
vinden in deze, zoals Van Leeuwen 
zegt, ‘dynamische arbeidsmarkt’. 

WERKGEVERs EN WERKNEMERs ONTMOETEN ELKAAR

Goed opgeleid  
personeel blijft in trek

CAREER EVENT

De algemene Nederlandse arbeidsmarkt heeft duidelijk te lijden onder de economische crisis.  

De maritieme en offshore sectoren hebben op HR-gebied echter beduidend minder last van de crisis. 

Zeker, bedrijven zijn terughoudender geworden, ook in hun aannamebeleid. Toch is de algemene 

tendens dat er nog steeds behoefte is aan goed opgeleide mensen. Het jaarlijks terugkerende 

Navingo Maritime & Offshore Career Event biedt dit jaar maritieme en offshore werkgevers en 

werkzoekenden opnieuw de kans om nader tot elkaar te komen.
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Maritime & 
Offshore Career 
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“Alle bezoekers hebben  

hier een relevant maritiem 

profiel, omdat het een 

specifieke beurs is ”

Ramona Klem, senior adviseur arbeidsmarkt- 

communicatie IhC Merwede



beurs aangenomen.” Ook Vermeulen 
(seacontractors Personnel) was tevreden 
over de beurs in 2009: “De bezoekers 
waren precies onze doelgroep. Onze 
stand heeft vorig jaar veel voor ons  
opgeleverd, waaronder nieuw personeel. 

Daarom hebben wij besloten om dit jaar 
sponsor van het evenement te worden.” 
Voor Paul Brand, supervisor human 
Resources bij Vroon (ook een hoofd- 
sponsor van het event) is de voornaamste 
reden voor het bedrijf om zich dit jaar 
wederom te presenteren op het  
Navingo Maritime & Offshore Career 
Event dat dit evenement uniek is in 
Nederland: “Nergens anders zijn de  
maritieme en offshore sectoren zo ruim 
vertegenwoordigd. Op deze manier  
kunnen wij direct in contact komen  
met studenten, jonge talenten en  
ervaren professionals met een maritieme,  
technische of administratieve achter-
grond.” het ontmoeten van uitsluitend 
de juiste doelgroep is ook volgens  
Klem (IhC Merwede) het verschil met  
algemene carrièrebeurzen: “Omdat  
het een specifieke beurs is, hebben alle 

het bedrijf is met name op zoek naar 
mensen met een afgeronde technische 
hBO- of WO-opleiding met affiniteit 
met de branche of mensen met relevante 
ervaring in de offshore energy industrie.

Naast het werven van personeel is het 
Navingo Maritime & Offshore Career 
Event voor veel exposanten ook een  
uitstekende mogelijkheid om relaties  
en collega’s te ontmoeten en om de 
naamsbekendheid te vergroten. Finse 
multinational Neste Oil (één van de 
hoofdsponsoren) is hier een goed  
voorbeeld van: “Wij komen naar de 
beurs om onszelf bekend te maken  
bij het Nederlandse publiek,” vertelt  
Chi Liu ho, recruiter bij het bedrijf.  
“Op dit moment bouwen wij een nieuwe 
raffinaderij op de Maasvlakte. Wij willen 
laten zien dat wij ons onderscheiden van 
andere raffinaderijen, want wij zijn bezig 
met een nieuw, uniek milieuvriendelijk 
concept: hoogwaardige diesel uit  
renewable grondstoffen met amper  
uitstoot. We hopen hiermee ervaren 
mensen uit de (petro-) chemische of  
olie-industrie geïnteresseerd te maken 
om bij ons bedrijf aan de slag te gaan.”

doelgroep
De exposanten hebben goede ervaringen 
aan de vorige edities van het Navingo 
Maritime & Offshore Career Event  
overgehouden. Volgens Kofman van 
huisman Equipment is het een goede 
manier om de juiste doelgroep te  
bereiken: “We hebben aan de vorige 
edities een aantal interessante contacten 
overgehouden en zelfs mensen naar 
aanleiding van de kennismaking op de 

bezoekers een relevant maritiem profiel. 
Op algemene carrièrebeurzen is dat 
slechts een klein gedeelte. Daarom  
mogen we als IhC Merwede zeker niet 
ontbreken op het Navingo Maritime & 
Offshore Career Event.”

Niet alleen technische en nautische be-
zoekers zijn op het evenement te vinden: 
“Wij zijn op deze beurs mensen met een 
hele brede achtergrond tegengekomen 
die geïnteresseerd waren in de maritieme 
en offshore sector. Dat is wat deze beurs 
voor ons interessant maakt,” legt 
hagelstein van Allseas uit. “het zijn niet 
alleen maar techneuten of zeevarenden 
die naar deze beurs komen, maar ook 
bijvoorbeeld logistieke en financiële 
mensen.” Ook over de organisatie zijn 
exposanten zeer te spreken. Klem (IhC 
Merwede): “De organisatie is strak gere-
geld, dat is belangrijk voor standhou-
ders.” Van Leeuwen (GustoMsC) zegt 
hierover: “De carrièrebeurs is goed geor-
ganiseerd. De mogelijkheid om een pre-
sentatie te geven en aansluitend nader 
kennis te maken met geïnteresseerden 
vinden wij zeer positief.”

Ook dit jaar worden er uiteraard weer 
bedrijfspresentaties, lezingen en work-
shops tijdens het Navingo Maritime & 
Offshore Career Event gegeven. De orga-
nisatie is momenteel druk bezig met de 
invulling hiervan. Ook mag een netwerk-
borrel dit jaar uiteraard weer niet ontbre-
ken. studenten, werkzoekenden en an-
dere geïnteresseerden in de maritieme 
en offshore sector zijn op 28 april 2010 
tussen 11.00 uur en 19.00 uur van harte 
welkom in Rotterdam.

CAREER EVENT
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“Wij komen hier direct  

in contact komen met  

studenten, jonge talenten  

en ervaren professionals!”

Paul Brand, supervisor human Resources Vroon 
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dpii dsv Noordhoek coNstructor

Noordhoek Offshore has officially taken delivery of the DPII DsV Noordhoek 
Constructor in early January, from the Niigata Yard in Japan. The vessel is currently 
on route to the North sea.

This new, state-of-the-art vessel is specifically designed for efficient diving 
operations in the harsh North sea environment. The new vessel has an overall length 
of 76 metres with an 18 metre beam. The vessel is equipped with a 12-man single 
bell saturation diving system with the latest, technology complete with a self 
propelled hyperbaric lifeboat. The DPII DsV Noordhoek Constructor has a 100-tonne 
crane and accommodation for 70 people. The vessel has Class 2 Dynamic Positioning 
and is in compliance with the most demanding maritime and environmental 
regulations worldwide. The vessel is designed primarily for saturation, Air and TUP 
diving operations at depths of up to 200m. however, with a clear deck space of 
685m2, the 100 tonne main crane and a dual Light Work and Observation class 
ROV spread, the new build will clearly be a multi-role vessel suitable for worldwide 
deployment.

With the delivery of the DPII DsV Noordhoek Constructor, Noordhoek will be 
operating 3 sub sea support vessels before the end of the 1Q 2010; Noordhoek is 
expecting to take delivery of one more DPII ROV survey sV Noordhoek Pathfinder 
mid March 2010.

Noordhoek Constructor on its way to North Sea.

$40 millioN coNtract

At the end of January FMC Technologies announced that it has signed an agreement 
with statoil for the design and supply of subsea equipment to support its snorre 
field, located in the North sea. The award will result in approximately $40 million 
in revenue to FMC Technologies.
FMC’s scope of supply includes 10 production risers, tieback connectors and 
installation tools. The equipment will be engineered and manufactured at FMC's 
facilities in houston, Texas and Kongsberg, Norway. Deliveries are scheduled to 
commence in 2011.
"statoil recently announced a modification program on the snorre field that 
is designed to extend the field’s productive life span through 2040,” said Tore 
halvorsen, FMC’s senior Vice President of Global subsea Production systems. 
"FMC has supported the snorre development for more than 20 years, and we 
are pleased to continue assisting statoil with their equipment needs.” 

Nieuwe gasveldeN
iN productie

Wintershall heeft recent in het P9-blok 
op het NCP twee kleine gasvelden in 
productie gebracht middels subsea 
technieken. het betreft de marginale 
gasvelden P9-A en P9-B, die liggen op 
ongeveer 45 kilometer ten westen van 
IJmuiden. Beide subsea completions 
zijn direct op een gastransportleiding 
aangesloten, waardoor het gas ver- 
voerd wordt naar een satellietplatform 
van Wintershall in blok P6-D. hier 
wordt het gas eerst verpompt naar 
de P6-B satelliet en vervolgens naar 
het P6-A productieplatform voor 
verdere behandeling. hierna gaat het 
gas naar het L10-A complex van GDF 
suez, dat het weer injecteert in het 
NGT-gastransport systeem. 

willem cordia resigNs

On 25th January, 2010, the Executive 
Board and the majority of the 
supervisory Board of smit have  
decided to recommend the offer from 
Boskalis to its shareholders. Whilst 
Cordia supports the non-financial  
aspects of the merger between 
Boskalis and smit he is unable to  
agree with the price of the offer.  
After careful consideration, Cordia  
announced that he has decided to  
resign as member of the supervisory 
Board of which he has been a member 
since 2004. 

coNtract for 
schlumberger

heerema Marine Contractors awarded 
schlumberger a contract to supply  
a real-time riser tension monitoring 
system for nine single leg hybrid risers 
(sLhR) for a major FPsO project off-
shore Angola. schlumberger will install 
its subC-collar tension and curvature 
monitoring system on ach riser  
immediately below the buoyancy tank.

Voeg toe aan uw faVorieten:

WWW.OFFSHOREVISIE.NL
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offshore eNergy op 7/10 iN deN helder

Op donderdag 7 oktober 2010 zal de derde editie van Offshore Energy plaatsvinden 
op het terrein van Willemsoord in Den helder. De beurs, gericht op de internationale 
offshore industrie, is het enige evenement in Nederland dat een beurs combineert 
met een uitgebreid conferentieprogramma over de laatste ontwikkelingen in de 
offshore markt. 

De uitverkochte tweede editie in 2009 trok meer standhouders en bezoekers 
dan het jaar ervoor. Dit jaar zal de beursvloer worden uitgebreid naar 5000m² 
zodat de organisatie meer dan 200 exposanten en meer dan 3000 bezoekers 
welkom kan heten. Een groot aantal exposanten van afgelopen jaar heeft 
toegezegd weer te zullen deelnemen. Ook IRO heeft wederom haar deelname 
en support toegezegd. 
Offshore Energy 2010 biedt haar publiek een bredere en meer gevarieerde mix 
van exposanten. Op dit moment worden er exposanten uit onder meer Nederland, 
België, Duitsland, schotland, Engeland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Korea 
verwacht. Bezoekers zullen afkomstig zijn uit meer dan 20 verschillende landen. 

Tijdens Offshore Energy zal ook dit jaar weer een gevarieerd conferentieprogramma 
parallel aan de beurs plaatsvinden met belangrijke onderwerpen binnen en voor de 
offshore industrie. De conferentie bestaat uit een reeks van 60 tot 90 minuten 
durende sessies waarin sprekers uit binnen- en buitenland, variërend van technisch 
en commercieel managers en van overheidsvertegenwoordigers tot wetenschappers 
hun visie geven op ontwikkelingen in offshore olie, gas en wind. In dit kader 
heeft organisator Navingo recent José sergio Gabrielli, CEO van de Braziliaanse 
staatsolie- en gasmaatschappij Petrobras, uitgenodigd om Offshore Energy 2010 
bij te wonen. De uitnodiging voor Gabrielli bevat een openbare toespraak, evenals 
een sessie voor genodigden.

heemskerk heet petrobras welkom

Een mooie dag voor Petrobras en een mooie dag voor Nederland. Dat concludeerde 
staatssecretaris heemskerk maandag 1 februari 2010 na de opening van het nieuwe 
kantoor van de Braziliaanse oliemaatschappij in Rotterdam.
“het is zo'n mooie dag omdat het niet dagelijks gebeurt dat ik een van de 
grootste bedrijven ter wereld welkom mag heten in Nederland,” aldus heemskerk. 
Volgens de staatssecretaris toont de keuze van Petrobras voor Nederland aan dat 
het vestigingsklimaat hier gunstig is. “Ik hoop dat andere Braziliaanse bedrijven 
het goede voorbeeld van Petrobras zullen volgen.” De openingsbijeenkomst werd 
bijgewoond door de CEO van Petrobras, sergio Gabrielli en burgemeester Aboutaleb 
van Rotterdam.

het Braziliaanse Petrobras staat in de lijst van grootste bedrijven op nummer 34 
en heeft een omzet van 128 miljard. Volgens heemskerk is het olieconcern een 
voorbeeld van hoe goed Brazilië het economisch doet. “Ondanks de crisis groeit de 
economie van Brazilië jaarlijks met 5 procent. Dat is een cijfer waar we best jaloers 
op zijn, moet ik toegeven,” zei heemskerk bij de opening.

De relatie tussen Nederland en Brazilië is goed, benadrukte heemskerk tijdens de 
openingsbijeenkomst. “Nederlandse bedrijven hebben hun weg naar Brazilië al 
gevonden. We zijn de op 1 na grootste investeerder in het land.” Brazilië is een van 
de prioriteitslanden voor Economische Zaken. staatssecretaris heemskerk gaat in het 
najaar met een economische missie naar het land. In april 2008 bezocht heemskerk 
het land voor het eerst. Toen werd ook het hoofdkantoor van Petrobras bezocht. 
Petrobras investeert een half miljoen euro in de komende drie jaar. het nieuwe 
kantoor zorgt voor 15 arbeidsplaatsen.

Chief Executive Jose sergio Gabrielli de Azevedo vertelde dat het voornaamste doel van 
Petrobras Netherlands is om materiaal aan te kopen voor E & P activiteiten in het diepe 
water voor de Braziliaanse kust. Middels het Rotterdamse kantoor hoopt hij nauwere 
contacten te kunnen leggen en te onderhouden met Nederlandse toeleveranciers.

mcdermott Neemt  
belaNg

Oceanteam sA heeft een deel van de 
belangen in de offshore constructie- 
en installatievaartuigen North Ocean 
102 en North Ocean 105 verkocht 
aan één van de dochters van J. Ray 
McDermott. Na onder meer het 
faillissement van Oceanteam BV en 
het afstoten van Oceanteam subsea 
services wil Oceanteam AsA zich 
gehee terugtrekken uit de offshore 
aannemerij om zich te richten op de 
verhuur van offshore constructie- en 
installatievaartuigen, snelle support-
vaartuigen en offshore materieel.

verrleNgiNg coNtract 
swissgas

GasTerra en swissgas hebben eind 
december 2009 een nieuw contract 
ondertekend waarin de verlenging 
van de h-gas levering aan swissgas 
van 2016 tot 2023 is geregeld. Met 
dit nieuwe contract wordt de bijna 
40-jarige en uitstekende relatie met 
swissgas verder bekrachtigd. De 
levering van GasTerra aan swissgas 
dekt ongeveer 20% van de aardgas-
behoefte in Zwitserland, waar on-
geveer 12% van de energiebehoefte 
door aardgas wordt ingevuld.

opeNiNg Nieuw  
traiNiNgsceNtrum saio

sAIO safety Training is, op 1 januari 
2010, verhuisd naar het nieuwe  
kantoor in Rotterdam!
De verhuizing is een antwoord op de 
behoefte van de industrie voor goede 
en praktische opleidingen, waarbij  
hogere eisen aan de locatie en de  
faciliteiten van een opleidingscentrum 
gesteld worden.

Met 5000 m2 praktijk-/oefenruimte, 
4000 m2 les- en kantoorruimte en 
6.000 m2 haven, biedt sAIO op de 
nieuwe locatie optimale faciliteiten. 
Centraal gelegen in de heijsehaven  
in Rotterdam, is sAIO safety Training 
zeer makkelijk te bereiken.
sAIO verzorgt opleidingen voor vrijwel 
alle werkzaamheden in de Industrie, 
Bouw, Offshore, scheepvaart en 
Logistiek. 
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2010 Oil & Gas Industry Forecast

Met mooi uitzicht over Rotterdam en de Maas werd op  
2 februari de 2010 Oil & Gas Industry Forecast georganiseerd 
in het gebouw van het scheepvaart & Transport College. 
Na een korte introductie door hans de Boer van IRO en  
John Royall van Gulf Publishing Company sprak publisher  
Bill Wageneck over de bevindingen van zijn blad hydrocarbon 
Processing. Onder andere werd de ontwikkeling van de olieprijs 
in het verleden en zijn verwachtingen in 2010 en verder onder 
de aandacht gebracht. 

hierna besprak Ron higgins, publisher van World Oil, 
de stand van zaken in de productie van olie en gas in de 
Verenigde staten en de rest van de wereld. De hoeveelheid 
en omvang van productieplatforms, groei in de toekomst en 
verdere verwachtingen in 2010 gaf een interessant perspectief 
op de industrie. 
Peter spaans van sponsor Ernst & Young presenteerde de 
resultaten van de Oil & Gas survey die onlangs is uitgevoerd 
door E&Y. Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de 
ontwikkelingen en verwachtingen van de Nederlandse 
toeleveranciers in de olie- en gasindustrie. het onderzoek laat 
onder andere zien dat er veel geleerd is uit de kredietcrisis 
en dat er nu en in de nabije toekomst veel ruimte is voor 
ontwikkeling en innovatie.
Managing director Crispian McCredie van Petroleum Economist 
begon na Peter een prachtig verhaal over het lief en leed van de 
elektrische auto. Een aantal uitzonderlijke vergelijkingen, goede 
grappen en een interessante voorspelling beloofde de 230 
aanwezigen naast de andere presentaties genoeg gespreksstof 
voor de netwerkborrel achteraf.

Cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’

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

data voor de eerste helft van 2010:
Woensdag 17 + Donderdag 18 maart (NL)
Woensdag 14 + Donderdag 15 april (NL)
Woensdag 19 + Donderdag 20 mei (ENG)
Woensdag 16 + Donderdag 17 juni (NL) 
 
Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u 
contact opnemen met IRO via info@iro.nl of telefoonnummer 
079-3411981.
  

Handelsmissie naar 
Maleisië en Indonesië

In opdracht van de EVD organiseert IRO van 15-17 maart 2010 
een olie- en gasmissie naar Maleisië. 

Buitenlandse bedrijven kunnen alleen zaken doen in de 
Maleisische olie- en gasindustrie, wanneer zij zijn geregistreerd 
bij Petronas en samenwerken met Bumi Putra bedrijven. 
Aangezien de 180 leden van de Malaysian Oil and Gas services 
Council (www.mogsc.org.my) alle bij Petronas geregistreerde 
Bumi Purta bedrijven zijn, zal het programma van de missie 
zich concentreren op een seminar, lunch en een matchmaking 
met MOGsC leden. De onderwerpen voor het seminar zijn: 
diepzee, geïntegreerde operaties, gastechnologie, 
ontmanteling, opleiding en technologie. Ook bestaat de 
mogelijkheid om de beurs Offshore Asia te bezoeken.

Aansluitend organiseert IRO van 18-19 maart 2010 een  
olie- en gasmissie naar Jakarta, Indonesië. In de periode  
2010-2014 zal Indonesië 31,2 miljard dollar investeren in 
de olie- en gasindustrie. het programma zal bestaan uit 
groepsbezoeken aan Pertamina, BP Migas, Medco, Total 
en EPC contractors, een individuele matchmaking en een 
netwerkevenement. 

IRO organiseert het programma in samenwerking met 
de Nederlandse ambassade in Jakarta en INA (Indonesian 
Netherlands Association). Beide organisaties benadrukken 
dat het nu het juiste moment is voor de Nederlandse 
toeleveringsindustrie om Indonesië te bezoeken. 

Deelname kost € 750,- excl. BTW voor een bezoek aan 
Maleisië en Indonesië en en € 500,- excl. BTW voor deelname 
aan slechts één land. Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met Ruud Liem, liem@iro.nl. 

CCS in nederland

De Kamer heeft als toegezegd IRO geïnformeerd over de 
besluiten die zij neemt ten aanzien van de invoering van 
afvang en ondergrondse opslag van CO2 (CCs). het kabinet 
werkt aan een volledig duurzame economie, met drastisch 
gereduceerde CO2-uitstoot bij energieopwekking en industriële 
productieprocessen. Eer het zover is zijn we enkele decennia 
verder. In de tussentijd kiest men voor CCs als overgangs-
technologie, waardoor de schade voor het klimaat zoveel 
mogelijk beperkt wordt. 

Doel is dat CCs in Nederland fors bijdraagt aan de CO2-
emissiereductie de komende decennia. Er is naar verwachting 
opslagruimte voor 800 megaton CO2 ‘offshore’ en voor 
800 megaton CO2 onshore. Dit is goed voor de opslag van 
zo’n 40 megaton per jaar over een periode van 40 jaar. Ter 
vergelijking: dit is circa 20 procent van onze huidige jaarlijkse 
CO2-uitstoot. 
De volledige tekst van bovenstaand document inclusief 
de te nemen besluiten kunt u opvragen bij José de Goede, 
degoede@iro.nl.

IrO KALEnDEr 2010

Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact opnemen met IRO via info@iro.nl of telefoonn 079-3411981.

9 maart

irO/ceda ledenbijeenkOmst

WAssENAAR

7 april

ledenbijeenkOmst

hENGELO

19 mei

irO/cec ledenbijeenkOmst

TURNhOUT, BELGIë

17 juni

ledenbijeenkOmst  

N.T.B.



IrO nieuwjaarsreceptie  
weer groot succes!

Op donderdag 14 januari werd de nieuwjaarsreceptie van  
IRO gehouden in het hulstkampgebouw in Rotterdam. 
De receptie werd zeer goed bezocht door meer dan 250 gasten. 

IRO voorzitter Gert-Jan Kramer verwelkomde de gasten en 
proostte op een gelukkig en succesvol jaar. Naast IRO-leden 
was ook een aantal speciale gasten aanwezig, waaronder 
vertegenwoordigers van oliemaatschappijen en ambassadeurs 
van vooraanstaande olielanden.

De receptie was zeer druk bezocht.
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OFFSHOrE TECHnOLOGY 
COnFErEnCE, HOUSTOn 
Uitverkocht.

nEFTEGAZ, MOSKOU
IRO organiseert onder het 2@there Rusland programma  
een collectieve stand van 20 m2 op deze beurs (Moskou, 
21-25 juni 2010). het inschrijfformulier kunt u downloaden 
op www.iro.nl.

OFFSHOrE nOrTHErn SEAS, 
STAVAnGEr 
Uitverkocht.

rIO OIL & GAS
In opdracht van de EVD organiseert IRO een holland  
Paviljoen van 100 m2 op deze beurs (Rio de Janeiro, 
13-16 september 2010). het inschrijfformulier kunt  
u downloaden op www.iro.nl.

ADIPEC, AbU DHAbI
IRO organiseert een holland Paviljoen van 420 m2 onder 
het 2g@there Middle East programma op de belangrijkste  
en grootste olie- en gasbeurs van de regio (Abu Dhabi,  
1-4 november 2010). het inschrijfformulier kunt u  
downloaden op www.iro.nl.

DEELnAME bEUrZEn/HAnDELSMISSIES
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 - 341 19 81.
heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies, 
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of telefoon-
nummer 079 - 341 19 81.

Bij vragen tijdens beurzen kunt u ook contact opnemen  
via telefoonnummer 06 - 45 70 98 02.

bEUrSGEnOTEErD

Adres : Engelandlaan 330

  2711 DZ Zoetermeer

Postadres : Postbus 7261

  2701 AG Zoetermeer

VOOrLOPIG bEUrS /  
ExPOrTPrOGrAMMA 2010
15-17 maart handelsmissie maleisië  

 KUALA LUMPUR, MALEIsIë

18-19 maart handelsmissie indOnesië 

 JAKARTA, INDONEsIë

30 maart-1 april  On & OffshOre

 GORINChEM

3-6 mei OffshOre technOlOgy cOnference 

 hOUsTON, Vs

21-25 juni neftegaz

 MOsKOU, RUsLAND

24-27 augustus  OffshOre nOrthern seas

 sTAVANGER, NOORWEGEN

13-16 september  riO Oil & gas riO de janeirO,

 BRAZILIë

20-23 september handelsmissie schOtland

 ABERDEEN

7 OktOber OffshOre energy  

 DEN hELDER

1-4 nOvember  adipec 

 ABU DhABI, VAE

30 nOv-2 december dOt  

 AMsTERDAM

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

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

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl
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BUYERS GUIDEBUYERS GUIDE

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

TES TAP PAr A TUUr TES TAP PAr A TUUr

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

Het Grote Gas & Olie Spel

EBN heeft Het Grote Gas & Olie 
Spel laten ontwikkelen. Dit 
spel biedt op speelse 
wijze inzicht in de Nederlandse 
gas- en olie-industrie. 

EBN speelt een centrale rol in het ontdekken, winnen en 
verkopen van Nederlands aardgas. Daarnaast is EBN actief in het 
zoeken en winnen van aardolie. Zij doet dit onder andere door 
deel te nemen in een groot aantal samenwerkingsverbanden 
met gas- en oliemaatschappijen. EBN is een zelfstandige  
onderneming met de Nederlandse staat als enige aandeelhouder.  
De winst die EBN maakt, gaat volledig naar de staat. 

Om ook de jongere generaties kennis te laten maken 
met de gas- en olie-industrie heeft EBN elk ziekenhuis 
in Nederland met een kinderafdeling twee spellen  
geschonken. Ook u kunt het spel bestellen. Het is 
geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. De kosten bedragen 
E 39,95 per stuk en de opbrengst gaat naar een goed 
doel. Het bestelformulier staat op www.ebn.nl. 

 



J A N U A R Y  /  F E B R U A R Y  2 0 1 0  -  O F F S H O r E  V I S I E 35



Binnenvaart / Dredging en Waterbouw / Energie, Olie en Gas / Havens / Jachtbouw / Maritiem Onderwijs
Maritieme Arbeids bemiddeling / Maritieme Dienstverlening / Maritieme Toeleveranciers

Offshore / (Petro) Chemie / Scheepsbouw en -reparatie / Visserij / Watersport / Zeescheepvaart

Woensdag 28 april 2010 van 11.00-19.00 uur
Beurs-WTC in Rotterdam

Informatie en VOORREGISTRATIE op 

www.maritimeoffshorecareerevent.com
Gratis toegang | Vacatures en stages

Maritieme netwerkborrel (17.30 – 19.00 uur) | Topsprekers en workshops

Hét grootste evenement voor carrière en 
opleiding in de maritieme & offshore sector

Adv MOCE2010 A4.indd   1 25-11-2009   16:39:23


