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BOREN

INNOvATIEf BOOREILANd MAAKT NAAM

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat het destijds gloednieuwe booreiland Swift 10 naar haar eerste 

werklocatie in het L13 blok in de Nederlandse sector van de Noordzee werd gesleept. Het platform was 

in opdracht van de NAM speciaal ontworpen en gebouwd om in het zuidelijke deel van Noordzee kleine 

olie- en gasvelden te kunnen ontsluiten. Met het accent op veiliger, efficiënter en rendabeler werken. 

Ook moest met het platform aan bestaande putten kunnen worden gewerkt. De met de Swift 10 

opgedane ervaring zijn heel positief volgens Teun Korevaar, die aan boord één van de Offshore 

Installation Managers (OIM) van het platform is. Het booreiland en de bemanning hebben ondertussen 

al flink naam gemaakt en dit wordt ook door de klant onderschreven.
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Swift 10 voldoet 
ruimschoots aan 
verwachtingen
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hier met een heel compact team van 
ongeveer 50 mensen werken, verbazen 
zij zich erover wat wij allemaal voor 
elkaar krijgen. van de Principal Well 
Engineer van Shell, Henk Wierenga, 
kregen we zelfs een heel enthousiaste 
mail toen we in mei 2013 twee jaar 
zonder enig incident (LTI) hadden 
gewerkt. Hierin feliciteerde hij ons 
met deze prestatie en de succesvolle 
projecten die wij in die periode 
hadden uitgevoerd.”

eerste projecten
Met de Swift 10 zijn sinds eind mei 
2011 zeven projecten uitgevoerd. 
Teun Korevaar: “Na de oplevering is 
het booreiland gelijk versleept naar 
het L13 blok in de Nederlandse sector. 
Hier hebben we voor de NAM een 
productieput afgesloten. Hierna zijn we 
verhaald naar het K8 blok, waar we voor 
deze maatschappij een gasproductieput 
hebben geboord. Een put met veel 
uitdagingen die volgens onze klant goed 
is gaan produceren.” Aansluitend is de 
Swift 10 naar de Britse sector verhaald. 
“daar zijn we in het denver veld van 
Shell aan de slag gegaan. Helaas bleek 
dit een droge put te zijn. In het Carrack 
West veld hadden we vervolgens meer 
succes. deze gasput moet alleen nog 
worden getest. In het Carrack East 
hebben we hierna weer een succesvolle 
boring gedaan. deze put is wel al getest 
en produceert zelfs beter dan verwacht. 
de programma’s voor deze subsea putten 
zijn ons op het lijf geschreven, mede 
omdat de Swift 10 speciaal voor dit soort 
werk is gebouwd. Kleinere reservoirs 

Geen enkele traditionele boorcontractor 
stond te trappelen om voor de NAM 
aan de slag gaan met een klein 
hoogtechnisch boorplatform dat 
was voorzien van onder andere een 
lichtgewicht boortoren van 250 ton en 
een geautomatiseerd handelingsysteem 
voor de boorpijpen. Maar wel een 
platform waarvan de operationele kosten 
in vergelijking met een bestaande jack-up 
zouden kunnen worden gehalveerd. 
Alleen de van Es Groep, fabricom Oil en 
Gas & Power durfden de uitdaging aan. 
Zij besloten hiervoor het samenwerkings-
verband Swift drilling op te zetten. 
Bij drydock World op het Indonesische 
eiland Batam was destijds al een 
vierpoots jack-up naar een ontwerp van 
GustoMSC in aanbouw dat naadloos 
zou kunnen worden ingericht naar de 
wensen van de klant. 
directeur Sybe visser van Swift drilling 
stelde bij de oplevering van de Swift 10, 
in mei 2011: “Met dit platform kunnen 
we conform het zogeheten Slim Well 
design putten boren die qua diameter 
veel kleiner zijn dan conventionele 
putten. dit levert voor het gebruik 
van buizen, boorspoeling (mud) en 
materieel direct al een flinke besparing 
op. En dankzij het gebruik van een 
geautomatiseerd pijp-handeling systeem 
komt er bij samenstellen van de 
boorpijpen bijna geen mensenhand meer 
aan te pas. voor het gehele proces is nu 
nog maar één man nodig, die vanuit het 
drilling control center alles kan besturen 
en controleren. Ook is het aantal 
kraanliften aanzienlijk teruggebracht. 
Zo komen bijvoorbeeld de boorpijpen, 
in baskets, met 48 stuks tegelijk aan 
boord en worden in een afgesloten 
ruimte neergezet. Omdat wij zoveel 
geautomatiseerd hebben, kunnen we 
met veel minder mensen werken en 
daarnaast ook op een veel veiliger manier.”

enthousiast
Op de vraag of aan al deze hoge 
verwachtingen is voldaan, antwoordt 
Teun Korevaar: “voor het boorproces 
hebben wij inderdaad maar één of twee 
mensen nodig. En als we gaan trippen, 
ofwel het uit het boorgat halen of weer 
terugsteken van de boorpijpen, hebben 
we ook veel minder mensen nodig 
dan op een conventioneel eiland. 
de afgelopen drie jaar hebben we 
voor de NAM en Shell in zowel de 
Nederlandse als de Britse sector van 
de zuidelijke Noordzee al een aardig 
aantal projecten met succes afgerond. 
Het operationele team van deze klant, 
dat aan boord is vanaf het begin van het 
project, is ook heel enthousiast. 
En als mensen hier aan boord een kijkje 
komen nemen en dan zien dat wij 

die met een slim hole design, een 
effectief ingericht booreiland en goed 
en gemotiveerd personeel kunnen 
worden ontwikkeld. dit belooft veel 
voor de toekomst.” volgens de OIM is 
al dit succes mede te danken aan de 
goede sfeer die heerst aan boord en die 
voor een groot deel wordt bepaald door 
een positieve veiligheidsinstelling van de 
bemanning. de boormaatschappij heeft 
met de NAM een huurcontract gesloten 
met een looptijd van vijf jaar plus vijf 
opties om het contract met een jaar 
te verlengen.

ncp 
Op 20 augustus 2013 keerde de Swift 10 
terug naar de Nederlandse sector om 
herstelwerkzaamheden te gaan uitvoeren 
bij het NAM’s gasproductieplatform 
K8-fA-1. Teun Korevaar: “deze 
werkzaamheden zijn ook naar volle 
tevredenheid van de klant afgerond. 
Op dit moment zijn wij bezig met 
een nieuwe boring in het K7 blok.” 

van de ongeveer vijftig bemanningsleden 
werkt een deel twee weken op en 
drie weken af. Het andere deel van de 
bemanning werkt twee weken op en 
twee weken af. “Wij zijn nog op zoek 
naar mensen die samen successen willen 
behalen, maar ook samen plezier willen 
maken, met veilig werken als leidende 
factor. Met een positieve instelling 
en een gezonde vorm van discipline. 
Uiteindelijk klaren we met een compact 
team grote klussen, waarbij de karakters 
en individuele kwaliteiten bijdragen 
aan het succes van het gehele team.”

BOREN
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De jack-up Swift 10 aan het werk in de Nederlandse sector van de Noordzee (Foto: Swift Drilling).
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ONDERNEMEN

Sibo Buter is een onderzoeker in hart en 
nieren, energiek, scherpzinnig en bovenal 
geestdriftig. Hij lacht als hij wordt 
geconfronteerd met zijn fictief afwijkend 
dNA. Zijn passie voor onderzoek naar 

verlenging van de levensduur van 
materialen en installaties op zee is 
enorm. En met elf dienstjaren heeft hij 
bewezen behoorlijk honkvast te zijn. 
“Wij beschikken over een heel mooie 

technologie, voortgekomen uit een 
combinatie van kennis en kunde. En 
dat product moeten wij nu succesvol 
gaan vercommercialiseren. de afgelopen 
periode heb ik 30 procent van mijn tijd al 

TNO-MMPC OMGEdOOPT IN ENdURES B.v.

piepjong bedrijf 
met lange historie

Een hecht team onderzoekers gaat commercieel. Vanaf 1 januari 2014 zijn alle activiteiten van TNO Maritime Materials 

Performance Centre (MMPC) in Den Helder georganiseerd in een afzonderlijke onderzoeksgroep met de naam Endures 

B.V. Het bedrijf onderzoekt (bio-)corrosie en antifouling en voert tevens schadeonderzoek uit bij calamiteiten. In het 

afgelopen decennium heeft het gerenommeerde centrum grote en vaak ook opzienbarende Europese projecten 

uitgevoerd. Het klinkt allemaal veelbelovend, maar toen ik het persbericht las bedacht ik mij tegelijkertijd dat zaken 

doen veelal niet in het DNA zit van een pur sang onderzoeker. Ter bevrediging van mijn nieuwsgierigheid stapte ik in de 

auto en zette de cruise control richting het belangrijkste knooppunt in de offshore-activiteiten op het Nederlandse deel 

van de Noordzee. Eenmaal aangekomen, werd ik hartelijk ontvangen door Sonja Vos-Poppelaars, ad interim managing 

director en Sibo Buter, corrosie en coating expert.
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Testen van o.a. offshore wind coatings in een basin met natuurlijk zeewater.
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van kennisbronnen die werden 
ontwikkeld door TNO Research,” licht zij 
desgevraagd toe. “Bij TNO is het zo dat 
wanneer onderzoek heeft geleid tot een 
heus product dan wel services, wij dat 
product overnemen van TNO Research en 
het onderbrengen in een bedrijfsmatige 
commerciële omgeving bij TNO Bedrijven. 
Endures is dus 100% eigendom van 
TNO Bedrijven en het is onze ambitie 
om het bedrijf uit te bouwen tot een 
vooraanstaande speler op haar 
vakgebied. Men kan TNO Bedrijven 
beschouwen als een soort 
doorgangshuis. Bedrijven blijven meestal 
zo’n vijf jaar onder de vlag van TNO 
Bedrijven opereren. In die periode wordt 
een verbinding gezocht met extern 
ondernemerschap en extern kapitaal 
om vervolgens overgenomen te worden 
door een externe strategische partij. 
Bij de keuze van zo’n strategische partij 
gaat het vooral om  complementariteit 
tegenover TNO, zoals commerciële 
partijen die een goed marketing en sales 
apparaat hebben.” Het zoeken naar een 
verbindend element in geval van Endures 
is heel voorspoedig verlopen, verklapt 
de ad interim Sonja vos vervolgens. 
Zij is er zichtbaar trots op Offshore visie 
de primeur te gunnen. “de strategische 
partner die wij voor Endures hebben 
gevonden is Exova, een onafhankelijk 
testlaboratorium met vestigingen in maar 
liefst 22 landen. Met dit bedrijf gaan we 
de waardecreatie van Endures verder 
uitbouwen. Als geaccrediteerd 
laboratorium voert Exova activiteiten uit 
op het terrein van chemisch, mechanisch, 
metaalkundig en corrosietesten. In 
Nederland beschikt Exova over een 

besteed aan operationele zaken en 
acquisitie. Het is een extra dimensie aan 
mijn professie als onderzoeker en ik ga 
deze uitdaging zeker niet uit de weg. 
de dynamiek van het zaken doen is 
geweldig. Natuurlijk vereist deze 
privatisering ook van ons een 
cultuuromslag. daar zijn wij de afgelopen 
maanden heel intensief mee bezig 
geweest. Het is prachtig om samen met 
mijn negen collega’s de ‘mature’ kennis 
die hier in 40 jaar is opgebouwd, als een 
heus product aan de man te brengen. 
Eerst waren wij het corrosielaboratorium 
van de Marine, de afgelopen tien jaar 
hebben we als TNO MMPC geopereerd. 
En nu moeten we onze eigen broek 
ophouden.” Communicatie. Het is de 
absolute overtuiging van Sibo Buter 
dat dit de sleutel is naar succes. 
Empower people. Zaken bespreekbaar 
maken en mensen meenemen in 
veranderingsprocessen. Beleving creëren. 
Wat Buter betreft zijn sedert aanvang 
2014 alle commerciële trossen los in 
den Helder. Hij bruist van de ideeën. 

strategisch partner
Sonja vos-Poppelaars luistert met 
genoegen naar de enthousiaste corrosie 
en coating expert, die blijk geeft te 
kunnen handelen en denken in de geest 
van de klant en inzicht toont in de 
marktmechanismen binnen en buiten 
het eigen bedrijf. Twee dagen in de week 
vertoeft zij in den Helder als ad interim 
directeur. de andere drie dagen is zij 
CfO van TNO Bedrijven, de holding 
voor alle private TNO-ondernemingen. 
“de voornaamste taak van TNO Bedrijven 
is het vercommercialiseren en exploiteren 

laboratorium in Emmen en Spijkenisse.” 
Het laboratorium in de provincie Zeeland 
is gespecialiseerd in het uitvoeren van 
testen van proeflassen van pijpleidingen 
voor de olie & gas sector. Tevens wordt 
hier veel schadeonderzoek gedaan in 
opdracht van de petrochemische 
industrie. 

centre of excellence
de naam Endures is afgeleid van 
ENdUrance by RESearch, onderzoek 
dat moet leiden tot verlenging van 
materialen. Het bedrijf positioneert 
zich zelf als ‘centre of excellence’ op 
het gebied van maritieme corrosie, 
antifouling, microbiologisch beïnvloede 
corrosie en schadeonderzoek. 
Het gebruikt zijn wetenschappelijke 
kennis op het gebied van prestaties 
en bescherming van materialen voor 
de verbetering van de operationele 
levensduur van constructies en installaties 
op het gebied van scheepvaart, olie & 
gas, chemie en windenergie. de Endures 
faciliteiten staan aan de haven van 
den Helder op het terrein van de 
Koninklijke Marine. de beschikbaarheid 
van natuurlijk stromend zeewater in 
dit laboratorium maakt het mogelijk 
om op realistische manier praktische 
omstandigheden te simuleren die 
plaatsvinden in het maritiem milieu. 
de aanwezigheid van een vlot in de 
haven maakt het tevens mogelijk om 
materialen gedurende lange tijd aan 
natuurlijk zeewater bloot te stellen.

voor corrosie-onderzoek worden zowel 
conventionele als geavanceerde 
(impedantiespectroscopie, ruismetingen) 

ONDERNEMEN
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Friction Disk Machine: 

voor het meten van frictieweerstand.

de aanwezigheid van 

een vlot in de haven maakt 

het tevens mogelijk om 

materialen gedurende 

lange tijd aan natuurlijk 

zeewater bloot te stellen.
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ONDERNEMEN

elektrochemische meetmethoden 
gebruikt en zijn verschillende 
microscopische technieken (SEM-EdX, 
AfM) beschikbaar. voor antifouling-
onderzoek beschikt Endures over 
faciliteiten in het laboratorium 
(zeepokken, diatomeeën, zeewier), 
het eerdergenoemde testvlot, 
rotorapparatuur om antifouling 
coatings te verouderen en hun prestaties 
en zelfslijpende eigenschappen te 
beoordelen. Antifouling is een speciale 
onderwaterverf die wordt gebruikt om 
ongewenste aangroei van microscopisch 
kleine organismen, mosselen en algen op 
een scheepsromp tegen te gaan. Tevens 
beschikt het Helderse laboratorium over 
de friction disk Machine, een unieke 
testopstelling voor het meten van de 
weerstand onder water van coatings en 
oppervlakken met en zonder aangroei. 

Een microbiologisch laboratorium is 
beschikbaar, waarin aerobe en anaerobe 
micro-organismen worden gekweekt 
voor onderzoek naar microbiologische 
aantasting van materialen. voor 
dergelijke studies ontwikkelde Endures 
een unieke aanpak die microscopische 
technieken combineert met fluorescentie 
en elektrochemische metingen om 
corrosieprocessen en interacties tussen 
bacteriën en materialen in detail te 
onderzoeken. Ook zijn geavanceerde 
moleculaire technieken beschikbaar voor 
diagnose en kwantificering van 
microbiële corrosieprocessen.

duurzaam
vos en Buter zijn op en top gemotiveerd 
aan de slag gegaan na de jaarwisseling. 

Samen met de collega’s. Naar een 
nieuwe directeur wordt gezocht. Zijn 
aanstelling bevindt zich momenteel in 
een eindfase. Sonja vos hoopt spoedig 
de naam bekend te kunnen maken van 
de man of vrouw die straks verantwoordelijk 
zal zijn voor met name business 
development bij Endures. vos: “Zowel 
de offshore olie en gas industrie als de 
windenergiemarkt zijn enorm 
inspirerende bedrijfstakken, waarvoor 
wij met ons dienstenpakket heel veel 
kunnen betekenen. Op het gebied van 
coatings hebben wij nagenoeg de 
complete kennis in huis. Met één van 
onze technieken kunnen wij bijvoorbeeld 
beter voorspellen wanneer een bepaalde 
coating precies gaat degraderen. daar 
hebben wij allerlei unieke data voor. 
Met die voorspelling kan er veel beter 
preventief onderhoud worden gepleegd 
omdat wij kunnen meten of er onder 
de coating al corrosie plaatsvindt. 
daardoor kun je bestrijding al plannen 
en meenemen in de onderhouds-
strategie. Kosten kunnen hierdoor 
sterk worden gereduceerd. 
Ons product is een no brainer. Klanten 
moeten ervan doordrongen raken dat 
onze service vele voordelen biedt. Het 
wordt dan ook een taak van de nieuwe 
directeur om de mindset duurzaamheid 
bij onze doelgroepen te optimaliseren. 
duurzaamheid is onderdeel geworden 
van verstandig ondernemen. En met 
onze adviezen verlengen wij juist de 
duurzaamheid van objecten. 
Ook kunnen operators, contractors of 
coatingbedrijven die een nieuwe coating 
hebben ontwikkeld, bij ons aankloppen 
voor een benchmarking onderzoek. 

de uitdaging is vooral dat wij nu 
gedwongen worden om anders en 
breder te gaan denken. Ons werk is 
intensiever geworden. Er wordt nu 
veel meer creativiteit van de 
medewerkers verwacht.”

specialist
Sibo Buter knikt instemmend. Als geen 
ander beseft hij dat de privatisering één 
grote ontdekkingsreis is. Het was natuurlijk 
best wel even wennen om veel meer 
praktijk- en klantgericht te gaan 
denken, maar nu al bemerkt hij dat 
opdrachtgevers de expertise en de 
mening van Endures als specialist meer 
en meer gaan waarderen en respecteren. 
“Wat wij proberen te bewerkstelligen is 
dat men als het ware automatisch op 
onze adviezen gaat vertrouwen. Ook al 
omdat wij objectief en onafhankelijk zijn. 
Als TNO company dragen wij een brand 
van betrouwbaarheid en daarom kunnen 
wij onze klanten ook optimaal adviseren. 
Material performance in een maritiem 
milieu; dat is onze core business. daarin 
blinken wij al vele jaren uit. dat gaat van 
degradatie van coatings, degraderen van 
het materiaal zelf in het huidige milieu, 
het degraderen door aantasting van 
micro organismen, aantasting door Uv. 
Op al deze gebieden hebben wij de 
know how in huis. Alleen is het nu aan 
ons om de doelgroepen te overtuigen 
van ons gelijk. dat zal de nodige 
overredingskracht kosten, maar in korte 
tijd hebben we reeds bemoedigende 
stappen voorwaarts gemaakt. Klanten 
gaan steeds meer inzien dat wij B2B 
systemen aanbieden. Wij voorzien in een 
behoefte die vanuit de markt zelf wordt 
gegenereerd. Het is heel mooi om te zien 
dat juist die awareness groeit. dat maakt 
het werken voor een piepjong bedrijf 
met een lange historie zo leuk.”

cursussen

Goede kennis van corrosie 
werkt kostenbesparend voor 
elke organisatie. Endures 
geeft daarom ook eendaagse 
cursussen op het gebied van 
corrosie. Hoe ontstaat corrosie? 
Welke types corrosie zijn er? 
Hoe kan corrosie worden 
bestreden? Het zijn allemaal 
zaken die aan de orde komen. 
In theorie en praktijk. Wanneer 
u over een werktuigbouwkundige 
achtergrond beschikt, is deelname 
mogelijk. In korte tijd verwerft 
u direct toepasbare kennis. 
En bouwt u een netwerk op van 
collega's in dit werkgebied.
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Versnelde getijde simulatie met veroudering (UV, zeewater).
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GROEI MEE

ASSET LIFECYCLE INTEGRITY PARTNER

MET STORK
Jouw toekomst ligt bij Stork, dé technische dienstverlener.
Bij ons werk je met de nieuwste technieken, op prachtige 
projecten voor internationale, nationale en regionale opdracht-
gevers. Uitdagend werk dus, waar je al je vakmanschap in kwijt 
kunt. Stork helpt top  bedrijven het verschil te maken in de 
markt. Dat vraagt om gedreven vakmensen die net als Stork 
uitblinken in denken én doen.

Stork onderscheidt zich als wereldwijde speler in de chemie-, 
proces-, olie & gas-, en energie-industrie door een unieke 
combinatie van denken en doen. Dankzij ruim tienduizend 
Stork-medewerkers blijven de machines en installaties van 
onze klanten structureel vitaal. Kenmerkend is onze klant-
gerichte, hoogwaardige dienst verlening. Vakmanschap en 
� exibiliteit staan daarbij centraal, net zoals het nemen van 
eigen verantwoordelijkheid. Werken bij Stork betekent jezelf 
continu ontwikkelen, zowel via opleidingen als door de vele 
uitdagende projecten.

Stork biedt nieuw talent - en met name werkvoorbereiders met
enige ervaring - volop kansen voor een zelfstandige functie op
mooie o� shore-projecten. Voor onze locatie (tevens standplaats)
Den Helder zijn wij op zoek naar een:

WERKVOORBEREIDER 

OFFSHORE / PIPING AND MECHANICAL

Als Werkvoorbereider Piping and Mechanical ben je actief voor
onze o� shore unit, in een dynamische markt met vele, ansprekende 
opdrachten. Het betreft een fulltime functie met uitzicht op een
vast dienstverband.

Nadere informatie kan worden verkregen bij Bianca Schraag, 
Recruiter, +31 (0)6 2289 0145 of Bianca.Schraag@stork.com. 
Solliciteren: www.werkenbijstork.nl. Past deze functie niet, kijk op
onze website voor meer vacatures in een o� shore omgeving.
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GAs

Het restant van de gasgebieden in 
Groningen en de 230 kleinere velden sist 
na 2024 nog een jaar of 20 in telkens 
kleinere hoeveelheden na. In die periode 
is Nederland genoodzaakt gas te 
importeren, voor het eerst in 50 jaar. 
Rond 2024 zal de regering tevens een 
oplossing moeten vinden voor de ruim 
10 miljard euro die thans jaarlijks aan 
aardgasbaten in de staatskas vloeien.

pijnlijk
„Het is dubbel pijnlijk voor onze 
staatshuishouding,” stelt Peters. „We 
moeten gas importeren en we raken 
inkomsten kwijt. door het terugschroeven 
van de productie wegens de 
aardbevingen en het leegraken van 
de velden komt successievelijk jaarlijks 
1 miljard euro minder binnen. dat zal pijn 
gaan doen.” Nederland heeft sinds de 
ontdekking van het aardgas in 1959 circa 
2000 miljard kubieke meter opgepompt 
van een diepte van circa 3000 meter. 
dat leverde de staatskas in 50 jaar ruim 
250 miljard euro op. van die reserves is 

nog circa 800 tot 1000 miljard kubieke 
meter over, ruwweg een derde van de 
oorspronkelijke reserve. Het beperken 
van de productie bij Loppersum wegens 
aardbevingsgevaar heeft nauwelijks 
invloed op het behoud van de 
aardgasreserves.

oproep
Niet voor niets deed PvdA-leider diederik 
Samsom medio januari in NRC een 
oproep snel een alternatief te vinden 
voor het rijke, maar langzaam 
leeglopende gasveld onder Slochteren. 
„We hebben een alternatief voor aardgas 
nodig. Nu,” aldus Samsom. volgens 
Peters is dat alternatief niet zo snel 
beschikbaar. Rond de tijd dat de 
Nederlandse aardgasproductie over haar 
top heen raakt, kan ons land in 2024 
circa 16 procent van zijn energiebehoefte 
duurzaam opwekken door middel van 
windparken en zonnepanelen. "84 
Procent van die behoefte zal dan nog 
altijd moeten worden gedekt door 
fossiele brandstoffen,” aldus Peters.

opslaan
Grote nieuwe aardgasvondsten zijn 
vooralsnog niet in zicht. Misschien dat het 
noordelijkste puntje van het Nederlands 
continentaal plat in de Noordzee een 
nieuwe aardgasbel oplevert, maar zeker 
is dat volgens Peters niet. Andere 
mogelijkheden, zoals winnen van aardgas 
onder de Waddenzee, schaliegas of het 
winnen van zogenoemd 'tight gas' in 
zandgesteente onder de bodem van de 
Noordzee, zijn omstreden of vooralsnog 
te duur voor een economisch gezonde 
winning. Peters voorziet maar één 
oplossing voor Nederland als voormalige 
nummer 9 op de lijst van wereldwijd 
grootste gasproducenten. „Gas uit 
Noorwegen en Rusland in goedkope 
perioden kopen en opslaan in de leeg 
geraakte gasvelden. Met het exploiteren 
van aardgasbuffers kunnen we nog 
wat geld verdienen.”

RENÉ PETERS, dIRECTEUR GASTECHNOLOGIE BIJ TNO ENERGy: 

‘Einde nederland als 
gasproducent in zicht’

Nog 10 jaar lang stroomt het aardgas met ferme druk uit de Nederlandse 

bodem, daarna is het gedaan met ons land als grootste gasproducent in de 

EU, meldde de Telegraaf op 27 januari naar aanleiding van enkele uitspraken 

door René Peters, directeur gastechnologie bij TNO Energy.
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“Nederland heeft NU een alternatief nodig,” 

aldus Diederik Samsom.  

Het langzaam leeglopende gasveld van Slochteren.

OV01-2014.indd   10 18-02-14   15:41



1  /  2 0 1 4    O F F S H O r E  V I S I E 11

NEWBUILDING

With this order for ten ships, de Hoop 
are boosting the dutch economy and 
the local industry. The first vessel is to 
be delivered early 2015, whilst the 
delivery of the other 9 vessels is equally 
spread over almost 1,5 years, with the 
last PSv to be handed over at the end 
of 2016. The complete production 
of the 10 vessels will be split between 
the two shipyard locations of de Hoop, 
Lobith and foxhol. The vessels will 
operate in the offshore oil and gas 
fields of the United Arab Emirates, 
under the operating company 
ESNAAd, which is a member of 
the AdNOC Group.

Gulf
These ships, having main dimensions 
of 65 x 15.8 metres (L x B), herald the 
yet another evolution of the proven 
de Hoop PSv designs. The vessels will 
meet the imposing operational and 
environmental requirements for 
working in the Arabian Gulf. This PSv 
design will have the highest possible 
dNv Environmental Regularity 
Number (ERN) score of quadruple 99. 
This represents the highest score in 
optimal use of all thrusters and the 
effect of a single-thruster failure or 
the worst-case single failure(s).

propulsion
The diesel-electric propulsion system 
of the vessel consists of two azimuthing 
thrusters in the stern and two bow 
thrusters. The hull form below the 
waterline is optimised to reduce drag, 
allowing for a transit speed of 13 knots 
at lowest possible power (2500kW), 
whilst the shape above the waterline 
is designed to obtain a very low drag 
coefficient (Cd), thus reducing the power 
requirements in dP-mode considerably. 
The vessel will have three generator sets 
of 1600kW each, driven by medium 
speed diesels, to power the propulsors 
and other consumers. The high level 
of redundancy guarantees the vessel 
remains fully operational, even with 
one complete generator set out of 
service. The PSv will be kept on station 
with a dynamic positioning (Lloyd’s Class 
dP(AA)/dP2) system, when carrying 
out loading / unloading operations 
around offshore drilling rigs or 
production platforms.

accommodation
This technically advanced ship will benefit 
from Shipyard de Hoop’s knowledge 
and experience in luxury cruise vessels 
to provide a high standard of 
accommodation. This includes meeting 

the low noise and vibration levels 
required by Lloyd’s Rules for Crew 
Accommodation Comfort, for which 
the PSv will be assigned with the CAC3 
class notation. The forward located 
superstructure offers accommodation 
to 28 people in single-berth or two-
berth cabins with en suite bathrooms. 
The accommodation is spacious with 
optimised air treatment and other 
features to provide the crew with 
an exceedingly high level of comfort. 
The full width navigation bridge, with 
a 360 degree enhanced visibility, 
comprises an extensive package of 
nautical, navigation and communication 
equipment. The bridge wings are 
enclosed and each have a navigation 
console containing all relevant controls 
from which the vessel can be operated. 
furthermore the accommodation consists 
of ample office spaces, mess rooms, 
day rooms, galley, laundry and stores. 
To facilitate the Islamic worship, 
a prayer room will be provided.

Although this series of vessels are 
primarily designed for offshore supply 
purposes, they can also serve as a 
basis for a wide array of other offshore 
support services, such as stand-by 
services and fire fighting.

SHIPyARd dE HOOP AWARdEd WITH PRESTIGIOUS ORdER  

Ten state-of-the-art 
platform supply vessels

Shipyard De Hoop received an order to design, build and deliver ten Platform Supply Vessels (PSV) for Abu Dhabi 

National Oil Company (ADNOC). ADNOC issued the invitation to tender at the beginning of 2013, following technical 

prequalification the group of tenderers was reduced to a shortlist of candidates from different nationalities. 

The prestigious contract was won by Shipyard De Hoop during the final (commercial) round as result of their 

technically advanced design at competitive terms. 
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dEEpOCEan TO InSpECT THE nOrd STrEam pIpElInES

deepOcean, Norway, has been awarded the contract for inspection of the Nord 
Stream gas export pipelines in the Baltic Sea by Nord Stream AG. The contract is 
for two years and confirms deepOcean’s strong position as a provider of advanced 
pipeline inspection services to operators of key subsea pipeline systems in Europe.

“Winning the Nord Stream pipeline inspection contract in the Baltic Sea has been a 
key target for us,” says Commercial director Rolf Ivar Sordal. “deepOcean has a very 
strong track record in the inspection of subsea pipeline systems running from Norway 
to UK and mainland Europe as well as similar systems crossing the Mediterranean 
and the Black Sea. With a total capacity in the order of 55 BCM/year, the two 48 inch 
Nord Stream pipelines from Russia to Germany constitute one of the biggest offshore 
gas transmission pipeline systems in the world. deepOcean is very pleased to be the 
preferred survey service provider to the pipeline operator Nord Stream.”

The contract is for two years in 2014 and 2015 and includes the full external 
inspection of the two pipelines using ROv and ROTv methodologies. deepOcean 
plans to use its vessel deep vision for the 2014 campaign. The expected duration 
of work is 4-6 months each year.

STarT lOgISTIEkE 
OplEIdIngEn

vlak na de jaarwisseling is de 
Onderwijsgroep Noordwest-Holland 
gestart met een pakket nieuwe 
logistieke opleidingen van verschillend 
niveau, die lek 40 weken in beslag 
nemen. deze zijn in nauwe 
samenwerking met het logistieke 
bedrijfsleven ontwikkeld en spelen 
in op de vraag vanuit deze sector 
naar goed opgeleide medewerkers.

Het betreft opleidingen tot orderpikker 
(niveau 1), medewerker logistiek 
(niveau 2), coördinator logistiek 
(niveau 3) en manager logistiek (niveau 
4). Met de juiste vooropleiding kan 
op elk niveau worden ingestroomd. 
de opleidingen worden modulair en 
op maat aangeboden. Na niveau 3 
kan een keuze worden gemaakt 
voor verdere studie in de traditionele 
logistiek of in de havenlogistiek. 

dit laatste betreft zowel de 
scheepvaart als de olie- en gasindustrie 
offshore. de opleidingen zijn bedoeld 
voor mensen die werkzaam zijn of 
willen gaan werken voor verladers, 
vervoerders, distributeurs, (scheeps)
agenten en andere logistieke 
dienstverleners.

EnSCO rIg In malTa

fairmount Marine has safely delivered rig Ensco 5004 in Malta at the end of a voyage 
that began offshore Rio de Janeiro. Rig Ensco 5004 is a 1982 built 94,7 meters long 
and 70,4 meters wide semi-submersible drilling rig. The towage of rig Ensco 5004 
from Rio de Janeiro to Malta took about 5,782 nautical miles and during the voyage 
speeds well over 7 knots were reached.

The Fairmount Marine towing the Ensco 5004.

VOS SympaTHy En 
rOuTE TO VEnEZuEla

vroon recently announced that 
the vOS Sympathy, one of its dP2 
subsea-support vessels, will leave 
the North Sea this week for a new 
project in venezuela with vroon’s 
clients delta SubSea (dSS).

delta SubSea, headquartered in 
Montgomery, Texas, is an integrated 
independent provider of ROv 
(remotely operated vehicle) services 
and solutions. delta SubSea’s ROv 
fleet is focused on solutions for 
customers in the inspection, repair 
and maintenance, construction, 
drilling and decommissioning 
market segments. vOS Sympathy 
will be based out of Trinidad & 
Tobago. 

She will operate as an ROv platform 
and light construction vessel for 
two projects, supporting the 
operations of a pipe layer.
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COnCEpT rIjkSSTruCTuurVISIE WInd Op ZEE 

de Rijksoverheid heeft eind december 2013 in de concept rijksstructuurvisie wind 
op zee ruim 1400 km2 extra aangewezen op de Noordzee voor de Hollandse Kust 
en Ten Noorden van de Wadden om de bouw van offshore windparken mogelijk te 
maken. Eerder waren in het Nationaal Waterplan al de gebieden ‘Borssele’ en 
‘IJmuiden ver’ voor windenergie opgenomen.  

Het aanwijzen van de gebieden voor windenergie is een van de vereisten om de 
uitrol mogelijk te maken. de nu aangewezen gebieden liggen allemaal buiten de 
12-mijls-zone. daarnaast lopen nog onderzoeken naar de mogelijkheid van gebied 
voor windparken binnen die 12 mijl.

de nieuw aangewezen gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de 
Waddeneilanden bieden bij elkaar bruto circa 8.500 megawatt  aan extra ruimte. 
dat is meer dan de zoekopdracht van 4000 MW omdat er in de Noordzee nog 
veel concurrerende claims op ruimte zijn die ervoor zullen zorgen dat de ruimte 
voor windenergie die daadwerkelijk overblijft kleiner wordt. In de PlanMERren zijn 
per gebied twee varianten onderzocht, de minimale en maximale variant. 

Bij de minimale variant wordt een afstand van 2 NM aangehouden ten opzichte 
van de scheepvaartroutes en een afstand van 5 NM rondom olie- en gasplatforms. 
Bij de maximale variant wordt een afstand van 500 meter aangehouden ten 
opzichte van de scheepvaartroutes en ten opzichte van de olie- en gasplatforms. 
Wind is aangewezen als nationaal belang en zal moeten worden afgewogen 
tegen andere activiteiten van nationaal belang.

HEIEn mET WaTEr

Sinds 2010 zijn fistuca Bv, een spinoff 
van de TU Eindhoven, van Oord en 
TNO, bezig met de ontwikkeling van 
BLUE Piling Technology. dit is een 
innovatieve techniek om grote 
buispalen, stiller en kosteneffectiever 
op zee in de bodem te heien. 
Het grootste deel van de offshore 
windmolens is gefundeerd op grote 
stalen buispalen, de zogenaamde 
monopiles. Het installeren van deze 
monopiles gebeurt op dit moment 
hoofdzakelijk met hydraulische 
heiblokken, wat veel onderwatergeluid 
produceert. Omdat dit mogelijk 
schadelijk is voor het zeeleven worden 
er daarom in verschillende landen 
eisen gesteld aan het maximale 
geluidsniveau en / of de periode 
waarbinnen geheid mag worden.
Het vernieuwende aan BLUE Piling 
Technology is om niet langer een 
zwaar stalen valblok te gebruiken 
om palen in de grond te heien maar 
in plaats daarvan, een kolom water 
te gebruiken om een heikracht op te 
wekken. Het principe werkt als volgt: 
een buis wordt onderaan afgesloten 
door een stalen plaat. Bovenop deze 
afscheiding wordt in een 
verbrandingskamer een gasmengsel 
gepompt. de buis staat verder vol 
met water. vervolgens wordt het 
gasmengsel ontstoken. door de 
massatraagheid van de waterkolom 
kan het gas minder snel uitzetten 
dan het verbrandt, hierdoor neemt 
de druk van het gas toe. deze druk 
duwt zowel de waterkolom omhoog, 
als de paal omlaag. vervolgens valt 
de waterkolom weer omlaag en levert 
een tweede klap bovenop de paal.

de grote oppervlakte waarop deze 
druk werkt zorgt voor een zeer hoge 
kracht om de paal in de grond te 
slaan, dit maakt de techniek bijzonder 
geschikt voor grote buisdiameters. 
de lange duur van de kracht en de 
geleidelijke opbouw hiervan, vergeleken 
met conventionele heiblokken, zal 
zorgen voor een grotere zakking per 
slag en minder spanningswisselingen. 

de verwachting is dat het inbrengen 
van de paal op deze wijze aanzienlijk 
stiller kan zijn en minder vermoeiing 
in de paal zal opleveren. dit kan op 
termijn een belangrijke kostenreductie 
van de fundering van een windmolen 
op zee bewerkstelligen. In de volgende 
uitgave van Offshore visie gaan we 
dieper in op deze materie.

TEmpO makEn Van grOOTSTE bElang

Eind januari heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies 
uitgebracht op het MER van de Structuurvisie Windenergie op Land. de Nederlandse 
Wind Energie Associatie (NWEA) herkent een aantal punten van kritiek van de 
commissie, met name dat het jammer is dat niet alle voor wind in beeld zijnde 
gebieden zijn beoordeeld. Om het doel van 6.000 megawatt in 2020 te halen,
is het volgens NWEA noodzakelijk tempo te maken met de gebieden die wél 
beoordeeld zijn.

Nederland staat voor de opgave om 6.000 megawatt aan opgesteld vermogen 
windenergie op land gerealiseerd te hebben in 2020. dit uitgangspunt is opgenomen 
in de Structuurvisie Windenergie op Land en onder meer ook in het onlangs 
afgesloten SER Nationaal Energieakkoord. Rijk en provincies sloten vorig jaar 
een Bestuursakkoord hoe deze doelstelling te verwezenlijken. Per provincie is 
een prestatieafspraak gemaakt over het aantal te realiseren megawatt. 
Bij het maken van die afspraken is een aantal gebieden dat eerder voor windenergie 
kansrijk werden geacht afgevallen vanwege bedenkingen vanuit de provincies. 
deze gebieden zijn vervolgens niet opgenomen in de Structuurvisie en ook niet 
beoordeeld in het Milieu Effect Rapport. volgens de Commissie blijven daardoor 
‘kansen voor grootschalige windenergie liggen’ en was met een analyse van álle 
in beeld zijnde gebieden ‘de kans op het bereiken van 6.000 megawatt in 2020 
vergroot én had dit ruimte geboden voor de doorontwikkeling ná 2020.’

Tempo nodig
Om in 2020 het doel van 6.000 megawatt te halen, is volgens NWEA echter vooral 
tempo nodig. de ontwikkeling van een windpark kost snel vijf tot zeven jaar. 
NWEA pleit er dan ook voor dat de ontwikkeling van windenergie in de wel in het 
MER onderzochte gebieden rap ter hand wordt genomen en zoekt daartoe de 
samenwerking met onder meer Rijk en provincies. NWEA vindt het ook van belang 
dat zo snel mogelijk duidelijk moet worden hoeveel ruimte voor wind de onderzochte 
gebieden en de andere door de provincies aangedragen locaties daadwerkelijk 
bieden. Mocht dat te weinig zijn om 6.000 megawatt te verwezenlijken, dan ligt 
het voor de hand dat de eerder voor het MER afgevallen gebieden die door de 
markt als kansrijk worden gezien, opnieuw in beeld komen. 
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W I N D E N GE I ER

rECOrd OFFSHOrE FIgurES COnCEal 
SlOW-dOWn In nEW prOjECTS

418 Offshore turbines came online in 2013 in Europe, making a record 1,567 
Megawatts (MW) of new capacity. This is one-third more than the capacity installed 
in 2012. This makes a new total of 6,562 MW of offshore wind power - enough 
to provide 0.7% of the EU’s electricity.

However a closer look at what happened reveals a slow-down during the year: 
two-thirds of the new capacity came online in the first six months. 
With 11 projects now under construction, down from 14 this time last year, 
market and regulatory stability is critical to bringing forward the 22,000 MW 
of consented projects across Europe.  

“The unclear political support for offshore wind energy - especially in key offshore 
wind markets like the UK and Germany - has led to delays to planned projects and 
fewer new projects being launched. This means installations are likely to plateau 
until 2015, followed by a decline as from 2016,” said Justin Wilkes, deputy CEO 
at the European Wind Energy Association (EWEA). 

“An ambitious decision on a 2030 renewable energy target by the Heads of State 
in March would be the right signal to send to the offshore wind sector that Europe 
will develop its massive offshore wind potential for green growth, jobs, 
industrialisation, technological leadership and CO2 reductions.” 

WIndmOlEnS Op ZEE: 
gEluId OndEr WaTEr

Windmolens op zee worden steeds 
belangrijker voor duurzame 
energieproductie. Bij het aanbrengen 
van de fundaties voor windturbines 
wordt vaak in de zeebodem geheid. 
de afgelopen jaren is de regelgeving 
rondom onderwatergeluid 
toegenomen. Peutz participeert in de 
ontwikkeling van geluidreducerende 
maatregelen. door middel van het 
heien wordt een goede en stabiele 
fundatie voor de windturbines verkregen. 
Echter er kunnen ook verstorende 
geluidniveaus onder water ontstaan. 
de geluiduitbreiding onder water is 
zeer complex, en wordt door veel 
factoren beïnvloed. de verschillende 
internationale overheden hebben in 
de afgelopen jaren de risico’s vanwege 
onderwatergeluid in kaart gebracht, en 
dat heeft tot regelgeving hieromtrent 
geleid. Overigens verschilt de regelgeving 
in de Europese landen onderling sterk.
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POMPsYsTEMEN

volgens directeur-eigenaar Jeroen van 
Heck wordt 2014 voor zijn bedrijf een 
heel bijzonder jaar. “deze zomer gaan 
wij namelijk uitgebreid vieren dat het 
in april vijftig jaar geleden is dat mijn 
vader ons bedrijf heeft opgericht. Maar 
niet alleen dit jaar is voor ons bijzonder. 
Eigenlijk worden voortdurend mijlpalen 
bereikt. Zo hebben wij in 2013 in de 
Kaspische Zee, in opdracht van Saipem, 
een grote float-over operatie uitgevoerd. 
Het ging toen om een ruim 20.000 ton 
wegende topside van een gecombineerd 
boor/productieplatform. de staalconstructie 
moest vanaf een ponton van 180 bij 45 
meter op een al in zee geïnstalleerde 
jacket worden geplaatst. Precisiewerk 
waarbij wij zelf als criterium hadden 
gesteld om de hoeken van de topside 
binnen drie centimeter vlak te houden.” 
van Heck zette voor deze operatie zestien 
pompen met powerpacks en een 
centrale controlekamer in. 
dit alles werd met in eigen beheer 
ontwikkelde computersoftware 
aangestuurd. Hoewel de float-over in de 
Kaspische Zee tot de grotere operaties 

mag worden gerekend, heeft van Heck 
ook al load-out en float-over operaties 
uitgevoerd van offshoreconstructies 
tot een gewicht van 28.000 ton. 
de hiervoor benodigde techniek is al 
de jaren tachtig ontwikkeld en vanaf 
die tijd wereldwijd toegepast.

pompprojecten offshore
Relatief nieuw is de inzet van de Hydro 
digger, een grote dompelpomp die is 
voorzien van luchtkasten. “Hiermee zijn 
we in het Midden-Oosten bezig slib en 
zand weg te blazen van wrakken die bij 
olieterminals liggen. de losgespoelde 
materie wordt door de ebstroom 
weggevoerd. Hierna kunnen de bergers 
aan de slag om de wrakken op te 
ruimen.” van Heck werkt al tientallen 
jaren nauw samen met bergingsbedrijven 
als Smit en Svitzer als het gaat om het 
leveren van pompsystemen voor het 
bergen van schepen. verder heeft het 
bedrijf ook pompsystemen ontwikkeld 
waarmee kabels de zeebodem in kunnen 
worden gewerkt. “dit zogeheten jetten 
doen we al een groot aantal jaren. 

Eerst voor de IT-sector en de laatste jaren 
ook voor de windenergiesector 
offshore.” Op dit terrein is vorig jaar 
zomer, in nauwe samenwerking met 
visser & Smit Marine Contracting 
(vSMC), nog een nieuw systeem getest. 
“Het betrof een pompsysteem dat bij een 
druk van 8 tot 9 bar water pompt door 
de nozzels van een soort zwaard dat, 
bevestigd op een slee of rupsvoertuig, 
een sleuf in de zeebodem maakt en 
gelijktijdig een kabel legt. Hiervoor zijn 
door ons twee pompen ingezet die 
samen zo’n 2.400 kuub water per uur 
leveren. van te voren rekenen wij uit 
of bij de nozzels voldoende druk kan 
worden geleverd. Met dit systeem 
kunnen kabels tot zo’n zeven meter 
diep de zeebodem in worden gewerkt.”

pompprojecten onshore
Toen zich tijdens de bouw van een 
kolencentrale bij Wilhelmshaven een 
ongeveer 80 centimeter dikke sliblaag in 
de vier koelkanalen had gevormd, riepen 
de duitse aannemers de hulp van van 
Heck in om de leidingen schoon te spoelen. 

vAN HECK GROUP 50 JAAR EXPERT IN POMPWERK:

‘Wij denken 
altijd in 
systemen’
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Directeur Jeroen van Heck toont een gloednieuwe 

Sea Trophy waarmee olie uit lading- en bunkertanks 

kan worden verpompt (foto: PAS Publicaties).

Een load-out of float-over van 

offshoreconstructies van 20.000 ton of 

meer, het ingraven van energiekabels in 

de zeebodem, het leegpompen van een 

ondergelopen polder of specialistisch 

pompwerk voor bergers, baggeraars, 

waterschappen of overheden. De Van 

Heck Group levert de vereiste kennis en 

benodigde pompsystemen. Het in het 

Friese Noordwolde gevestigde bedrijf is 

wereldwijd actief. Veel pompsystemen 

worden voor de verhuur of verkoop in 

eigen beheer ontwikkeld en gebouwd. 

Al zo’n vijftig jaar lang. Nieuw is de Sea 

Trophy, een mobiel en milieuvriendelijk 

systeem voor het verpompen van olie.
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toegepast op olie. En dan met name bij 
schepen waarvan de brandstof zich in 
bodemtanks of tussen de dubbele 
wanden bevindt. Jeroen van Heck 
vervolgt: “Bij calamiteiten op zee vormen 
meestal niet de ladingtanks maar juist 
de brandstoftanks een gevaar voor het 
milieu. Om deze snel leeg te kunnen 
pompen, hebben wij de Sea Trophy 
ontwikkeld en gepatenteerd. dit is 
een heel compacte spindelpomp 
die hydraulisch wordt aangedreven. 
Je kunt deze pomp heel eenvoudig 
door de ontluchtingsleiding (vent pipe) 
of peilbuis (sounding pipe) in de tank 
laten glijden. de pomp kan door 
leidingen en bochten met een minimale 
diameter van 200 millimeter. Omdat 
voornoemde pijpen vaak geperforeerd 
zijn, trekt de Sea Trophy een inner pipe 
seal, een soort condoom, met zich mee. 
Pers en zuig worden hierdoor van elkaar 
gescheiden. Met deze pomp kunnen 
we maar liefst 70.000 liter brandstof 
per uur verpompen.” 

Recentelijk is voor de franse marine 
met succes een pilot uitgevoerd en een 
volgende test voor een koopvaardijrederij 
staat alweer op het programma. volgens 
Jeroen van Heck is de Sea Trophy ook 
inzetbaar om via een butterworth hole 
zowel bunker- als ladingtanks leeg te 

“Hierbij ging het om 3,4 meter diameter 
leidingen die onder een dijk door 1.100 
meter de zee in liepen.” En toen vorig 
jaar langs de Elbe een dijk doorbrak en 
een hele polder onder water kwam te 
staan, bezorgde een serie pompsystemen 
uit Noordwolde de bewoners weer snel 
droge voeten. vervolgens werd nog een 
aantal pompen ingezet om tijdelijk de 
taak van een defect geraakt gemaal over 
te nemen. In 2012 was door de snelle 
inzet van pompen ook al een dreigende 
overstroming op Ameland voorkomen.
van Heck reist niet alleen met bergers, 
maar ook met baggeraars uit de lage 
landen de hele wereld over. “voor dEME 
hebben we in Qatar zo’n dertig pompen 
ingezet bij de aanleg van een groot 
kunstmatig eiland. En voor Jan de Nul 
zijn we momenteel bij de West-
Australische havenstad Port Hedland 
bezig om slibhoudend water kilometers 
ver de zee in te pompen.” 

Relatief nieuw is de toepassing van 
heveltechnieken. Bijvoorbeeld als tijdelijk 
de waterloop moet worden verlegd 
tijdens het vervangen van een stuw 
of bij de renovatie van rioolsystemen.

nieuwe vinding
de expertise die van Heck heeft op het 
gebied van water verpompen is nu ook 

pompen. “dit kan als stand-alone 
systeem met een stijgpijp of een 
zogeheten Milkcan. Zo’n pijpsysteem 
heeft als voordeel dat hiermee een 
ladingtank kan worden aangevallen 
met behoud van de inertgasdeken 
boven op de vloeistof.” Met de Sea 
Trophy kunnen ook snel tanks worden 
leeggehaald waarin een verkeerd soort 
brandstof is geladen. In Noordwolde 
staan ondertussen al Sea Trophy 
systemen en toebehoren, verpakt in 
kratten, klaar om bij calamiteiten op zee 
snel naar de gewenste locatie te kunnen 
worden gevlogen. van Heck: “Wij zijn 
druk bezig met de opbouw van een 
verhuurvloot, maar verkoop behoort 
ook tot de mogelijkheden.”

Bij de van Heck Group, met vestigingen 
in Noordwolde en Singapore, werken 
25 mensen. Op het terrein in Noordwolde 
staat een grote voorraad gebruiksklare 
pompsystemen opgesteld. 
“Onze kracht is dat wij snel wereldwijd 
complete oplossingen kunnen 
aanbieden. Wij ontwikkelen en 
bouwen onze eigen systemen, 
inclusief de benodigde elektrische kasten. 
Hier denken wij niet alleen in pompen, 
maar in complete pompsystemen. 
daar zijn onze klanten het meest bij 
gebaat,” aldus Jeroen van Heck.

POMPsYsTEMEN
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Een mijlpaal in 2013 was de geslaagde float-over operatie van een grote 

topside in de Kaspische Zee (foto: Van Heck).
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NORWAY

Of the 65 production licences, 38 are 
located in the North Sea, 19 in the 
Norwegian Sea and 8 in the Barents Sea. 
Seventeen of the production licences are 
additional acreage to existing production 
licences. Ten of the new licences are 
divided stratigraphically and only apply 
to levels below/above a defined 
stratigraphic boundary.

“I am very pleased to send out offers 

today to 48 companies for participation 
in a total of 65 new production licences 
on the Norwegian shelf. This is a new 
record, both in the number of production 
licences and the number of companies.  
The awards provide a good basis for 
further exploration of some of the most 
well-established exploration areas on 
the Norwegian shelf,” says Minister 
of Petroleum and Energy Tord Lien.
“It is clear that the oil companies still 

consider it interesting to explore for oil 
and gas in mature areas,” says Sissel 
Eriksen, exploration director in the 
Norwegian Petroleum directorate. 
“The greatest interest was shown for 
the northern part of the North Sea and 
central part of the Norwegian Sea. 
And we see that a lot of good work 
has been put into most applications, 
and some have submitted very 
interesting exploration concepts. 

A NEW RECORd IN NORWAy  

65 production licences 
to 48 companies

On January 21st, the Norwegian 

government has offered 65 new 

production licences on the Norwegian 

continental shelf to 48 companies. The 

offers are being issued after the 

authorities have evaluated applications 

from 50 companies in the Awards in 

Pre-defined Areas (APA) 2013.
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Sissel Eriksen, exploration director in the Norwegian Petroleum Directorate.
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least one production licence. Twenty-nine 
companies will be offered operatorship. 
Petoro will participate as a licensee and 
will manage the State’s direct financial 
Interest (SdfI) in 12 production licences.
The offers are subject to obligations 
stipulated by the authorities. There is a 
requirement for acquisition of new 
seismic in 11 areas and a firm well must 
be drilled in the southern North Sea. for 
the other production licences there are 
“drill or drop” conditions. This means 
that the licensees have between one and 

The level of the applications was 
generally very high, and nearly everyone 
who applied in APA 2013 will receive 
ownership interests.”
She believes the interest stems from 
familiar geology, and notes that several 
of these areas have a time-critical 
infrastructure. Exploring the nearby areas 
in order to realise the resource potential 
is therefore urgent.

Of the companies that applied, 48 will 
receive offers of ownership interests in at 

three years to decide whether they want 
to drill an exploration well. If they do not 
wish to drill an exploration well, the 
production licence lapses. from the first 
APA round in 2003, the APA area has 
been expanded several times and for the 
APA 2013 comprised a total of 199,054 
square kilometres, an increase of 860 
square kilometres from APA 2012. APA 
2013 was announced on february 15th 
2013. Up until the deadline of September 
11th 2013, the companies could apply 
for a total of 103,029 square kilometres.

NORWAY

The level of the applications was generally very high, and nearly everyone who applied in APA 2013 received ownership interests.
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ARCTIC

Tijdens zijn opleiding raakte douwe 
geïnteresseerd in het poolgebied, de 
Arctic. Onder meer studeerde hij in 
Spitsbergen en verbleef in andere 
regionen rondom de poolgebieden. 
“Het was een enorm leerzame ervaring 
om in die kou te verblijven. En als er 
studenten zijn die ook op dit terrein 
verder willen, dan raad ik hen zeker 
aan er een kijkje te nemen. Pas als 
je er geweest bent, besef je hoe 
ongelofelijk koud het er kan zijn.”

multifunctioneel
Bekend is dat Alaska omvangrijke 
voorraden olie en gas bezit. Momenteel 
is het zo dat het uitermate moeilijk is 
voor operators om dit potentieel te 
winnen en voor hun contractors om hier 
te opereren. de werkzaamheden moeten 
in de winter worden onderbroken omdat 
de gangbare schepen niet opgewassen 
zijn tegen de enorme hoeveelheden ijs. 
Naast ijs zijn er ook logistieke 
uitdagingen die voornamelijk in de 

afstanden liggen; van de dichtstbijzijnde 
andere offshore regio’s tot Alaska kan 
het varen wel zo’n anderhalve maand 
duren. “Al met al zouden we met één 
conventioneel schip vijf maanden bezig 
zijn om een operatie van twee/drie 
weken uit te voeren,” licht douwe 
Treurniet toe. “dat is erg kostbaar en 
niet echt haalbaar.” Zijn idee is daarom 
een multifunctioneel schip te bouwen 
dat zowel ’s winters als zomers aan het 
werk kan blijven. daartoe moest eerst 
wel onderzoek worden gedaan en 
bekeken worden of en hoe verschillende 
functies in één schip gecombineerd 
konden worden. deze combinaties van 
functies zijn in een haalbaarheidsstudie 
uitgezet tegen het ontwikkelingsscenario 
in de wateren van Alaska. Het gecreëerde 
concept ontwerp bevat onder andere een 
grote 3000mT kraan voor de installatie 
van modules én gedurende de winter zal 
dit concept fungeren als ijsbreker. Aan de 
hand van dit voorgestelde concept is een 
lijst opgemaakt van onderwerpen die 

nader onderzocht dienen te worden om 
de haalbaarheidsstudie naar dit concept 
verder te brengen.”

combinatie
Treurniet pakte de ‘onderzoeks-
handschoen’ op en wist reeds bestaande 
onderzoeksgegevens van brekend ijs 
en metaalmoeheid met elkaar te 
combineren. Ook bestudeerde hij 
verschillende functionaliteiten van een 
nieuw ontworpen schip. “Ik heb een 
combinatie van functies bij elkaar 
gezocht, zodanig dat we het hele jaar 
door kunnen opereren. In de zomer zal 
het schip installaties op de zeebodem 
kunnen installeren met zijn grote kraan 
en het grote dek en in de winter zal hij 
fungeren als ijsbreker. deze unieke 
combinatie van functionaliteiten heeft 
geresulteerd in een nieuw ontwerp en 
een lange lijst met te onderzoeken 
uitdagingen. Ik heb meer dan zestig 
verschillende combinaties van 
functionaliteiten bekeken.”

SCRIPTIE vAN dOUWE TREURNIET:

Heerema Marine Contractors kan verder met de ontwikkeling van een multifunctioneel schip dat zowel ’s winters als  

’s zomers bij Alaska aan het werk kan zijn. Dat blijkt uit de master-scriptie van Douwe Treurniet. Hij studeerde recent 

af bij Offshore & Dredging Engineering aan de TU Delft. Douwe stelde onder meer vast dat de mast en een kraan van 

90 meter hoogte op het dek niet of nauwelijks onderhevig is aan metaalmoeheid als het schip vaart door grote 

hoeveelheden dik pakijs tijdens het vervullen van zijn ‘ijsbreek’ functie.
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‘Opereren in arctische 
wateren heel jaar rond is 
een stap dichterbij gebracht’

Douwe Treurniet tijdens zijn studie in Spitsbergen (copyright Treurniet).
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minimaal
Niet alleen moet het schip goed kunnen 
ijsbreken, maar ook voorzien zijn van een 
grote kraan en mast om werkzaamheden 
te kunnen uitvoeren. “Het zou best eens 
kunnen zijn dat die kraan als een soort 
antenne meezwiept door het breken 
van het ijs en hierdoor kleine scheurtjes 
in het staal kunnen ontstaan. Ik heb 
diverse empirische modellen gebruikt 
en deze resultaten met elkaar vergeleken. 
Ik kwam tot de conclusie dat in de kraan 
nauwelijks of geen scheuren ontstaan ten 
gevolge van de ijsbelasting op de boeg. 
Metaalmoeheid ontstaat veel eerder aan 
de boeg van het schip, daar waar het 
schip het ijs doorklieft, dan daadwerkelijk 
in de kraan. de verwachting was dat de 
vermoeiing van de kraan ten gevolge van 
ijsbelasting één van de grote uitdagingen 
zou zijn voor het verdere ontwerpproces, 
maar uit het onderzoek bleek dat dit 
minimaal zal zijn. We kunnen dit 
onderdeel afvinken en door naar de 
volgende stap in het ontwerpproces.”

ARCTIC

Grove conceptuele schets van de mogelijke layout van het schip (copyright Treurniet).

Types ijsbelasting die in het onderzoek zijn meegenomen (copyright Treurniet).
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nadrukkelijk doet de postpress van al uw 
drukwerk. Dus – nadat de vellen gedrukt zijn –
eigenlijk alles wat nodig is om tot het eind
product  te komen: uw syllabus, handboek of 
cursusmateriaal.

nadrukkelijk maakt ook heavy duty drukwerk 
op watervast en scheurbestendig papier.    

nadrukkelijk verzorgt ook speciaaldrukwerk, 
zoals de productie en uitgifte van het SSVV 
Personal Safety Logbook en het ProRail Bewijs 
van Toegang voor aannemers die langs het 
spoor werken. 

nadrukkelijk bv
www@nadrukkelijkbv.nl
A.H.G. Fokkerstraat 18F

9403 AP Assen
(0592) 37 36 75

www.intramar.nl

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder, The Netherlands

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

Providing strategic business risk insurance

and expert advice tailored to the international
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Your service in piping

Steuer Nederland is leverancier 

en voorraad houder van buizen, 

fittingen en flenzen in  roestvast 

en gelegeerd staal.

Steuer Nederland b.v.   
Leeghwaterstraat 111
3364 AE  Sliedrecht
T 0184 - 49 11 11
F 0184 - 49 11 10
E  sales@steuer.nl

www.steuer.nl

Tevens is Steuer Nederland project-
leverancier. Gespecialiseerd in het als 
maatwerk leveren van een pakket aan 
producten voor een volledig project, 
van geïnspecteerde standaard-
producten tot en met de meest 
geavanceerde specials.

Wij kunnen de verbinding maken 
tussen uw eisen en onze kennis 
en ervaring.
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CrOSS-bOrdEr OrCa gaS FIEld dEVElOpmEnT

Gdf SUEZ announces the start-up of production from its Orca gas field which 
straddles the UK and dutch sectors of the North Sea and which is only the second 
such cross-border gas development between these two countries.

Initial gas has been produced from the first of the three wells to be drilled from the 
d18a-A production platform located in dutch waters, 500 metres from the UK sector 
and in approximately 45 metres water depth. The second well is expected to come 
on-stream later this month. drilling is underway on the third well from which 
production is expected in february 2014. At plateau in 2014, the platform will 
produce approximately 1.5 million m3 of gas per day.

Jean-Marie dauger, Executive vice President of Gdf SUEZ, in charge of Global Gas & 
LNG Business Line said: “It has taken less than two years from partner approval to 
first gas production from Orca. This is a significant achievement which illustrates the 
strong co-operation between our British and dutch affiliates and the partners, and 
with the dutch and UK authorities. With first gas from Juliet, also in the Southern 
North Sea, expected before the end of the year, Gdf SUEZ E&P is demonstrating 
the potential of the North Sea as a mature region.”

Produced gas is being transported by pipeline to the existing d15a-A production 
platform on the dutch Continental Shelf for further processing. It will then be 
transported through the Noordgastransport pipeline system to Uithuizen. 
After final treatment, the gas will be delivered to Gas Transport Services.

EnErgy EndEaVOur STayS 
In duTCH nOrTH SEa

Northern Offshore has received notice 
that Wintershall Noordzee B.v.  is 
exercising the first of two six-month 
options for the rig Energy Endeavour. 

The start date of the option period 
will be in direct continuation following 
the end of the well in progress on 
May 1, 2014, which commits the 
rig to Wintershall for continued 
operation in the dutch sector of the 
North Sea through November 2014. 
This option exercise provides for an 
operating day rate of US$160,000 
per day.

unISHOrE kIEST VOOr IjmuIdEn

Waar de klant actief is, zitten wij ook. Onder dit motto is 
Unishore, onderneming van de Imbema Groep, per 1 januari 
2014 gestart met een verkooppunt in IJmuiden. Hiertoe is 
het bedrijf uit den Helder een samenwerking aangegaan 
met Colex Watersport dat al sedert 1980 is gehuisvest aan 
de Trawlerkade te IJmuiden. Zowel de maritieme als de 
offshore industrie zetten steeds frequenter koers naar de 
haven van IJmuiden en Unishore wil zijn klanten ‘kwaliteit 
binnen handbereik’ bieden. 

“Wij streven ernaar om continu te verbeteren in de service 
die wij leveren,” vertelt Martijn Blom, vestigingsleider bij 
Unishore. “In den Helder beschikken wij dan ook naast 
ons kantoor met winkel en magazijn over een goed 
geoutilleerde werkplaats. Ter realisatie van onze 
uitbreidingsplannen in IJmuiden hebben wij ervoor gekozen 
om een samenwerking op te zetten met een lokale partner 
om gebruik te kunnen maken van zijn kennis en 
kennissenkring in de regio. Op die manier hopen we sneller 
een voet tussen de deur te krijgen bij de maritieme en 
offshorebedrijven die in IJmuiden gevestigd zijn.” 

Beide bedrijven behouden gewoon hun eigen identiteit, 
maar delen de winkelruimte van Colex en de werkplaats, 
die wordt uitgebreid in verband met de installatie van een 
pers- en zaagmachine voor hydraulische slangen die 
behoren tot het service pakket van Unishore. 

Colex Watersport is in IJmuiden en de regio Kennemerland 
een begrip. Naast een veelzijdig aanbod van  buitenboord-
motoren tussen de 2 en 350 pk is het bedrijf gespecialiseerd 
in onderhoud en reparaties. En staat het bekend om zijn 
deskundig advies. directeur Arnoud Koning: “Hoewel 
wij officieel yAMAHA dealer zijn, verzorgen wij in onze 

werkplaats niet alleen servicebeurten en reparaties voor 
recreanten, ook onderhouden wij de buitenboordmotoren 
voor grote rederijen en offshore bedrijven. Geheel naar 
de normen van de scheepvaart inspectie. Medio vorig jaar 
kwam het management van Unishore naar IJmuiden voor 
een oriënterend gesprek. Bij beide partijen was al snel 
een goed gevoel over een mogelijke samenwerking. 
Er is duidelijk sprake van een win/win situatie en ik geloof 
zeker dat er een grote kans van slagen is. Ik heb eind 
december een cursus slangen persen met goed gevolg 
afgerond, de pers- en zaagmachine staan er en in onze 
winkel staan schappen opgesteld met Unishore artikelen. 
Inmiddels hebben reeds een aantal acquisitiegesprekken 
met potentiele afnemers plaatsgehad en de uitkomst 
daarvan is zeer bemoedigend.”

Als lokale leverancier levert Unishore in IJmuiden voortaan 
een uitgebreide voorraad aan producten, verdeeld over 
acht productgroepen die alle in directe verbinding met 
elkaar staan, zoals hydrauliek, smeermiddelen, pneumatiek, 
gereedschappen, aandrijftechniek, reiniging, klimaat en 
veiligheid. Tot het standaardleveringsprogramma behoren 
artikelen zoals slangen, die na het testen op barstdruk  
voorzien worden van een identificatienummer en een 
bijbehorend certificaat, slangkoppelingen, fitting materiaal, 
appendages, afsluiters, leidingmateriaal, diverse slangen, 
accu's, acculaders, boren, o-ringen, pakkingen, 
oliekeerringen en allerlei andere soorten afdichtingen. 

daarnaast levert Unishore in IJmuiden ook technische 
sprays, poetsdoeken, lagers, smering, vet, technische 
producten, pulley trekkers, gereedschappen en 
hogedrukreinigers. 

WWW.OFFSHOrEVISIE.nl
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STaTOIl gunT 
dOCkWISE COnTraCT

dockwise heeft in januari 2014 diverse 
contracten verworven met een 
gezamenlijke waarde van circa USd 65 
miljoen. Het grootste contract werd 
toegekend door Statoil Petroleum AS 
voor het vervoer van twee zeer grote 
nieuwe jack-up (boor)platforms. Nog 
nooit eerder werden zulke grote en 
zware jack-up platforms per heavy 
marine transport schip vervoerd.
de twee zogenaamde Cat-J platforms 
zijn besteld bij een werf in Zuid-Korea 
en worden naar verwachting tussen de 
tweede helft van 2016 en de tweede 
helft van 2017 naar Noorwegen 
vervoerd. dockwise zal twee van haar 
grootste heavy marine transport 
schepen inzetten: de Blue Marlin en 
zusterschip de nieuwe White Marlin, 
die later dit jaar in de vaart komt. 
Statoil zal de nieuwe Cat-J platforms 
inzetten voor productieboren in de 
Gullfaks- en Oseberg-velden. 

pOlarCuS naIla 
TO bE rEFITTEd

Ship repair and conversion yard 
Shipdock Amsterdam, part of damen 
Shipyards Group, received a contract 
for the propulsion upgrade of the 
3d Seismic vessel ‘Polarcus Naila’. 
The ultra-modern vessel arrived at 
Shipdock earlier this month for 
its six-week conversion. 
In addition to the propulsion upgrade 
the vessel will also undergo 
modification works in order to be 
classified as a Special Purpose Ship. 
furthermore, the scope of work 
includes Ballast Water Treatment 
installation, installation of a new 
workboat and davits, relocation of 
the MOB and the 5-year special survey.
Pre-fabrication works on the two 
gondola’s, which need to be fitted to 
the vessel, have already started at Niron 
Staal and will be completely outfitted 
before arrival of the vessel at the yard. 
Around this time the real show will start 
when the vessel will be taken out of 
production and will dock at the yard for 
a 35 day period in which the conversion 
works will be realized. Taking day rates 
of a Seismic Survey vessel into account, 
time literally is money and the vessel 
will need to be back in business as soon 
as possible. Polarcus and Shipdock 
have been in business since 2010. 

HEErEma OpEnT FabrIEk In pOlEn

Op 1 december heeft Heerema fabrication Group (HfG) de nieuwe fabricage 
faciliteit geopend in het zuiden van Polen, Opole. The officiële opening van HfG 
Polska is verricht door de heer Pieter Heerema. 

de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige prefabricage van kleine 
offshore staalconstructies en onderdelen voor HfG’s fabricage werven en de 
behoefte aan betere voorzieningen in Polen hebben bijgedragen tot de beslissing 
voor het bouwen van een nieuwe faciliteit. deze nieuwe werkplaats voldoet aan de 
hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen die gelden in de olie- en gasindustrie, alsmede 
de toewijding van HfG om producten van hoge kwaliteit te leveren in een ongeval 
vrije fabricage omgeving. de bouw van de nieuwe faciliteit is gestart in maart 2013. 
HfG Polska, opgericht in 2008, is gevestigd in Opole, in het zuiden van Polen, aan 
de oevers van de rivier Odra. Het is gelegen op een industrieterrein naast een 
binnenhaven, met mogelijkheden van vervoer over de binnenwateren. 
de locatie is ook goed bereikbaar via de weg en het spoor. 
 
HfG Polska is gespecialiseerd in de fabricage van complexe kleine staalconstructies, 
hoofdzakelijk voor gebruik in offshore productie platformen. deze constructies 
betreffen onder meer plaatliggers, geleiders, knooppunten, trappen, bordessen 
en andere meer complexe constructies. Alle werknemers bij HfG Polska zijn 
opgeleid volgens de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen van  HfG. 
de lassers, fitters en overige staalarbeiders wisselen tussen werken op de Polen 
locatie en de drie grote HfG fabricage werven gelegen rond de Noordzee. 
dit zorgt voor een stabiele sociale structuur voor onze mensen en vakbekwame 
en betrouwbare arbeidskrachten voor het bedrijf. 

de ultramoderne fabricage hal meet 120 meter in lengte, 32 meter in breedte en 
16 meter in hoogte. 

Koos-Jan van Brouwershaven, CEO van HfG zegt: “vandaag open wij een 
ultramoderne fabricage werkplaats voor onze Poolse werknemers. deze faciliteit 
is gebouwd in een indrukwekkende periode van 6 maanden. de 6 miljoen Euro 
kostende investering toont onze lange termijn betrokkenheid aan in de regio 
Opole, onze werknemers en hun gezinsleden.” Hij continueert: “deze nieuwe 
locatie fabriceert kleine staalconstructies die voornamelijk toegepast worden in 
onze projecten op de Heerema fabrication Group werven. daarnaast stelt het 
ons in staat onze Poolse werknemers te trainen en te ontwikkelen conform onze 
voortdurende belofte aan onze klanten om hoogwaardige kwaliteit producten te 
leveren tegen een concurrerende prijsstelling en het bieden van een ongeval vrije 
fabricage omgeving, ongeacht of men op de nieuwe locatie in Polen werkt of op 
een van onze werven gelegen rond de Noordzee.”

Pieter Heerema.
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Op zaterdag 14 december heeft het 10.200 ton wegende HelWin bèta topdek de 
fabricagehal van Heerema Zwijndrecht verlaten. Het topdek wordt gebouwd in 
opdracht van Siemens. de transformator apparatuur zal buiten worden geïnstalleerd.  
Na gunning van de opdracht in juni 2012 is in oktober 2012 met de fabricage gestart 
van het 10,200 ton wegende HvdC (High voltage direct Current). Het contract 
omvat de Engineering, Procurement, Constructie en Installatie (EPCI) van het HelWin 
bèta platform, die bestaat uit een topdek, jacket en brug. Het jacket is momenteel in 
aanbouw bij de werf in vlissingen. Het ontwerp en engineering van het topdek , 
inclusief aankoop van alle niet high voltage materialen, is uitbesteed aan Iv-Oil & Gas. 
HfG Engineering, is verantwoordelijk voor het ontwerp en engineering van het 
jacket. Het topdek en het jacket zullen worden geïnstalleerd door HfG’s zuster 
divisie Heerema Marine Contractors. 
Het HelWin bèta topdek heeft een afmeting van 98 meter in lengte, 42 meter 
in breedte en 28 meter in hoogte met een transmissiecapaciteit  van 690 MW. 
de verwachting is dat het topdek in het 3e kwartaal van 2014 gereed zal zijn 
voor vertrek naar de offshore bestemming.  
Het transformator platform is één van de hoofdcomponenten van de TenneT dC 
offshore netaansluiting HelWin2 en zal met een capaciteit van 690 MW een 
groot windpark cluster in de duitse sector van de Noordzee aansluiten. 

HelWine Beta topdek.

dgI prOVIdES HElICOpTEr 
rEFuEllIng SySTEmS 

With the 2011 acquisition of Wilmax 
in Singapore, dGI is now supplying a 
full range of Helicopter Refuelling 
Systems for the EMEA region. Sales 
and Service can be provided out of 
the Netherlands and/or the dubai 
office. Wilmax is the market leader 
in the Asia Pacific for Helicopter 
Refuelling Systems. Started in 1999 
with the design and manufacturing to 
HRS they have now supplied over 250 
systems world-wide.dGI/Wilmax has 
developed their own line of Helicopter 
Refuelling Systems under the brand 
name ‘heliRfS’. As an engineering 
company dGI/Wilmax tailors all of the 
systems to meet client’s requirements.
designing and manufacturing 
helicopter refuelling systems for use 
in harsh environments is a challenging 
business. One need to meet high 
demands for safety and reliability. 
dGI/Wilmax specializes in the design 
and manufacturing of helicopter 
refuelling systems, transportable tanks 
for hazardous cargo, and providing 
services in the field of inspection, 
maintenance, overhaul, repair and 
recertification of the systems.
The dGI/Wilmax Helicopter Refuelling 
Systems can be tailor-made to all 
relevant requirements, such as CAP 
437, the OLf helideck manual, 
the Norwegian Maritime directorate, 
ASME U-Stamp and Brazil’s NR-13 
Regulations. 

A heliRfS typically consists of a 
dispenser Skid, Pump Skid and a 
Transportable Aviation fuel Tank, 
which can all be made from either 
Carbon or Stainless steel. However, 
the scope of possibilities is not limited 
to these and dGI/WIlmax regularly 
provide clients with Laydown Skids, 
deluge Systems, lifting gear, Static 
Storage Tanks, Remote Control Panels, 
and any other requested equipment. 
All dGI/Wilmax products are designed 
and constructed according to the 
highest international standards, which 
makes the heliRfS the strongest and 
safest of its kind. By working closely 
with their clients from design to final 
product, dGI/Wilmax creates fully 
customizable turnkey systems that 
comply with their customer’s requirements.

nEW CEO In dnV gl - OIl & gaS

Elisabeth Tørstad is appointed CEO in 
dNv GL - Oil & Gas. She took on the 
role from January 2014, operating 
from the company’s Oil & Gas 
headquarter in Oslo. 
Elisabeth Tørstad has significant 
industry and management experience 
at legacy dNv, and comes from the 
role of Chief Technology Officer for 
dNv GL and prior to that as Chief 
Operating Officer for dNv’s maritime 
and oil and gas operations in division 
Americas and Sub-Saharan Africa. 
In previous management positions 
she was the director of Operations 
for Cleaner Energy and Utilities, 
Head of department for Pipelines 
and Materials Technology, Head of 
department for deepwater Technology 
and Technology Qualification. 
Her academic background is 
Master of Science at the University 
of Oslo and Business Administration 
at the University of Bergen. www.offshorevisie.nl

Elisabeth Tørstad.
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BEURs

de vakbeurs On & Offshore heeft in 2009 
haar eerste editie gedraaid, nadat het 
idee was aangedragen door exposanten 
van Maritime Industry om een 
industriegerichte vakbeurs te starten 
voor offshore. de branche kent 
wereldwijd veel beurzen. vakbeurs On & 
Offshore heeft zich door de jaren heen 
ontpopt tot een uniek platform speciaal 
voor toeleveranciers die naast de olie-, 
gasindustrie ook de industrietak binnen 
de scheepvaart bedienen. Een logisch 
gegeven als er een beurs wordt 
geïnitieerd in een waterregio. 
daarom een nieuwe naam: Offshore NL! 
Een titel die perfect aansluit op dit 
platform voor de olie-, gas-, duurzame-, 
petrochemische- en baggerindustrie 
in Nederland.

1 platform
Tijdens Offshore NL treft u een compleet 
aanbod van bedrijven die werkzaam zijn 
op het gebied van toelevering, productie, 
constructie en onderhoud voor de offshore. 
deze bedrijven leveren dé producten, 
materialen en kennis om olie-, gas –en 
windenergie mogelijk te maken.
Leveranciers uit de volgende sectoren 
zijn vertegenwoordigd: scheepsbouw, 
aandrijftechniek, lifting materials, 
pijpleidingen, metaalbewerking, las- en 
snijtechniek, hydrauliek, elektrotechniek, 
kabelsystemen, meet- en regelapparatuur 
en nog veel meer.

Zesde keer
dit jaar wordt Offshore NL voor de 6e 
keer georganiseerd. Het zal de eerste 
editie worden die onder de hoede van 
beursorganisator Chantal de Groot valt. 
“Offshore NL wordt voor mij de eerste 
editie, waar ik enorm naar uitkijk! 
door de overlap met Maritime Industry 
(voorheen Construction & Shipping 
Industry) ben ik al wel bekend met een 
aantal partijen, omdat deze vakbeurs ook 
onderdeel is van mijn beursportefeuille. 

Op dit moment zijn de laatste 
standplaatsen in de verkoop en zijn er 
de komende editie, naast de trouwe 
deelnemers ook veel nieuwkomers bij die 
we mogen verwelkomen.” de actuele 
deelnemerslijst van Offshore NL staat 
vermeld op de website: http://www.
evenementenhal.nl/gorinchem

iro
Ook in 2014 geeft de branchevereniging 
IRO haar ondersteuning en vertrouwen 
aan deze vakbeurs. IRO zet zich als 
branchevereniging in voor ongeveer 
445 bedrijven die als Nederlandse 
toeleveranciers werkzaam zijn binnen 
de olie - en gasindustrie.

EvENEMENTENHAL GORINCHEM

Van On & Offshore 
naar Offshore nl
Op 25, 26 en 27 maart 2014 vindt Offshore NL plaats. Evenementenhal 

Gorinchem is drie dagen lang the world of construction, exploration & 

innovation. Deze vakbeurs kent u onder de titel On & Offshore, en gaat vanaf 

heden verder onder de nieuwe naam Offshore NL.

persoonlijk contact
Persoonlijk contact wordt in een digitaal 
tijdperk een steeds belangrijker gegeven. 
vakbeurzen zijn en blijven het ultieme 
moment om contacten te leggen en te 
onderhouden. Het full service concept 
van Evenementenhal levert hier een 
goede bijdrage aan. Als exposant krijgt 
u de gelegenheid om in drie dagen tijd 
met al uw (potentiële) relaties in contact 
te komen en omdat wij u ontzorgen 
kunt u efficiënt werken en richten op 
de zaken die er voor u toe doen.

bezoek
Offshore is een zeer internationaal 
georiënteerde branche en veel beurzen 
vinden dan ook in het buitenland plaats. 
Offshore NL is één van de weinige 
contactmomenten voor deze branche 
die in Nederland plaatsvindt. In 2013 
ontving Evenementenhal 5.679 
bezoekers en waren er ruim 160 
exposanten aanwezig die hier de 
nieuwste producten en ontwikkelingen 
presenteerden. Offshore NL is in 
Nederland daarom dé gelegenheid 
voor beslissingsbevoegden van major 
contractors, olie- en gasproducenten en 
scheepswerven om alle toeleveranciers 
in de branche te ontmoeten.

Vakbeurs Offshore NL

Dinsdag 25 maart 2014 12.00 - 20.00 uur
Woensdag 26 maart 2014 12.00 - 20.00 uur
Donderdag 2 maart 2014  12.00 - 20.00 uur

Bezoekadres
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ GORINCHEM

Meer informatie
www.evenementenhal.nl
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CONsTRUCTIEBEDRIJF

Edwin van dijk staat sinds 1 januari 2012 
alleen aan het roer van vdR Offshore 
Services. “Ons metaalbedrijf is in oktober 
1995 door Peter Ruijgrok en mijn vader 
Wil van dijk in Callantsoog opgericht en 
zij gaven het de naam vdR, wat staat 
voor van dijk Ruijgrok. In het begin 
ontwierpen en bouwden zij uitsluitend 
machines en materieel voor de 
bollenstreek in de Kop van Noord-
Holland. verder legden zij zich toe 
op de productie van goederenliften. 
de zaken gingen zo goed dat al snel 
naar een groter pand moest worden 
omgezien. In 1998 werd dan ook 
verhuisd naar onze huidige locatie op 
industrieterrein Kruiswijk in Anna 
Paulowna.” Edwin ging in 1996 deel 
uitmaken van de directie van het bedrijf. 
Toen op een gegeven moment de 
activiteiten in de bloembollensector 
drastisch begonnen terug te lopen, 
besloot hij het in 2008 over een geheel 
andere boeg te gooien. Een plek zien 
te veroveren in de goed florerende 
offshoresector werd zijn missie. dankzij 
zijn grote inzet en doorzettingsvermogen 
slaagde hij er al snel in hier vaste voet 
aan de grond te krijgen. “Waren we in 
de bloembollensector actief gebleven 

dan hadden we nog maar enkele mensen 
een baan kunnen bieden. Nu hebben we 
iedere dag twintig man aan het werk.”

mobilisaties
Als eerste klopten de Helderse 
scheepsagenturen dHSS, SeaMar en 
Peterson, rederij vroon Offshore Services 
en duikbedrijf Bluestream bij hem aan 
om op de schepen die den Helder 
aandeden reparatie-, modificatie-, 
onderhouds- en constructiewerk te 
komen uitvoeren. Nu is het bedrijf in 
alle Nederlandse zeehavens actief, 
alsmede in België en duitsland. Edwin 
vervolgt: “Wij doen heel veel werk 
op schepen van offshorereders, 
duikbedrijven en baggermaatschappijen 
die moeten mobiliseren voor een nieuw 
project. Ook dit jaar konden we een 
vliegende start maken met de mobilisatie 
in den Helder van het duikondersteunings-
vaartuig vOS Satisfaction. Hierop 
installeerden we onder andere een 
A-frame. vervolgens werden we 
ingeschakeld bij de mobilisatie van de 
vOS Shelter voordat dit vaartuig voor 
vSMC aan de slag zou gaan. Hiervoor 
moesten we ook nog binnen twee dagen 
een groot stalen frame construeren en 

vdR OffSHORE SERvICES vEROvERT SECTOR

Edwin van dijk: 
‘mijn jongens stoppen 
eigenlijk nooit!’

Zelden maakte een metaalbedrijf 

zo’n flitsende omschakeling naar 

een geheel nieuw werkgebied. 

Van het ontwerpen en bouwen 

van machines voor de 

bloembollensector naar een 

prominente rol als dienstverlener 

voor reders die met 

supportschepen in de olie- en 

gasindustrie, baggerij en 

windenergiesector offshore actief 

zijn. Het overkwam Edwin van Dijk 

(46), directeur van VDR Offshore 

Services uit Anna Paulowna. 

Een plaats die niet alleen midden 

in het grootste aaneengesloten 

bloembollengebied ter wereld, 

maar ook op een steenworp 

afstand van offshorehaven 

Den Helder ligt.
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Directeur Edwin van Dijk heeft met succes de overstap naar de 

offshoresector gemaakt (foto: PAS Publicaties).
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specials
Het metaalbedrijf is ook kind aan huis 
bij trainingsinstituut dHTC in den Helder. 
Edwin zegt hierover: “Op het terrein 
van dHTC op bedrijventerrein Kooypunt 
hebben we met gebruikmaking van 
containers een heel brandoefencentrum 
gebouwd. verder is vorig jaar door ons 
een natuurgetrouwe replica gebouwd 
van een offshorehelikopter die 
ondertussen als brandoefenhelikopter 
wordt gebruikt. En zojuist hebben we 
van Bluestream een opdracht gekregen 
om een aantal ROv-containers af te 
bouwen en met onder andere een winch 
en een kraan in te richten. dankzij de 
vele opdrachten uit de offshoresector, 
hebben we zelf flink kunnen investeren 
in de aanschaf van een CNC 
plasmasnijmachine, speciale 
lasapparatuur en stroomgeneratoren. 

aan boord installeren. Onze allereerste 
mobilisatie deden we zo’n zes jaar 
geleden in opdracht van het Helderse 
duikbedrijf Bluestream op de Oil 
Express van vroon Offshore Services.” 
deze rederij is nu één van de grotere 
klanten van vdR, waarvoor geregeld 
werk wordt verzet op bevoorradings-, 
duikondersteunings- en safety/
standbyvaartuigen. Maar ook Boskalis 
klopt regelmatig bij het metaalbedrijf 
aan voor mobilisatieprojecten. veel van 
dit werk komt via scheepsagent dHSS 
bij het metaalbedrijf binnen. Maar ook 
andere rederijen uit den Helder, zoals 
GloMar Shipmanagement en Acta 
Marine, weten vdR ondertussen goed 
te vinden. En via Peterson den Helder 
worden veel opdrachten uitgevoerd op 
de vloot bevoorraders die onder de vlag 
van de Southern North Sea (SNS) Pool 
vanuit den Helder opereren.

duikschepen
Een grote opdracht, die het bedrijf begin 
vorig jaar zo’n twee maanden werk 
opleverde, betrof modificatiewerk op 
het duikondersteuningsvaartuig Seamar 
Splendid. “Om aan boord van dit schip 
meer ruimte te creëren, moesten we 
eerst de cementtanks die onderdeks 
stonden plus al het leidingwerk onder- 
en bovendeks verwijderen. vervolgens 
werden door ons een nieuwe vloer, 
een dekluik, trappen en een toegangsdeur 
gemaakt en geïnstalleerd. Ook plaatsten 
we aan dek een kraanfundatie.” 

verder is de afgelopen jaren ook veel 
constructiewerk verricht op de dsv’s 
Rockwater 1, EdT Protea, Constructor, 
Seven Atlantic, Toisa Polaris, Normand 
Mermaid en op surveyvaartuigen van 
fugro. “Nu zijn we regelmatig aan het 
werk op de dsv Stril Explorer, waarmee 
Bluestream alweer enige tijd actief is. 
En onlangs zijn door ons nog diverse 
deuren gemaakt voor de dsv’s vOS Sweet 
en vOS Shine. Hier kwam overigens ook 
nog een spoedklus voor dEME 
tussendoor. voor dit baggerbedrijf 
moesten we in enkele dagen tijd een 
aantal kabelgeleiders fabriceren en in 
Oostende afleveren. Maar dit vind ik nu 
juist het leuke aan het werken in deze 
sector. Het meeste werk komt 
onverwachts binnen. Om deze reden 
zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bereikbaar en inzetbaar, kunnen 
we snel schakelen, proberen we nooit 
‘nee’ te verkopen en gaan we altijd door 
tot de klus is geklaard. Hierbij weet ik mij 
gesteund door een gemotiveerd team 
van mensen die je alles kunt vragen. 
Mijn jongens vinden het werk in 
deze sector ook heel aantrekkelijk. 
En zij stoppen eigenlijk nooit.”

Ook hebben we ons wagenpark 
verder uitgebreid met onder andere 
aanhangwagens. Ons werk is op dit 
moment voor 90 tot 95 procent 
afkomstig uit de offshoresector en 
zoals het er nu naar uitziet, wordt 2014 
net zo’n hectisch jaar als 2013, wat voor 
ons een topjaar is geweest.” dat de 
omschakeling naar de offshoresector en 
de hieropvolgende snelle groei ook lokaal 
niet onopgemerkt is gebleven, blijkt uit 
de recente nominatie tot Ondernemer 
van het jaar. “deze prijs is helaas aan 
onze neus voorbijgegaan, maar de 
nominatie op zich vind ik al een hele 
eer en heeft ons in de Kop van Noord-
Holland veel positieve publiciteit 
opgeleverd”. Edwin van dijk is van 
plan om later dit jaar in Amsterdam zijn 
bedrijf te presenteren op de vakbeurs 
Offshore Energy 2014.
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Een speciale kabelgeleider voor het hefschip Neptune is één van de vele speciale staalconstructies 

die in Anna Paulowna voor offshorevaartuigen zijn gefabriceerd (foto: VDR).

Een bijzonder project was de bouw van een brandoefenhelikopter voor DHTC (foto: DHTC).
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Met andere woorden: als we Augmented 
Reality naar het Nederlands vertalen, 
krijgen we ‘verrijkte Werkelijkheid’. 
Het woord verrijken verklapt al een groot 
deel wat Augmented Reality eigenlijk is; 
er wordt een virtuele laag aan de echte 
wereld toegevoegd. Een vrije definitie 
zou kunnen zijn: AR is het real-time 
toevoegen van computer gegenereerde 
(driedimensionale) beelden aan de 
bestaande omgeving van de gebruiker. 
Begint het u nu helemaal te duizelen? 
k heb nog een andere uitleg voor u. 
Augmented Reality of transrealiteit is 
het mixen of versmelten van de echte 
(fysieke) wereld met de virtuele. Je zou 
dit ook het verrijken van de werkelijkheid 
kunnen noemen. En let wel, we hebben 
het hier absoluut niet over een 

hersenspinsel van een paar internetgekken. 
Met deze techniek is het daadwerkelijk 
mogelijk om objecten te laten verschijnen 
in 3d die u in eerste instantie niet ziet. 
Wellicht bent u bekend met het begrip 
‘virtual Reality’. Bij virtual Reality loopt 
u als het ware door een virtuele wereld. 
Bij ‘Augmented Reality’ wordt dit in feite 
omgedraaid. U blijft in de echte wereld 
en kunt alles aanraken, maar er worden 
digitale onderdelen toegevoegd, die 
alles bij elkaar voor een geloofwaardige 
AR-ervaring zorgen. 

werkelijkheid
“Augmented Reality (AR) klinkt als een 
futuristisch concept, maar het zal niet 
lang meer duren of het zal werkelijkheid 
gaan worden in onze digitale levens. 

Het is een nieuwe technologie die de lijn 
tussen het echte en wat een computer 
genereert volledig vervaagt of zelfs laat 
verdwijnen. Persoonlijk verwacht ik dat 
we straks overal en nergens te maken 
zullen gaan hebben met AR. En met 
het voortschrijden van de stand van de 
techniek zullen de toepassingsmogelijk-
heden in de toekomst alleen nog maar 
verder toenemen,” vertelt Mathijs 
Gajentaan, Chief Commercial Officer 
van TWNKLS (spreek uit als twinkels), 
een in Rotterdam gevestigd full-service 
AR-bureau, dat zich focust op creatie, 
ontwikkeling, productie en implementatie 
van mobiele AR-applicaties. Het bureau 
dat op 1 april 2011 werd opgericht door 
Gerben Harmsen en ir. Lex van der Sluijs 
is werkzaam in diverse sectoren en 

OOK ONGEKENdE MOGELIJKHEdEN vOOR OffSHORE INdUSTRIE

augmented reality zet 
wereld op zijn kop

Is Augmented Reality (AR) voor u een volkomen nieuw begrip? Geen enkel probleem! Ik verzeker u dat u na het lezen 

van dit artikel nog veel meer wilt weten over dit fenomeen. Zo fascinerend is het. Augmented Reality (AR) is een relatief 

jong vakgebied met ongekende mogelijkheden. Zeker voor het (maritieme) onderwijs. Zonder overdrijving heeft AR de 

potentie om de wereld op zijn kop te zetten. Letterlijk en figuurlijk. Door het zo realistisch mogelijk toevoegen van 

computergemaakte beelden aan reële impressies van de werkelijkheid, kan een geheel nieuwe wereld geschapen 

worden. In deze wereld vervaagt het verschil tussen realiteit en virtualiteit steeds meer.
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interessante gebouwen in zijn omgeving 
ziet, waarbij er virtuele informatie over de 
constructies van de gebouwen aan het 
videobeeld wordt toegevoegd. Zodoende 
krijgt de student dus via zijn smartphone, 
op locatie, virtuele informatie over echte 
gebouwen.  Een ander voorbeeld: 
richt de camera van je mobiel op 
een restaurant en je krijgt direct een 
aantal recensies te zien, of de daghap. 
de mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.” 

Vision
“vision Based AR werkt aan de hand 
van object- of beeldherkenning. daarbij 
wordt er ofwel een ‘marker’ door een 
computer of mobiel apparaat herkend 
(met behulp van een webcam of 
ingebouwde camera), ofwel wordt 
een gewoon bestaand object herkend. 
vervolgens koppelt specifieke software 
het gedetecteerde object aan een 
bepaald 3d object en plaatst dit object 
via het beeldscherm boven de marker. 
door de marker vrij te bewegen, kan het 
object van alle kanten bekeken worden. 
Op deze manier kan de persoon die de 
tablet of smartphone hanteert  op het 
scherm real-time informatie of instructies 
lezen en kan hem precies worden verteld 
wat hij moet doen bij een onderhoud of 

industrieën en beschikt over een 
uitgebreide ervaring op het gebied van 
Augmented Reality. Het bedrijf heeft 
specialisten in dienst die gezamenlijk 
werken aan nieuwe locatie en beeld 
gebaseerde herkenningstechnologieën 
die resulteren in nieuwe vormen van 
interactie, gebruikservaring en 
bedrijfsconcepten. TWNKLS richt zich 
voornamelijk op de praktische mobiele 
applicaties (smartphone, tablet of 
wearable – lees: o.a.Google bril) 
voor zowel klant als eindgebruiker.

location
Er zijn twee vormen van Augmented 
Reality. Gajentaan licht toe. “We kennen 
Location Based AR en vision Based AR. 
Bij eerstgenoemde vorm wordt er gebruik 
gemaakt van zogenaamde ‘Points of 
Interest’, ofwel ‘interessante punten’. 
Met bijvoorbeeld een smartphone kan in 
de omgeving van de gebruiker gezocht 
worden naar de punten die voor hem/
haar interessant en relevant zijn. Een 
vereiste is daarbij dat het mobiele 
apparaat voorzien is van een videocamera, 
een GPS-module en digitaal kompas. 
Een voorbeeld is dat een student van de 
lerarenopleiding bouwkunde met behulp 
van de camera van zijn smartphone alle 

eventuele storing. In dit geval zorgt AR 
ervoor dat de toegevoegde informatie op 
een intuïtieve manier wordt weergegeven 
en er ook interactief mee kan worden 
omgegaan door de gebruiker.” 
Ter verduidelijking geeft Mathijs 
Gajentaan aan dat AR is gerelateerd aan 
het meer algemene concept mediated 
reality, waarbij de waarneming van 
de realiteit word gewijzigd door een 
computer.  de technologie probeert 
er voor te zorgen dat de gebruiker een 
beter begrip van de werkelijkheid krijgt. 
AR is in zekere zin gerelateerd aan 
virtuele realiteit. Het grote verschil 
bestaat er echter in dat bij virtuele 
realiteit de ervaring van de echte wereld 
grotendeels wordt vervangen door 
een ervaring van een gesimuleerde 
fantasiewereld (denk aan Star Trek) 
terwijl AR een extra informatielaag 
toevoegt aan de waarneming van 
de reële wereld. Zo heeft volkswagen 
recent een Augmented Reality app 
voor automonteurs geïntroduceerd 
om monteurs van hun auto's te helpen 
bij hun werk. Na het openen van de 
motorkap, richt de monteur de camera 
van de iPad op een onderdeel van de 
motor waar iets moet gebeuren en 
de app voorziet de monteur van de 

ONDERNEMEN

1  /  2 0 1 4    O F F S H O r E  V I S I E 31

OV01-2014.indd   31 18-02-14   15:41



ONDERNEMEN

benodigde informatie. En dat is niet 
alles, de automonteur kan de app ook 
gebruiken om begeleid te worden bij 
de te verrichten handelingen. Uiterst 
handig. Zeker met het oog op de 
toekomst, wanneer technologie onder 
de motorkap een steeds grotere rol 
zal spelen.

offshore
Toepassing van de AR-technologie is 
zeker ook interessant voor de maritieme 
en offshore industrie. Een eerste 
kennismaking met de offshore vond 
vorig jaar plaats tijdens de Offshore 
Energy beurs in de RAI te Amsterdam. 
Gerben Harmsen en Mathijs Gajentaan 
spraken daar met een aantal partijen en 
de reacties op hun introductie waren 
positief. Overwogen wordt daarom om 
dit jaar met een stand op deze offshore 
beurs aanwezig te zijn. de maritieme 
vakbeurs Europort 2013 had in dit 
opzicht de primeur. In november vorig 
jaar toonde TWNKLS een AR Enterprise 
Solution voor reparatie en onderhoud 
van een machineonderdeel. door 
simpelweg een tablet voor dit onderdeel 
(pomp) te houden, kon de gebruiker via 
de applicatie meer informatie krijgen 
over het onderdeel en eventueel 
interactieve virtuele 3d-instructies bij 
problemen. dit wordt mogelijk gemaakt 
door op beeld gebaseerde 
herkenningstechnologieën. Ook toonde 
TWNKLS een AR-applicatie voor ‘safety 

en familiarisation’, aan de hand van 
een model van een Kotug sleepboot, 
de Margot. deze applicatie kan onder 
meer worden gebruikt voor educatieve 
trainingsdoeleinden. Gajentaan: “Hoe 
kun je een complexe technische tekening 
nu zo eenvoudig mogelijk visualiseren in 
je eigen omgeving? Het vinden van een 
oplossing voor dat vraagstuk was onze 
inspiratie. En dat hebben we 
familiarisation genoemd. Zo geeft de app 
de belangrijkste vluchtwegen aan boord 
aan of vertelt het een opvarende waar 
de fire exthinguishers zich bevinden. 
Of de emergency lights. On the spot live. 
de sleepboot kan natuurlijk ook 
vervangen worden door een model van 
een jack-up of een semi sub.” 

efficiënt
Mobile learning is een heel attractieve 
manier van leren. Het kan in principe 
overal plaatsvinden en berichten kunnen 
in allerlei talen worden weergegeven. 
Een belangrijk aspect, zeker bij 
opleidingen. Het is daarom niet toevallig 
dat beide applicaties zijn gemaakt in 
nauwe samenwerking met de STC-
Group, de bekende onderwijs- en 
kennisinstelling voor scheepvaart, 
transport en havenindustrie uit 
Rotterdam. Gajentaan: “dit is visualisatie 
ten top. Uiteraard wordt de content wel 
bepaald door de klant. Alles wat we 
hier maken, is puur maatwerk. 
Stel we hebben een generator. 

daar maken we eerst een scan van. 
dan een 3d model. Aan de hand van 
het eisenpakket van de klant gaan we 
vervolgens programmeren. En plaatsen 
we de virtuele laag bovenop het 3d 
model. Met de iPad in de hand loop je 
om de motor heen. In principe herkent 
de camera alles wat hij ziet. Het fysiek 
object kan per onderdeel worden 
bekeken. dus ook diep inwendig. 
Op die manier kun je zien wat er aan 
de hand is in geval van een calamiteit. 
Het is allemaal heel precies. Heel 
gedetailleerd. Zo kun je ook slijtage 
vaststellen. AR is in feite tweezijdig. 
Enerzijds kun je dingen ontdekken, 
anderzijds kun je zaken opvragen. 
Op modern schepen is tegenwoordig 
standaard wifi aan boord. dit impliceert 
dat een technical manager aan de wal 
live kan meekijken wat een wtk aan 
boord ziet om vervolgens advies te geven. 
Uiterst efficiënt en kostenbesparend. 
denk aan de volkswagen app. Het is 
gewoon een kwestie van tijd, maar 
gebeuren gaat het. The future is now!” 

credo
Seeing is believing. dit zou eigenlijk het 
algemene credo van AR moeten zijn. 
Het is namelijk op papier niet eenvoudig 
om uit te leggen hoe het nu exact werkt 
en welke voordelen u ermee kunt 
behalen. U moet het gewoon een keer 
zien. Pas dan raakt u overtuigd van 
de ongekende mogelijkheden.
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Zo geeft de app de belangrijkste 

vluchtwegen aan boord aan of 

vertelt het een opvarende waar 

de fire exthinguishers zich bevinden. 
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marIn’S nEW HOuSTOn SImulaTOr: 
brIdgE bETWEEn EngInEErIng and OpEraTIOnS

On Tuesday december 10th Peter Noble (President of SNAME) and Robert 
Hanraads (the Nautical Institute) jointly opened the new bridge simulator at the 
MARIN offices in Houston. They were asked by MARIN for this event to illustrate 
that this simulator was built as a bridge between engineering and operations. 
Watched by representatives of oil majors, engineering companies and offshore 
contractors, Robert Hanraads then safely performed the first offloading operation 
on the simulator.

At the preceding lunch, MARIN President Bas Buchner explained why MARIN built 
the simulator in Houston: “To develop safer and smarter offshore structures and 
operations, MARIN wants to use its simulations, model tests, training and full scale 
monitoring activities in an integrated way. The new simulator allows direct interaction 
between engineers and operational personnel and opens new possibilities for more 
operational input in the design in the Houston area.”

From left to right: Bas Buchner (President of MARIN), 

Robert Hanraads (The Nautical Institute) and Peter Noble (President of SNAME)

SmIT VErWIjdErT jaCk-up  

Smit Salvage heeft een contract 
verworven voor het verwijderen van 
een beschadigd jack-up platform van de 
zeebodem voor de kust van Angola. 
Met inbegrip van dit contract heeft Smit 
Salvage dit jaar voor circa USd 70 
miljoen aan werk aangenomen. 
Het platform kreeg in juli 2013 tijdens de 
installatie in de buurt van een pigging-
platform een punch-through waarna het 
kantelde en zonk tot een diepte van 30 
meter. dit contract volgt op uitgebreide 
locatieonderzoeken en voorbereidende 
werkzaamheden die afgelopen september 
door een surveyteam zijn uitgevoerd. 
Smit Salvage zal de romp, poten en 
overige onderdelen afkomstig van het 
jack-up platform verwijderen. Hiertoe zal 
een diving support vessel, een werkbak, 
anchor handling tugs en gespecialiseerd 
materieel worden ingezet. Als de 
benodigde vergunningen eenmaal 
binnen zijn, zal de bergingsoperatie 
naar verwachting in het tweede 
kwartaal van 2014 van start gaan. 

FIrST damEn TWIn aXE FCS 2610 

The first of two damen Twin Axe fast Crew Suppliers has officially been handed 
over to British company Sure Wind. A specialist in the German offshore wind market, 
Sure Wind already has work for the two newbuild fCS 2610 vessels. The first vessel 
Sure Star will head straight to Esbjerg and will then be deployed in the German 
market. A second sister vessel, Sure Swift will be delivered end-february. 
Established in 2009, Sure Wind now has 10 dedicated wind farm service and crew 
transfer vessels but this is the first time the company has ordered a damen vessel. 
However, Sure Wind owns the first fCS 2610 ever built - the pioneering ‘Shamal’ - 
which it acquired from another British offshore wind company in July 2013. 
This vessel was then renamed Sure Shamal.

The Sure Star.

nEW OrdEr FOr damEn

PROMAR has ordered two Platform 
Supply vessels from damen Shipyards 
Group and this ambitious Swiss 
company is looking to further 
expand the offshore fleet under its 
management in the next five years. 
The first damen PSv 3300 will be 
delivered in february 2015 and the 
second, in August of the same year.
Commenting on why the company 
chose a damen vessel, Olivier Meynis 
de Paulin, Chartering Supervisor says: 
“The PSv 3300 is at the forefront of 
technology in terms of equipment, 
being modern and reliable. 
These ships are built in line with 
North Sea standards.” 
PROMAR expects to employ the two 
vessels in the West African market. 
“West Africa is well-known to us. 
We have been chartering in this 
region since 2002 when we were 
established.” 
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MOCE

MARITIME & OffSHORE CAREER EvENT 

maritieme en offshore 
markt heeft dringend 
behoefte aan personeel

De termen ‘economische crisis’, ‘recessie’ en ‘werkloosheid’ worden de laatste tijd vaker dan we zouden willen gebruikt. 

In de krant, op het journaal en ook in het dagelijks leven worden we er continu mee geconfronteerd. Veel sectoren 

hebben te lijden onder de crisis, maar gelukkig geldt dit niet voor alle. Het Navingo Maritime & Offshore Career Event 

(MOCE) laat op woensdag 2 april in het Beurs-WTC zien dat er in de maritieme en offshore sector voldoende werk is. 
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aan de lijst met topwerkgevers: 
onder andere Airborne, Temporary 
Works design bv, Expro North Sea Ltd 
en faststream Recruitment Ltd zijn op 
zoek naar personeel.

populariteit
“Naar verwachting zullen tussen 3500 
en 4000 mensen het eendaagse 
evenement bezoeken,” aldus Tessa van 
Hees, Marketing Manager van het event. 
dat de maritieme en offshore sector 
steeds populairder wordt, blijkt wel uit 
de groei van het aantal bezoekers dat 
de beurs de laatste jaren meemaakt. 
dat het evenement ook steeds meer 
bekendheid krijgt in het buitenland 
was te merken aan het grote aantal 
internationale bezoekers. Ruim 10% 
van het totaal aantal bezoekers in 2013 
kwam uit een ander Europees land dan 
Nederland. Zelfs nu het roerige tijden 
zijn op de arbeidsmarkt en het aantal 
werklozen stijgt, blijft de kwaliteit van 
de bezoekers van MOCE hoog. Ondanks 
de aanhoudende crisis was de feedback 
van exposanten dat er enorm veel goed 
gekwalificeerde bezoekers rondliepen 
met een gerichte focus op een baan in 
de sector. Lucy Smit van Kenz figee, 
“Wij ervaren de beurs als heel goed. 
Het is druk bezocht en de bezoekers 
zijn zeer gevarieerd.”

kiVi niria workshops
Ook tijdens de achtste editie van MOCE 
is er weer een uitgebreid programma van 
workshops en bedrijfspresentaties. deze 
presentaties geven de bezoekers inzicht  
in het reilen en zeilen bij de bedrijven en 
de carrièrekansen bij de werkgevers. de 
bedrijfspresentaties worden onder meer 
gegeven door damen, SBM Offshore en 
Allseas. Ook ingenieursvereniging KIvI 
NIRIA verzorgt dit jaar diverse workshops. 
In de KIvI Room kan de bezoeker van 
11.30 tot 16.15 uur terecht voor 

Tijdens de voorbereidingen voor alweer 
de achtste editie van MOCE wordt 
opnieuw duidelijk dat de maritieme- en 
offshoremarkt dringend behoefte heeft 
aan nieuw personeel. Arnold de vries, 
HR director van damen: “Hoewel de 
eerste tekenen van herstel zichtbaar 
zijn, is de crisis nog voelbaar op de 
arbeidsmarkt. Werknemers zullen meer 
dan een aantal jaar geleden voor 
zekerheid kiezen en het aanbod van 
gekwalificeerd personeel zal wat hoger 
zijn. de trends van vergrijzing en de 
steeds kleiner wordende groep jongeren 
(<35 jaar) binnen de beroepsbevolking 
zetten nog steeds door.” Kitty de Hey, 
HR director a.i. van IHC Merwede zegt: 
“de arbeidsmarkt voor technici zal, 
ondanks de voorzichtige groei van 
het aantal (maritiem) technische 
studenten de komende jaren krap blijven. 
de vraag naar hoogopgeleide technici 
blijft onverminderd groot, zeker 
als het gaat om de professionals 
met relevante werkervaring.” 

topwerkgevers
Meer dan 100 topbedrijven uit de gehele 
maritieme, offshore en havensector zijn 
op zoek naar nieuw talent. MOCE 
omvat alle sectoren uit het maritieme en 
offshore cluster. van zeescheepvaart tot 
jachtbouw, van waterbouw & dredging 
tot maritieme arbeidsbemiddeling, van 
logistiek tot energie, van marine tot 
binnenvaart en van offshore tot havens. 
Ook in 2014 is er weer een aantal grote 
namen aanwezig, zoals Keppel verolme, 
van Oord dredging & Marine Contractors 
en IHC Merwede. diverse bedrijven 
hebben zich direct na de editie van 2013 
weer aangemeld om zeker te zijn van 
hun plaats op dit unieke evenement. Ook 
Seaway Heavy Lifting, KCI, Seacontractors, 
Atlas Services Group en Iskes Towage & 
Salvage zijn dit jaar weer aanwezig. Er is 
een aantal nieuwe namen toegevoegd 

workshops welke gericht zijn op het 
sollicitatieproces. denk bijvoorbeeld 
aan het bewuster omgaan met non-
verbale communicatie tijdens jouw 
sollicitatiegesprek. Middels praktische 
voorbeelden herken je de diverse 
facetten waarna je de gekregen tips 
toe kan passen op de beursvloer. 
Ook de onderwerpen Overtuigend 
Solliciteren en Personal Branding 
komen aan bod tijden de workshops.

Video booth
Een nieuw onderdeel van de beurs dit 
jaar is de mogelijkheid voor de bezoeker 
om zichzelf te presenteren aan de diverse 
werkgevers in de video booth. Wil je als 
bezoeker op een ludieke manier onder 
de aandacht komen van de maritieme 
en offshore werkgevers, maak dan zeker 
gebruik van de video booth. Terwijl de 
beurs tot 18.00 uur doorloopt, gaat 
net als in voorgaande jaren vanaf 17.00 
uur de netwerkborrel van start voor 
exposanten en bezoekers. MOCE is de 
enige beurs gericht op carrière, training 
en opleiding in Nederland, compleet is 
toegespitst op de maritieme en offshore 
sector. de entree voor bezoekers is gratis.

De beurs richt zich op alle 
opleidingsniveaus en sectoren binnen 
de maritieme & offshore cluster. 
Bezoekers kunnen zich online registreren op 
www.maritimeoffshorecareerevent.com. 
Er wordt geadviseerd zich vooraf te 
registreren. Tevens kan hier de meest 
recente update gevonden worden van het 
programma. De toegang voor het Navingo 
Maritime & Offshore Career Event 2014 is 
gratis voor iedereen die interesse heeft in 
werken in deze sector. Dit geldt ook voor 
de workshops en bedrijfspresentaties.
 
Heeft uw bedrijf openstaande vacatures en 
daarmee interesse in deelname aan het 
Navingo Maritime & Offshore Career Event? 
Dan kunt u contact opnemen met Ashley 
Hofmann, Event Organization Coordinator 
via ah@navingo.com of +31 (0)10 2092646. 

Navingo Maritime & 
Offshore Career Event (MOCE) 
Woensdag 2 april 2014
Beurs-WTC te Rotterdam
Openingstijden: 10.30 - 18.00 uur
Toegang gratis
Voorregistratie: www.
maritimeoffshorecareerevent.com
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BELAsTING

Het socialezekerheidsstelsel in Nederland 
zorgt ervoor dat mensen in bepaalde 
situaties inkomsten of tegemoetkomingen 
ontvangen, zoals bijvoorbeeld een 
werkloosheidsuitkering of een 
ouderdomspensioen (AOW). In 
Nederland kennen we de volgende 
sociale verzekeringen: volksverzekeringen 
(onder meer de AOW), werknemers-
verzekeringen (onder meer de WW) 
en de zorgverzekering. Als iemand in 
Nederland woont en in Nederland op 
het vasteland werkt dan worden 
premies afgedragen in Nederland. 
Op het moment dat deze werknemer 
bijvoorbeeld werkloos raakt ontvangt 
hij onder voorwaarden uit Nederland 
een WW-uitkering omdat hij sociaal 
verzekerd is in Nederland.

internationaal
In het geval dat iemand buiten het 
woonland werkt, is het raadzaam om na 

te gaan in welk land iemand sociaal 
verzekerd is. voor de werkgever is dit 
van belang omdat hij moet weten of 
er bepaalde premies moeten worden 
ingehouden en afgedragen. In het geval 
van werkzaamheden op zee is extra 
aandacht vereist omdat het niet direct 
duidelijk is op welk grondgebied wordt 
gewerkt. Hieronder twee voorbeelden 
ter verduidelijking:

Voorbeeld 1)
Nicolas woont in België en is formeel in 
dienst bij een Belgische werkgever. Hij 
wordt voor twee jaar uitgezonden naar 
een Nederlandse groepsvennootschap. 
Nicolas werkt op het Nederlandse deel 
van het continentaal plat. In welk land 
is hij sociaal verzekerd?

n   Iedereen die in Nederland (inclusief 
het Nederlandse deel van het 
continentaal plat) werkt, is in beginsel 

in Nederland sociaal verzekerd op 
grond van de Nederlandse wet.  
Op grond van de Nederlandse wet  
is Nicolas dus sociaal verzekerd in 
Nederland.

n   Soms wordt de Nederlandse wet als 
het ware ‘overruled’ door de Europese 
verordening inzake sociale zekerheid 
(hierna: verordening). de verordening 
moet worden toegepast op personen 
die binnen de Europese Unie (inclusief 
Zwitserland, Noorwegen, IJsland en 
Liechtenstein) wonen, op wie de 
wetgeving van een of meer lidstaten 
van toepassing is of is geweest, en die 
grensoverschrijdende werkzaamheden 
verrichten. 

n   Op basis van de zogenoemde 
detacheringsbepaling uit de 
verordening blijft Nicolas gedurende 
zijn uitzending verplicht sociaal 
verzekerd in België ook al werkt hij  
op het Nederlandse deel van het 

GOEdE vOORBEREIdING IS AAN TE BEvELEN

Offshorewerkzaamheden: 
hoe wordt de 
sociale zekerheids- 
en belastingpositie 
bepaald?

Werken op een jack up, productieplatformbooreiland of 

windmolenpark op zee kan gevolgen hebben voor de 

belasting en sociale zekerheidspositie van werknemers. 

Als een werknemer in Nederland woont, in dienst is bij een 

Nederlandse werkgever en op het continentaal plat werkt, 

dan komt de vraag aan de orde in welk land de werknemer 

werkt. Werkt hij op het continentaal plat dat tot België 

behoort, dan is sprake van grensoverschrijdende 

werkzaamheden. De vraag die vervolgens opkomt, is in welk 

land de werknemer sociaal verzekerd is en in welk land hij 

belasting is verschuldigd. Het is geen eenvoudige regeling, 

een goede voorbereiding is dan ook aan te bevelen.
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allereerst van belang om te beoordelen 
waar de werknemer woont. Of iemand in 
Nederland woont wordt beoordeeld op 
basis van de feiten en omstandigheden. 
Zo is bijvoorbeeld van belang waar het 
gezin van de werknemer woont en waar 
iemand zijn sociale leven heeft. Waar 
iemand zijn woonplaats heeft, zal van 
geval tot geval moeten worden bepaald. 
vervolgens moet worden bekeken welke 
specifieke regelingen van toepassing zijn.

Voorbeeld 
Maarten woont samen met zijn vrouw  
en twee jonge kinderen in Rotterdam. 
Ongeveer acht maanden per jaar werkt 
Maarten voor zijn Nederlandse werkgever 
op een boorplatform gelegen voor de 
kust van België. Waar moet Maarten 
belasting betalen over zijn salaris dat hij 
heeft verdiend met zijn werkzaamheden 
in België?

uitwerking
Als inwoner van Nederland moet 
Maarten zijn wereldinkomen opgeven  
in zijn Nederlandse aangifte 
inkomstenbelasting. vervolgens zal  
op basis van het belastingverdrag dat 
Nederland heeft gesloten met België 
moeten worden gekeken of Nederland 
voorkoming van dubbele belastingheffing 
moet verlenen.

n   In het verdrag met België is, net als in 
veel andere verdragen die Nederland 
heeft gesloten, een specifieke 
bepaling voor arbeidsinkomsten 
opgenomen. 

n   Echter, voor werkzaamheden 
‘buitengaats’ kent het verdrag  
met België een aparte bepaling.  
Op basis hiervan wordt het 
heffingsrecht toegewezen aan België 
indien de werkzaamheden worden 
verricht door middel van een vaste 
inrichting in België.

n   Onder werkzaamheden ‘buitengaats’ 
wordt verstaan werkzaamheden die 
worden verricht in verband met  
de exploratie of exploitatie van de 
zeebodem en de ondergrond daarvan 
en hun natuurlijke rijkdommen. 

n   Maarten ontvangt salaris voor zijn 
werkzaamheden ‘buitengaats’ die 
worden verricht voor een in België 
gevestigde vaste inrichting (zie hierna).  

n   België mag belasting heffen over het 
salaris van Maarten.

n   Nederland moet voorkoming van 
dubbele belasting verlenen voor  
het Belgische inkomen.  

Vaste inrichting
Of sprake is van een vaste inrichting zal 
steeds per situatie moeten worden 
beoordeeld. In het verdrag met België is 
opgenomen dat een vaste inrichting 

continentaal plat. de werkgever moet 
hiervoor een A1-verklaring als bewijs 
aanvragen.

Voorbeeld 2)
Een Nederlandse werkgever sluit een 
contract voor twee jaar met Joe die 
in Australië woont. Op basis van dit 
contract zal Joe gedurende twee jaar 
op het Nederlands deel van het 
continentaal plat werken. Het centrum 
van de levensbelangen van Joe bevindt 
zich gedurende deze twee jaar in 
Australië: zijn familie blijft namelijk in 
Australië wonen en hij heeft de intentie 
om direct na afloop van het contract 
terug naar Australië te gaan. In welk land 
is hij sociaal verzekerd?
n   Nederland en Australië hebben een 

sociaalzekerheidsverdrag afgesloten. 
Omdat Joe een lokaal contract met 
zijn Nederlandse werkgever heeft 
gesloten en fysiek op het Nederlands 
deel van het continentaal plat werkt, 
is hij verplicht sociaal verzekerd in 
Nederland.

n   Let op: als Joe geen lokaal contract 
had getekend met de Nederlandse 
werkgever, maar als hij uitgezonden 
was naar Nederland door een 
Australische werkgever dan was  
hij gedurende maximaal vijf jaar 
verplicht sociaal verzekerd gebleven in 
Australië. Het is hierbij van belang dat 
de verklaring waarin is opgenomen 
dat Joe verplicht sociaal verzekerd 
blijft in Australië tijdig wordt 
aangevraagd.

de bovenstaande voorbeelden maken 
duidelijk dat vooral kleine verschillen de 
doorslag geven als bepaald moet worden 
in welk land iemand sociaal verzekerd is. 
Aan de ene kant is dit een nadeel omdat 
onbewust onwenselijke gevolgen kunnen 
ontstaan. Aan de andere kant betekent 
dit dat door middel van deskundige 
advisering kan worden gezocht naar de 
meest wenselijke situatie. In de praktijk 
zien we bijvoorbeeld regelmatig dat 
werknemers die uit Nederland komen in 
Nederland sociaal verzekerd willen 
blijven. In deze gevallen kunnen wij  
voor u de mogelijkheden onderzoeken.

belastingheffing
Naast het bepalen van de 
socialezekerheidspositie van werknemers 
komt ook de vraag aan de orde waar het 
inkomen is belast.

Om te kunnen beoordelen welk land 
belasting mag heffen over inkomen dat  
is verdiend met grensoverschrijdende 
werkzaamheden moet rekening  
worden gehouden met nationale en 
internationale wet- en regelgeving.  
Om de belastingpositie te bepalen is 

aanwezig wordt geacht indien er in een 
periode van 12 maanden meer dan 30 
dagen werkzaamheden buitengaats 
worden verricht. 

werkland
Omdat offshore-activiteiten niet op  
het vasteland plaatsvinden, moet steeds 
worden bepaald in welk land wordt 
gewerkt. Bij werken op bijvoorbeeld  
een (boor)platform moet worden 
beoordeeld op welk deel van het 
continentaal plat dit staat. 

In dit voorbeeld wordt het heffingsrecht 
aan België toegewezen omdat Maarten 
werkzaamheden buitengaats verricht 
voor een vaste inrichting in België. Het 
verdrag met België kent een specifieke 
bepaling voor dergelijke werkzaamheden. 
dit is niet altijd het geval. Uiteraard  
moet in de praktijk steeds per land 
worden bekeken wat is afgesproken  
in het belastingverdrag. Zo kennen  
veel verdragen ook afwijkende 
toewijzingsregels voor werkzaamheden 
aan boord van een schip of luchtvaartuig 
dat wordt geëxploiteerd in het 
internationale verkeer. 

tot slot
Het is raadzaam om voordat iemand 
offshore gaat werken, uitvoerig stil te 
staan bij de gevolgen voor de sociale 
zekerheid en de belasting. verder willen 
wij benadrukken dat het ook van belang 
is om te onderzoeken welk arbeidsrecht 
van toepassing is en of er een 
tewerkstellingsvergunning nodig 
is om te mogen werken.

Heeft u vragen naar aanleiding van  
dit artikel of wilt u meer weten?  
Neem gerust contact met ons op.

Martje Keijser - Keijser.Martje@kpmg.nl
Yvette Timmermans -  
Timmermans.Yvette@kpmg.nl
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Omdat offshore-

activiteiten niet op het 

vasteland plaatsvinden, 

moet steeds worden 

bepaald in welk land 

wordt gewerkt.
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nOblE rEgIna allEn naar ZEE 

Na een verblijf van bijna drie weken heeft medio Janauri de Noble Regina Allen, één 
van de grootste boorplatformen ter wereld, de haven van IJmuiden verlaten. vier 
sleepboten van Sleepdienst Iskes  manoeuvreerden behendig de jack-up vanuit de 
IJmondhaven naar een positie tussen de pieren. Hier lagen twee slepers te wachten 
om vast te maken en de Noble Regina Allen, 
samen met sleepboot Brent van Iskes naar 
haar eerste boorpositie 60 mijl uit 
de kust nabij den Helder te transporteren. 
Noble Regina Allen, van het type friede & 
Goldman JU3000N, gaat hier boren naar 
gas in opdracht van Gdf SUEZ. 
de Noble Regina Allen vaart onder 
Liberiaanse vlag is in 2013 gebouwd 
bij Jurong Shipyard, Singapore.

‘HIgH FIVE’ VOOr HuISman

Huisman heeft momenteel vijf 
nieuwbouw pijplegsystemen op en voor 
de kade staan van hun productiefaciliteit 
in Schiedam. deze ‘high five’ illustreren 
de laatste ontwikkelingen in pijpleg-
technologie en onderstrepen de 
toegevoegde waarde van de nieuwe 
productiehal voor Huisman Schiedam. 
de 66m hoge productiehal heeft de 
grootste indoor hijscapaciteit binnen 
Europa (1,200mt). Hierdoor kunnen 
verschillende producten en systemen 
tegelijkertijd geassembleerd worden, 
inclusief testen en inbedrijfstellen. 
dit zorgt voor een snelle installatie, 
inbedrijfstelling en uitvoering van testen 
aan boord. de pijplegsystemen zijn een 
800mt multi-lay systeem (MLS) voor 
Ezra’s ‘Lewek Constellation’, een 275mt 
vertical-lay systeem (vLS) voor Ceona’s 
‘Polar Onyx’, een 150mt vertical-lay 
systeem voor Ocean Installer’s 
‘Normand vision’ en een verplaatsbaar 
150mt vertical-lay systeem voor 
Technip. Een 550mt tiltable-lay systeem 
(TLS) voor Subsea 7’s ‘Seven Waves’ die 
momenteel voor de kade van Huisman 
ligt, is inmiddels aan boord geïnstalleerd. 
Het schip zal in februari 2014 bij 
Huisman vertrekken voor seatrials. 
de 150mt vLS voor de ‘Ocean Installer’ 
en de 150mt vLS voor Technip zullen 
naar werven in Sovik, Noorwegen, en 
Le Trait, frankrijk, getransporteerd 
worden om op de desbetreffende 
schepen geïnstalleerd te worden. de 
275mt vLS voor Ceona’s ‘Polar Onyx’ 
en de 800mt MLS voor Ezra’s ‘Lewek 
Constellation’ zullen respectievelijk in 
maart en juli van dit jaar bij Huisman 
Schiedam geïnstalleerd worden.  
Aanvullend aan deze vijf pijplegsystemen 
zijn er momenteel nog 10 pijplegsystemen 
voor verschillende klanten in productie: 
1 x 570mt MLS, 3 x 650mt TLS, 3 x 550mt 
TLS, 2 x 340mt TLS en 1 x 150mt TLS.

n-SEa nEEmT SubSEa aCTIVITEITEn Van 
STOrk TECHnICal SErVICES OVEr

N-Sea Group uit Zierikzee heeft de subsea activiteiten van Stork Technical Services 
in Aberdeen overgenomen. voor beide ondernemingen is deze consolidatie een 
logische stap en geven de gezamenlijke activiteiten een nieuw impuls aan de 
strategie van N-Sea om een leidende speler te worden op het gebied van Survey 
en IRM (inspectie, reparatie en onderhoud) aan subsea infrastructuur.
de combinatie van beide activiteiten levert een solide bedrijf op met oplossingen 
voor operators met subsea infrastructuur in de olie & gas en renewables industrie 
in Noord Europa. N-Sea heeft door deze overname meer dan 120 onshore 
medewerkers in dienst en biedt aan meer dan 150 offshore professionals werk. 
de onderneming beschikt over 10 duiksystemen, 9 ROv’s, 3 offshore diving & ROv 
Survey support schepen, 3 daughter craft diving RHIB’s en 3 support RHIB’s. 
Uitgebreide data management mogelijkheden completeren de survey, inspectie 
en installatie dienstverlening.

Klanten profiteren van de bredere dienstverlening van de N-Sea Group vanuit de 
kantoren in Aberdeen (UK) en Zierikzee (NL). Met een gecombineerde omzet van 
meer dan EUR 75 miljoen, en alle schepen onder contract gedurende de 
winterperiode, verwacht N-Sea een sterk resultaat over 2014 te zullen realiseren.
Roddy James, Senior vice-President van Stork Technical Services – Subsea, zal 
toetreden tot de directie van de N-Sea Group in de functie van COO.
Gerard Keser, CEO geeft aan: “Ik ben ervan overtuigd dat het samenvoegen van 
deze twee ondernemingen de toegevoegde waarde voor onze klanten zal 
vergroten op het gebied van Survey en IRM.”

N-Sea, een subsea offshore dienstverlener in de Noordzee, staat bekend om zijn 
sterke service en innovatieve oplossingen. N-Sea voorziet de offshore olie- en gas 
operators, kabelexploitanten en de renewables energie sector van de volgende 
diensten: subsea IRM, survey en positionering support middels duik- en ROv 
operaties. Naast offshore activiteiten is N-Sea eveneens actief als aannemer 
voor onderwater kust en havenwerken in de civiele sector.
Stork zal blijven ontwikkelen en investeren in technologische innovaties op het 
gebied van subsea integrity, kathodische bescherming, het aandraaien en spannen 
van bouten, en specialistische gereedschappen. de verkoop van de Subsea-divisie 
zal dit niet beïnvloeden.

EnErgy EndEaVOur STayS 
In duTCH nOrTH SEa

Northern Offshore has received notice 
that Wintershall Noordzee B.v. is 
exercising the first of two six-month 
options for the rig. The start date of 
the option period will be in direct 
continuation following the end of the 
well in progress on May 1, 2014, which 
commits the rig to Wintershall for 
continued operation in the dutch sector 
of the North Sea through 10/ 2014. 
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SuCCESVOllE InSTallaTIE 3000mT OFFSHOrE maST kraan 

Eind januari is met behulp van de nieuwe 2,400mt kadekraan van Huisman China, 
de installatie afgerond van de 3,000mt Offshore Mast Kraan aan boord van de 
‘Lewek Constellation’. de kadekraan, ook wel bekend als de ‘Skyhook’, heeft de 
3,000mt Offshore Mast Kraan binnen drie dagen en in slechts twee hijsen, 
geïnstalleerd. In april 2014 zal het schip bij Huisman China vertrekken, de geplande 
aankomst bij Huisman Schiedam voor de installatie van het 800mt multi-lay 
pijplegsysteem is mid 2014. door de beschikbaarheid van de ‘Skyhook’ is 
Huisman China nu in staat om grote delen van installaties turnkey te installeren, 
te testen en in bedrijf te stellen waardoor projectrisico’s verminderd worden. 
de 2,400mt ‘Skyhook’ heeft twee belangrijke hijsconfiguraties: een heavy lift 
configuratie, waarbij de kraan 2,400mt kan hijsen met een reikwijdte van 30m 
(maximale hijshoogte van 100m), en een extended reach-configuratie, waarmee 
200mt bij een 90m reikwijdte (maximale hijshoogte van 140m) gehesen kan worden. 
de kraan kan zich verplaatsen langs de 380m lange kade en is in staat om deze 
afstand af te leggen met een belasting van 2,400mt (super ballast hijsconfiguratie). 
de ‘Skyhook’ is ontworpen en gefabriceerd door Huisman en is samen met de 380m 
lange kade sinds het voorjaar van 2013 in gebruik. de combinatie van de sterke 
kadeconstructie gecombineerd met de diepwater toegang (17m) en de beschikbare 
Ro-Ro faciliteiten maakt Huisman China geschikt voor het produceren, laden, 
installeren, testen en in bedrijf stellen van zware constructies op grote (offshore) 
schepen of fPSO’s. 

The Lewek Constellation.

OrdEr FOr 
75.000 STEEl pIpES

South Stream Transport has 
contracted three pipe mills to supply 
over 75,000 steel pipes for the first 
line of the South Stream Offshore 
Pipeline.

Europipe from Germany will 
supply 50% of the pipes, OMK 
from Russia 35%, and Severstal’s 
Izhora Pipe Mill in Russia another 
15%. The contracts, with a total 
value of approximately 1 billion 
euros, were signed during a 
ceremony at the headquarters 
of South Stream Transport B.v. 
in Amsterdam.

The South Stream Offshore 
Pipeline will be made up of four 
parallel pipelines of 931 kilometres 
each, with a diameter of 32 inch 
(approximately 813 mm) and steel 
walls 39 mm thick. The contracts 
cover production of over 75,000 
steel pipes of 12 metres for the 
first pipeline. 

A tender for the second pipeline is 
still ongoing, with the aim of 
awarding the contracts in the first 
quarter of this year.

CygnuS alpHa TOpdEk bIjna VOlTOOIT 

Het Cygnus project, de grootste ontdekking van gas in de zuidelijke Noordzee van de laatste 25 jaar, nadert een volgende mijlpaal. 
de fabricage van het Cygnus Alpha platform, het eerste van vier platforms voor het Cygnus veld, nadert zijn voltooiing bij 
Heerema’s fabricage werf in Hartlepool.

Het 1.640 ton wegende Cygnus Alpha Wellhead 
topdek heeft inmiddels de fabricage hal verlaten. 
verdere werkzaamheden, zoals installatie van de 
kraan, mechanische voltooiing en inbedrijfstelling 
werkzaamheden, worden uitgevoerd op het 
terrein van de werf. Het Alpha Wellhead topdek 
meet 23 x 23 x 10 meter en zal naar 
verwachting voltooid zijn in de lente van 2014. 
In augustus 2012 hebben Gdf SUEZ E&P UK 
en partners, Centrica Energy en Bayerngas, 
Heerema fabrication Group’s Hartlepool werf 
geselecteerd voor de bouw van de drie 
topdekken, een compressie module, twee 
bruggen en een fakkel toren voor de vier offshore 
platforms van het Cygnus project. de 4.400 ton 
process en utilities module van het Alpha 
platform zijn momenteel ook in aanbouw 
bij Heerema Hartlepool, evenals het 3.500 ton 
wegende wellhead topdek voor het Bravo 
platform. Beide met een geplande levering 
in de eerste helft van 2015.
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Het Cygnus Alpha Wellhead topdek.
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china
Het nieuwe belastingverdrag met China 
vervangt het bestaande verdrag uit 
1987 en zal vermoedelijk per 1 januari 
2015 toepassing vinden. Een aantal 
voor de offshore industrie in het oog 
springende wijzigingen is ten eerste
dat de termijn waarbij de uitvoering 
van projecten leidt tot een vaste 
inrichting in het andere land wordt 
vergroot van 6 maanden naar 12 
maanden. Ten tweede vervalt de 
zogenaamde ‘tax sparing credit’ 
waardoor de feitelijke bronheffingen 
op bijvoorbeeld de verhuur van 
materieel van 6% in Nederland niet 
langer voor 10% in aanmerking mogen 
worden genomen bij het bepalen van de 
vermindering ter voorkoming dubbele 
belasting. vooral bij lucratieve projecten 
kan hierdoor de vermindering van 
Nederlandse vennootschapsbelasting 
afnemen. daarnaast zijn in het nieuwe 
belastingverdrag zogenaamde ‘main 
purpose’ anti-misbruikbepalingen 

opgenomen die in het kort bepalen 
dat -onder andere- het lagere 
verdragstarief voor bronheffingen 
op royalty’s (waaronder de verhuur van 
materieel) niet van toepassing is ingeval 
het voornaamste of een van de 
voornaamste doelen van het creëren 
van de royaltystromen is, het profiteren 
van het lagere tarief. Evenals het huidige 
verdrag bevat het nieuwe verdrag geen 
buitengaatsbepaling (voor kortdurende 
werkzaamheden in de EEZ) en blijft de 
fictieve vaste inrichting voor diensten 
gehandhaafd. Tenslotte wordt voortaan 
het heffingsrecht over het arbeidsinkomen 
van zeevarenden niet langer 
toegewezen aan het woonland van 
de zeevarende maar aan het land waar 
de scheepvaartonderneming feitelijk is 
gevestigd. dit heeft tot gevolg dat 
Chinese zeevarenden in dienst van in 
Nederland gevestigde reders in principe 
in de loonbelasting zullen worden 
betrokken, wat tot een verhoging 
van administratieve lasten leidt.2  

duitsland
Op 12 april 2012 is het nieuwe 
belastingverdrag met duitsland 
ondertekend. Het verdrag zal 
vermoedelijk vanaf 1 januari 2015 
toepassing vinden. Net als nu sprake 
van een vaste inrichting bij de uitvoering 
van bouwwerken, constructie- of 
installatiewerkzaamheden als de 
werkzaamheden langer dan 12 maanden 
duren. In het verdrag is een extra 
bepaling opgenomen waarin is 
vastgelegd hoe moet worden bepaald 
of deze termijn wordt overschreden. 
In de regel dient de termijn voor elk 
project afzonderlijk te worden bepaald, 
tenzij projecten commercieel en 
geografisch met elkaar zijn verbonden. 
Ingeval een project voor één opdrachtgever 
wordt uitgevoerd op basis van 
verschillende overeenkomsten, worden 
de werkzaamheden bij elkaar opgeteld 
als de werkzaamheden commercieel en 
geografisch verbonden zijn en (bijna) 
gelijk na elkaar worden uitgevoerd. 

NIEUW vERdRAG MET CHINA

recent gesloten 
belastingverdragen: 
relevante aspecten 
voor de offshore industrie

Ondernemingen in de (Nederlandse) offshore industrie komen traditioneel veel in aanraking met fiscale internationale 

vraagstukken omdat de sector veelal opereert in een wereldwijde markt. Juist daarom besteden we hier aandacht aan 

een aantal bepalingen uit deze belastingverdragen dat van belang is voor de offshore industrie.  Ter bevordering van de 

internationale handel van Nederlandse bedrijven heeft Nederland van oudsher belastingverdragen gesloten met een 

groot aantal staten. Recentelijk zijn nieuwe verdragen gesloten met China, Noorwegen, Duitsland.1 
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Productieplatform Vungtau in het Chinese Bach Ho veld.
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noorwegen
Op 23 april 2013 is namens de Noorse 
en Nederlandse regering een 
wijzigingsprotocol voor het bestaande 
belastingverdrag ondertekend. 
de wijzigingen zijn van toepassing 
met ingang van per 1 januari 2014. 
Een aantal wijzigingen, dat in het 
oogspringen zijn het schrappen van 
supervisie als een van de onderdelen 
waarvoor een vaste inrichting ontstaat 
indien de werkzaamheden langer dan 
12 maanden duren. daarentegen is nu 
wel een vaste inrichting voor diensten 
opgenomen. Hierdoor krijgt Noorwegen 
de mogelijkheid om resultaten in verband 
met diensten te belasten, als personen 
voor hetzelfde project, binnen 12 
maanden langer dan 183 dagen in 
Noorwegen zijn. feitelijk is daarmee 
de termijn voor 12 maanden terug 
gebracht naar 6 maanden. de 
zogenoemde ‘turn-key’-bepaling 
betreffende de winstbepaling van 
projecten die gedeeltelijk via een vaste 
inrichting worden uitgevoerd, is niet 
meer opgenomen omdat beide landen 
vinden dat de wijze van winstbepaling 
inmiddels vanzelfsprekend is. 

In het nieuwe verdrag is als onderdeel 
van de vaste inrichtingsbepaling, 
een buitengaatsbepaling opgenomen 
waardoor werkzaamheden buitengaats 
die tenminste 30 dagen (binnen een 
periode van 12 maanden) duren, 
tot een vaste inrichting leiden. 

Het begrip werkzaamheden 
buitengaats is niet beperkt gebleven 
tot werkzaamheden in verband met 
de exploratie of exploitatie van de 
zeebodem, de ondergrond daarvan 
of natuurlijke rijkdommen maar omvat 
nu ook - in lijn met art. 56 van het 
vN-zeerechtverdrag- werkzaamheden 
in verband met energiewinning uit 
getijden, stromingen en winden. Een 
actueel voorbeeld van werkzaamheden 
die daarom binnen het bereik van deze 
bepaling vallen, zijn werkzaamheden 
in verband met (de aanleg van) 
offshore windmolenparken.

Met betrekking tot de heffing over 
het arbeidsinkomen van zeevarenden, 
wijst het verdrag het heffingsrecht 
voortaan toe aan het woonland van 
de zeevarende.

vergelijkbaar met de verruimde 
omschrijving in het verdrag met 
duitsland, kan Nederland nu ook tot 
heffing overgaan met betrekking tot 
door Noorse ondernemingen verrichtte 
werkzaamheden in verband met de 
exploratie en exploitatie, het behoud 
en het beheer van de levende en niet-
levende natuurlijke rijkdommen van de 
wateren boven de zeebodem en van de 
zeebodem en de ondergrond daarvan, 
en met betrekking tot andere activiteiten 
voor de economische exploitatie en 
exploratie van de zone, zoals de 
opwekking van energie uit het water, 
de stromen en de winden.

1  Nederland heeft ook een belastingverdrag met 

Ethiopië gesloten. Daarop wordt niet ingegaan.

2  Onder omstandigheden zal Nederland mogelijk niet 

tot heffing van loonbelasting overgaan.

voor nadere informative, kunt u 
contact opnemen met:

Raymond Roumen
E-mail: Raymond. roumen@nl.pwc.com

BELAsTING

Let our compass be your guide
www.vectormm.nl

You maximise your valuable production
capacity and extend the

service life of your installations
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EPC contractors en grote ’fabricators’ bestond het programma 
uit presentaties die een beter beeld gaven van de olie- en 
gasontwikkelingen in Noorwegen. Bedrijven die bezocht zijn: 
Total Norge AS, AS Norske Shell, IKM Group, Randaberg Group, 
Subsea 7, Rosenberg WorleyParsons en GMC Group (scheep-
swerf). de presentaties van de bedrijven zijn beschikbaar bij IRO. 
Ook is er een presentatie gegeven door Achilles het prekwalificatie 
systeem voor de Noorse olie- en gasindustrie. In tegenstelling 
tot de UK is registratie bij Achilles in Noorwegen niet verplicht. 
Echter bij de bezoeken aan de bedrijven in Stavanger werd 
wel steeds naar registratie bij Achilles verwezen.

de missie deelnemers hadden graag ook Statoil en Aker 
Solutions op het programma gehad, de twee belangrijkste 
bedrijven in de olie- en gasindustrie in Noorwegen. Echter 
ondanks vele pogingen is het niet gelukt om afspraken te 
maken. deze bedrijven worden door zoveel bezoekers en 
missies benaderd dat ze de deur dicht houden. 
desondanks blijkt uit de evaluatie formulieren, dat de missie 
deelnemers zeer tevreden waren over het geboden programma.

voor zover mogelijk hebben de deelnemers de gelegenheid 
gekregen zich in een korte ’elevator pitch’ te presenteren.

de IRO olie- en gasmissie naar Stavanger Noorwegen is mogelijk 
gemaakt door een ondersteuning van NML.

IrO nIEuWjaarSrECEpTIE 
WEEr EEn grOOT SuCCES!

Op woensdag 15 januari werd de Nieuwjaarsreceptie van IRO 
gehouden bij Sociëteit de Witte in den Haag. IRO voorzitter 
Pieter van Oord, vicevoorzitter Michaël Kahn en directeur 
Sander vergroesen verwelkomden de gasten. voorzitter Pieter 
van Oord proostte na zijn speech op een gelukkig en succesvol 
jaar. de receptie was weer een groot succes met ieder jaar meer 
aanwezigen, dit jaar waren er 320 gasten! Naast IRO leden 
waren ook een aantal speciale gasten aanwezig, waaronder 
vertegenwoordigers van oliemaatschappijen en ambassadeurs 
van vooraanstaande olielanden.

VErSlag IrO OlIE- En gaSmISSIE 
nOOrWEgEn 25-27 nOVEmbEr 2013

van 25 tot en met 27 November heeft IRO een olie- en gasmissie 
naar Stavanger Noorwegen georganiseerd. Noorwegen is de op 
één na grootste exporteur van gas en de zevende exporteur van 
olie in de wereld. Reden voor het organiseren van de missie 
zijn recente gasvondsten in Noorwegen die zorgen voor een 
wederopbloei van de Noorse olie- en gas industrie. Er zijn zoveel 
projecten in Noorwegen dat er goede mogelijkheden zijn voor 
buitenlandse toeleveranciers. Zo zijn er in de afgelopen tijd 30% 
van alle grote projecten voor offshore installaties en schepen 
naar Aziatische werven gegaan. Naast capaciteit zal het 
kostenaspect hier een grote rol hebben gespeeld. Eén van 
de nieuwe velden is het gigantische Johan Sverdrup veld, de 
grootste ontdekking in Noorwegen sinds de jaren tachtig uit 
de vorige eeuw. En één van de grootste ooit op het Noorse 
continentale plat. Ook de Noorse focus noordwaarts op de 
Barents zee draagt bij aan de wederopbloei van de Noorse 
olie- en gasindustrie. de investeringen in de Noorse olie- en 
gasindustrie in 2013 worden geschat op US$ 34 miljard en 
verwacht wordt dat dit in de komende jaren zelfs nog hoger zal 
worden als geplande projecten toestemming krijgen om te worden 
uitgevoerd. Hierdoor zal Noorwegen één van de toplanden 
worden wat betreft investeringen in de olie- en gasindustrie.

Stavanger is het belangrijkste centrum in Noorwegen voor 
de olie- en gasindustrie. 38% van alle toeleveringsbedrijven 
aan de olie- en gasindustrie zijn er gevestigd en de meeste 
oliemaatschappijen hebben er hun hoofdkantoor, zoals Statoil, 
Total, ENI, ConocoPhillips en Shell. daarnaast is er een aantal 
belangrijke overheidsorganisaties op het gebied van olie en gas 
gevestigd in Stavanger zoals Petoro, The Norwegian Petroleum 
directorate en Norway Oil and Gas. Belangrijk om te vermelden 
is ook dat Stavanger steeds meer een centrum wordt voor 
internationale activiteiten van de Noorse olie- en gasindustrie.

Er was veel belangstelling om aan de missie deel te nemen. Om 
logistieke reden is het aantal deelnemers beperkt tot 18 bedri-
jven. veel van de deelnemende bedrijven doen overigens reeds 
zaken in Noorwegen. Echter elke extra mogelijkheid om contac-
ten te leggen wordt als nuttig ervaren.

Het missie programma is gemaakt in samenwerking met Greater 
Stavanger een organisatie die de economische activiteiten in 
Stavanger bevorderd. www.greaterstavanger.com. Greater Stavanger 
helpt ook individuele bedrijven bij het leggen van contacten 
in Stavanger. Behalve bezoeken aan oliemaatschappijen, 

O F F S H O r E  V I S I E    1  /  2 0 1 44242

OV01-2014.indd   42 18-02-14   15:42



IRO NIEUWs

1  /  2 0 1 4    O F F S H O r E  V I S I E 43

nIEuWE EdITIE nETHErlandS 
OIl & gaS CaTalOguE

de Netherlands Oil & Gas Catalogue 2014 verschijnt in maart 
2014. de catalogus bevat het meest informatieve en complete 
overzicht van producten en diensten voor de internationale 
olie- en gasindustrie. Nederlandse suppliers actief in de 
upstream olie- en gasindustrie presenteren zich hierin 
met hun bedrijfsprofiel. 

Ruim 7000 exemplaren van deze uitgave komen jaarlijks bij een 
selecte, maar uitgebreide, doelgroep van oliemaatschappijen, 
contractors, ambassades en ingenieursbureaus via direct mail en 
via verspreiding bij (internationale) handelsmissies, seminars, 
olie- en gasbeurzen etc. de NOC 2014 is wederom uitgebracht 
als catalogus en internetsite (www.iro-noc.nl). Wilt u een exem-
plaar bestellen, stuurt u dan een e-mail aan info@iro.nl.

OFFSHOrE EnErgy 2014

de zevende editie van Offshore Energy vindt dit jaar plaats op 
28 en 29 oktober in de Amsterdam RAI. Op de beurs worden 
meer dan 600 exposanten uit binnen- en buitenland verwacht. 

Naast de beurs biedt Offshore Energy wederom een conferentie-
programma over actuele ontwikkelingen in offshore olie, gas en 
windenergie. IRO is ondersteunend partner van Offshore Energy. 
Meer informatie over de beurs, geregistreerde exposanten en de 
conferentie kunt u vinden op www.offshore-energy.biz.

SOFFSHOrE nl: (VOOrHEEn On & 
OFFSHOrE) 2014 TE gOrInCHEm 

Offshore NL (voorheen On & Offshore) is dé gespecialiseerde 
vakbeurs gericht op de olie-, gas-, duurzame-, petrochemische- 
en baggerindustrie in Nederland. U treft hier een volledig 
aanbod van toeleveranciers die de producten, materialen en 
kennis leveren om olie-, gas -en windenergie mogelijk te maken. 
IRO heeft een informatiestand op deze beurs. IRO leden ontvan-
gen 5% korting op beursdeelname. voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Chantal de Groot via tel.: +31 183 680 
691 of e-mail: chantaldegroot@evenementenhal.nl. 

CurSuS ‘OlIE En gaS VanaF dE brOn’

Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-tech-
nische 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. voor meer informatie of een aanmeldformulier 
kunt u een e-mail sturen aan info@iro.nl of contact opnemen 
met IRO via tel.: 079-3411981.

de volgende cursusdata voor 2014 zijn gepland:
• 18-19 februari, Engelstalig (vol geboekt)
• 15-16 april, Nederlandstalig (vol geboekt)
• 20-21 mei, Engelstalig (vol geboekt)
• 24-25 juni, Nederlandstalig (nog enkele plaatsen)
Cursusdata najaar 2014 worden gepland!

 
iro-ceda biJeenkomst, Voorschoten, 6 maart

oil & Gas industrY Forecast, rotterdam, 11 maart

lol biJeenkomst allard ism carbon enerGY club 
(aGoria), turnhout, 3 april

lol biJeenkomst reGio iJmuiden ism aYop, iJmuiden, 26 mei 

deelname aan beurZen/handelsmissies Via iro 

deelname in een Holland Paviljoen of aan handelsmissies staat 
open voor IRO leden en niet-leden. Bovenstaande activiteiten 
zullen alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.
Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem 
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl 
of telefoonnummer 079-3411981. 
Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies, 
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of 
telefoonnummer 079-3411981.

IrO kalEndEr 2014bEurS/EXpOrTprOgramma 2014: 

19-21 Februari australasian oil & Gas

 PERTH, AUSTRALIË

-8 mei otc     

 HOUSTON, vS

25-28 auGustus oFFshore northern seas  

 STAvANGER, NOORWEGEN

15-18 september rio oil & Gas    

 RIO dE JANEIRO, BRAZILIË

10-13 noVember adipec    

 ABU dHABI, vAE

2-5 december osea    

 SINGAPORE

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

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

Adres : Boompjes 40 (Willemswerf)  

  13th floor 3011 XB  Rotterdam

Postadres : Postbus 390

  3000 AJ  Rotterdam

Telefoon : 079 34 11 981  

fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl
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uITrOl Van lng VraagT 
Om gOEdE aFSprakEn

doe mee en bepaal mede de inhoud van deze afspraken

LNG is hot! Nationaal en internationaal vinden vele ontwikkelingen 
plaats op het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas. Aardgas 
wordt gezien als een belangrijke transitiebrandstof naar een 
duurzame energiehuishouding. In vergelijking met andere 
fossiele brandstoffen als olie en steenkool heeft de verbranding 
van aardgas een betrekkelijke lage uitstoot aan SOx, NOx, 
CO2 en fijnstof. Het voordeel van LNG is dat het een hoge 
energiedichtheid heeft. dit maakt enerzijds transport over lange 
afstanden mogelijk om vraag en aanbod van aardgas op elkaar 
af te stemmen. Anderzijds is het een geschikte brandstof voor 
wegvervoer en scheepvaart. Met deze toenemende mondiale 
handel en toepassingen van LNG zijn goede (inter)nationale 
afspraken onontbeerlijk.

(Inter)nationale afspraken, ook wel normen genoemd, dragen 
bij aan een efficiënte bedrijfsvoering, het vastleggen van de 
'state of the art', het vergroten van de uitwisselbaarheid en 
het wegnemen van barrières (een belangrijk aspect voor 
marktintroductie). Binnen ISO, de internationale organisatie 
voor normalisatie, houden zich specifieke werkgroepen bezig 
met het ontwikkelen van verscheidene normen die beogen de 
handel en toepassing van LNG te faciliteren. Binnen ISO/TC 67 
‘Materials, equipment and offshore structures for petroleum, 
petrochemical and natural gas industries’, kortweg de technische 
commissie voor de olie- en gasindustrie, is een specifieke 
werkgroep ingesteld voor LNG installaties en uitrusting. In ISO/
PC 252 ‘Natural gas fuelling stations for vehicles’ wordt gewerkt 
aan een norm voor LNG tankstations. deze internationale norm 
heeft sterke raakvlakken met de ontwikkelingen binnen de 
publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS), waar wordt gewerkt 
aan PGS 33 reeks op het gebied van LNG vulstations.

projectteam
In deze werkgroepen participeren meer dan 150 experts 
wereldwijd, onderverdeeld in projectteams die elk werken aan 
een norm. Nadat binnen een projectteam consensus is over de 
inhoud van de norm, wordt deze ter stemming en commentaar 
voorgelegd aan de landen die lid zijn van de desbetreffende 
ISO commissie. dit betekent dat aan de Nederlandse partijen 
die lid zijn van de groepen die deze commissie volgen 
de Nederlandse stem bepalen. 

de volgende fase betreft een publieke commentaarronde door 
publicatie van het normontwerp, waarop iedereen commentaar 
mag leveren. Alvorens de norm wordt gepubliceerd, volgt er nog 
een finale stemming ter goedkeuring tot publicatie.

normalisatie
NEN gaat de normalisatieactiviteiten op het gebied van LNG 
installaties en uitrusting bundelen in een nieuw normplatform. 
Momenteel worden deze ontwikkelingen nationaal nog gevolgd 
door twee verschillende groepen. Aangezien de reikwijdte van 
deze groepen elkaar technisch aanvullen en deze commissies 
deels dezelfde belanghebbenden bevatten is besloten om de 
groepen samen te voegen tot een nieuw normplatform 
‘LNG en CNG installaties en uitrusting’.

Met het bundelen van deze normalisatieactiviteiten wordt 
beoogd dat er een betere uitwisseling en afstemming plaatsvindt 
tussen upstream en downstream activiteiten en tussen 
grootschalige en kleinschalige toepassingen. voorts speelt 
mee dat nationaal ontwikkelingen plaatsvinden, zoals de 
ontwikkeling van de PGS 33 reeks voor LNG vulstations, die 
internationaal kunnen worden ingebracht. Evenzo kunnen 
internationale ontwikkelingen bijdragen aan nationale 
documenten, zodat gebruikt wordt gemaakt van mondiaal 
overeengekomen eisen en richtlijnen en het wiel niet opnieuw 
hoeft te worden uitgevonden. voor belanghebbende wordt het 
dus efficiënter om de ontwikkelingen te volgen, hierop invloed uit 
te oefenen en toegang te krijgen tot een internationaal netwerk.

Om geïnteresseerde partijen te informeren over de ontwikkelingen 
wordt binnenkort een informatiebijeenkomst georganiseerd.  
Op deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de bestaande en 
in ontwikkeling zijnde normen op het gebied van LNG en CNG 
installaties en uitrusting. Ook wordt de gelegenheid geboden 
om zelf met ideeën te komen waaraan in Nederland behoefte  
is om de markt voor LNG en CNG verder te ontwikkelen en 
waaraan (inter)nationale normen een bijdrage kunnen leveren. 

Indien u belangstelling heeft voor deelname aan deze  
informatiebijeenkomst kunt u dit kenbaar maken door een  
e-mail te sturen naar energy@nen.nl. U wordt dan uitgenodigd 
voor de bijeenkomst zodra de datum is vastgesteld.  

voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact  
opnemen met Jarno dakhorst, per e-mail jarno.dakhorst@nen.nl 
of telefonisch (015) 2 690 245.
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OVErZICHT Van nOrmEn VOOr lng InSTallaTIES En uITruSTIng

internationale normen in ontwikkeling

ISO/TS 16901, Guidance on performing risk assessments in the design of onshore LNG installations including 
the ship/shore interface
ISO 16903, Characteristics of LNG and materials suitable for construction of equipment for LNG
ISO 16904, design and testing of LNG marine transfer arms for conventional onshore terminals
ISO/TR 17117, Unconventional LNG transfer systems
ISO/TS 18683, Guidelines for systems and installations for supply of LNG as fuel to ships
ISO 18684, Conception, design and testing of LNG storage tanks
ISO 19489, determination of the resistance to cryogenic spillage of insulation materials

ISO 16924, Natural gas fuelling stations – LNG stations for fuelling vehicles

internationale en europese normen gepubliceerd

ISO 28460:2010, Ship to shore interface and port operations

EN 1160:1996, Installations and equipment for liquefied natural gas – General characteristics of liquefied 
natural gas [wordt vervangen door ISO 16903]
EN 12065:1997, Installations and equipment for liquefied natural gas – Testing of foam concentrates designed for 
generation of medium and high expansion foam and of extinguishing powders used on liquefied natural gas fires
EN 12066:1997, Installations and equipment for liquefied natural gas – Testing of insulating linings for liquefied 
natural gas impounding areas
EN 12308:1998, Installations and equipment for LNG – Suitability testing of gaskets designed for flanged joints 
used on LNG piping
EN 13645:2001, Installations and equipment for liquefied natural gas – design of onshore installations with a 
storage capacity between 5 t and 200 t
EN 1473:2007, Installation and equipment for liquefied natural gas – design of onshore installations [wordt momenteel herzien]
EN 1474-1:2008, Installation and equipment for liquefied natural gas – design and testing of marine transfer systems – 
Part 1: design and testing of transfer arms [wordt vervangen door ISO 16904]
EN 1474-2:2008, Installation and equipment for liquefied natural gas – design and testing of marine transfer systems – 
Part 2: design and testing of transfer hoses
EN 1474-3:2008, Installation and equipment for liquefied natural gas – design and testing of marine transfer systems – 
Part 3: Offshore transfer systems

nEn & nOrmEn

NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, stimuleert de ontwikkeling van normen en begeleidt het normontwikkelingsproces. 
NEN heeft een faciliterende rol. Normen zijn afspraken die belanghebbende partijen maken over een product, dienst of systeem 
en normalisatie is het proces om tot norm te komen. Normalisatie levert een beheersingsinstrument voor zich herhalende 
activiteiten. NEN streeft naar efficiënte, veilige, gezonde, duurzame en betrouwbare producten, processen en diensten. 
Hierbij staat het maatschappelijke belang centraal.

NEN beheert en publiceert een omvangrijke collectie van duizenden internationale en nationale normen. NEN geeft informatie, trai-
ningen en advies over normalisatie, normen en het gebruik van normen in de praktijk.

door zijn lidmaatschap op Europees en mondiaal niveau heeft NEN een centrale positie in het web van internationale normalisatie.

Meer informatie op www.nen.nl 
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MAXIMATOR
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www.maximator.nl

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 TuurElECTrOTECHnIEk 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: hpsales@resato.com
www.resato.com

Wilt u adverteren?
bel maarten de Wit  
023 571 47 45

RedWave is a specialized 
service provider for personnel  
and offers employment to over 
six hundred well trained 
professionals. It involves all 
types of specialists working in 
the fields of drilling, production, 
medical services, maritime and 
construction & maintenance.  
For our clients it is important to 
get the right personnel, in the 
right place, at the right time. 
RedWave  sees to this, both 
onshore and offshore, and has 
been doing so for many years.

Since establishment in 1989 
RedWave has built up a leading 
position with its services to the 
Oil and Gas Industry, navigation 
and related engineering. 

Keys to success in meeting  
all aspects of the strenuous 
demands imposed by the Oil  
and Gas Industry are the 
continuous attention to quality 
(according to ISO 9001) for 
people and the internal safety 
management system (VCU). 

Interested in more information 
about working in the Oil and Gas 
industry or looking for a new job 
opportunity?

   www.redwave.nl

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

rECruITmEnT

www.tos.nl

TOS is an international service 
provider in personnel solutions  

for the Maritime, Offshore 
and Oil & Gas industry. We also 

provide recruitment & selection 
services and maritime services 

such as ship deliveries. 

+31 10 436 62 93 • info@tos.nl
The Netherlands
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RedWave is a specialized 
service provider for personnel  
and offers employment to over 
six hundred well trained 
professionals. It involves all 
types of specialists working in 
the fields of drilling, production, 
medical services, maritime and 
construction & maintenance.  
For our clients it is important to 
get the right personnel, in the 
right place, at the right time. 
RedWave  sees to this, both 
onshore and offshore, and has 
been doing so for many years.

Since establishment in 1989 
RedWave has built up a leading 
position with its services to the 
Oil and Gas Industry, navigation 
and related engineering. 

Keys to success in meeting  
all aspects of the strenuous 
demands imposed by the Oil  
and Gas Industry are the 
continuous attention to quality 
(according to ISO 9001) for 
people and the internal safety 
management system (VCU). 

Interested in more information 
about working in the Oil and Gas 
industry or looking for a new job 
opportunity?

   www.redwave.nl

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

rECruITmEnT

www.tos.nl

TOS is an international service 
provider in personnel solutions  

for the Maritime, Offshore 
and Oil & Gas industry. We also 

provide recruitment & selection 
services and maritime services 

such as ship deliveries. 

+31 10 436 62 93 • info@tos.nl
The Netherlands

The Dutch Pavilion
WindEnergy Hamburg | 23-26 September 2014

OTC Houston
7 May
The Network Party

ONS Stavanger
26 August
Daytrip

OSEA Singapore
2-5 December
Offshore Business Lounge

Participate at the Dutch 
Pavilion at WindEnergy 
Hamburg 2014. 

For information contact 
Brandmarion at: 

E  info@brandmarion.com 
T  +31 (0)72 800 99 89
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