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Eind 2013 heeft Breman Machinery uit Genemuiden een compleet handlingsysteem voor een geluidsscherm
gemaakt en ook een up-ending tool voor monopiles. Deze tool wordt gebruikt om pijpen van 1000 ton uit
horizontale stand op te pakken, verticaal neer te zetten en te heien.
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Het nieuwe hyperbaar test-, las- en trainingscentrum
van DCN Diving is operationeel. Uniek in Nederland.
Zeldzaam in de wereld. Aanvankelijk was het de
bedoeling deze modulair samen te stellen.
Inmiddels staat er een permanent professioneel
centrum waarin elke mogelijke hyperbare
werksituatie kan worden gesimuleerd.

Voor de Nederlandse platformbouwers was 2013
een jaar waarin een indrukwekkend aantal platformconstructies werd opgeleverd. Hieronder drie
complete puttenplatformen voor GDF SUEZ E&P
Nederland. Net als in voorgaande jaren waren
de meeste constructies bestemd. Verder werd
op diverse werven weer flink gebouwd voor
de offshore windenergiesector.
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De provincie Zeeland scoort fantastisch goed binnen
de offshore markt. Sedert 2009 zijn er precies twintig
internationale windmolenparken van verschillende
Zeeuwse terminals bediend. Plus een handvol olieen gasprojecten en er hebben 1850 veilig uitgevoerde
hijsoperaties plaatsgevonden. Han Heilig spreekt
Peter Geertse, commercieel manager.

Onbeperkt lekker eten. Enerjoy uit Amersfoort
wil daar een gezonde draai geven. Han Heilig van
Offshore Visie sprak over de kracht van goede
voeding met Katrin Beersen. Zij geeft leiding aan een
gedreven team van ‘vliegende’ voedingsdeskundigen
en organisatieadviseurs die sterk zijn op het gebied
van strategisch gezondheidsmanagement.
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DIVING
NIEUWE DIENSTVERLENING DANKZIJ HYPERBAAR TEST-, LAS- EN TRAININGSCENTRUM

Het is zover! DCN Diving uit Bergen op Zoom heeft het voor elkaar. Het nieuwe
hyperbaar test-, las- en trainingscentrum is operationeel. Uniek in Nederland.
Zeldzaam in de wereld. Eind 2012 schreef Offshore Visie reeds over de opzet
van deze faciliteit. Aanvankelijk was het de bedoeling deze modulair samen te
stellen uit een aantal gecontaineriseerde onderdelen. Inmiddels is er door de
DCN directie een andere keuze gemaakt en staat er in de hal naast het
hoofdkantoor een permanent professioneel centrum waarin elke mogelijke
hyperbare werksituatie kan worden gesimuleerd.

DCN Diving redder
in nood bij offshore
kabelbreuk

Overzicht va hyperbaar test- en trainingscentrum van DCN Diving.
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Overzicht controlepaneel.

De volwaardige, geelgekleurde testen trainingsfaciliteit bestaat uit een
lasruimte, een testruimte, een aparte
control room en een saturatiekamer
onder overdruk voorzien van een
woonruimte, douche en wasserij.
De volledig gescheiden lasruimte is
geschikt voor het lassen en testen met
een werkdruk van maximaal 200 meter
en een testdruk van maximaal 280 meter.
Afhankelijk van het doel waarvoor een
opdrachtgever de testruimte wenst te
gebruiken, kan de atmosfeer worden
ingericht. De vochtigheidsgraad
kan, los van de duikers die in het
overdruksysteem verblijven, worden
aangepast. Met deze faciliteit is DCN
in staat om een complete hyperbare
lasservice aan te bieden.
Van een Procedure Qualification
Record lasprocedure tot een offshore
environment simulatie en het uitvoeren
van allerlei proeflassen. In de daartoe
aanwezige testfaciliteit kunnen lastesten
worden uitgevoerd met grote stukken
pijp van maximaal 1750 mm, die via
een instapdeur van 1800 mm door een
heftruck naar binnen kunnen worden
gereden. De grootste olieleiding ter
wereld heeft een diameter van maximaal
1500 mm, dus de reparatie van welke
leiding dan ook kan worden gesimuleerd.
In de veilige testruimte kan worden
gewerkt met polyesters, lijmen en
reparatiemortels die niet in een

leefomgeving verdampt mogen worden.
Een ander groot voordeel is dat twee
tot drie duikers gelijktijdig in de ruimte
kunnen werken. Deze duikers moeten
wel gecertificeerd zijn om zich op een
diepte van 200 meter te specialiseren in
het uitvoeren van een taakspecifieke las.
Overigens is de testruimte niet alleen
voor lasproeven geschikt. Ook kunnen
er op diepte onder meer lasrobots, ROV’s,
duiksystemen, besturingen, kinkarmen,
aandrijvingen of afsluiters worden getest.
Kwalificatietest
Dankzij deze hyperbare voorziening
is het nu mogelijk voor onder meer
internationale operators, contractors,
kabelfabrikanten of classificatiebureaus
om duikers of lassers te trainen. Zonder
dat dit offshore gepaard gaat met
gigantische kosten. Ook stelt de faciliteit
opdrachtgevers in de gelegenheid om
duikers onder druk een ‘proeve van
bekwaamheid’ te laten afleggen voor
het werk waarvoor ze mogelijk worden
ingehuurd. De duikers moeten zich
als het ware kwalificeren voor de job.
In theorie kunnen zij veelal alles, maar
de werkelijkheid blijkt soms anders.
Opdrachtgevers willen daarom dat
duikers aantonen dat wat ze zeggen
ook daadwerkelijk zo is. “Wij hebben hier
dus feitelijk met twee hoofdactiviteiten
te maken,” licht directeur operations
Wim Vriens desgevraagd toe.

“Er worden duikers getraind alsmede
lassers die hyperbaar mogen lassen tot
op een diepte van 35 meter en er worden
in opdracht testen gedaan. Een van de
opdrachten die wij inmiddels hebben
uitgevoerd, was voor een internationaal
energiebedrijf dat een grote hyperbare
lasklus op zeventig meter diepte in de
Kaspische Zee had. De operator wilde
vooraf zekerheid hebben over de
lasvaardigheden van de duikers die zij
voor deze klus wilden inhuren. Uit alle
windstreken werden in totaal twaalf
duikers met een vermeende ruime
laservaring richting ons testcentrum in
Bergen op Zoom gedirigeerd om hun
kunsten te vertonen. Het resultaat was
verbijsterend. Na het bekijken van de
proefstukken bleken slechts twee duikers
geschikt om deze specifieke opdracht
op deskundige wijze uit te voeren.
Stel je eens voor welk een risico de
opdrachtgever zou hebben gelopen als zij
de twaalf duikers zonder kwalificatietest
zomaar naar beneden had gestuurd.”
Een ander voorbeeld is de reparatie van
een offshore drinkwaterleiding. Op een
diepte van 25 meter was een breuk
geconstateerd. Juist op een positie waar
een ontzettend sterke stroming staat
door de verandering van eb en vloed.
Een lastige klus voor de duikers, die het
werk onder water moesten begeleiden.
Normaliter wordt een HDPE leiding op
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Afhankelijk van het doel waarvoor een opdrachtgever de testruimte wenst te gebruiken, kan de atmosfeer worden ingericht.

het land gerepareerd met behulp van
een spiegellasapparaat. Om kosten
te besparen werd DCN gevraagd om
hyperbaar te testen of toepassing van
het bewuste lasapparaat ook onder
water mogelijk zou zijn. Dit was waar
ook ter wereld nog nooit vertoond.
De test in de tank bracht uitkomst.
Het spiegellasapparaat presteert
onderwater net zo goed als boven water.
Reparatie kabels
Ook voor de reparatie van bijvoorbeeld
door ankers kapot getrokken kabels
bij windmolenparken is het hyperbaar
centrum zeer geschikt. Op de Noordzee
ligt het merendeel van deze kabels in
de zeebodem getrenched op een
maximale diepte van veertig meter.
Is de stroomkabel kapot, dan moet deze
in verband met een bepaalde buigradius
aan beide zijden minimaal 300 meter
vrij gemaakt worden. Algemeen directeur
Ton Stuifzand van DCN: “Het repareren
van een kapotte kabel is een uiterst
kostbare en tijdrovende klus, die
bovendien nauwelijks nog te verzekeren
is. Er is hier dus sprake van een verhoogde
risicofactor. Daarnaast krijgt de operator
van een windpark te maken met
inkomstenderving vanwege de
langdurige inproductieve reparatieperiode.
Er moet eerst een kabellegschip worden
gemobiliseerd. Dan moet de afdekkende
6
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zandlaag worden weggespoten om
vervolgens de kabel naar boven te
halen en te repareren of te vervangen.
Tenslotte moet de herstelde kabel weer
in de trench worden neergehaald.
Ons voorstel is: lokaliseer de breuk,
zet er een habitat boven en repareer de
breuk onder water. Scheelt ontzettend
veel geld en tijd.”
Een habitat is een met gas gevulde
ruimte die om een werkstuk heen staat.
In deze habitat, die onder verhoogde
druk staat, die overeenkomt met de
plaatselijke waterdruk, kan hyperbarisch
worden gelast. In vakjargon heet dit
‘droog onderwaterlassen’. DCN doet
dit al vanaf 1980. Voor hoog kwaliteit
laswerk onder water is het gebruik van
een habitat de oplossing.
Het voordeel boven nat onderwaterlassen is dat het veel beter mogelijk is
om de omstandigheden van het lassen
te controleren. Zo kan bijvoorbeeld
de las geleidelijk afkoelen, waardoor
hetzelfde resultaat als bovenwater wordt
bereikt. Recent heeft DCN op deze wijze
nog een glasvezelkabel gerepareerd. Zat
een breuk in. Deze wijze van repareren
was nog nooit vertoond. Voor DCN
was het feitelijk maar een klein project,
voor de opdrachtgever daarentegen
betekende de habitatinterventie een
gigantische kostenbesparing.

Nieuwe dienstverlening
Met de testfaciliteit kan DCN overtuigend
bewijzen wat de mogelijkheden zijn om
onderwater tot op een diepte van 200
meter kabels te repareren. Waar ook
ter wereld.
Wim Vriens: “Wat de opdrachtgever
vraagt, simuleren wij. En om
kabelfabrikanten, kabelleggers
of energiebedrijven, die een offshore
windpark beheren, te overtuigen van
onze ervaring, nodigen wij hen graag
uit om naar Nederland te komen. Hier
kan men met eigen ogen aanschouwen,
waartoe onze mensen in staat zijn.
De habitattechniek die wij hier in huis
hebben ontwikkeld, is echt uniek.
En is er sprake van een calamiteit
buitengaats, dan staat ons Quick
Response Team onmiddellijk klaar om
in actie te komen. Het gebruik van een
habitat is een enorm kostenbesparend
en snel alternatief ten opzichte van het
inzetten van een kostbaar DP2 schip
inclusief vervanging van een kabel.
Deze nieuwe dienstverlening richting
de offshore kabellegindustrie is er
volledig op gericht om zo snel mogelijk
onder water tot reparatie op zee over
te kunnen gaan. Naast onze eigen
lasexperts beschikken wij over een aantal
modulaire systemen dat binnen de kortste
keren offshore kan worden verscheept.”

Vlieg mee op 25 of 26 augustus

Speciale 1-daagse chartervluchten
naar de ONS Stavanger
Van 25 t/m 28 augustus a.s. vindt in Stavanger de ONS 2014 plaats.
TradeFairs.nl organiseert weer de succesvolle 1-daagse
chartervluchten naar deze beurs. Op veler verzoek vliegen wij dit
jaar vanaf Rotterdam The Hague Airport! Er staan twee vluchten
gepland: maandag 25 augustus en dinsdag 26 augustus.
Waarom u deze vlucht niet mag missen?
Onze speciale ONS-reis begint met een ultra-korte inchecktijd op
Rotterdam The Hague Airport. Tijdens de vlucht kunt u onder het genot
van een licht ontbijt al netwerken met uw collega’s uit de branche.
Na de landing in Stavanger staat de TradeFairs-bus klaar om u naar
de beurs te brengen.

PROGRAMMA dagvluchten
07.00 uur	vertrek per chartervliegtuig van CityJet vanaf
Rotterdam The Hague Airport
09.10 uur 	aankomst in Stavanger,
transfer per touring car naar de beurs
10.00 - 17.30 uur individueel bezoek aan de ONS 2014
17.30 uur
transfer van de beurs naar de luchthaven
19.15 uur
vertrek met CityJet naar Rotterdam
21.25 uur
aankomst Rotterdam The Hague Airport

Belangrijk! TradeFairs.nl behoudt zich het recht voor om de reis te
annuleren als 2 weken voor vertrek het minimum aantal inschrijvingen
niet bereikt is. Het tijdschema voor de vermelde vluchten alsmede de
luchthaven van vertrek zijn onder voorbehoud.

Vroegboektarief: € 495,00 p.p. (tarief na 15 juli: € 545,00)
• de vluchten met een Fokker F50 van CityJet
• de luchthavenbelastingen
• transfers met de speciale TradeFairs-bus tussen
de luchthaven en de beurs
• ontbijt en lichte maaltijd aan boord
• reisbegeleiding
Parkeerplaats Rotterdam The Hague Airport
Kies voor gemak en laat ons uw parkeerplaats reserveren!
U hoeft dan ‘s avonds niet in de rij te staan om af te rekenen.
U heeft 3 opties:
• P3, 8-15 minuten lopen (€ 25,00)
• P7, 2-3 minuten lopen (€ 32,50)
• P2 Business, 0-1 minuut lopen (€ 35,00)
Beursentreekaart
De beursentreekaart kunt u tot 15 juli bij ons bestellen. Deze wordt
vooraf per e-mail aan u toegestuurd. Als u na 15 juli reserveert
moet u zelf uw entreekaart aanvragen op www.ons.no.
Reisvoorwaarden
Reservering en betaling:
Door het verzenden van onderstaand ondertekend formulier óf
boeken via de website, verklaart u zich akkoord met onze voorwaarden (zie www.tradefairs.nl) en doet u een definitieve boeking.
Annuleringskosten:
• € 150,00 per persoon tot 29 dagen voor vertrek
• € 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen voor vertrek
• 100% van de reissom per persoon vanaf 6 dagen voor vertrek
Naamswijzigingen:
Zijn tot 1 dag voor vertrek toegestaan en kosteloos.

RESERVERINGSFORMULIER DAGVLUCHT NAAR ONS STAVANGER
Ja, wij gaan met ___ personen mee naar de ONS in Stavanger op:
q maandag 25 augustus 2014
							
q dinsdag 26 augustus 2014
Verzorg ook voor ons: q beursentreekaart ( E50,00 p.s.) aantal: ______ q annuleringsverzekering (6% v.d. reissom)
q parkeerkaart Rotterdam The Hague Airport;

q P3

q P7

q P2 Business

aantal: ______

Bedrijfsnaam:

Deelnemers (opgave naam en 1e voornaam volgens paspoort of identiteitskaart):

Adres:

1. Hr. / Mw.

PC/Plaats:

2. Hr. / Mw.		

(Mob) Tel.nr.:

3. Hr. / Mw.		

Fax:

4. Hr. / Mw.		

E-mail:

Contactpersoon: __________________________________________________

		

M/V

Door inzending van dit formulier doet u een definitieve boeking en verklaart u zich akkoord met de Algemene Reisvoorwaarden van
TradeFairs.nl (zie www.tradefairs.nl) en de Reisvoorwaarden van deze reis (zie boven).
Datum :

Handtekening:

Uw vlucht reserveren? Vul het reserveringsformulier in en stuur het naar TradeFairs.nl per fax (036-5302426) of via e-mail
(reserveringen@tradefairs.nl). Of u reserveert uw vlucht online (www.tradefairs.nl).		
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Reeks nieuwe fabricageorders

Veel projecten gegund
aan HFG werven

Sail-away van twee door HSM Offshore gebouwde topsidemodules voor puttenplatformen van GDF SUEZ E&P Nederland (foto: PAS Publicaties).

Voor de Nederlandse
platformbouwers was 2013 een jaar
waarin een indrukwekkend aantal
platformconstructies werd
opgeleverd. Hieronder drie complete
puttenplatformen voor GDF SUEZ
E&P Nederland. Net als in
voorgaande jaren waren de meeste
constructies bestemd voor de export.
Verder werd een nieuwe opdracht
binnengehaald voor de fabricage van
een reuzenjacket voor een Noors
ontwikkelingsproject en werd op
diverse werven weer flink gebouwd
voor de offshore windenergiesector.

In 2013 trok vooral GDF SUEZ E&P
Nederland de aandacht met de installatie
in de Nederlandse sector van de
Noordzee van drie puttenplatformen
in respectievelijk de blokken L5, D18
en Q13. HSM Offshore in Schiedam
fabriceerde de 950 ton wegende jacket
en de 1.240 ton wegende topsidemodule voor het L5a-D platform en
de 1.200 ton wegende topsidemodule
voor het D18a-A puttenp latform. Voor
laatstgenoemd platform bouwde de
NAMI werf in Ridderkerk de 1.100 ton
8
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wegende jacket. Beide platformen zijn
bestemd voor de productie van gas uit
het Sierra veld (L5) en het Orca veld
(D18). Bijzonder aan het Sierra veld is
dat het om een gasreservoir gaat met
zeer hoge druk en temperatuur. GDF
SUEZ is op dit moment met het
gloednieuwe booreiland Noble Regina
Allen de benodigde gasproductieputten
aan het boren. Uit het Orca veld wordt al
vanaf eind vorig jaar gas geproduceerd.
Dit veld strekt zich uit over de
Nederlandse blokken D15b en D18a en
de Britse blokken 44/24a, 44/29b en
44/30a. Het nieuwe puttenplatform is
om deze reden dan ook 500 meter vanaf
de grens tussen de Nederlandse en Britse
sector van de Noordzee in zee
geïnstalleerd. Het puttenplatform voor
de productie van olie uit het Amstel veld
in blok Q13 voor kust van Den Haag is
deels in Ridderkerk en deels in
Antwerpen gefabriceerd. NAMI bouwde
de 1.100 ton wegende jacket voor het
Q13a-A platform en Fabricom de 1.800
ton wegende topsidemodule. Ook dit
platform, dat in de zomer van 2013
offshore is geïnstalleerd, produceert al
vanaf begin dit jaar olie. Eenmaal volop
in productie zullen via dit platform
per dag 15.000 vaten olie worden
geproduceerd. Voor alle drie de
platformen heeft Hertel Offshore de
powermodules gebouwd en TLQ
Supply de living quarters.
Naast de platformconstructies voor GDF
SUEZ E&P Nederland leverde HSM

Offshore vorig jaar nog diverse andere
constructies op, waaronder in augustus
de 1.628 ton wegende compressiemodule
voor het Claymore platform van Talisman
Sinopec Energy UK. Ook vond de sailaway plaats van een 270 ton wegende
hang-off module, bestemd voor
installatie in de Ierse Zee op het eerder
door HSM Offshore gefabriceerde Conwy
puttenplatform van operator EOG
Resources UK. Een nieuwe order betrof
de fabricage van een 830 ton wegende
jacket met 755 ton aan fundatiepalen,
een brug van 110 ton en een 3.060 ton
wegende topside voor Shell’s zogeheten
Leman Uptime Compression Project.
Dit project wordt in de Britse sector van
de Noordzee uitgevoerd. In maart van
dit jaar waren alle delen van dit platform
gereed voor transport naar zee.
Transformatorplatformen
Ook op de Heerema werven in Vlissingen
en Zwijndrecht is vorig jaar hard gewerkt.
In mei zijn in Vlissingen twee grote
jackets, elk met een gewicht van 6.000
ton, opgeleverd voor het Golden Eagle
project dat Nexen Petroleum in Britse
wateren uitvoert. Verder is op deze werf
een 3.500 ton wegende zespoots jacket
gefabriceerd voor het HelWin bèta HVDC
platform. Maar ook de fabricage van de
10.200 ton wegende topside van dit
platform was eind vorig jaar al ver
gevorderd. Deze 98 meter lange,
42 meter brede en 28 meter hoge
topsidemodule wordt in opdracht van
Siemens op de werf van Heerema in
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De jackets voor de puttenplatformen L5a-D en D18a-A zijn respectievelijk bij
HSM Offshore en NAMI gebouwd (foto: PAS Publicaties).

Zwijndrecht gebouwd. Op 14 december
heeft de load-out vanuit de constructiehal
plaatsgevonden en in het derde kwartaal
van 2014 staat de oplevering van deze
module gepland. Het HelWin bèta
platform is het grootste platform dat
ooit in Nederland voor de offshore
windenergiesector is gebouwd.
Veel aandacht trok vorig jaar ook de
sail-away in Zwijndrecht van de 9.500 ton
wegende topsidemodule voor het
DolWin alpha HVDC platform van ABB.
Deze module was 64 meter hoog, 42
meter breed en 28 meter hoog. Eerder
was in Vlissingen voor dit platform al
een 4.000 ton wegende zespoot jacket
gebouwd. Het DolWin alpha HVDC
platform werd na de oplevering door de
Thialf van Heerema Marine Contractors
in de Duitse Bocht geïnstalleerd.
Vorig jaar mei vond in de Duitse Bocht
eveneens de installatie plaats van het
op de Keppel Verolme werf gebouwde
Global Tech 1 transformatorplatform.
De Strukton-Hollandia Joint Venture
bouwde in de periode 2012/2013 de
jacket en het dek voor het DanTysk
transformatorplatform, na in de periode
2011/2012 ook al de jacket en het dek
voor het Riffgat transformatorplatform te
hebben gebouwd. Al dit constructiewerk
werd uitgevoerd op de Hollandia werf in
Krimpen aan de IJssel. Vorig jaar juni
vond de load-out van de DanTysk

De Valemon accommodatiemodule is per zwaartransportschip
naar Zuid-Korea overgebracht (foto: PAS Publicaties).

platformdelen op de Wagenborg Barge 8
plaats, waarna de Oleg Strashnov van
Seaway Heavy Lifting de jacket en het
dek in juli in de Duitse Bocht installeerde.
Woonmodules
Op 22 juni vond bij de Mercon werf in
Gorinchem de sail-away op de Smitbarge
6 plaats van de acht verdiepingen
tellende en 35 meter hoge Valemon
accommodatiemodule. Mercon Steel
Structures en Hertel Offshore hadden
deze module voor Statoil’s Valemon
productieplatform gebouwd, waarbij
Mercon het structurele staalwerk
voor haar rekening nam en Hertel de
inrichting. Omdat de 1.600 ton wegende
living quarters in eerste instantie door
een ander transportschip naar Zuid-Korea
zou worden overgebracht, moesten er
vlak voor de sail-away nog enkele
aanpassingen aan de module worden
verricht. Maar op 17 juli kon de Valemon
module toch aan boord van de Svenja
uit Rotterdam vertrekken.
Hertel Offshore leverde in mei 2013 ook
nog een 44-persoons living quarters op
die voor het Noorse Draugen platform
van Shell was gebouwd. En Hoogvliet
uit Zwijndrecht bouwde voor het
DolWin alpha HVDC platform een
drie verdiepingen tellende en 500 ton
wegende module die accommodatie
biedt aan 24 personen.

Load-out van één van de twee 6.000 ton wegende Golden Eagle jackets bij
Heerema Vlissingen (foto: PAS Publicaties/maritimephoto.com).

Nieuwe orders
Een bijzondere
nieuwe order
die door
Heerema
Fabricage Groep
in de wacht
werd gesleept,
betreft de
fabricage voor
Statoil van een
17.000 ton
wegende
launch jacket
voor het
Noorse Gina
Krog project.

Deze staalconstructie wordt met haar
lengte van 142 meter de grootste
launch jacket ooit door HFG is
gebouwd. Het werk vindt plaats op
de werf in Vlissingen, waar voor
hetzelfde project ook nog een 155
ton wegende boormodule wordt
gebouwd. De oplevering van de
jacket en de boormodule staan
gepland voor april 2015.
In Zwijndrecht wordt vanaf vorig jaar
maart op de Heerema werf hard gewerkt
aan de fabricage van een productiedek
bestemd voor het nieuwe Montrose BLP
platform van Talisman Sinopec Energy
UK. Deze dekconstructie gaat 8.500 ton
wegen en wordt in april 2015
opgeleverd. Andere opdrachten voor
HFG zijn het in opdracht van Marathon
E.G. Production Limited bouwen van
het Alba B3 compressieplatform.
Dit uit een 2.000 ton wegende jacket en
een 4.500 ton wegende topsidemodule
bestaande platform zal in 2015 offshore
Equatoriaal-Guinea worden geïnstalleerd.
En voor het Deense Hejre project van
operator DONG zal een 8.000 ton
wegende, achtpoots jacket en een
500 ton wegende pre-drilling dekmodule
worden gefabriceerd. Dit werk wordt op
de werf in Vlissingen uitgevoerd en gaat
binnenkort van start. En op 6 maart heeft
op de fabricagefaciliteit van HFG in
Polen de ceremonie voor het snijden
van het eerste staal voor het Alba B3
compressieplatform plaatsgevonden.
Tot slot is Hertel Offshore er na de
projecten Valemon en Draugen opnieuw
in geslaagd een fabricageopdracht voor
een Noorse ontwikkelingsproject binnen
te halen. Het betreft de bouw van een
2.600 ton wegende, vijf verdiepingen
tellende accommodatiemodule die
eenmaal geplaatst op het Aasta Hansteen
Spar platform van Statoil huisvesting
moet gaan bieden aan 108 personen.
Hertel bouwt de module in opdracht
- van de Zuid-Koreaanse Hyundai werf,
waar het Noorse platform in aanbouw is.
De opdracht voor Hertel vertegenwoordigt
een bedrag van 70 miljoen euro.
2 / 2014
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Veel werk voor platformbouwers

Megaprojecten in
Noorse wateren
Met Statoil als operator wordt gewerkt aan
een plan om één van de grootste ooit in
Noorse wateren ontdekte olievelden in
productie te brengen. Dit zogeheten Johan
Sverdrup veld zou in 2019 de eerste olie
kunnen leveren. Tegelijkertijd houdt Statoil
zich bezig met de installatie in de Barentszee
van de cilindervormige Goliat FPSO en de
ontwikkeling van het Aasta Hansteen veld.
Dit laatste gebeurt met behulp van het
grootste Spar boei ter wereld. Verder krijgt
in de Engelse sector van de Noordzee het
Mariner project van Statoil langzaam vorm
en staan zowel in Noorwegen, Engeland
als Denemarken tal van nieuwe projecten
op stapel.

Op het nieuwe Ekofisk 2/4-Z puttenplatform van ConocoPhillips
worden 35 productieputten aangesloten (foto: ConocoPhillips).

Platformbouwers kijken reikhalzend uit
naar de plannen van operator Statoil om
het zeer grote Johan Sverdrup veld te
gaan ontwikkelen. De winbare reserves
hiervan worden geschat op 2 tot 3
miljard vaten olie equivalent. Statoil
verwacht dat er voor dit project in totaal
vier grote platformen gebouwd moeten
worden en laat Aker Solutions alvast een
voorstudie doen. Het ontwikkelingsplan
zal volgend jaar ter goedkeuring worden
aangeboden aan de Noorse overheid.
Het Johan Sverdrup veld, gesitueerd in
de Noorse sector van de Noordzee, is
één van de grootste olievelden die ooit
in Noorse wateren zijn ontdekt, waaruit
zo’n vijftig jaar lang olie kan worden
geproduceerd. Daarnaast wil Statoil
verder met de ontwikkeling van het
Snorre veld, met als doel het winnen van
de resterende reserves met behulp van
een nieuw platform. Dit komt dan naast
Snorre A en B te staan. Statoil overweegt
hiervoor een tension leg platform (TLP) in
te zetten. Hiermee zou dan tot 2040
ongeveer 300 miljoen boe uit het Snorre
veld kunnen worden geproduceerd.
Gina Krog, Aasta Hansteen, Goliat en
10
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Gudrun zijn projecten van Statoil die al
verder op weg zijn. Voor de ontwikkeling
van het Gina Krog olieveld, gelegen op
zo’n 30 kilometer ten noordwesten van
het Sleipner veld, bouwt de Heerema
werf in Vlissingen de 17.000 ton
wegende launch jacket plus een 155 ton
wegende boormodule. Beide worden in
2015 opgeleverd. De Daewoo werf in
Zuid-Korea bouwt de topside voor dit
platform. Voor het Aasta Hansteen
project heeft Aker Solutions begin vorig
jaar de FEED studie gedaan voor het
ontwerp van ’s werelds grootste Spar
boei. Deze productie-installatie wordt
193 meter hoog en krijgt een diepgang
van 170 meter. Statoil heeft de bouw
van de romp en de topside uitbesteed
bij de Hyundai werf in Zuid-Korea.
De oplevering hiervan staat gepland
voor 2016. Hertel Offshore levert
op haar beurt de living quarter.
De waterdiepte in dit veld bedraagt
1.300 meter. Voor het Goliat project
dat Statoil samen met ENI uitvoert in
de Barentszee, op 85 kilometer ten
noordwesten van Hammerfest, is een
grote cilindervormige FPSO in aantocht.

Deze wordt gebouwd op de Hyundai
werf in Zuid-Korea. Het Gudrun olieen gasveld hoopt Statoil binnenkort in
productie te kunnen brengen. Hiervoor
zijn in 2013 al de 7.000 ton wegende
jacket en de 10.600 ton wegende topside
in het veld geïnstalleerd. De jacket is
gebouwd door Aker Verdal, de topside
door de Aibel werf in Haugesund en de
accommodatiemodule door Apply Leirvik.
Andere projecten
Det Norske Oljeselskap (DNO) is al redelijk
gevorderd met het Ivar Aasen project,
gelegen ten westen van het Johan Sverdrup
veld. Voor de ontwikkeling van het Ivar
Aasen veld wordt op de Arbatax werf op
Sardinië een 14.400 ton wegende, 138
meter hoge jacket gebouwd. De topside,
inclusief living quarter, wordt gefabriceerd
door de SMOE werf, een dochter van
Sembcorp Marine uit Singapore.
Het totale gewicht van dit platformdeel
bedraagt 13.700 ton. DNO verwacht
eind 2016 olie uit het op 180 kilometer
ten westen van Stavanger gelegen veld
te kunnen produceren. De reserves van
Ivar Aasen bedragen 150 miljoen boe.

CONSTRUCTIE

Voor het Deense Hejre project van Dong Energy
bouwt HFG de achtpoots launch jacket (afb.: HFG).

Een ander Noors project betreft de
ontwikkeling van het Edvard Grieg veld
door operator Lundin Norway. Hiervoor
heeft de Kvaerner Verdal werf een
13.000 wegende, 134 meter hoge jacket
gebouwd die in mei offshore wordt
geïnstalleerd. De bouw van de 20.800
ton wegende topside wordt door
Kvaerner Stord en Kvaerner Egersund
uitgevoerd en is in mei 2015 gereed.
Apply Leirvik bouwt de 1.200 ton
wegende living quarter, die zeven
verdiepingen telt en 100 eenpersoonshutten krijgt. Zowel de living quarter als
het helikopterdek worden van aluminium
vervaardigd. Lundin verwacht het Edward
Grieg veld eind 2015 in productie te
kunnen brengen.
Verder heeft ConocoPhillips voor het
Ekofisk project een puttenplatform en
een accommodatieplatform laten
bouwen. Voor het Ekofisk 2/4-Z platform,
waarop 35 productieputten worden
aangesloten, heeft Dragados Offshore
uit Spanje de jacket gebouwd en Aker
Egersund uit Noorwegen de 8.000 ton
wegende topside. Deze platformdelen
zijn respectievelijk in 2012 en juli 2013
in zee geplaatst. Op 25 oktober 2013
is via dit platform voor het eerst olie
geproduceerd. Voor het Ekofisk 2/4-L
accommodatieplatform heeft Aker Verdal
in 2012 de jacket gebouwd en de door
de SMOE werf uit Singapore gebouwde
topside is vorig jaar augustus offshore
geïnstalleerd. Ook is ConocoPhillips druk
bezig met de verdere ontwikkeling van
het zuidelijker gelegen Eldfisk veld. Voor
het geïntegreerde Eldfisk 2/7S wellhead-,
proces- en accommodatieplatform heeft
Dragados Offshore een 13.000 ton
wegende launch jacket gebouwd. Deze
96 meter hoge draagconstructie is op 6
mei 2013 offshore geïnstalleerd. Bij
Kvaerner Stord is de fabricage van de

Load-out bij de Heerema Hartlepool werf van de wellheadmodule
voor het centrale Cygnus Alpha complex (foto: HFG).

15.500 ton wegende topside bijna
gereed. ConocoPhillips verwacht vanaf
volgend jaar tot 2050 via dit platform
olie te kunnen produceren.
Tot slot is Total E&P Norge in de Noorse
sector van de Noordzee, 180 kilometer
ten westen van Bergen, bezig met het
ontwikkelen van het Martin Linge
gasveld, waarvoor ook een
geïntegreerd wellhead-, productie- en
accommodatieplatform wordt gebouwd.
Hiervoor bouwt Kvaerner Verdal de
14.200 ton wegende jacket, die dit jaar
wordt opgeleverd, en Samsung Heavy
Industries uit Zuid-Korea de 25.000 ton
wegende topside. Apply Leirvik levert
de 2.170 ton wegende living quarter.
Engelse projecten
In Engelse wateren loopt het grote
Mariner project van operator Statoil.
Het Mariner veld, gelegen in blok 9/11a,
bevat diverse reservoirs met zware olie.
Om deze te kunnen winnen wordt bij
Dragados Offshore in Spanje een grote
achtpoots jacket en bij Daewoo in ZuidKorea een geïntegreerde productie-,
boor- en accommodatiemodule
gebouwd. Daarnaast is voor dit project
ook nog een floating storage unit (FSU)
in aanbouw. Statoil was ook van plan
om het Bressay veld op dezelfde manier
in productie te brengen maar meldde
onlangs dit project eerst te gaan
heroverwegen. De bedoeling was
hiervoor 18.000 ton wegende jacket,
een 33.000 ton wegende topside en een
floating storage unit te laten bouwen.
In Engeland is wel het Cygnus project van
GDF SUEZ E&P UK van start gegaan.
Hiervoor zijn in totaal drie platformen
voor het Cygnus Alpha complex, alsmede
het Cygnus Bravo puttenplatform in
aanbouw. Hiervan neemt Heerema
Hartlepool het meeste werk voor haar
rekening. Deze werf zijn namelijk

opdrachten gegund voor de bouw van
het centrale Cygnus Alpha complex,
de 3.900 ton wegende utility- en
procesmodule, de 1.600 ton wegende
wellheadmodule, twee bruggen, een
affakkeltoren en voor het Cygnus Bravo
puttenplatform de 2.800 ton wegende
topsidemodule. Als eerste heeft op 20
december 2013 de wellheadmodule
voor het centrale complex de fabricagehal
verlaten. Deze zal binnenkort worden
opgeleverd. De fabricage van de vier
jackets is uitbesteed bij Burntisland
Fabricators in Methil en Arnish in
Schotland. GDF SUEZ wil in 2015 starten
met de productie van gas uit het Cygnus
veld, dat in de UK als één van de grootste
gasvondsten van de afgelopen 25 jaar
wordt beschouwd.
Voor het Golden Eagle project van Nexen
Petroleum zijn een wellheadplatform en
een geïntegreerd productie-, utility- en
accommodatieplatform gebouwd, die
door een 70 meter lange brug met
elkaar zullen worden verbonden.
Heerema Vlissingen heeft voor beide
platformen de 6.000 ton wegende
jackets gefabriceerd en de Lamprell
werf in Sharjah (VAE) de topsides met
gewichten van respectievelijk 4.000
en 6.000 ton. De SLP werf in Lowestoft,
onderdeel van Sembcorp Marine uit
Singapore, levert voor het PUQ platform
de living quarter. De beide jackets zijn
vorig jaar juni en juli in zee geïnstalleerd
en de twee topsides volgen dit jaar.
Nexen verwacht eind 2014 olie uit het
Golden Eagle veld te kunnen produceren.
Voor het Claire Ridge project van BP
heeft Kvaerner Verdal een 23.300 ton
wegende jacket voor het boor- en
productieplatform en een 9.000 ton
wegende jacket voor het utility- en
accommodatieplatform gebouwd.
Beide zijn vorig jaar augustus op 75
2 / 2014
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Het BorWin bèta transformatorplatform is door Nordic Yards gebouwd (foto: PAS Publicaties).

kilometer ten westen van de Shetland
Eilanden in zee geplaatst. De topsides
voor deze platformen zijn nog in
aanbouw bij Hyundai Heavy Industries
in Zuid-Korea en zullen in 2015 offshore
worden geïnstalleerd. BP verwacht
in 2016 olie uit dit veld te kunnen
produceren. De levensduur van dit
veld wordt geschat op veertig jaar.
Chevron is eveneens ten westen van
de Shetland Eilanden actief met het
Rosebank diepwaterproject. Hiervoor
bouwt Hyundai op de werf in Ulsan
een 292 meter lange FPSO met een
opslagcapaciteit van 1 miljoen boe.
Tot slot heeft Xcite Energy aangekondigd
het Bentley veld in productie te willen
brengen met twee platformen en een
floating storage unit. Dit veld bevat zeker
meer dan 500 miljoen vaten zware olie.
Overige projecten
Van het Hejre project in de Deense sector
van de Noordzee hebben Dong E&P en
Bayerngas bij Heerema Vlissingen een
12
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bouworder geplaatst voor de 8.000 ton
wegende jacket en bij Daewoo in
Zuid-Korea voor de 15.000 ton wegende
topside die zal bestaan uit en wellhead-,
utility- en procesmodule. De 2.700 ton
wegende living quarter gaat accommodatie
bieden aan 70 personen en wordt
eveneens in Zuid-Korea gebouwd.
Operator Dong verwacht in 2016 olie en
gas uit het Hejre veld te kunnen winnen.
Wat de bouw van converterplatformen
voor windturbineparken betreft, is
vooral Nordic Yards uit Duitsland heel
actief. Hier zijn in opdracht van
Siemens achtereenvolgens de
transformatorplatformen HelWin alpha,
Borwin bèta en SylWin alpha gebouwd.
In portefeuille zit nog de opdracht van
Alstom voor de bouw van DolWin
gamma. De Nobiskrug werf in Kiel
heeft op haar beurt van Vattenfall
en Stadtwerke München een
accommodatieplatform voor het
DanTysk windturbinepark gebouwd.

Bij Bladt Industries in het Deense Aalborg
vond vorig jaar juli de load-out plaats van
het Northwind Offshore Substation.
Dit was het elfde transformatorplatform
op rij dat deze werf had gebouwd
voor de windenergiesector offshore.
Nummer twaalf vertrok een maand
later. Dit platform was gebouwd voor
het Borkum Riffgrund I Windpark van
Dong Energy en bestond uit een 1.800
ton wegende jacket en een 1.800 ton
wegende topside.
In juli van dit jaar zal de Deense werf
wederom een substation opleveren.
Deze is bestemd voor het Nordsee
Ost Windpark. Verder wordt bij Bladt
Industries in opdracht van Maersk Oil
nog een wellheadplatform gebouwd
voor het Deense Tyra South East project.
Dit platform krijgt een 1.100 ton
wegende dekmodule en een vierpoots
jacket met een soortgelijk gewicht.
Het platform moet in mei van dit
jaar worden opgeleverd.
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KRAANTECHNIEK
Huisman gaat ‘s werelds grootste kranen bouwen

Nieuw kraanschip
voor Heerema

Artist impression van Heerema’s geplande, nieuwe, half-afzinkbare kraanschip.

Huisman, de wereldwijde specialist
in hijs-, boor-en offshore equipment,
heeft een intentieverklaring
ontvangen voor de levering van 's
werelds grootste kranen aan boord
van Heerema’s geplande, nieuwe,
half-afzinkbare kraanschip.
De kranen zullen een hijscapaciteit
van 10.000 ton hebben met een
radius van 48 meter. Huisman staat
bekend om haar zogenaamde
mastkranen. Deze kranen zijn echter
van een ander, meer conventioneel,
type (tubkraan) waarbij de kraan
zwenkt op een basis met een grote
diameter. De twee kranen zullen
bij de productiefaciliteit van Huisman
in China gebouwd worden.
De definitieve beslissing voor
de bouw van het nieuwe halfafzinkbare kraanschip zal voor
het eind van dit jaar door
Heerema genomen worden.
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In tegenstelling tot traditionele
tubkranen die gebruik maken van
wielstellen voor hun zwenksysteem,
zullen de Huisman kranen gebruik
maken van grote lagers van eigen
makelij. Deze techniek betekent een
grote stap voorwaarts voor de
kraanindustrie en is al eerder door
Huisman succesvol toegepast op de
5,000mt offshore mastkraan voor de
Seven Borealis en de 4,000mt offshore
mastkraan voor Heerema’s Aegir. Het
gebruik van lagers voor de nieuwe
10.000 ton kranen voor Heerema in
plaats van de traditionele zwenksystemen
zorgt voor een zeer nauwkeurige
controle van de zwenkbeweging van de
kraan en vereist zeer weinig onderhoud.
Een ander groot voordeel van het gebruik
van lagers is de grote gewichtsbesparing
die daardoor mogelijk gemaakt wordt.
Met name voor half-afzinkbare schepen
is dit een belangrijke meerwaarde.
De lagers van deze kranen zullen
een diameter hebben van 30m.
De twee kranen hebben elk een maximum
hijscapaciteit van 10.000 ton met een
radius van 48 meter. De kranen zijn
voorzien van een 2.500 ton hulp hijs
en een tweede, kleinere hulp hijs met
een maximum bereik van 155 meter.
De hoofdhijs, met verminderde inschering,
heeft een hijscapaciteit van 1.000 ton op
1.000 meter waterdiepte en is uitgerust
met actieve deiningscompensatie.

KBR to design new crane vessel
KBR from Texas, USA, announced it has been
awarded a contract for the basic design
development for Heerema Offshore Services’
large new semisubmersible crane vessel
(NSCV) through its subsidiary GVA. GVA
completed seven months of feasibility and
conceptual studies on the NSCV in 2013.
The basic design phase of the new vessel
will cover the major part of 2014.
“Heerema’s selection of GVA as a partner in
their development of this new heavy lift vessel
demonstrates confidence in GVA’s capability,
experience and skills for such a challenging
and strategically important project,” said
Roy Oelking, KBR Hydrocarbons Group
President. “We see this as the start of a
long-lasting partnership between Heerema
and GVA, and are committed to supporting
Heerema on future development projects.”
Designed for operations worldwide, the selfpropelled vessel will meet Heerema’s priority
requirements for maximized transit speed.
The vessel will be approximately 200 meters
long by 97 meters wide and will have a
lifting capacity of 2 x 10,000 metric tons.
Additionally, the NSCV hull configuration will
feature a large deckbox on an eight-column
structure mounted on two pontoons. The
vessel design will meet the highest health
and safety standards with minimal environmental
impact during fabrication and operation.

o n s t r e am

Subsea cranes order

Offshore maintenance market

MacGregor, part of Cargotec Helsinki,
has won an order worth around
EUR 23 million for six active heavecompensated (AHC) subsea cranes
from IHC Merwede.
The cranes will be installed on three
pipe-laying ships destined for the
UK-headquartered global offshore
specialist, Subsea 7. Delivery of the
cranes is scheduled between June
and December 2015.

Research and Markets has announced the addition of the World Offshore
Maintenance, Modifications & Operations Market Forecast 2014-2018 report to
their offering. In 2013, demand for offshore maintenance, modifications and
operations services totalled $112 billion (bn) for the world’s nearly nine thousand
offshore platforms. Over the period 2014 to 2018 spend of $672bn is forecast;
a 31% growth on the previous five-year period. This growth is driven by a
combination of high oil prices, buoyant offshore development activity, ageing
infrastructure (requiring modification) and price inflation for equipment and services.
Asia is forecast to overtake North America’s spend during the forecast period 20142018 to account for 30%, compared to North America’s 27%. Asia’s large installed
and operational base of infrastructure, combined with increasing offshore
developments, will drive demand in the region. Asset services, asset integrity and
support service markets are to be dominated by North America, whilst Asia has the
largest modification spend over the forecast period. By sector, asset services accounts
for the largest share of spend (46%), followed closely by modifications (41%).
The World Offshore Maintenance, Modifications & Operations Market Forecast
2014-2018 analyses the demand for services in four key equipment and service lines:
offshore asset services, asset integrity services, support services and modifications.

The new series builds on others under
construction at the IHC Merwede yard
for Subsea 7, including the 146m
vessel, Seven Waves, which will also be
fitted with a MacGregor subsea crane
and is scheduled for delivery this year.
The latest vessels, hulls 731, 733 and
735, will each be fitted with one
100-tonne SWL and one 25-tonne
MacGregor AHC subsea cranes,
designed to operate at depths of
3,500m and 3,000m respectively.

Joint Industry Project
DNV en Willteco uit Broek op
Langedijk hebben de handen
ineengeslagen voor een Joint Industry
Project (JIP) op het gebied van
preventief onderhoud aan jacking
systemen. Deze systemen, onmisbaar
bij het liften en laten zakken van jackups, worden vaak overgeslagen bij
het onderhoud aan boord. In de
ergste gevallen kan dit rampzalige
gevolgen hebben, bijvoorbeeld als
de gearboxen defect gaan tijdens
het ‘jacken’ en instabiliteit van het
gehele eiland het gevolg kan zijn.
Tijdens de presentatie van JIP, eind
vorig jaar, is een eerste inventarisatie
opgemaakt van best practices.
De bedoeling van het project is
dat uiteindelijk gecertificeerde
onderhoudsmethodieken worden
bepaald. Die moeten leiden tot een
duurzame beschikbarheid en een
minimaal risico op uitval, gekoppeld
aan de totale levensloopkosten.

Samenwerking Nederland & Zuid-Korea
Windenergiebedrijven en kennisinstellingen in Nederland & Zuid-Korea willen
samenwerken en de banden verstevigen op het gebied van windenergie. Doel is het
bevordering van export naar beide landen; kostprijs van offshore-wind te verlagen;
nieuwe innovaties financieren en extra werkgelegenheid. Het windenergieconsortium
Holland Home of Wind Energy (HHWE) heeft een Memorandum of Understanding
(MoU) getekend met de Korean Wind Energy Industry Association. Het MoU werd
getekend tijdens de International Green Energy Expo & Conference in Daegu. De exPrime Minister mevrouw Han Myung-suk en de Nederlandse ambassadeur in Korea,
Paul Menkveld, waren hierbij aanwezig. Nederland en Zuid-Korea staan voor grote
uitdagingen om de duurzame energiedoelstellingen te realiseren. Het Koreaanse
nutsbedrijf KEPCO (Korea Electric Power Corporation) legt in 2015 2 offshorewindparken aan in Koreaanse wateren met een totale capaciteit van 3.500
megawatt. In Nederland zal door het nieuwe Energieakkoord tussen 2015 en 2019
ook voor ongeveer 3.500 megawatt aan offshore-windparken worden aangelegd.
Het consortium bestaat naast HHWE uit ECN, Damen Shipyards, GustoMSC, Mecal,
Strukton, TNO Offshore & Marine, Trelleborg Ridderkerk, VDL Klima en We4Ce.
HHWE voert in Korea een consortium aan van 9 bedrijven.

Fabricom Offshore onderhoudt windpark RWE
Fabricom Offshore Service uit Den Helder heeft de opdracht gekregen om het
Offshore windpark Nordsee Ost van RWE te onderhouden. Het bedrijf gaat de
komende 4 jaar zorgen voor onderhoud & inspectie van 48 funderingen waarop
de windmolens komen te staan. Nordsee Ost is met een opgesteld vermogen
van 295 MW een van de grootste windparken van RWE op zee en kan 300.000
huishoudens van elektriciteit voorzien.
“Met dit project scheppen we werkgelegenheid voor de Nederlandse offshore
industrie,” zegt Essent-topman Erwin van Laethem. De 14 Nederlanders opereren
vanuit Helgoland. Stanley Maas, ceo van Fabricom Offshore Services is trots op het
binnenslepen van de opdracht. “Ons bedrijf geeft een prioriteit aan het leveren
van een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.”
Naar verwachting zal windpark Nordsee Ost in 2015 in bedrijf gaan.
Afgelopen maand werd de laatste fundering voor het windpark geplaatst en
aankomende maand zal worden begonnen met het bouwen van de windturbines.
Fabricom kan vanaf deze zomer aan de slag.

Damaged jacking gear (photo WillTeco).
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Breman Machinery: gestaag en gezond groeiend bedrijf

‘Samen werken aan
de beste oplossing’
Structuur tegenover chaos. En stilte tegenover uitbundigheid. Bij de start van mijn zoektocht naar een onderscheidende
beeldvorming over Breman Machinery uit Genemuiden kwamen deze tegengestelde eigenschappen direct in mij op.
Een rondleiding door de moderne bedrijfshallen voorzien van de allernieuwste bewerkingssystemen is een doorlopende
beleving van orde en rust met de vakman en zijn werkstuk als middelpunt en mijn derde interview met mede-directeur
Henk Breman toont wederom aan dat alleen stilte grootsheid demonstreert. Hij en zijn broers Harry en Hans reageren
niet euforisch over het binnenhalen van weer een unieke order, maar beschouwen het veel meer als een moment van
bezinning dat nieuwe inspiratie biedt voor een volgende uitdaging. Gevolg: Breman Machinery is een gestaag
en gezond groeiend bedrijf met een goed gevulde orderportefeuille.

Gespecialiseerd op het gebied van dik
plaatmateriaal, dik staal, vervormen,
buigen en lassen, maakt Breman
Machinery al jarenlang opzienbarende
werkstukken. De opdrachten die worden
uitgevoerd varieren van eenvoudige
constructies tot complexe werktuigen.
Unieke werkstukken met hoge toleranties
en extreme afmetingen. Steeds meer
nationale en internationale offshore en
windenergie bedrijven ontdekken deze
gespecialiseerde machinery en
werktuigbouwer, die in Purmerend ook
over een eigen plaatwalserij beschikt
en sinds augustus 2013 over een
nieuwe moderne assemblagehal
beschikt in IJmuiden.
De hal heeft een oppervlakte van
1500 m2 en is uitgerust met vier kranen
van 60 ton en twee van ieder16 ton.
Het ervoor en ernaast gelegen
buitenterrein bedraagt in totaal 3000 m2
en is direct gelegen aan het water.
Met een open verbinding naar zee.
Complete werkstukken kunnen zo op
een bak of schip worden geplaatst en
zonder belemmeringen naar een locatie
op de Noordzee worden getransporteerd.
Toegevoegde waarde
Korte levertijden in combinatie met de
hoogste kwaliteit, daarin schuilt de
kracht van Breman Machinery. Henk
Breman, verantwoordelijk voor verkoop
en projecten, vertelt: “De interesse voor
onze diensten vanuit de offshore
industrie en de windenergiesector is
de afgelopen jaren alleen maar groter
geworden. Veelal gaat het om
onderdelen die moeilijk uit te besteden
zijn. Wij zijn geen makers van seriewerk,
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Henk Breman bekijkt een werkstuk in één van de productiehallen.

ONDERNEMEN

200 tons winch.

maar van unieke producten. Van
onderdelen waarvan de productie veel
zorg en aandacht vraagt en die een
complexe bewerking moeten ondergaan.
Wij beschikken over ervaren en kundige
medewerkers en hebben bijna alle
denkbare metaalbewerkingsmachines
in huis. Mochten we eerst alleen maar
onderdelen leveren, nu vragen steeds
meer opdrachtgevers ons om complexe
turnkey projecten uit te voeren. Vaak ook
in nauw samenwerkingsverband met de
klant. Een goed voorbeeld hiervan zijn
de winches die wij bouwen voor Huisman
in Schiedam. Wij hebben zojuist het
derde complete winchsysteem afgeleverd,
inclusief hydrauliek en het elektrische
gedeelte. Het gaat om een 25 tons
storage winch en een 200 tons winch.”
Huisman tekende voor de complete
engineering: Breman voor de fabricage
en transport. Henk Breman voegt toe:
“Onze toegevoegde waarde bij dit
project zit in de juiste vertaling van de
ontwerptekeningen van Huisman naar
werkplaatstekeningen voor onze mensen
op de werkvloer. In de praktijk bouwen
wij de gedachten die engineers middels
lijntjes aan het papier hebben toevertrouwd.
Wij zetten ideevorming om in een
product. Zorgen voor een juiste balans
tussen creativiteit en rationaliteit.

Gripperring om een jacket te ‘levelen’.

Snelheid
Henk Breman is optimistisch gestemd
als het gaat over de toekomst voor het
bedrijf. “We hebben een goed gevulde
orderportefeuille. Een van de redenen is
dat wij bijtijds hebben ingezien om vooral
marketingtechnisch actiever te worden.
Wereldwijd. Zo zijn wij onder meer gaan
deelnemen aan internationale beurzen
en hebben we gaandeweg een groter
afzetgebied gecreeerd. Nog immer werken
wij hard aan de internationalisering van
ons bedrijf. Wij zijn in ieder geval
Europeser geworden. En krijgen nu
met regelmaat orders binnen vanuit
Engeland, Noorwegen en Denemarken.
Een van de buitenlandse opdrachten
die wij onlangs hebben uitgevoerd is
het maken van onderdelen voor turret
systemen aan boord van FPSO’s.”

groeiambities te kunnen waarmaken.
Henk Breman: “Feitelijk werken we al
voor een groot aantal internationaal
vooraanstaande operators en contractors,
maar helaas mag dit niet altijd genoemd
worden. Het is een beetje onze rol
geworden om samen met de klant
uitdagingen binnen een zo kort
mogelijke doorlooptijd te realiseren.
Onze houding in deze is uitermate
flexibel en wij merken dat daar ook
behoefte aan is. Vertrouwen hebben
in elkaar is essentieel. Als wij A zeggen,
dan zeggen wij ook B; desnoods gaan
we het hele alfabet af om het voor elkaar
te krijgen. Wij doen er alles aan om een
project tot een goed einde te brengen.
Gaan door het vuur voor onze klanten.
Wat hier enorm in ons voordeel werkt,
is dat wij als familiebedrijf heel snel
bepaalde beslissingen kunnen nemen.
Wij kunnen heel snel schakelen.
Als het even anders loopt dan gedacht,
dan doen we gewoon wat er gedaan
moet worden.” Het is mede daarom dat
Breman Machinery een goede positie in
de markt heeft opgebouwd.

Breman Machinery zal zeker voort gaan
op de ingeslagen weg. Het doel is om op
de middellange tot lange termijn in ieder
geval uit heel West- en Noord-Europa
orders te gaan boeken teneinde onze

Projecten
Als hem gevraagd wordt naar voorbeelden van producten die voor zowel
de offshore als de windenergiesector
worden gefabriceerd, antwoordt Henk

En wij doen dat consistent op basis
van productiekennis, vakmanschap
en de juiste machines. Ook al vraagt de
klant net iets anders, ons advies is altijd
gericht op het optimaliseren van het
uiteindelijke product.”

‘Wij zijn geen makers van seriewerk, maar van unieke producten. Van onderdelen
waarvan de productie veel zorg en aandacht vraagt en die een complexe bewerking
moeten ondergaan.’ Henk Breman
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Succes wordt bepaald door visie,
onderling vertrouwen en openheid.

Upending tool 'in action' (foto: IHC Handling Sytems).

Breman: “Eind 2013 hebben we een
compleet handling-systeem voor een
geluidsscherm gemaakt en ook een
upending tool voor monopiles. Deze
tool wordt gebruikt om pijpen van 1000
ton uit horizontale stand op te pakken,
vertikaal neer te zetten en te heien.
De basis van het geheel was een pijpstuk
van 220 mm dik. Zowel het walswerk,
het laswerk als de machinale bewerking
was van een zeer hoog niveau. Een
omvangrijk project dat wij nu
onderhanden hebben is de fabricage
van een monopile gripper frame dat
geplaatst moet worden op een
geavanceerd transport- en installatieschip, dat eigendom is van een
windfarmcontractor. Oplevering van
het schip, bestemd voor de aanleg van
offshore windparken, staat gepland
in juni 2014.
Wij maken speciale systemen voor de
procesindustrie en rig locking devices
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voor jackup booreilanden en in opdracht
van een engineeringbureau bouwen
we momenteel een complete simulatie
opstelling waarmee mensen kunnen
worden opgeleid om offshore pijpen
aan elkaar te lassen. Een opdracht die
wij in februari 2014 binnenhaalden
betreft de bouw van de T40 Barge
Master motion compensated crane
die geinstalleerd zal worden op een
Walk-to-Work schip."
Afgesproken leverdatum voor de kraan
is 30 juni 2014. Dus ook hier geldt weer
dat er sprake is van een uiterst krappe
productieperiode, maar bij Breman
Machinery is het hele bedrijfsproces
dusdanig ingericht dat er op elke
klantenwens kan worden ingespeeld.
In Genemuiden wordt succes niet
bepaald door een contract, maar
door visie, onderling vertrouwen
en volledige openheid.

o n s t r e am

Aggreko’s generatoren
RINA-gecertificeerd
De huurvloot generatoren van
Aggreko voldoen aan de strengste
veiligheidsnormen voor de maritieme
sector, waaronder SOLAS (Safety Of
Life At Sea). Aggreko werd in januari
geaccrediteerd door RINA, de
wereldwijd erkende autoriteit op
gebied van scheepsclassificaties en
certificeringen.
Het gaat om de huurvloot 1250 kVA
containergeneratoren van Aggreko,
die speciaal zijn aangepast met
maritieme specificaties. Rederijen
en hub operators kunnen met deze
gecertificeerde generatoren aanzienlijk
eenvoudiger voldoen aan SOLASvoorschriften en verzekeringsvoorwaarden. Ook kan tijd bespaard
worden bij het doorlopen van de
veiligheidsprocedures op het schip,
wanneer een generator van Aggreko
voor korte of lange tijd aan boord komt.
Aggreko’s maritieme aggregaten zijn
speciaal uitgerust met warmte- en
rookdetectors en een alarmsysteem,
brandblusapparaten en een
noodstopvoorziening, die de
generator isoleert en uitschakelt bij
calamiteiten. Ook deze onderdelen
werden gecontroleerd en
goedgekeurd door RINA.

Shell started production from Mars B
In February Shell has begun production from the Mars B development through
Olympus – the company’s seventh, and largest, floating deep-water platform in the
Gulf of Mexico. It is the first deep-water project in the Gulf to expand an existing oil
and gas field with significant new infrastructure, which should extend the life of the
greater Mars basin to 2050 or beyond. Combined future production from Olympus
and the original Mars platform is expected to deliver an estimated resource base of
1 billion barrels of oil equivalent (boe).
“With two large platforms now producing from the deep-water Mars field, this
project demonstrates our deep-water project delivery and leadership,” said John
Hollowell, Executive Vice President for Deep Water, Shell Upstream Americas.
“We safely completed construction and installation of the Olympus platform more
than six months ahead of schedule, allowing us to begin production early from the
development’s first well. Olympus is the latest, successful start-up of our strong
portfolio of deep-water projects, which we expect to generate substantial value in the
coming years. Deep water will continue to be a core growth opportunity for Shell.”

Mars B platform.

Subsea cranes order
MacGregor, part of Cargotec Helsinki,
has won an order worth around EUR
23 million for six active heavecompensated (AHC) subsea cranes
from IHC Merwede.
The cranes will be installed on three
pipe-laying ships destined for the UKheadquartered global offshore
specialist, Subsea 7. Delivery of the
cranes is scheduled between June and
December 2015.
The new series builds on others under
construction at the IHC Merwede yard
for Subsea 7, including the 146m
vessel, Seven Waves, which will also be
fitted with a MacGregor subsea crane
and is scheduled for delivery this year.
The latest vessels, hulls 731, 733 and
735, will each be fitted with one
100-tonne SWL and one 25-tonne
MacGregor AHC subsea cranes,
designed to operate at depths of
3,500m and 3,000m respectively.

First oil from Amstel field
GDF SUEZ has started oil production at the Amstel field from its newly installed
Q13a-A production platform off the Dutch coast. Jean-Marie Dauger, Executive
Vice-President of GDF SUEZ, in charge of Global Gas & LNG Business Line, comments:
“This new production from the North Sea illustrates again the capacity of GDF SUEZ,
as an operator, to maximize the potential of such a mature region, to leverage the
existing infrastructure and to deliver a complex and innovating project in a safe and
responsible manner. Amstel confirms the skills of our technical team to manage
and deliver fast track projects on budget.”
The high quality light crude oil is transported through a newly-laid 25-kilometer long
pipeline to the existing TAQA operated P15 platform, north-west of the Q13a-A
platform. The oil is treated on the P15 oil and gas processing facilities before it is
transported further through an existing pipeline to a refinery in the Port of
Rotterdam. The Amstel field is expected to produce at plateau 15,000 barrels of
oil per day, with an expected field production life of 10 years.
The Q13a-A oil production platform is the first GDF SUEZ installed oil producing
platform in the Netherlands. Power is supplied to the Q13a-A platform by a
14-kilometer long submarine high-voltage cable, connected to the onshore grid,
providing renewable electricity offshore. The platform is secured to the seabed
with suction anchors and has electrically driven submersible pumps in the
production wells at a depth of two kilometers.
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ZEELAND SEAPORTS
Peter Geertse, commercial manager bij Zeeland Seaports:

‘Met groot gemak
faciliteren wij hier vier
windparken tegelijk’
“Nederland moet oppassen dat zij niet weer de boot mist,” waarschuwde een gedeputeerde van de provincie Groningen,
de vertegenwoordigers van de gezamenlijke havens in Nederland. Op initiatief van het ministerie van EZ waren zij recent
in Den Haag bijeen om een bidbook te maken waarin uitgebreid de mogelijkheden per haven wordt belicht om ons land
bij potentiele offshore wind investeerders te introduceren als BV Nederland. De Zeeuwse delegatie bij deze bijeenkomst
was hooglijk verbaasd over deze uitspraak. “Op welke boot de gedeputeerde doelde, is ons nog immer een groot
raadsel,” vertelt Peter Geertse, commercieel manager van Zeeland Seaports. “Wij scoren namelijk fantastisch goed
binnen de offshore markt. Schijnbaar is dat nooit tot de politiek doorgedrongen. Sedert 2009 zijn er precies twintig
internationale windmolenparken van verschillende Zeeuwse terminals bediend. Plus een handvol olie- en gasprojecten
en er hebben hier 1850 veilig uitgevoerde hijsoperaties plaatsgevonden. Wie heeft nu de boot gemist?”

Gelukkig voor de verbouwereerde
Zeeuwen was Jack Kloosterboer van
BOW Terminal uit Vlissingen de volgende
spreker tijdens de bijeenkomst. Als
directeur van deze gespecialiseerde
offshore terminal lichtte hij de aanwezigen
haarfijn toe welke olie-, gas- alsmede
windenergie projecten er reeds vanaf zijn
terminal zijn bediend de afgelopen vier
jaar. Nederland is meer dan alleen het
Noorden van Nederland of de Randstad.
Die boodschap is mede dankzij de
toespraak van Kloosterboer overduidelijk
aangekomen op het ministerie en bij
de andere vertegen-woordigers van
Nederlandse kust-plaatsen die wedijveren
om de titel offshore windenergie haven
van Nederland. Een andere logistieke
dienstverlener in het ‘Zeeuwse’ is
Verbrugge Terminals die ook over
uitstekende faciliteiten beschikt om
windmolenparken en olie- en
gasprojecten in het Noordzeegebied te
bedienen. Het bedrijf is al sinds 2009
actief op beide markten. In dat jaar
fungeerde zij voor het eerst als logistiek
tussenstation voor alle onderdelen die
nodig waren bij de bouw van het Greater
Gabbard offshore windmolenpark voor
de Engelse Zuidoost kust. Zowel BOW
als Verbrugge zijn in staat om drie tot
vier parken tegelijk te faciliteren. Een
onmiskenbaar groot voordeel dat
vanwege gebrek aan ruimte niet door
elke haven aan de Noordzeekust kan
worden ingevuld. Daarbij komt dat er
rondom de Zeeuwse havens nog ruimte
genoeg is voor nieuwe ontwikkelingen.
Of het nu gaat om de offshore
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windindustrie of de olie- en gaswinning,
voor beide sectoren is ruimte genoeg om
hen te accommoderen.
Centrale ligging
Offshore Visie sprak Peter Geertse in het
fraaie hoofdkantoor van Zeeland Seaports
in Terneuzen. De onderschatting van de
Zeeuwse faciliteiten en kwaliteiten die de
gedeputeerde in Den Haag etaleerde,
deert hem weinig. “Zij heeft destijds
bewezen te onderschatten wat er in
andere havens al gebeurd. Zij heeft
conclusies getrokken zonder zich eerst
goed in onze regio te verdiepen. Ik ga
ervan uit dat dit beeld inmiddels
gekanteld is. Een soortgelijke misvatting
zie je ook terug in het Buck rapport dat
op 15 maart vorig jaar is verschenen over
de mogelijkheden die de IJmondregio
biedt aan de windenergie sector. In dit
rapport wordt Zeeland Seaports slechts
zijdelings belicht, terwijl IJmuiden en
Rotterdam benoemd worden als de
havens waar het allemaal gaat gebeuren.
Ook bij Buck wist men een jaar geleden
dus nog niet dat hier onderdelen worden
geladen voor Nederlandse, Engelse,
Belgische, Duitse en Deense windparken.
En dat met name voor de geplande
windparken voor de Engelse kust met
haar natuurlijke beperkingen, onze
geografische ligging super centraal is.”
“In het rapport worden de mogelijkheden
van het Noordzeekanaalgebied als zeer
kansrijk omschreven, terwijl de internationale ontwikkelaars van offshore
windparken de weg naar de Zeeuwse

havens en terminals al jaren geleden zijn
ingeslagen en inmiddels overtuigd zijn
van onze enorm sterke concurrentiepositie. Men kijkt naar proven concept.
Naar referenties. Men wil niet
experimenteren met nieuwe locaties in
de wetenschap dat wij ons als Zeeland
Seaports al genoegzaam hebben
bewezen als op en top logistiek
dienstverlener. Alles is hier.”
Krachtenbundeling was de essentie van
de bijeenkomst in Den Haag. Een loket
waar een windparkbouwer zich kan
melden, waarna de havens onderling
gaan beslissen welke haven de uitvalshaven wordt voor dat desbetreffende
project. Geertse gelooft absoluut niet
in deze strategie. “Dit gaat echt niet
werken. IJmuiden of Delfzijl zijn vaak
helemaal onze concurrenten niet.
Wel Great Yarmouth, Zeebrugge of
Oostende, stuk voor stuk havens die
sterk inzetten op offshore-windenergie.
Dit kun je onmogelijk vanuit de overheid
sturen. De bouwer van een offshore
windmolen park bepaalt zelf vanuit
welke haven hij gaat opereren. Niet BV
Nederland.”
Groeikansen
Zeeland Seaports is de havenautoriteit
van de havens Vlissingen en Terneuzen.
Het totale havengebied strekt zich uit op
grondgebied van de gemeenten Borsele,
Terneuzen en Vlissingen. De haven van
Vlissingen is gelegen aan de noordkant
van de Westerschelde en de haven van
Terneuzen aan de zuidkant.

ZEELAND SEAPORTS

‘Wij zijn niet passief als een soort landlord voor het havengebied bezig, maar zijn juist
heel actief bezig met het opstarten van nieuwe ontwikkelingen en het binnenhalen
van daadkrachtige investeerders.’ Peter Geertse, commercieel manager van Zeeland Seaports.
Deze gemeenten en de provincie
Zeeland zijn de aandeelhouders in de
verzelfstandigde overheids NV Zeeland
Seaports. Geertse: “Het is onze taak om
de havens met in totaal 4500 hectare
havengebied duur-zaam te ontwikkelen
en te moderniseren, om economische
ontwikkelingen te stimuleren en om
werkgelegenheid te creëren. In dat kader
zijn wij verantwoordelijk voor de uitgifte
van grond en het aantrekken van allerlei
ladingstromen. Daar waar mogelijk
doen wij dat samen met de hier reeds
gevestigde bedrijven. Is dit niet het
geval dan treden wij op als het eerste
aanspreekpunt voor zowel nationale als
internationale investeerders die zich hier
willen vestigen. Een sector waarop wij
ons in het bijzonder richten is de offshore
industrie, die wij hebben opgesplitst in
olie en gas en windenergie. Beide sectoren
bieden snelle groeikansen. En ons is er
alles aan gelegen om de bestaande
activiteiten binnen beide sectoren
maximaal uit te bouwen. De kracht van
de havens als Vlissingen en Terneuzen is
hun centrale ligging aan open zee, de
maximale diepgang van 16,5 meter, de
uitstekende bodemgesteldheid zodat
jack-up rigs of zelfheffende installatie
eilanden zorgeloos tijdelijk even kunnen
worden geparkeerd, de filevrije

achterlandverbindingen en de
aanwezigheid van gespecialiseerde
terminals voorzien van kranen met een
capaciteit van 1200 ton en kades die
verzwaard zijn om ladingen tot 15 ton
per m2 te kunnen dragen en op termijn
zelfs 20 ton per m2.”
Actief
Zeeland Seaports mag en kan niet
worden vergeleken met een samenwerkingsverband zoals bijvoorbeeld
AYOP. Zij zet zich in voor de positionering
en profilering van het Noordzeekanaalgebied. Wel met bijvoorbeeld
het Havenbedrijf Amsterdam. Zeeland
Seaports is ook actief als ontwikkelaar
en investeerder. Heel bewust is ervoor
gekozen de op 1 januari 2011
verzelfstandigde NV niet volledig te
privatiseren. In principe is het huidige
bedrijf nog immer een ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Zeeland
en in dat kader wordt er van Zeeland
Seaports ook een maatschappelijke rol
verwacht. Geertse: “Wij zijn niet passief
als een soort landlord voor het
havengebied bezig, maar zijn juist heel
actief bezig met het opstarten van
nieuwe ontwikkelingen en het
binnenhalen van daadkrachtige
investeerders. Een recent voorbeeld

hiervan is dat we als Zeeland Seaports
partner zijn in een consortium voor de
bouw van een offshore windpark voor de
Walcherse kust. Het Zeeuws Offshore
Wind Project - inmiddels omgedoopt tot
Windpark Zeeland - is een initiatief van
de Zeeuwse Milieu Federatie. Naast
Zeeland Seaports en de ZMF bestaat het
samenwerkingsverband uit Delta,
Heerema, Zeeuwind en Verbrugge. Het
park zou een capaciteit krijgen van 1000
MW en zou meer dan twintig kilometer
uit de Zeeuwse kust komen. Het enorme
windpark zou over vijf tot zes jaar alle
Zeeuwse huishoudens van stroom
moeten voorzien. We zijn volop met de
voorbereidingen bezig en volgend jaar
zal het vergunningentraject worden
opgestart.” Een ander voorbeeld van
de pro-actieve houding van Zeeland
Seaports is de oprichting van een bv die
warmte gaat transporteren vanaf de
Zeeland Refinery naar twee in de
omgeving gelegen bedrijven die de
warmte gaan gebruiken als energiebron.
Bij de voormalige Total raffinaderij is een
restwarmte beschikbaar tot 300 graden.
Volwaardig cluster
Het streven van Zeeland Seaports is om
de internationale offshore tak duurzaam
te kunnen blijven bedienen met een
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De kracht van de havens als Vlissingen en Terneuzen is hun centrale ligging aan open zee, de maximale
diepgang van 16,5 meter en de uitstekende bodemgesteldheid zodat jack-up rigs of zelfheffende installatie
eilanden zorgeloos tijdelijk even kunnen worden geparkeerd.

‘Het streven van Zeeland
Seaports is om de
internationale offshore
tak duurzaam te kunnen
blijven bedienen met
een volwaardig cluster
aan diensten.’
Peter Geertse
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volwaardig cluster aan diensten. Logistiek
gezien hebben de havens met hun
gespecialiseerde terminals het prima voor
elkaar, maar aan de productiekant kan
nog wel een verdere uitbouw worden
gerealiseerd. “Wat wij proberen te
bewerkstelligen is het dichter bij elkaar
brengen van de productie en de
logistiek,” verklaart Peter Geertse.
Het havenbedrijf heeft hiertoe inmiddels
55 hectare grond gereserveerd. “Zowel
op het gebied van productieplatforms als
windmolens is de tendens dat stukken
steeds groter en zwaarder worden. Er
gaan hier nu al stukken weg van15.000
ton. Deze stalen gevaarten kunnen
eigenlijk niet meer in het achterland
worden gebouwd. De nieuwste generatie
monopiles zijn inmiddels al zo’n 1000 tot
1200 ton in gewicht en 100 meter lang.
Die ga je niet meer vanuit Duitsland of
Zuid Limburg via het water of over land
naar een haven brengen. Die moeten
straks allemaal in een haven geproduceerd
worden. Denk eens aan Gravity Based
Foundations. Die moeten wel in een
haven gebouwd worden. Daar mikken
wij op. En praten in dit opzicht reeds met
Aziatische specialisten die zich hier
mogelijk willen gaan vestigen. Als ze nu
toch naar Europa willen komen, dan is
ons er heel veel aan gelegen ze naar
Zeeland te halen. Een lage grondprijs is

daarbij geenszins doorslaggevend. In
tegendeel zelfs. Zo wordt er ook gekeken
naar de beschikbaarheid van goed
gekwalificeerd personeel. Werknemers
zijn hier van oudsher enorm loyaal.
Zij zijn trots op hun baan en trots op
het bedrijf waarvoor ze werken.”
Loyaliteit
Ook aan de logistieke kant is dat een
doorslaggevende reden waarom partijen
voor Zeeland kiezen. In Vlissingen en
Terneuzen kent men bijvoorbeeld geen
ploegwisselingen tijdens een laad- of
losklus. Een snelle service aan de klant
staat altijd voorop. Geertse tot slot: “Als
een contractor die snelle service eenmaal
heeft ervaren en ziet dat zijn schip hier
zonder problemen eerder gereed is voor
vertrek dan elders in Nederland, dan
merk je vervolgens wel degelijk ook
een stuk loyaliteit bij die partij. Met name
bij de bouwers van offshore windparken.
Voor hen is installatie een groot risicofactor. Mede door de hoge daghuur van
de huidige installatieschepen. Dan kun je
in een andere haven wel goedkoper uit
zijn vanwege lagere havengelden, maar
als je daar een dag langer ligt omdat er
een cruiseschip moet afmeren, dan praat
je zo weer over tonnen euros aan extra
kosten. En daar zit nu net niemand op
te wachten.”

o n s t r e am

Bram Roelse CEO IHC Merwede

Service agreement
IHC Merwede heeft Bram
Roelse met ingang van 1 april
benoemd als CEO. Hij volgt
daarmee Dirk Philips op, die in
november 2013 terug trad.
Bram Roelse (56) is reeds 13 jaar
werkzaam bij IHC Merwede.
Hij is gestart als directeur van
IHC Systems en maakte eind
2004 de overstap naar de
scheepswerf in Kinderdijk, waar
hij doorgroeide tot directeur
van de Bagger divisie. Hij was
sinds 2002 lid van de
directieraad van IHC Merwede
en trad in september 2013 in
de functie van COO toe tot de
Raad van Bestuur. Voor zijn tijd
bij IHC Merwede heeft hij ruime
ervaring opgedaan in de marine
scheepsbouw en de olie & gas
industrie.

				

Bram Roelse.

Introductie winch spooler
Hydrauvision Rental introduceert een geavanceerde, elektronisch geregelde winch
spooler, de HydrauTool Spooler 25/50. Hiermee kan lierkabel gelijkmatig over de volle
breedte van een drum opgewonden worden. Roland Picavet, commercieel manager,
legt uit: “Aangezien onze verhuurlieren telkens in trekkracht en kabeldiameter
verschillend zijn, is de mechanische opspoelmanier - door middel van een gegroefde
spindelconstructie waarbij de kabel door middel van een parallelle spoedbeweging
van links naar rechts en vice versa - de zogenaamde lebus - wordt opgewonden,
niet geschikt. Daarom hebben wij deze nieuwe winch spooler ontwikkeld.”
En niet alleen de kabeldiameters variëren, ook de trekkracht kan enorm verschillen:
Hydrauvision Rental beschikt over een serie lieren beginnend met enkele tonnen
trekkracht en eindigend met 80-tonners. Een geavanceerder opwindsysteem was
dus noodzakelijk. Uitgangspunten waren een vlakke drum, variabele kabeldiktes en
variabele trekkrachten, in combinatie met de vraag naar liergebruik met grote
verseizingshoeken, ook wel fleet angle genoemd. Dit laatste vanwege vaak
voorkomend ruimtegebrek, bijvoorbeeld aan dek.

DOF Subsea Survey and Positioning
has been awarded a Master Service
Agreement extension of 2 years with
Seaway Heavy Lifting for the provision
of positioning services onboard its
Stanislav Yudin and Oleg Strashnov
crane vessels.

Octopus on board
Stanislav Yudin
Seaway Heavy Lifting has ordered
Amarcon’s Octopus-Onboard decision
support technology for her monohull
crane vessel Stanislav Yudin.
This order is the second OctopusOnboard installation for Seaway
Heavy Lifting. In 2011 the Oleg
Strashnov was equipped with
Amarcon’s motion monitoring &
forecasting solution. Both vessels
from SHL offer, amongst others,
significant lifting capabilities and are
able to provide a broad range of
offshore heavy installations tasks.
For the Stanislav Yudin, Amarcon
will deliver an Octopus-Onboard
installation including motion
monitoring & forecasting in order
to increase workability and safety
during offshore installation
operations. The motion forecast
allows the master to select the most
favorable heading during offshore
installation projects, with the least
forecasted roll and pitch motions,
so operations can be executed in a
safe and efficient way. Part of the
system shall be an interface with the
2,500 tonnes revolving crane. This
enables the master to monitor, view
and store the motions of the crane tip
within the Octopus-Onboard system.
In addition to the onboard decision
support that Octopus offers, SHL
will have access to Octopus-Online.
This way the onshore operations
department is constantly informed
about location and status of the
vessel, and has an insight in
forecasted and measured motions
and accelerations of the vessel
during offshore installation tasks.

WWW.OFFSHOREVISIE.NL
De HydrauTool Spooler 25/50.
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ZEELAND
Unieke ligging doorslaggevend voor BOW Terminal Vlissingen

Voorraadhoudende terminal
tot 2025 volop in het werk
De offshore windenergiemarkt groeit en verschillende Nederlandse havens bieden logistieke diensten, opslag en allerlei
andere activiteiten aan om deze aantrekkelijke markt te kunnen faciliteren met betrekking tot de installatie en
onderhoud van de monopiles en windturbines. Het is een trend dat windparken steeds groter worden en steeds verder
uit de kust geïnstalleerd moeten worden. Dit resulteert op zijn beurt weer in steeds grotere en zwaardere onderdelen
die nodig zijn om deze windparken te bouwen, maar ook in het gegeven dat installatieschepen steeds groter en breder
worden. Niet elke haven kan deze moderne zelfheffende eenheden accommoderen en niet elke terminal in Nederland
is in staat om de steeds kolossaler wordende lasten op hun kades te plaatsen. BOW Terminal uit Vlissingen beschikt wel
degelijk over al deze ingrediënten, inclusief een eigen kraan die 1200 ton kan tillen.

Luchtopname BOW Terminal te Vlissingen.

Alles wat een bouwer van een
windmolenpark zoekt, is bij en op de
BOW Terminal, die ISO 9001 en OHSAS
18001 gecertificeerd is, aanwezig.
Gelegen aan de monding van de
Westerschelde, de meest zuidelijke rivier
in Nederland, biedt BOW Terminal een
totale kadelengte van 1740 meter,
daarvan is 350 meter kade verzwaard en
kan 15 ton per m2 dragen, de haven is
24
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ter plekke 10,5 meter diep en 250 meter
breed en de bodem van de
Westerschelde bestaat uit hard zand
zodat jack-up rigs of zelfheffende
installatie eilanden zorgeloos tijdelijk
even kunnen worden geparkeerd. Er is
25 hectare oppervlakte beschikbaar voor
de opslag tijdens de mobilisatie en
demobilisatie fasen van een project, en
het scheepvaartverkeer ondervindt geen

hinder van obstakels zoals sluizen.
Van open water naar de terminal is het
slechts een uurtje varen. Daarbij komt
dat één van de grootste vervaardigers
van fundatiepalen en overgangsstukken
in ons land, een deel van het terrein van
BOW Terminal gebruikt als basisopslag.
Recent bezocht Offshore Visie de
Breakbulk & Offshore Wind Terminal
(BOW Terminal) waar we werden

ZEELAND

De Gottwald MK 1500 is één van de grootste vaste
heavy lift kranen in Europa. Met deze kraan kunnen
zware lasten tot 1200 ton worden getild.

verwelkomd door Project Manager Jean
Pierre van Lieshout en Anja Gabriëlse,
Management Assistent.
Uitdagend
BOW Terminal is onderdeel van de
Kloosterboer Groep, een grote logistieke
dienstverlener met diverse terminals in
Nederland, Frankrijk, de Verenigde Staten
en Canada. Jean Pierre van Lieshout zelf
heeft vele jaren gewerkt bij Kloosterboer
voordat hij de overstap naar BOW
Terminal maakte. Spijt heeft hij daar
absoluut niet van. “Werken in deze
sector is in logistiek opzicht enorm
uitdagend. Geen dag is hetzelfde en juist
dat maakt het zo aantrekkelijk. Er liggen
momenteel 129 monopiles opgeslagen
op de terminal. Sommigen met een
lengte van 110 meter. Deze rechtstreeks
van de fabriek afkomstige voorraad is
bestemd voor minimaal zeven projecten.
Ook de vooruitzichten voor de verdere
toekomst zijn rooskleurig. Voor de
komende vijftien jaar moet er alleen
al in Nederland 18 miljard Euro worden
geïnvesteerd in windenergie. Van al die
miljarden zullen er hopelijk ook wel een
paar deze kant opkomen. Het grote
voordeel van onze terminal is dat wij
een groot aantal projecten tegelijk
aankunnen. Daarbij komt dat er
momenteel naarstig wordt gewerkt
aan de realisatie van 175 meter nieuwe
kade. Ook deze aanvullende kade, die
eigendom is van Zeeland Seaports, wordt
verzwaard en kan straks 20 ton per m2
dragen. De kade moet volgend jaar
worden opgeleverd. Wij doen er alles
aan om met het oog op de wat langere
termijn een intensieve samenwerking
met operators en contractors te
stimuleren. En dan hebben wij het niet
alleen over partijen die betrokken zijn
bij de bouw van Nederlandse offshore
windparken, maar kijken wij als BOW
Terminal tevens naar Engeland.
Wij hebben inmiddels goede
contacten opgebouwd met een aantal

Een deel van het terrein van BOW Terminal wordt door één van de grootste vervaardigers van
fundatiepalen en overgangsstukken in ons land, gebruikt als basisopslag.

parkeigenaren en installatiebedrijven
aldaar. Ook voor hen is de ligging van
Vlissingen super gunstig en als de
voortekenen ons niet bedriegen,
verwachten we daarom dat het hier
vanaf 2015/2016 verschrikkelijk druk
gaat worden. Tot 2025 hopen wij
volop in het werk te zitten.”
Kostenbesparend
BOW Terminal werd opgericht in 2010
met als belangrijkste focus het zo creatief
en doelmatig mogelijk bedienen van de
offshore industrie, opgesplitst in olie en
gas en windenergie. Op de unieke locatie
in Vlissingen zijn alle faciliteiten aanwezig
om voorbereidende werkzaamheden
voor de bouw en onderhoud van
offshore windmolenparken alsmede
productieplatforms te realiseren.
Inclusief kantoorunits voor de
projectleiders van klanten. En dankzij de
aanwezigheid van een eigen kraan is de
terminal ook een perfecte locatie voor
heavy lift ladingen. Anja Gabriëlse vult
aan: “Als terminal beschikken wij over
verschillende mobiele havenkranen en in
2012 is geïnvesteerd in een Gottwald
MK 1500, één van de grootste vaste
heavy lift kranen in Europa. Met deze
kraan kunnen zware lasten tot 1200
ton worden getild. De aanwezigheid
van deze vaste kraan heeft als
kostenbesparend voordeel dat we
geen kranen hoeven te mobiliseren
en demobiliseren.”
Een ander voordeel is dat de BOW
Terminal over een eigen stevedoring
afdeling beschikt en alle douanefaciliteiten worden in huis afgehandeld.
De terminal is 7 dagen in de week,
24 uur per dag operationeel en er
wordt gewerkt in ploegendienst.
Gabriëlse: “Doorlopend hebben wij
de beschikking over een ploeg van
tien medewerkers. En mochten we
onverhoopt meer mensen nodig hebben,
dan huren wij die in bij Kloosterboer.

Zo simpel en snel gaat dat. Korte lijntjes.
Daarnaast hebben wij heel nauwe
contacten met het regionale
bedrijfsleven. Wat een gebruiker van
onze terminal ook maar nodig heeft,
wij leveren een professioneel en
kwalitatief op en top totaalpakket.
En wij zien er heel scherp op toe dat
ook de service van door ons ingehuurde
servicebedrijven optimaal is.”
Referentielijst
Door zijn uitstekende ligging aan de
Noordzeekust kan BOW Terminal niet
alleen rechtstreeks de Nederlandse
windparken bedienen, maar ook die voor
de kust van Engeland, België, Duitsland
en Denemarken. Hoewel BOW Terminal
pas vier jaar operationeel is, kan reeds
een imposante referentielijst worden
voorgelegd van bekende offshore olie-,
gas- en windprojecten. In totaal zijn het
er maar liefst twintig. Het betreft de
projecten: London Array, Gunfleet Sands,
Humber Gateway, Sheringham Shoal,
Lincs, Humber Gateway, Teesside, Moray
en het Forties Alpha Satellite platform
offshore Engeland, het Northwind project
in de Belgische sector van de Noordzee,
Anholt en DanTysk in Denemarken,
alsmede de Duitse windparken Meerwind
en Amrumbank. Ook de nog noordelijker
gelegen olie- en gasvelden Solan, Clair
Ridge DP, Edvard Grieg, Ekofisk, Eldfisk
en South Arne zijn gedurende de
afgelopen jaren vanaf de BOW Terminal
bediend. Menig terminal aan de
Noordzee zou zo’n hoge score uitgebreid
in de media ventileren, maar bij BOW
Terminal denken zij daar duidelijk anders
over. Van Lieshout: “Het zal wel met de
Zeeuwse nuchterheid te maken hebben.
Twintig projecten is leuk, maar daar
hoeven we geen circus van te maken.
Wij blijven niet stilstaan bij een succesje,
maar gaan snel weer over naar de orde
van de dag. Want er wacht weer een
volgende klant, die snel, efficiënt en
veilig moet worden geholpen.”
2 / 2014
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VEILIGHEID
Hydrauvision uit Schoondijke

Tien mensen werken
veilig op Spool Base
Work Platform

De Spool Base Work Platform van Hydrauvision.

Hydrauvision uit Schoondijke heeft een gigantisch veiligheidssysteem gebouwd voor de Carlyss Spool Base in U.S.A. Op deze
door Heerema Marine Contractors ontwikkelde Spool Base worden lange geprefabriceerde pijpsegmenten aan elkaar gelast
die vervolgens op verticaal staande haspels met een doorsnede van 24 meter worden gewikkeld. De buizen kunnen tot 1 km
lang zijn met een diameter variërend van 6 tot 16 inch. De haspels staan op een drijvende bak die aan de kade ligt.
Directeur J. Picavet van Hydrauvision:
“Waar tien mensen werken onder
zulke precaire omstandigheden, heeft
veiligheid onze hoogste prioriteit.
Het platform kan daarom zeer snel
naar beneden worden bewogen wanneer
de belasting wordt overschreden.”

werkplatform recht onder de haspel
bewogen en gezeevast. Daarna wordt
het werkplatform aangesloten op de
boordgenerator. Wanneer de haspel
opgespoeld is, wordt het werkplatform
van de bak gehaald en op de volgende
bak geplaatst.

Bij het wikkelen van elke nieuwe laag
buizen moeten handmatig
werkzaamheden verricht worden.
Hierbij wordt er recht onder de haspels
gewerkt tot een maximale hoogte van 7
meter. Dit is mogelijk dankzij het door
Hydrauvision ontwikkelde en gebouwde
Spool Base Work Platform oftewel SBWP,
vergelijkbaar met een schaarlift. Het 58
mT zware werkplatform wordt met
behulp van een kraan vanaf de kade, via
rails aan boord gebracht van de drijvende
bak. Via een transfersysteem met
hydraulische lieren wordt het

“Omdat de geometrie van de schaar in
het onderste traject van de verticale
beweging erg ongunstig is, wordt het
werkplatform de eerste meter door
telescopische support legs omhoog
gedrukt, waarna vervolgens de twee
hoofdcilinders van de schaar de verticale
beweging overnemen,” licht Picavet toe.

26

OFFSHORE VISIE

2 / 2014

Op het werkplatform verrichten zo’n tien
mensen hun werkzaamheden. De meest
kritische locatie bevindt zich aan de
onderzijde van de haspel. Hier begint
het opspoelen van de pijpsegmenten.

En wordt de buis feitelijk voor het eerst
vervormd. Breekt het pijpsegment dan
kan er een gevaarlijke situatie ontstaan.
Om de veiligheid van de mensen die
onder de haspel op het werkplatform
staan, te garanderen, is er een
veiligheidsfunctie in het werkplatform
gebouwd waardoor deze zeer snel
kan zakken bij overbelasting van het
werkplatform. Hydraulische
druksensoren in combinatie met een
positiemelder van de schaar bewaken
de last op het werkplatform. Bij het
overschrijden van deze belasting zal het
werkplatform in enkele seconden naar
beneden zakken. Als het bovenste
gedeelte van het werkplatform bijna
beneden is, wordt dit door de support
legs trapsgewijs verder afgeremd.
Bij stilstand kunnen de aanwezige
mensen vervolgens snel en veilig
het werkplatform verlaten.

Adri Overbeeke, Manager Engineering, heeft een
schat aan kennis en ervaring. Hij werkt sinds 1987
bij Hydrauvision. Adri is elke dag bezig met innovatie en het ontwikkelen van nieuwe hydraulische
systemen: "Hydrauvision is een pionier. We ontwikkelen vaak systemen die nog niet bestaan. Een
voorbeeld hiervan zijn de Constant Tension-lieren
die we jaren geleden hebben ontworpen. De lieren
zijn inmiddels een begrip in de offshore sector."
Hydraulic solutions
Hydrauvision stelt hoge eisen aan vakbekwaamheid. Aangezien reguliere opleidingen op het
gewenste niveau niet te vinden zijn, heeft Adri
het Hydrauvision trainingscentrum opgezet.
Adri: "Kennis doorgeven is van essentiëel belang.
Dit zorgt namelijk voor continuïteit voor ons bedrijf
èn de klant."

Eén naam zegt voldoende:

Hydrauvision.com

CONSTRUCTIE
Korte doorlooptijd was grote uitdaging voor Hillebrand

‘Het licht is hier niet
uit geweest
tijdens
fabricage’
Martijn Kuzee,
Hoofd Productie
bij Constructiebedijf
Hillebrand B.V. uit
Middelburg.

Als er één bedrijf niet mag ontbreken in een special over Zeeland, dan is het wel het Constructiebedijf Hillebrand B.V.
uit Middelburg. Het bedrijf biedt totaaloplossingen in complexe staalbouw en geniet vooral bekendheid om
spraakmakende infra projecten. Maar daarnaast is er in de laatste jaren ook een aantal opvallende offshore-projecten
met succes geklaard (zie Offshore Visie 1, 2013). Ook de windenergie sector weet met regelmaat de weg naar het
Zeeuwse bedrijf te vinden. Niet vreemd als je bedenkt dat de nabijgelegen haven van Vlissingen Europese bouwers
van offshore windmolenparken ruimschoots de gelegenheid biedt om vanuit Zeeland de respectievelijke windparken
te bedienen. Offshore Visie sprak met Martijn Kuzee, Hoofd Productie bij Hillebrand, over het eind 2013 uitgevoerde
Borkum Riffgrund 1 project.

“Het was het Belgische GeoSea
Geotechnical & Offshore Solutions dat
ons wederom een windenergie opdracht
gunde,” start de 40-jarige Kuzee zijn
relaas. “Eerder hadden wij voor hen al
eens opdrachten uitgevoerd voor het
Northern Offshore Wind Park project.
Ditmaal ging het om het leveren,
fabriceren, conserveren en installeren
van zeevasten aan boord van het
installatieschip Pacific Orca van Swire
Blue Ocean. We moesten in totaal vier
verschillende types transportframes
produceren en installeren. Bijzonder aan
deze opdracht van GeoSea was vooral
de korte doorlooptijd.”
Ontzorgen
De vestiging van Hillebrand in
Middelburg is direct gelegen aan open
vaarwater. Met een eigen kade van
120 meter, voorzien van roll-on roll-off
28
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faciliteiten voor zware constructies.
Elke staalconstructie met een afmeting
van maximaal 20 meter breed en 100
meter lang kan van hieruit per schip of
ponton worden getransporteerd naar
vrijwel iedere locatie binnen en buiten
Nederland. Het geheel omvat een totaal
verhard oppervlak van 30.000 m2.
De productiehallen, waarvan de grootste
80 meter lang is en 20 meter breed,
bieden een vloeroppervlak van 8.000 m2
en de conserveringshallen van 2700 m22.
Het buitenterrein meet inclusief kade
19.000 m2. Hillebrand heeft in 2012 als
eerste bedrijf in Nederland het certificaat
NEN-EN 1090-1:2009 behaald.
Kuzee: “Van oudsher is Hillebrand
gespecialiseerd in de fabricage en
montage van dynamisch belaste
staalconstructies zoals bruggen,
sluisdeuren, kranen en damwanden.
Later zijn de olie- en gasindustrie

alsmede windenergie als nieuwe
speerpunten aan ons klantenpakket
toegevoegd. Op zich een logische
stap want offshore-constructies en
windturbines zijn veelal ook dynamisch
belast. Onze vuurdoop binnen de
windenergie sector kwam van Fluor in
2007. Voor het Greater Gabbard project
voor de Engelse zuidoost kust moesten
wij 140 nieuw in China geproduceerde
offshore windfundaties modificeren.”
Het Fluor project had een positieve
impact op de orderportefeuille van
Hillebrand en al snel konden ook
een aantal projecten van GeoSea uit
België op de referentielijst worden
bijgeschreven. “Wat wij proberen is
onze opdrachtgevers uit, in dit geval
de windenergiemarkt zoveel mogelijk
te ontzorgen. Wat zij bij ons bestellen,
leveren we kant en klaar. Inclusief het
conserveren. Daarbij speelt ook de

CONSTRUCTIE

Offshore services

mentaliteit en de loyaliteit van onze
mensen een rol,” stelt Kuzee.
“Wij zijn nuchtere Zeeuwen met passie
voor ons werk. Ons eindproduct is altijd
een vakwerkconstructie. Ik kan in dit
opzicht gerust stellen dat wij tamelijk
goed thuis zijn op het lasgebied.
Wij voeren lasprojecten uit die door
vrijwel niemand anders in Nederland
kunnen worden uitgevoerd. Een heel
belangrijk onderdeel van de NEN-EN
1090 norm is de lasnorm 3834. Wij
beschikten al over deze norm in 2011.”
Zeevasting
GeoSea is onderdeel van de Belgische
Deme Groep, waartoe ook het in Breda
gevestigde Tideway Offshore Solutions
toebehoort. Het bedrijf is gespecialiseerd
in funderingswerkzaamheden en de
installatie van windturbines. In 2013
haalde GeoSea twee belangrijke, nieuwe
opdrachten binnen voor de offshore
windparken Westermost Rough in de
U.K. en Borkum Riffgrund 1 in Duitsland.
Beide opdrachten zijn afkomstig van het
Deense DONG Energy. Voor het Riffgrund
1 project kreeg GeoSea de opdracht om
77 erosiebeschermingen (transition
pieces) te installeren en om 40
funderingen voor drievoet jackets te
heien. De in totaal 120 funderingspalen

hebben een diameter van 2,5 meter.
GeoSea is één van de absolute
specialisten die op deze grote schaal en
met in huis ontwikkelde technieken met
grote precisie funderingspalen met een
grote diameter plaatsen voor offshore
windmolenparken. Kuzee: “In oktober
vorig jaar kwam GeoSea bij ons met het
verzoek om 450 ton aan zeevasten te
fabriceren en te conserveren in de
bekende groene kleur van het bedrijf.
Daarnaast werd ons ook gevraagd om
alle zeevasten op het dek van de Pacific
Orca, gelegen aan een kade te Vlissingen,
te monteren. De 450 ton bestaat uit buisen plaatmateriaal van het staaltype S355.
De zeevasten zijn noodzakelijk om de
monopiles en de transition pieces veilig
en efficiënt naar de installatiepositie in
de Duitse sector van de Noordzee te
vervoeren. Het gaat hier om een
dubbellaags systeem waarmee per trip
zes monopiles tegelijk kunnen worden
vervoerd. De bekleding van de
zogenoemde zadels bestaat uit rubber en
de zoekers om de monopiles van 600 ton
netjes in de zadels te laten vallen, zijn
gemaakt van hardhout. In een latere
fase zal het systeem enigszins worden
aangepast met als doel er meer transition
pieces mee te kunnen vervoeren.”
GeoSea leverde de officiële
engineeringtekeningen aan, waarna
Hillebrand de productietekeningen heeft
gemaakt. Voorgeschreven lasnaden
werden overgenomen of daar waar
nodig verbeterd en voorzien van de juiste
lasprocedure. Martijn Kuzee: “Bij het
afleveren van de zeevasten is door ons
ook een compleet opleverdossier aan
GeoSea overhandigd, waarin alle
lassen staan geregistreerd, die zijn
gecontroleerd en goedgekeurd.”
Doorlooptijd
De grote uitdaging van het GeoSea
project was vooral om in een bijzonder
korte periode onder toch hoge
kwaliteitseisen een topproduct te
bouwen. In de eerste week van
november vorig jaar werd in Middelburg
met het project gestart in de wetenschap
dat op 17 december alle zeevasten in

Constructiebedrijf Hillebrand beschikt
sinds kort ook over een ‘vliegende
brigade’, die bestaat uit vakmensen, die
offshore onderhoud kunnen plegen aan
windmolens of kunnen assisteren bij
montage en demontagewerkzaamheden.
Alle teamleden beschikken over de
benodigde papieren en kunnen à la minute
offshore worden uitgevlogen. Ook kan het
team worden ingehuurd om specialistische
laswerkzaamheden te verrichten aan
boord van installatieschepen afgemeerd
in havens elders in Nederland.
In maart van dit jaar was het team
werkzaam op twee projecten: eerst was er
een opdracht van GeoSea in de Eemshaven
te Groningen en de ander opdracht betrof
werkzaamheden aan boord van de jack-up
barge Vagant in de haven van Antwerpen.

Vlissingen moesten worden afgeleverd
om vervolgens met de installatie aan
boord voor het installatieschip te kunnen
starten. “In al die tijd is het licht hier in
onze productiehallen niet uit geweest,”
vertelt Kuzee, die voor dit project ook
als projectleider fungeerde. Zijn tijdelijke
dubbelfunctie moest ertoe bijdragen dat
de korte doorlooptijd van het project zou
worden gehaald. “We hebben met man
en macht continu gewerkt om alle zware
zeevasten op tijd te kunnen leveren.
Onze vaste medewerkers aangevuld met
uitzendkrachten moesten onder een
behoorlijke tijdsdruk presteren, waarbij
zij ook nog eens moesten voldoen aan
behoorlijke strenge kwaliteitseisen.
Regelmatig hadden we inspecteurs van
Lloyd’s Register over de vloer, die hoge
kwalitatieve eisen stellen. Uiteindelijk is
alles op tijd en naar volle tevredenheid
afgeleverd en verliep ook het laswerk op
het dek van de Pacific Orca voorspoedig.”
Martijn Kuzee kijkt met voldoening terug
op het Borkum Riffgrund 1 project. Hij is
trots op het team dat dit kunstje toch
maar even heeft geflikt. “Dit was de
allereerste opdracht in het kader van
het fabriceren van zware zeevasten
voor een offshore windproject. En we
hebben wederom bewezen dat we het
aankunnen. Dat bij ons afspraak ook
daadwerkelijk afspraak is.” Gaat
Hillebrand nu ook de zeevasten weer van
dek halen na de zomer van 2014? Kuzee
weet het nog niet helemaal zeker, maar
diep in zijn hart rekent hij wel op die
vervolgopdracht. De Pacific Orca zal
toch weer in haar oorspronkelijk staat
teruggebracht moeten worden en wie
kan dat nu beter doen dan Hillebrand.
Op zich een logische gedachtengang.
2 / 2014
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Steeds meer concurrentie in sector

Veel opdrachten voor
zwareladingrederijen
Ondanks de steeds groter wordende concurrentie was het werkaanbod in het topsegment van de zwaartransportsector
in 2013 ruim voldoende om iedereen goed bezig te houden. De meeste aandacht trok de inzet van de Dockwise
Vanguard. Het gehele jaar door werden met name in het Verre Oosten veel nieuwe booreilanden opgehaald en
naar diverse locaties in de wereld getransporteerd en werden talloze modules voor LNG-projecten naar Australië
overgebracht. Uiteraard stonden er ook weer diverse grensverleggende projecten op het programma.

In februari vorig jaar begon de Dockwise
Vanguard aan haar eerste grote
opdracht. In iets minder dan twee
maanden werd het 53.000 ton wegende
Jack & St. Malo platform van de Samsung
werf in Zuid-Korea naar Ingleside in de
Amerikaanse staat Texas overgebracht
om vervolgens te worden afgebouwd
voor inzet in de Golf van Mexico.
Hierna fungeerde het grootste
zwareladingvaartuig ter wereld bij Malta
als drijvend dok voor het uitvoeren van
onderhouds- en reparatiewerk aan het
halfafzinkbare booreiland Noble Paul
Romano van Noble Drilling.

En nadat in oktober een ander
halfafzinkbaar booreiland in Rio de
Janeiro was afgeleverd, werd vlak voor
de jaarwisseling in Singapore een 11.000
ton wegende romp geladen. Deze moest
naar Angra dos Reis in Brazilië worden
vervoerd. Voor het vlaggenschip van
Dockwise staan verder nog een enkele
opmerkelijke projecten op stapel,
waaronder het transport van de Goliat
FPSO en de Aasta Hansteen Spar, beide
de grootste in hun soort ter wereld.
Beide units zijn nu nog in aanbouw bij
Hyundai Heavy Industries in Zuid-Korea,
maar moeten in 2015 naar Noorwegen

worden overgebracht. Dit jaar staan
nog de transporten van het wrak van
het cruiseschip Costa Concordia naar
een sloopwerf en van een FPSO van
het Verre Oosten naar West-Afrika
op het programma.
Andere transporten
Van de 23 eenheden tellende vloot van
zwareladingvaartuigen van Dockwise
schreef het afgelopen jaar met name
de Blue Marlin een aantal opmerkelijke
transporten op haar naam. Allereerst
werd begin vorig jaar de romp van het
Mars-B TLP platform van Shell van het

Met de gloednieuwe Dockwise Vanguard is het Jack & St. Malo platform van Zuid-Korea naar de Golf van Mexico overgebracht (foto: Dockwise).
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Verre Oosten naar de werf van Kiewit
Offshore Services in Ingleside, Texas,
vervoerd. En in mei werd bij de Pasir
Gudang werf in Maleisië het 19.000
ton wegende olieproductieplatform FGS
Gumusut Kakap aan boord gesleed en na
een korte reis in Maleisische wateren via
de float-off methode te water gelaten.
Aansluitend bracht de Blue Marlin het
halfafzinkbare booreiland Kantan IV naar
Nieuw-Zeeland. In november kreeg het
vaartuig in Singapore de boegsectie van
een grote tanker aan boord en bracht
deze naar Recife in Brazilië. In dezelfde
maand werd in Vigo in Spanje de romp
geladen van het tweede voor de
Australische marine in aanbouw zijnde
helikoptervliegdekschip. Deze 230 meter
lange romp kwam in februari van dit jaar
voor verdere afbouw in de Australische
haven Williamstown aan.
In oktober 2012 had de Blue Marlin ook
de romp voor het eerste helikoptervliegdekschip van Spanje naar Australië
overgebracht.
Met de Mighty Servant 1 werd in de
tweede week van juni het 23.000 ton
wegende Lucius Spar in Ingleside
afgeleverd. De 184 meter lange romp,
met een diameter van 34 meter, was in
Pori in Finland geladen en stak 40 meter
uit over de achtersteven van de Mighty
Servant 1. Binnenkort wordt dit vaartuig
in West-Europese wateren verwacht met
aan boord het gloednieuwe booreiland
West Linus van het type GustoMSC CJ70
dat op de Jurong werf in Singapore voor
Seadrill is gebouwd.
Floatovers
De Dockwise-vloot verscheepte verder
een hele reeks aan booreilanden,
containerkranen, drijvende objecten,
en met name naar West-Australië een
hele reeks modules. Zelfs de Yacht
Express van Dockwise Yacht Transport
werd ingezet om modules van Sardinië
naar Paramaribo over te brengen om
daar een olieraffinaderij verder te kunnen
uitbreiden. De Transshelf transporteerde
in veertig dagen tijd een 16.000 ton
wegende dekmodule naar Nigeria,
bestemd voor het Ofon 2 project van
Total. Deze module was op de Hyundai
werf in Zuid-Korea gebouwd. Verder
werd bij een werf in het Indonesische
Karimun door de Finesse een 7.700 ton
wegend Central Metering and Manifold
platformdek opgehaald. Dit dek was in
opdracht van de Iraakse South Oil
Company gebouwd. De Finesse bracht
de dekmodule hierna naar Irak en
installeerde hem bij Basra op een al
eerder in zee geplaatste jacket. En in
januari van dit jaar sloot Dockwise een
contract met Statoil Petroleum voor het

Float-off van de Lucius Spar in Ingleside van
de Mighty Servant 1 (foto: Dockwise).

transport van twee grote zelfheffende
(Cat-J) platformen die in Zuid-Korea in
aanbouw zijn. De booreilanden zullen in
de eerste helft van 2016 en in 2017
worden opgeleverd en respectievelijk
door de Blue Marlin en de White Marlin,
die nog dit jaar in de vaart komt, naar
West-Europa worden overgebracht.
Het grootste transportcontract dat ooit
door Dockwise is gesloten, betreft het
vervoer van ruim 100 modules van
werven in China en Maleisië naar WestAustralië. Deze zijn bestemd voor het
Wheatstone LNG project van Chevron.
Het hiervoor met Bechtel gesloten
contract vertegenwoordigt een waarde
van 275 miljoen dollar. Dockwise gaat
hiervoor zes heavylifters, twee nieuwe
Giant zwareladingpontons, diverse
andere pontons en een aantal
zeeslepers inzetten.
Chinese poolvloot
De begin 2012 door COSCO Shipping
opgezette pool van halfafzinkbare
zwareladingvaartuigen heeft ondertussen
een flink stuk van de markt weten te
veroveren. De poolvloot bestaat op dit
moment uit zes heavylifters die
wereldwijd worden ingezet. De in
Guangzhou gevestigde Chinese rederij
werkt hierbij nog altijd nauw samen met
NMA Marine & Offshore Contractors uit
Rotterdam. In deze havenstad heeft op
14 mei 2013 ook de officiële opening
plaatsgevonden van het kantoor van
COSCO Shipping Europe BV, een
samenwerkingsverband tussen beide
partijen. En inmiddels is in de Verenigde
Staten onder de vlag van COSCO
Shipping Americas een soortgelijke
joint venture opgericht.

Door de Chinese heavylifters werden al
enkele opmerkelijke transportopdrachten
uitgevoerd. Ten eerste in maart 2013
vanuit Alaska het transport van het
bekende booreiland Kulluk van Shell en
het boorschip Noble Discoverer door
respectievelijk de Xiang Rui Kou en Xiang
Yun Kou. Verder was de Kang Sheng Kou
medio april vorig jaar even in Vlissingen
te zien, waar de heavylifter het
booreiland GSP Britannia kwam ophalen
om het vervolgens naar de Middellands
Zee te brengen. De Xia Zhi Yuan 6 laadde
in de maand mei op de rede van
Singapore een hele vloot werkschepen
van de Seatrucks Group en bracht deze
naar West-Afrika. Het ging hier om het
multipurpose offshore supportvaartuig
Jascon 55, de zeesleper Jascon 57 en de
met containers beladen pontons Jascon
60 en 61. De Hua Hai Long bracht op 16
maart van dit jaar ook een kort bezoek
aan ons land, toen het vanuit Singapore,
na een reis van 51 dagen, in het
Calandkanaal de Europoort het
gloednieuwe booreiland ENSCO 121
kwam afleveren. De Tai An Kou
transporteerde tot slot het grote
halfafzinkbare booreiland Beta van
Atlantica Tender Drilling van Dalian in
China naar Rio de Janeiro in Brazilië.
Daarnaast verscheepten de Chinese
poolschepen nog een hele reeks aan
booreilanden, drijvende objecten en
projectladingen.
Andere spelers
ZPMC Shipping uit Sjanghai is een speler
die ook steeds meer armslag krijgt. Deze
Chinese zwareladingrederij is al jaren
bekend door het over de gehele wereld
transporteren van allerlei typen in China
2 / 2014
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De Chinese Hua Hai Long in het Calandkanaal met het gloednieuwe booreiland ENSCO 121 (foto: PAS Publicaties).

gebouwde containerkranen. In deze
configuratie waren de afgelopen tijd
diverse heavylifters in het Rotterdamse
havengebied te zien, waaronder de Zhen
Hua 25, Zhen Hua 26, Zhen Hua 14 en
Zhen Hua 8 die allemaal een lading
nieuwe Chinese containerkranen
kwamen afleveren voor onder andere
de nieuwe Rotterdam World Gateway
(RWG) terminal op de Maasvlakte.
Verder vonden soortgelijke transporten
plaats naar Londen en Bremerhaven.
ZPMC Shipping beschikt ook over een
viertal halfafzinkbare heavylifters. Zo
vervoerde de Zhen Hua 15 begin dit
jaar het grote halfafzinkbare
accommodatieplatform OOS Prometheus
van de Yantai Raffles werf in China naar
Rio de Janeiro. In dezelfde periode
verscheepte de Zhen Hua 29 een aantal
sleepboten en pontons van China, via
Port Gentil waar een deel van de lading
werd gelost, naar Rotterdam. Eerder had
Van Oord de Zhen Hua 15 al ingezet om
de grote cutterzuiger Castor van
Gladstone in Australië naar
Singapore over te brengen.
De vier heavylifters van Offshore Heavy
Transport uit Oslo beleefden ook drukke
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tijden, waarin vooral veel booreilanden
werden vervoerd door de Eagle, Falcon
en Hawk. De Osprey transporteerde het
halfafzinkbare accommodatieplatform
Etesco Millennium van Cadiz in Spanje
naar Tuzla in Turkije. En later ook de
grote accommodatiemodule van het
Noorse Ekofisk 2/4-L platform van
Singapore naar de Noorse sector van
de Noordzee. De Hawk haalde eind
augustus vorig jaar in Singapore het
gloednieuwe booreiland ENSCO 120 op
en bracht dit over naar de Firth of Forth
in Schotland. Eerder was de Hawk ook
al in het Calandkanaal in de Europoort
gespot, waar het vaartuig de drijvende
kraan Titan en de accommodatieponton
Astrachan van Van Oord en het
surveyvaartuig Braveheart aan boord
kreeg voor transport naar de Zwarte Zee.
Tot slot verscheepte de Falcon onlangs
het boorschip Petrosaudi Discoverer van
het Midden-Oosten naar Port of Spain in
Trinidad. De Wish Way van CCCC
International Shipping Corporation uit
Beijing leverde op 30 augustus 2013
in het Calandkanaal het gloednieuwe,
in China voor de Nederlandse
onderneming Jack-Up Barge
gebouwde hefplatform JB-118 af.

Megaprestaties
Niet onvermeld mag blijven dat men in
de zwaartransportsector ook op andere
terreinen grensverleggend bezig is
geweest. Zo vestigde ALE recentelijk een
wereldhefrecord met het in eigen beheer
ontwikkelde, innovatieve Mega Jack
System. Op de Okpo werf van Daewoo in
Zuid-Korea kon hiermee een maar liefst
42.780 ton wegende topsidemodule
voor het Arkutun Dagi platform van
Exxon Neftegaz naar een hoogte van
25 meter worden gebracht. Door hierna
onder de module een skidframe te
plaatsen kon de topside op een frame
worden neergelaten en werd het geheel
met behulp van strandjacks op een
gereedliggend zwaartransportschip
gesleed. Het in Zuid-Korea ingezette
Mega Jack System bestaat uit vier torens
en heeft een hefcapaciteit van 60.000
ton. Verder voerde ALE begin dit jaar bij
Drydocks World in Dubai met een ander
speciaal hefsysteem een andere
bijzondere operatie uit. Dit betrof het
liften van de 10.000 ton wegende
topside van ’s werelds eerste
halfafzinkbare transformatorplatform
(HVDC). Deze DolWin bèta topside werd
uiteindelijk tot een hoogte van bijna 53
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meter opgetakeld. Nadat de romp onder
de topside was geschoven, werd deze
weer neergelaten en aan de romp
vastgelast.
Mammoet was vorig jaar eveneens
betrokken bij hefoperaties van grote
topsides. Zo werd in juli op de
Vietnamese Vung Tau werf een 12.000
ton wegende topside 13 meter gelift,
waarna er sledesystemen onder
konden worden geplaatst voor de
load-out op een zeegaande ponton.
En in augustus werd in Singapore de
15.000 ton wegende topside van een
centraal processingplatform met
woonaccommodatie zo’n 15 meter
gelift, ter voorbereiding op de load-out.
Tot slot voerde Van Heck uit Noordwolde
vorig jaar juli, in opdracht van Saipem,
in de Kaspische Zee een float-over
operatie uit met haar speciaal hiervoor
ontwikkelde, computergestuurde
pompsysteem. Het ging hierbij om
een topsidemodule met een gewicht
van 20.000 ton die van een
zwareladingponton op een jacket
werd geïnstalleerd.

Met de Chinese heavylifter Wish Way is het gloednieuwe hefplatform
JB-118 in Rotterdam afgeleverd (foto: PAS Publicaties/maritimephoto.com).
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PROJECTLADING
Nog meer heavylifters op komst

Installatiewerk
offshore neemt toe
Een nieuwe markt voor in de projectladingsector werkzame reders is het uitvoeren van offshore-installatiewerk.
Vooral Jumbo Shipping uit Rotterdam heeft hiermee ondertussen vaste voet in de olie- en gassector offshore weten
te krijgen. Maar daarnaast komen er steeds meer opdrachten voor offshore-installatiewerk vanuit de windenergiesector.
Ook hier zit een nieuw stukje markt voor heavylifters mits zij zijn uitgerust met een klasse 2 dynamisch
positioneringssysteem. Jumbo Shipping heeft op dit gebied reeds het voortouw genomen.

Naast zwareladingtransporteur mag
Jumbo Shipping zich ondertussen met
een gerust hart ook offshorecontractor
noemen, gelet op de aanhoudende reeks
bijzondere installatieprojecten die al zijn
uitgevoerd of nog op het programma
staan. Deze reeks ging vorig jaar juni
offshore Zuid-Afrika, in het Ikhwezi
veld, van start met de installatie in diep
water van vijf subsea constructies met
gewichten van 35 tot 185 ton. Voor dit in
opdracht van oliemaatschappij Petro SA
uit te voeren project werd de met een
klasse 2 dp systeem uitgeruste heavylifter
Fairplayer ingezet. Nadat het werk was
afgerond, keerde het schip terug naar

Rotterdam om daar te mobiliseren
voor een volgende installatieopdracht.
Dit betrof het op de zeebodem plaatsen
van een complex afmeersysteem voor
de grote FPSO EnQuest Producer.
Het volgende project voor de Fairplayer is
begin dit jaar van start gegaan. Het
betreft de aanleg van een pijpleiding met
verankeringen in 1.400 meter diep water
tussen Turkije en Cyprus. Verder heeft
Jumbo Shipping in februari met Ithaca
Energy een contract gesloten voor de
aanleg van een afmeersysteem voor de
TPF-1, een drijvende productiefaciliteit
die in het centrale deel van de Britse
Noordzeesector deel gaat uitmaken van

het Greater Stella Area Development
Project. Dit werk moet in de maanden
juni en juli worden uitgevoerd.
Aansluitend zal de Fairplayer een
afmeersysteem gaan aanleggen voor
een FPSO die Dana Petroleum op 90
kilometer ten noordoosten van de
Shetland Eilanden voor het Western
Isles Development Project wil inzetten.
Verder heeft de Rotterdamse
zwareladingtransporteur een opdracht in
de wacht gesleept voor de installatie van
80 transitiestukken, met elk een gewicht
van 330 ton en een hoogte van 31 meter.
Dit gebeurt in opdracht van Ballast
Nedam Offshore dat de aanleg van het

De Fairplayer wordt steeds vaker voor offshore-installatiewerk ingezet (foto: PAS Publicaties).

34

OFFSHORE VISIE

2 / 2014

PROJECTLADING

Het nieuwe
vlaggenschip Happy Sky
van BigLift Shipping
beladen met kraandelen.
(foto: BigLift)

Butendiek Offshore Windpark voor haar
rekening neemt. Voor het transport
vanuit Esbjerg in Denemarken en de
installatie in de Duitse Bocht wordt de
Jumbo Javelin ingezet. De transitiestukken
zullen de komende zomerperiode
offshore worden geïnstalleerd. Maar
ook het reguliere werk ging bij Jumbo
Shipping onverminderd door. Zo werden
de Jumbo Vision en de Daniella ingezet
om bij Huisman in Schiedam gebouwde
pijpenleginstallaties naar respectievelijk
Sovik in Noorwegen en Le Trait in
Frankrijk te vervoeren. Voor de Daniella
was dit haar laatste reis. Na het lossen
van de lading werd gelijk doorgevaren
naar Aliaga in Turkije, waar de bijna
25 jaar oude heavylifter zou worden
gesloopt. De plek van de Daniella wordt
binnenkort ingenomen door de
gloednieuwe Jumbo Kinetic. De eerste
van twee K3000 klasse heavylifters die in
Split, Kroatië, worden gebouwd. Na de
tewaterlating op 17 september 2013 is
de Jumbo Kinetic bij de Huisman werf in
China voorzien van twee kranen met elk
een hefcapaciteit van 1.500 ton, die in
tandem lasten van 3.000 ton kunnen
tillen. Het nieuwe vlaggenschip van
Jumbo Shipping wordt hiermee gelijk
de sterkste in haar soort ter wereld.
Haar laadvermogen bedraagt 14.000 ton.
Nieuw vlaggenschip
BigLift Shipping uit Amsterdam heeft bij
de Indiase werf Larsen & Toubro een
nieuwbouwprogramma lopen voor
twee heavylifters van de Happy S klasse.
De eerste werd vorig jaar al opgeleverd.
De doop van dit vaartuig, dat de naam
Happy Sky kreeg, vond plaats in het
Chinese Zhangzhou. Hier zijn vervolgens
nog twee 900-tons zware mastkranen
aan boord geplaatst. Deze kunnen in
tandem lasten tot 1.800 ton tillen.

Op haar maidentrip transporteerde
de Happy Sky drie grote modules met
gewichten van 935, 818 en 777 ton van
Shanghai naar Cape Lambert in Australië.
Hierna volgde nog een reis vanuit Qidong
naar Cape Lambert met overslaginstallaties
voor ijzererts. En begin dit jaar werd
de Happy Sky ingezet om grote
kraanconstructies als deklading van
Zuid-Korea naar Brazilië te vervoeren.
Binnenkort komt ook het zusterschip,
de Happy Star, de vloot versterken.
Naast moduletransporten brachten
diverse schepen van BigLift Shipping een
hele vloot van in Nederland gebouwde
duwboten naar Columbia. Hiervoor
kwamen vorig jaar de Traveller (2x) en de
Happy Diamond in actie en begin dit jaar
de Tramper. Per reis vanuit Amsterdam of
IJmuiden werden steeds twee duwboten
als deklading meegenomen. Vorig jaar
mei maakte BigLift Shipping en RollDock
Shipping de oprichting bekend van het
samenwerkingsverband BigRoll, dat zich
geheel gaat toeleggen op het transport
van grote en zware modules. Kort daarop
volgde de aankondiging dat hiervoor op
de COSCO Dalian werf in China twee
MC Class Module Carriers zullen worden
gebouwd. Schepen met een lengte
van 173 meter, een laadvermogen van
22.500 dwt en een werkdek van 5.250
vierkante meter. De oplevering van
deze schepen staat gepland voor mei
en augustus 2015. BigRoll heeft een
optie om nog twee van deze carriers
te laten bouwen.
Nieuwe dokschepen
Het Duitse Flensburger SchiffbauGesellschaft leverde op 18 december
2013 de heavylifter Rolldock Star op
aan RollDock Shipping. Na de in India
gebouwde Rolldock Sun en Rolldock Sea

was dit het derde zware ladingvaartuig
voor deze in Capelle aan den IJssel
gevestigde rederij. Direct na de
oplevering zette de Rolldock Star koers
naar Amsterdam om daar een drijvend
paviljoen te laden dat naar Gibraltar
moest worden overgebracht. Hierna
werd eerst in Fos in Frankrijk het
riviercruiseschip River Royale geladen
en naar Bordeaux getransporteerd en
vervolgens stond een reis van de
Baltic naar het Verre Oosten op het
programma. Verder voerde de rederij het
transport uit van twee in St. Petersburg
gebouwde onderzeeboten. In 2013
transporteerde de Rolldock Sea verder
nog het Venezolaanse patrouillevaartuig
PC-22 Warao naar Rio de Janeiro.
Bij de werf in Duitsland is momenteel
een zusterschip van de Rolldock Star in
aanbouw, die Rolldock Storm gaat heten.
Laatstgenoemd vaartuig is op 31 januari
van dit jaar te water gelaten en zal in
mei worden opgeleverd.
Duitse concurrentie
Net als Jumbo Shipping verricht ook
SAL Heavy Lift uit Hamburg regelmatig
installatiewerk. Zo werd de Lone in
Schotse wateren ingezet voor de
installatie van een Voith Hybride
getijdenturbine. Ander installatie- en
transportwerk waarbij zowel de Lone als
de Svenja werden ingezet, had te maken
met de berging van het luxe cruiseschip
Costa Concordia. De Svenja trok verder
de aandacht door gelijktijdig vijf grote
reactoren, waaronder vier van 1.450 ton
en één van 540 ton, van Wilhelmshaven
naar de Verenigde Staten over te brengen
en de 1.425 ton wegende in Nederland
gebouwde Valemon accommodatiemodule
van Rotterdam naar Zuid-Korea te
transporteren.
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De BBC Amethyst is in augustus
2013 met een tjokvol beladen
hoofddek op de Nieuwe
Waterweg gespot
(foto: PAS Publicaties).
De Rolldock Star is de jongste vlootaanwinst van RollDock Shipping (foto: RollDock).

De SAL schepen werden ook regelmatig
ingezet om drijvend materieel te
vervoeren. Zo bracht de Trina zes Damen
units, waaronder de sleper SL Kiwi, van
Rotterdam naar Sharjah en later nog
eens een Eurocarrier en een kraan van
Rotterdam naar Maleisië. Met de Paula
en Maria werden medio vorig jaar grote
delen van containerkranen vanuit
China naar de Tweede Maasvlakte
overgebracht.
Tot slot vervoerden de Trina, Gloria en
Lone een grote hoeveelheid modules
voor een nieuwe gasplant van de
Verenigde Arabische Emiraten en
Koeweit naar Engeland.
BBC Chartering uit Leer opereert op
dit moment met een vloot van 150
multipurposeschepen c.q. heavylifters.
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Nieuw in de vloot is de 9.279 dwt BBC
Xingang die medio vorig jaar werd
opgeleverd. De BBC Spring was
recentelijk even in Amsterdam om drie
offshorekranen van Kenz te laden.
Deze moesten naar Ulsan in Zuid-Korea
worden overgebracht. Nadat de BBC
Amethyst vorig jaar augustus met een
overvolle deklading op de Nieuwe
Waterweg was gesignaleerd, deed het
vaartuig in september Amsterdam aan
om in de Westhaven twee duwboten
te laden die naar Columbia moesten
worden getransporteerd. In augustus
laadde de BBC Emerald in Singapore drie
door de Keppel werf voor een booreiland
gebouwde spudcans en bracht deze
vervolgens naar de Zwarte Zee. De BBC
Pearl leverde op haar beurt in november
de sleper Smit Bronco in Rotterdam af.

Deense concurrentie
De Clipper Group maakte bekend dat
dochter Clipper Projects op 1 juli 2013
ging fuseren met Thorco Shipping,
waardoor een gezamenlijke vloot
ontstond van 90 schepen, in
laadvermogen variërend van 5.000
tot 20.000 dwt. Beide rederijen gingen,
met het hoofdkantoor in Kopenhagen,
verder onder de naam Thorco.
Rederij Combi Lift was daarentegen
heel actief in de windenergiesector
offshore met onder andere het transport
van monopiles en transitiestukken voor
het West of Duddon Sands Windfarm
Project in Engeland en het Borkum
Riffgrund 1 Windfarm Project in de
Duitse Bocht. De huidige vloot van
Combi Lift telt 18 schepen.
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Thuishaven offshore windenergiesector

Orange Blue Terminal
Eemshaven groeit als kool

Opslag van onderdelen van windturbines voor het Borkum West 2 windpark (foto: OBT).

In tweeënhalf jaar tijd is in de Eemshaven een multifunctionele terminal uit de grond gestampt. Inmiddels speelt de
terminal een belangrijke rol bij de op- en overslag van componenten die nodig zijn voor de aanleg van windturbineparken offshore en is op deze locatie ook al een gasplatform ontmanteld. Volgens directeur Martin van den Heuvel
van Orange Blue Terminals BV wordt de terminal binnenkort uitgebreid en zijn er concrete plannen om verder te
groeien in de offshore windenergiesector.
Het bruist van de activiteiten als Offshore
Visie een bezoek brengt aan de terminal
in de Eemshaven. Het grote hefschip
Pacific Orca is zojuist geladen met enkele
333 ton wegende transitiestukken en
staat op het punt te vertrekken naar
Windpark Borkum Riffgrund 1.
Dit windturbinepark wordt momenteel
door DEME-dochter GeoSea in de
Noordzee aangelegd, op 36 kilometer
ten noorden van het waddeneiland
Borkum. Ook staat op het terminalterrein
een grote hoeveelheid rollend materieel
van het Nederlandse leger gereed om
naar Mali te worden verscheept.
Terminaldirecteur Martin van den Heuvel:
“Voor het Borkum Riffgrund 1 project
worden hier in totaal 77 monopiles van
elk 700 ton en 77 transitiestukken van
elk 333 ton opgeslagen. De 66 meter
lange monopiles liggen in horizontale
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houding op speciale zandduinen. En voor
de 25 meter lange transitiestukken, die
verticaal worden opgeslagen, zijn langs
de kade speciale betonnen fundaties
gemaakt. Begin dit jaar zijn we vier
weken lang bezig geweest om alles
te engineeren en voor te bereiden.
De monopiles en transitie-stukken zijn
met een zwaartransportschip vanuit het
Deense Aalborg aangevoerd en de
Pacific Orca komt ze hier nu regelmatig
ophalen. Bij het laden met de eigen
boordkraan staat het schip dan zo’n
vijftien meter uit de kant opgejackt.
Om de monopiles te verplaatsen
zetten we SPMT’s in.”
Windprojecten
Borkum Riffgrund 1 is niet het eerste
offshorewind gerelateerde project voor
de nieuwe terminal. Dit was het project

Trianel Windpark Borkum West 2 van
Areva dat hier medio 2012 van start
ging. “Hierbij ging het om de open overslag van transitiestukken,
torendelen, nacelles, rotors en bladen
voor in totaal 40 windturbines. Al deze
componenten werden per schip vanuit
Bremerhaven aangevoerd en gingen hier
dan in de opslag. Voordat het hefschip
MPI Adventure de windturbinedelen
kwam ophalen om ze offshore te
installeren, werden eerst de bladen aan
de rotors bevestigd.” Vorig jaar speelde
de nieuwe terminal eveneens een rol bij
een windenergieproject. “In juni 2013
werden op pontons 12 zeer zware tripod
windturbinefundaties aangevoerd om
vervolgens te worden overgeslagen op
het grote hefschip Innovation. De tripods
waren bestemd voor het Global Tech 1
windturbinepark in de Duitse Bocht.

E E M S H AV E N

Bij dit project werd ook onze mobiele
Leibherr kraan van het type LHM600
ingezet. Deze kraan kan maximaal 208
ton tillen en heeft op een vlucht van 58
meter nog een hefcapaciteit van 45 ton.”
Andere projecten
De terminal aan de Julianahaven wordt
ook voor andere zaken gebruikt, zoals
het behandelen van breakbulklading,
containers en rollend materieel, waarvoor
een speciale ro-ro brug ter beschikking
staat. “Via onze terminal wordt
regelmatig defensiematerieel verscheept,
zoals de Patriot raketinstallaties die nu in
Turkije staan opgesteld en oefenmaterieel
voor het Korps Mariniers dat naar
Noorwegen gaat. En vorig jaar hebben
we hier ook een gasplatform ontmanteld.
Met de bok Matador 3 werd toen het
complete Manslagt Z1 platform, dat
jarenlang in de Eemsdelta had gestaan,
uit zee verwijderd om vervolgens
hangend in de takels op onze terminal te
worden afgeleverd. Verder mobiliseren
hier ook nieuwe cruiseschepen van de
Meyer werf uit Papenburg voor
proefvaarten.” Het is duidelijk dat de
Orange Blue Terminal in haar nog korte
bestaan al in diverse sectoren een goede
reputatie heeft opgebouwd. Zo’n
tweeënhalf jaar geleden besloten Buss
Port Logistics, onderdeel van de Duitse
Buss Groep, en Uniteam Projects, dochter
van Marico Holding uit Schiedam, samen
in de Eemshaven een nieuwe terminal op
te zetten. Buss Port Logistics heeft hierin

een belang van 80 procent en Uniteam
van 20 procent. Door een overname
kregen zij aan de Julianahaven een
30.000 vierkante meter groot terrein in
handen. “In januari 2012 zijn we op het
naastgelegen terrein, met een oppervlak
van 130.000 vierkante meter, nieuw
gaan bouwen en een jaar later was dit
volledig operationeel. Dit terrein is
berekend op een dynamische belasting
van 35 ton per vierkante meter en een
statische belasting van 55 ton per
vierkante meter.”
In aantocht is nog een uitbreiding op
de kop van de Julianahaven met een
38.000 vierkante meter groot terrein.
“Op die locatie willen we wat meer
service-gerichte activiteiten ontplooien.”
De kade van de terminal heeft een totale
lengte van 694 meter en de diepgang
voor de kade bedraagt 14 meter.
Sterke punten
Martin van den Heuvel is trots op wat hij
de afgelopen tweeënhalf jaar samen met
zijn team heeft bereikt. De terminal biedt
momenteel werk aan tien vaste krachten
plus vijf mensen op de offshoreafdeling
van Buss Port Logistics in Hamburg. Zelf
heeft hij eerst jarenlang als stuurman
over de wereldzeeën gezworven. In 1983
verkoos hij een baan aan de vaste wal en
kwam hij in de havenlogistiek terecht.
“Het is prachtig dat ik de kans kreeg om
deze terminal op te bouwen. Dat was
echt pionieren.” Over de sterke punten

van de Orange Blue Terminal zegt hij:
“Onze terminal is speciaal ingericht voor
het behandelen van zeer zware lading.
De haven heeft een diepgang van 14
meter en een brede ingang zonder
obstakels als bruggen en sluizen.
Eigenlijk gelden er voor de scheepvaart
geen restricties. Daar komt bij dat we
geografisch gezien zeer gunstig liggen
ten opzichte van de Duitse windturbineparken op de Noordzee. En we kunnen
hier alle soorten lading op- en overslaan.
Kortom, een multifunctionele terminal
die ideaal is gesitueerd.” Als hem wordt
gevraagd naar zijn verwachtingen voor
de toekomst, is zijn antwoord: “Voor de
komende jaren staat de installatie van
nog zo’n 2.700 windturbines op de
planning. Voor een aantal van die
projecten is de Eemshaven reeds als
uitvalsbasis bestempeld. Wij zijn nu al
bezig met projecten voor 2016 en 2017.
Verder zijn we aan het peilen wat straks
de behoefte zal zijn als er onderhoudsen reparatiewerk moet worden verricht
aan al die offshore geïnstalleerde
windturbines. Daarvoor moet een heel
serviceapparaat worden opgezet en we
verwachten dat deze markt in 2015 op
gang zal komen. Daarom hebben wij al
een optie genomen op een 33.000
vierkante meter groot terrein aan de
Beatrixhaven die op dit moment wordt
aangelegd. Wij beschouwen onszelf hier
als de thuishaven voor de offshore
windenergiesector en daarom zie ik
de toekomst heel positief in.”

‘Onze terminal is speciaal
ingericht voor het
behandelen van zeer
zware lading. De haven
heeft een diepgang van
14 meter en een brede
ingang zonder obstakels
als bruggen en sluizen.
Kortom, een multifunctionele terminal die
ideaal is gesitueerd.’
Martin van den Heuvel, directeur
Martin van den Heuvel stond aan de wieg van de Orange Blue Terminal Eemshaven (foto: PAS Publicaties).
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VOEDING
Enerjoy: gezonde voeding stimuleert veiligheid en vitaliteit

‘Extra power voor
offshore medewerkers
door gezond eten’

Vier jaar geleden richtte Katrin Beersen Enerjoy
op. Nu leidt zij een gedreven team van
‘vliegende’ voedingsdeskundigen en organisatieadviseurs die sterk zijn op het gebied van
strategisch gezondheidsmanagement.

Medewerkers aan boord van een productieplatform, satellietplatform, jack-up rig, kraanschip, pijpenlegger of welk
ander offshore support schip dan ook, zijn de motor van elke werkgever en daarom is het belangrijk dat zij vitaal en
veerkrachtig zijn en blijven. Lekkere, gezonde en verantwoorde voeding op het werk offshore kan daar veel aan
bijdragen. Maar lukt dat in een omgeving waar eten vaak een compensatie is voor wat de mannen eigenlijk wekenlang
moeten missen? Geen vrouw, geen kinderen, geen vrienden, geen alcohol. Wat alleen aan boord mag, is onbeperkt
lekker eten. En juist daaraan wil Enerjoy uit Amersfoort een gezonde draai geven. Han Heilig van Offshore Visie sprak
over de kracht van goede voeding met Katrin Beersen. Zij richtte vier jaar geleden het bedrijf op en leidt nu een
gedreven team van ‘vliegende’ voedingsdeskundigen en organisatieadviseurs die sterk zijn op het gebied van
strategisch gezondheidsmanagement.

Katrin kan een lach niet onderdrukken
als ik haar het dilemma van al deze
offshore beperkingen voorleg.
“Zo erg als ik het voorstel, is het zeker
niet,” steekt zij van wal. “Was het eten
van gezond voedsel en de daarbij
behorende leefstijl vroeger een
onderbelicht onderwerp, nu begint
het steeds meer een algemeen
geaccepteerd verschijnsel te worden.
Het onderwerp wordt steeds
toegankelijker. Werkgevers beseffen
zich in toenemende mate dat een
gezonde leefstijl een positieve invloed
heeft op de veiligheid, productiviteit
en het ziekteverzuim. Zij worden zich
40
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steeds meer bewust dat ongezond en
onregelmatig eten de oorzaak is van
een verminderd uithoudings- en
reactievermogen, van energiedips
en een verlaagde alertheid. Wie met
regelmaat de juiste producten eet,
thuis maar juist ook op het werk, heeft
de hele dag voldoende energie, en is
dus productiever en kan zich beter
concentreren. Dat laatste zorgt weer
voor minder ongelukken op het werk,
een uiterst belangrijk detail bij het
werken offshore waar het aspect
veiligheid van cruciaal belang is.
Onze focus is daarom specifiek gericht
op gezond eten op het werk in

samenhang met veiligheid.” Met een
meer dan aanstekelijk enthousiasme
stelt Katrin Beersen dat medewerkers
die tijdens hun werkverblijf offshore
gezond en gevarieerd eten, na hun shift
energie over hebben om bijvoorbeeld
even te gaan sporten in de vaak zeer
professionele fitnessruimte aan boord.
“Daardoor slaapt men beter en wordt
men fit en uitgerust wakker. Dit komt
niet alleen de algehele werksfeer aan
boord ten goede, werknemers vergroten
eveneens hun duurzame inzetbaarheid.
En voor werkgevers betekent het dat
zij besparen op hun kosten door te
investeren in gezond eten op het werk.”

VOEDING

‘Tegenwoordig vliegen wij met grote regelmaat vanuit Den Helder richting
Noordzee voor het geven van workshops en voorlichtingsbijeenkomsten op
de diverse platforms en booreilanden.’ Katrin Beersen

organisatieadviseurs. Dit team wordt
aangevuld met zelfstandige specialisten,
zoals diëtisten, koks, mindfulness coaches
(vaak zit het gewoon tussen de oren) en
bedrijfsartsen uit heel Nederland die wij
al naar behoefte inhuren voor activiteiten
bij onze cliënten.”

Twee ‘chefs in spé’ - lees operators - tijdens de Kooktraining ‘Snel & gemakkelijk koken’.

Veiligheid
Goede voeding op de juiste tijd is
belangrijk om productief, veilig, gezond
en met plezier te werken. Met name als
het gaat om sectoren waar veiligheid
van essentieel belang is, zoals op
afgelegen werkplekken (offshore en
maritieme sector), in risicogevoelige
werkomgevingen (productie en chemie)
en bij crisis- en conflictbeheersing
(politie, defensie en brandweer).
Binnen de olie- en gasindustrie is het
dan ook vanzelfsprekend dat een
branche organisatie als NOGEPA al deze
aspecten hoog in het vaandel heeft
staan. En samen met haar leden
doorlopend op zoek is naar verbeteringen
en nieuwe initiatieven om de industrie
nog veiliger te maken. Met de inzet van
goede opleidingen en trainingen
bijvoorbeeld, maar ook met Health en
Fitness campagnes. In dit kader kreeg
Katrin Beersen in 2011 het verzoek van
Dana Petroleum om een training op te
zetten waarbij koks, die offshore
werken, geleerd wordt om creatiever
om te gaan met het gebruik van
gezonde ingrediënten. “Dit was mijn
allereerste kennismaking met de
offshore industrie en dat was best
heftig. Bij die training op een

kookboerderij in Alkmaar waren naast
de koks ook management medewerkers
van Dana Petroleum aanwezig. Zij
vonden het zo interessant wat ik daar
allemaal vertelde, dat besloten werd
dat ik hetzelfde verhaal ook aan
iedereen op de productieplatforms
moest gaan vertellen. Mijn eerste
helivlucht richting platform was
waanzinnig spannend. Niet alleen
vanwege het vliegen, maar vooral
ook omdat mij de kans werd
geboden van mijn passie voor koken
en eten van gezond voedsel over te
brengen op anderen. En om mensen
te inspireren en te stimuleren hier
bewust voor te kiezen.”
Uitbreiding
Het fenomeen ‘gezond eten’ bleek
zo in trek dat Katrin Beersen er al snel
achter kwam dat wanneer zij op een
productieplatform verbleef, er niet
tegelijkertijd acquisitie kon worden
gepleegd en bestaande klanten konden
worden voorzien van een advies.
“Door de aanhoudende stroom van
nieuwe opdrachten moest ik al snel tot
een personele uitbreiding overgaan.
Wij zitten nu op kantoor met in totaal
vijf voedingsdeskundigen en

Tot de offshore klantenkring van Enerjoy
behoren naast Dana Petroleum ook GDF
SUEZ E&P Nederland en Noble Drilling,
eigenaar van mobiele offshore
boorplatforms. Met grote regelmaat
vliegen Katrin Beersen en haar collega’s
dan ook vanuit Den Helder richting
Noordzee voor het geven van workshops
en voorlichtingsactiviteiten op de diverse
platforms en booreilanden. Tijdens deze
activiteiten wordt het Enerjoy concept
uitgedragen, worden mensen ingelicht
over het belang van gezond voedsel
en wordt hen voorgehouden zelf
verantwoordelijk te zijn voor het
werken aan gezond oud worden.
Langzaam proces
“Mensen weten over het algemeen
best veel over voeding en staan ook open
voor ons concept,” vervolgt Katrin haar
pleidooi voor gezond eten. “Zij lezen
erover op internet of krijgen informatie
via diverse gedrukte media. Dit neemt
niet weg dat er helaas nog immer een
aantal misvattingen is. Zoals: ‘Ik werk
hard, dus mag ik eten wat ik wil.
En het is onze taak om die dwalingen
te inventariseren en te elimineren.
Bovendien hebben mensen vaak
ingesleten eetpatronen die niet zo
gemakkelijk te veranderen zijn. Zeker
in combinatie met de beperkingen die
het werken offshore nu eenmaal met
zich mee brengt. Het realiseren van een
gedragsverandering binnen de offshore
cultuur is per definitie ontzettend
moeilijk. Dat vergt een slimme aanpak
en een heel lange adem. Wij proberen
op een aantrekkelijke manier mensen te
confronteren met hun eigen eetgedrag
en de risico’s. Maar daarnaast wordt
hen ook verteld wat de voordelen zijn
van gezond eten. Vaak is er ook nog
het vooroordeel dat gezond eten niet
smaakt. Dus doen wij er alles aan om
de mensen te verleiden met gezond én
vooral lekker eten.
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In een professionele kookstudio wordt uiterst serieus getraind in het bereiden van gezonde en makkelijke maaltijden.

Mijn principe op dit vlak is heel simpel.
Als iets niet lekker is, moet je het ook
niet voorschotelen. Genieten is de
essentiële factor. Anders eten moet
lekker zijn, leuk, stoer en sociaal
gewenst.” Bewustwording en
verandering van eetgewoonten is in
de praktijk een ‘stap voor stap’ proces
waarbij de effecten vaak pas op de lange
termijn zichtbaar zijn. Het is de stellige
overtuiging van de 35-jarige
voedingsdeskundige dat organisaties
die investeren in een grondige aanpak
van de voedingsgewoonten van hun
medewerkers op het werk, die
investering gemakkelijk terug verdienen.
Regelmatig gezond eten in de juiste
proporties staat borg voor een beter
energieniveau. Dat staat voor haar
buiten kijf, al is het niet altijd gemakkelijk
meetbaar. Beersen: “Wij werken met
bepaalde indicatoren. Zo kan een
organisatie in procenten duidelijk
aantonen dat het ziekteverzuim minder
wordt en de productiviteit hoger.
Om de uitkomst van een gezond
voedingsprogramma in Euro’s uit te
drukken is veel moeilijker. Veelal is er
ook sprake van een combinatie van
factoren. Voeding met bijvoorbeeld
een actief beweegprogramma of stress
reductie. Waar het om gaat is dat
werknemers zich fijn voelen bij
een werkgever.”
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Stappenplan
Hoe gaat Enerjoy te werk als zich een
nieuwe offshore klant aan dient? Katrin
Beersen gaat er nu echt even goed voor
zitten. “Allereerst moet de klant zich
ervan bewust zijn dat het hier een
duurzaam programma betreft. Hij moet
niet de intentie hebben er over een jaar
alweer mee te stoppen. Heeft geen
enkele zin.” Vervolgens wordt de klant
geadviseerd om op drie verschillende
gebieden in te zetten. Ten eerste moet
de werkgever ervoor zorgen dat er ook
daadwerkelijk een gezond aanbod
beschikbaar is. Ten tweede moet er
gewerkt worden aan de bewustwording
van de werknemers en moeten zij
gemotiveerd worden om actief te kiezen
voor gezonde producten. En ten derde
moeten er binnen de organisatie
enthousiaste personen geïdentificeerd
worden die het ‘gezond eten’ project als
een soort ambassadeurs gaan trekken.
“Wij hebben daartoe een programma
ontwikkeld in de vorm van een
stappenplan met evaluatiemomenten.
Wij zetten dus in op aanbod,
bewustwording en ambassadeurs.
In dit geheel speelt een open
communicatie een doorslaggevende rol.
Met onze ‘vliegende’ brigade bezoeken
we de mensen die offshore werken.
Persoonlijke aandacht wordt in deze zeer
op prijs gesteld. We geven workshops.

Bespreken de risico’s van slechte
eetgewoonten en de voordelen van
gezond eten. En we geven de crew
de tools mee om te veranderen.”
Kooktraining
In principe kan Enerjoy voor elk bedrijf
met een bedrijfsrestaurant - onshore en
offshore - maatwerk leveren. En werkt zij
niet alleen samen met de opdrachtgever
maar ook met de verschillende bedrijfscateraars die doorgaans de catering aan
boord van productieplatforms of jack up
rigs verzorgen. Op het Nederlands
Continentaal Plat van de Noordzee zijn
dat Sodexo, Oceanwide Offshore Services
en Foss & ESG Catering. Enerzijds kijkt
Enerjoy samen met de cateraar naar
mogelijke verbeteringen van het
bedrijfsrestaurant en het assortiment
offshore, anderzijds worden de koks en
stewards in een kookstudio getraind in
het bereiden van gezonde en makkelijke
maaltijden en wordt hen geleerd
constructief om te gaan met mogelijke
weerstanden bij de crew en hoe zij
hen kunnen motiveren om toch
bewuste keuzes te maken.
Beersen: “In teamverband leren wij
de koks en stewards door middel van
kleine veranderingen en gezondere
bereidingswijzen, smakelijke en
gezonde menu’s te bereiden,

VOEDING

‘Wij komen niet aan de creativiteit van de kok,
maar wijzen hem erop wat de effecten kunnen
zijn van het gebruik van bepaalde ingredienten.’
passend bij de speciale situatie offshore.
Hen wordt productkennis bijgebracht en
ze krijgen praktische tips om stap voor
stap naar een goede balans en variatie
toe te werken. Wij komen niet aan de
creativiteit van de kok, maar wijzen hem
erop wat de effecten kunnen zijn van het
gebruik van bepaalde ingredienten. Een
kok is heel belangrijk aan boord. Van die
rol is hij zich terdege bewust. Hij wil van
nature mensen pleasen. Mensen lekker
eten voorschotelen, waarvan ze genieten.
Maar het feit dat een bemanning blij is
met de kok betekent nog niet dat het
eten gezond is. En dat de verhoudingen
die worden voorgeschoteld juist zijn.
Pleasen is wat anders dan ervoor zorgen
dat mensen dik en immobiel worden.
Dat verhaal vertellen wij onze cursisten.”
Satelliet
Voor de crew van satellietplatforms heeft

Enerjoy twee jaar geleden een meer
specifieke kooktraining ontworpen.
Het bereiden van een gezonde maaltijd is
hier niet altijd een vanzelfsprekendheid in
verband met de personeelsbezetting van
een paar mensen. Op basis van een open
inschrijving is in 2012 deze training voor
het eerst aangeboden en de animo bleek
zo groot dat er in totaal vijf trainingen
hebben plaatsgehad. Dit herhaalde zich
in 2013. Katrin Beersen is best trots op
dit succes. “Wij leren de mensen hoe ze
met beperkte middelen en kookkennis,
in een beperkte tijd en ruimte toch in
een tijdsbestek van een half uurtje een
lekkere gezonde maaltijd kunnen koken.
Er waren mannen bij die nog nooit in
een keuken hadden gestaan Zij gaan nu
super enthousiast naar zee en koken
en bereiden daar een culinaire maaltijd
die in hun eigen beleving een Michelin
ster meer dan waardig is.”

'Gezonde tussendoortjes houden het
energie- en concentratieniveau hoog.'
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SodM ontvangt Bewijs van Goede Dienst
Eind februari heeft Inspecteur-generaal Jan de Jong van Staatstoezicht op de Mijnen
het Bewijs van Goede Dienst ontvangen. Het certificaat werd aan hem uitgereikt
door Ab van Ravestein, Directeur-generaal van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland in aanwezigheid van Jo Peters, secretaris-generaal van de Nederlandse
Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) en Tom Poot, medewerker
onderzoek en analyse, Inspectie SZW.
Het Bewijs van Goede Dienst is een instrument dat in opdracht van de
Regiegroep Regeldruk en ICT in 2010 is ontworpen. Met dit instrument krijgen
overheidsorganisatie inzicht in hun huidige prestaties en de aspecten waarop
ondernemers hun dienstverlening beoordelen. Deze vier aspecten zijn
‘betrouwbaarheid’, ‘professionaliteit’, ‘ondernemersgerichtheid’ en ‘reactietermijn’.
De resultaten van de beoordeling voor Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn
weergegeven in een zogenaamd spindiagram. Kort samengevat laat deze figuur zien
dat SodM boven gemiddeld scoort op de aspecten betrouwbaarheid, professionaliteit
en ondernemersgerichtheid. Door de complexe procedures bij de verstrekking van
chemicaliënvergunningen, ligt de score bij het aspect ‘reactietermijn’ onder het
gemiddelde. Inmiddels is voor dit laatste punt, in overleg met de branchevereniging
Nogepa, een verbeterplan in werking getreden.
De bedrijven waar SodM toezicht op houdt zijn mijnbouwondernemingen,
gasnetbedrijven en geothermiebedrijven. In de Inspectieraad is besloten dat alle
Rijksinspecties aan het Bewijs van Goede Dienst moeten voldoen. Staatstoezicht op
de Mijnen is de derde inspectie die dit certificaat krijgt uitgereikt. Eerder kregen de
Douane en de Inspectie SZW het certificaat.

Order for Croon and Bakker Sliedrecht
The Croon Elektrotechniek and Bakker Sliedrecht joint venture will deliver the
complete electrical installations, propulsion and automation for three new pipe
laying vessels, to be built for Subsea 7.
The order comes from Dutch company IHC Merwede, which will build the vessels at
its yard in Krimpen aan de IJssel and Kinderdijk. The new vessels are identical to the
IHC Merwede type 30 design of the Seven Waves vessel, which is being completed
at the moment. It has a length of 146 metres, a beam of 30 metres and with a class
DP2 system (Dynamic Positioning) these ships are built to transport, lay and install
flexible pipes and systems up to a depth of 3000 metres.
Croon and Bakker Sliedrecht are responsible for energy generation, distribution,
electric drives, automation including DP2, cabling including the High Voltage
installation (total 22 MW) and more. The completion period is scheduled
between the third quarter of 2015 and the third quarter of 2016.

Boskalis neemt
Fairmount over
Boskalis maakt bekend dat
overeenstemming is bereikt met Louis
Dreyfus Armateurs voor de overname
van Fairmount Marine B.V. en
Fairmount Ocean Towage Company
B.V. Fairmount is een toonaangevende
wereldwijde aanbieder van
zeesleepdiensten over lange
afstanden. Het bedrijf beschikt
hiervoor over een vloot van vijf
Anchor Handling Tugs (AHTs) met een
trekkracht van 205 ton bollard pull.

Groot baggercontract
voor Van Oord
Van Oord heeft de opdracht
verworven voor een landaanwinningsproject in Koeweit. De opdrachtgever
is Kuwait National Petroleum
Company (KNPC).
Het contract heeft een waarde van
bijna EUR 500 miljoen. Het project
omvat het opspuiten van een stuk
land op een ‘sabkha gebied’
(zoutvlakte aan de kust) ten
behoeve van een nieuw te bouwen
raffinaderij. Het New Refinery
Project ligt in het Al-Zour gebied
ten zuiden van Kuwait City.
De raffinaderij zal 615.000 vaten
per dag gaan produceren.
Het project is voor KNPC de eerste
fase van een investeringsprogramma
voor deze nieuwe raffinaderij van
US$ 23 miljard.
“Het Midden Oosten is voor Van Oord
al decennia van grote betekenis.
Wij zijn verheugd dat wij met dit
grote contract onze positie kunnen
continueren en versterken in deze
regio,” aldus CEO Pieter van Oord.
De uitvoering start per direct.
De oplevering is over 30 maanden.
Het project omvat het baggeren en
opspuiten van ongeveer 65 miljoen
kubieke meter zand en het uitvoeren
van uitgebreide grondverbeteringswerken.
Daarnaast worden er diverse
vaargeulen, een bassin voor een
toekomstige steiger, een werkhaven
en wegen gerealiseerd.
Voor de uitvoering van het werk zet
Van Oord diverse grote sleephopperen cutterzuigers in.

Artist impression of the new Subsea 7 pipe laying vessel.
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Opdracht Shipyard
De Hoop
Shipyard De Hoop heeft een opdracht
getekend voor het ontwerp en de
bouw van een Intermix/Transmix Schip.
De opdracht bestaat uit een nieuw
ontwerp voor een 68,23 x 15,77 meter
Offshore Service/Support Vessel (OSV)
voor Awaritse Nigeria Limited (ANL).
Het schip zal voornamelijk worden
ingezet in de offshore olievelden van
de Koninklijke Nederlandse Shell (Shell
Nigeria) en Chevron voor het afvoeren
van Transmix vloeistoffen, de
bijproducten die ontstaan tijdens
olie-exploitatie en olietransport via
pijpleidingen. De levering van de OSV
staat gepland voor het laatste kwartaal
van dit jaar. De korte levertijd, voor een
OSV van dit kaliber, is mogelijk door de
unieke kennis en ervaring die de Hoop
heeft met dit soort werkschepen. Het
aanpassen van bewezen concepten en
het principe om het ‘eenvoudig en
simpel’ te houden, is het geheim
achter dit ongecompliceerde ontwerp.
De totale kosten (investeringen en
operationele kosten) en
bedrijfszekerheid mogen als zeer
concurrerend worden beschouwd.

Exclusive partnership
agreement
ABB has signed a three-year
international maintenance contract
with Van Oord. For Van Oord, this
means best-in-class service at all times
and in every location, lower failure
rates and fewer repairs – which are
also carried out more quickly and
efficiently. As a result, substantial cost
savings are expected to be realised.
“The crucial benefit of this agreement
is that it enables greater efficiency with
regard to maintenance. The aim is to
enhance the technical performance of
our engines and optimise overhaul
processes, which together will result in
lower energy consumption and a cut in
emissions. The reduction of CO2 and
SOx is of vital importance, and Van
Oord is committed to delivering a
valuable contribution to that goal.
The agreement reflects the new Van
Oord strategy in which we want to
be sustainable and an economical
fleet manager,” says Jaap de Jong,
Director, Ship Management at Van
Oord. Under the contract ABB will
service 140 turbochargers.

'Carrières aan Zee' groot succes
Op donderdag 27 maart vond de eerste editie van 'Carrières aan Zee' plaats.
Op dit voorlichtingsevenement kwamen ruim 2100 scholieren in klassikaal
verband af. Daarnaast vonden ook een kleine duizend losse bezoekers hun weg
naar Willemsoord om te zien wat Den Helder te bieden heeft op het gebied van
offshore energie (olie, gas, wind, getijden) en maritieme techniek (scheepsbouw,
scheepvaart, Koninklijke Marine).
Gerichte bezoekers en andere belangstellenden konden kennismaken met de
verschillende sectoren om zelf te ervaren hoe uitdagend en leuk het is om in
deze industrie te werken en daar een carrière in op te bouwen.
De organisatie, Maritime Campus Netherlands (MCN), spreekt van een groot succes,
daar het verwachte bezoekersaantal met ruim 35% werd overschreden. MCNdirecteur Marja Doedens: “Het was geweldig. Goede sfeer, goede samenwerking
en dan zoveel scholieren en belangstellenden, dat is precies wat we wilden bereiken.
Allemaal mensen nader kennis laten maken met technische en maritieme carrières
en opleidingen en vooral laten zien hoe leuk het is om in deze sectoren te werken.
Dit willen we volgend jaar zeker weer gaan doen en dan nog beter en groter.”
De dag werd feestelijk geopend door Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam
en wethouder Kees Visser. Er was heel veel te beleven voor de jonge bezoekers die
veelal met hun hele klas naar het evenement kwamen. De toekomstige medewerkers
en klanten van deze industrie troffen daar niet alleen het bedrijfsleven aan,
maar ook onderwijs-, onderzoeks-en overheidsinstellingen.
Er waren tal van activiteiten, zowel binnen als buiten, die een goed beeld gaven
van wat de richting techniek uiteindelijk te bieden heeft zoals de brugsimulator,
de offshore windgame en diverse demonstraties van de onderzoeksinstellingen.
Ook kon men zelf een op schaal gemaakt bevoorradingsschip besturen en een
reddingsboot bekijken. Zo bood iedere exposant een interessante activiteit aan.

DeepOcean enters geotechnical market
DeepOcean announced that the company has made the decision to enter the
market for Offshore Geotechnical Services. The Company has acquired a
geotechnical drilling rig and entered into a Strategic Alliance with Geoquip Marine
AG for the provision of Geotechnical Services in the Greater North Sea and
collaboration worldwide.“The Offshore Geotechnical Services market is
undersupplied and DeepOcean through its strategic alliance with Geoquip and its
relationships with key customers worldwide, is well positioned to become a preferred
geotechnical service provider and a viable alternative to the current segment leader
in the Greater North Sea,” says DeepOcean CEO Bart Heijermans. “We have several
vessels in our fleet of 14 owned and chartered vessels that can deploy the
geotechnical drilling rig and we are targeting a number of opportunities in the
offshore renewables and oil & gas sectors to get this important initiative started.”
“DeepOcean is the ideal alliance partner,” says GeoQuip Marine AG CEO Andrew
Wright. “the synergies between the two companies will result in being able to
offer clients high quality seabed drilling and testing services particularly in deep
water and in challenging environments such as the Arctic and will provide much
needed global competition.”
The new rig is a heave compensated, offshore geotechnical deepwater drilling rig
built and commissioned in 2011. The rig is capable of operating in water depths over
600 metres and drilling with a combined water and borehole depth of 850 metres.

Dagelijks offshore nieuws op www.offshorevisie.nl
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Ichthys flotel services job

Jumbo signs contract
with Subsea 7

Sea Trucks Group announces a contract award from INPEX Operations Australia
for the provision of flotel services for the Ichthys LNG project, located in the Browse
Basin about 200 km north-west of Western Australia’s Kimberley coast at the western
edge of the Timor Sea. The scope of work consists of providing accommodation
support services for 200 people on board including catering services. The offshore
duration of the contract will be 6 months starting from Q4 2015, with options to extend.
Jascon 25, Sea
Trucks’ nominated
vessel for this project,
will be connected to
the Ichthys Project’s
floating production
storage and
offloading (FPSO)
vessel via its
telescopic gangway
24 hours a day with
the vessel
continuously
following the FPSO
movements with its
enhanced follow
target system.
Archieffoto Jascon 25.

Sapura Topázio succesvol te water
IHC Merwede heeft met succes de pijpenlegger Sapura Topázio te water gelaten op
de werf in Krimpen aan den IJssel. De doop is verricht door mevrouw Puan Sri Datin
Seri Yazreen Yahya, echtgenote van de heer Tan Sri Dato’ Seri Shahril Shamsuddin,
President en Group CEO van SapuraKencana.
Dit schip is de tweede 550 ton pijpenlegger in een serie van in totaal vijf
pijpenleggers voor Sapura Navegação Marítima, een joint venture tussen
SapuraKencana en Seadrill. Deze vijf schepen zijn compleet geïntegreerde offshore
schepen, volledig ontworpen, geëngineerd en gebouwd door IHC Merwede.
Na oplevering gaat de Sapura Topázio voor Petrobras diepzee-olievelden ontwikkelen
voor de kust van Brazilië.
De Sapura Topázio is uitgerust met een pijpenleginstallatie, die is ontworpen door
IHC Engineering Business. Deze bestaat uit twee benedendekse opslagcarrousels
met een capaciteit van 2.500 ton en 1.500 ton. Een verstelbaar pijpenlegsysteem
met een top tension van 550 ton wordt geïnstalleerd voor het plaatsen van flexibele
pijpleidingen. De positie van de pijpenleginstallatie is dusdanig dat er veel ruimte is
op het dek. Een custom-designed control-systeem van IHC Drives & Automation
integreert elk aspect van de pijpenleginstallatie.

Mid March Jumbo signed a contract
with Subsea 7 for the provision of
the FPSO Mooring Piles and Ground
Chains Installation for the Dana
Western Isles Development Project
(WIDP). Installation of the mooring
piles and chains will be done by
Jumbo’s Fairplayer, a Dynamically
Positioned Heavy Lift Vessel with
2 x 900 MTon revolving deep-water
cranes. The offshore installation
works are anticipated to commence
in July/August 2014.
With the current Ithaca Stella mooring
project already in preparation, the
Fairplayer will execute Western Isles
this summer in a continuous offshore
North Sea campaign. Subsequent
schedule synergy saves valuable
project cost, time and resources.
The Dana operated Western Isles
field is located in Northern North Sea,
UK Block 210/24a, situated 90 km to
the North East of Shetland. The water
depth at site is approximately 160m.
The WIDP will be developed using
subsea wells tied back to a centrally
located FPSO. Oil will be exported by
shuttle tanker and gas will be exported
through a dedicated pipeline to the
existing Tern platform.

Energy Endeavour stays
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 Energy Endeavour
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.

Tennet als netbeheerder
Netbeheerder Tennet aangewezen is
als netbeheerder voor windenergie op
Zee. De kansen om een kabelfabriek in
de Eemshaven te gaan bouwen zijn
hierdoor stukken dichterbij gekomen.
Pijpenlegger Sapura Topázio.
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Four tugs for ALP

Start fabricage Marathon Alba B3 platform

Ulstein has sold design and equipment
packages for four ocean going tugs
to Niigata Shipbuilding & Repair in
Japan. The vessels will be built for
the Rotterdam based company ALP
Maritime Services.

Op 6 maart heeft de ceremoniële handeling plaatsgevonden van het snijden van
het eerste staal voor het Alba B3 compressie platform project bij HFG’s fabricage
faciliteit in Opole, Polen.

The vessels are primarily designed for
towing of large structures over long
distances. This is a new market for
ULSTEIN and the contract represents
so far the highest value in one single
contract for Ulstein Design & Solutions.
The vessels of the SX157 design are
developed especially for this project in
close collaboration with ALP. They are
expected to deliver in the range of
300 ton bollard pull, and will be 88.9
metres long and 21 metres wide.
The vessels will be built at the Niigata
Shipbuilding & Repair yard. The vessels
are intended for worldwide operations,
and are planned for delivery by Q4
2015 and Q1 2016.

Rusland belangrijke
gasconnectie
Rusland is voor Nederland als gasland een
belangrijke handelspartner. Dat geldt te
meer sinds 1999, toen gashandelsonderneming GasTerra (toen nog de handelspoot
van Gasunie) een contract sloot met
Gazprom voor de afname van tachtig
miljard kubieke meter in de twintig jaren
vanaf 2001. De afhankelijkheid van
Russische gas is echter nog betrekkelijk
gering. Ons land teert voornamelijk op
zijn eigen voorraden. Van de totale
hoeveelheid gas die GasTerra vorig jaar
verhandelde, was 11 procent afkomstig
uit Rusland, Noorwegen en van
internationale handelsplaatsen. Het
belang dat Nederland hecht aan de
gasconnectie met Rusland, zit hem in de
ambitie om ook geld aan gas te blijven
verdienen als het Slochterenveld leeg is.
Ons land wil dan het centrum van handel,
distributie en opslag voor Noord-WestEuropa zijn, de zogeheten gasrotonde.
Die functie zal het vooral vervullen voor
het Russische gas dat zijn weg zoekt naar
Europese afnemers. Gasunie heeft een
aandeel van 9 procent in de zogeheten
Nord-Stream, de gasleiding die Russische
gas naar Europa transporteert. Gazprom
wordt ook de belangrijkste gebruiker van
de gasopslag bij Bergermeer, die het
Arabische Taqa Energy en Energie Beheer
Nederland (de Staat) daar aanleggen.

Bryan K. Wallace, Alba B3 Platform Project Manager, verrichtte de ceremoniële
handeling van het snijden van het eerste staal, dat gebruikt zal worden voor het
bouwen van het 4.500 ton wegende Alba B3 compressie dek bestemd voor het
Alba gas- en condensaatveld. Het Alba veld ligt ongeveer 32 kilometer ten noorden
van het eiland Bioko in Equatoriaal-Guinea.
HFG zal als hoofdaannemer het totale project managen en gezamenlijk met
Iv-Oil & Gas de EPC (engineering, procurement en constructie) scope uitvoeren
vanuit de Iv-AGA vestiging in Houston. Onmiddellijk na het winnen van het project
in April 2013, is gestart met het ontwerp en de engineering. Transport en installatie
van het platform is uitbesteed aan HFG’s zuster divisie Heerema Marine Contractors
in Leiden.
Het Alba B3 compressie platform bestaat uit een 4.500 ton wegend dek en een
4-benig jacket (onderstel) van 2.000 ton, welke respectievelijk gebouwd worden
bij Heerema Zwijndrecht en Heerema Vlissingen. Bij HFG Polska, een van de HFG
fabricage werven en gespecialiseerd in de fabricage van complexe kleine
staalconstructies, zullen de knooppunten en plaatliggers worden gebouwd voor
het Alba B3 compressie dek. De knooppunten en plaatliggers zullen worden
geleverd aan Heerema Zwijndrecht, waar ze in het dek zullen worden aangebracht.

South Stream contract signed in Amsterdam
On March 17, Oleg Aksyutin, Chief Executive Officer of South Stream Transport B.V.
and Stefano Bianchi, Senior Vice President of Saipem entered into contracts for
constructing the first of the four offshore lines of the South Stream gas pipeline.
According to the signed contracts worth around EUR 2 billion, Saipem will generate
the project documentation, build the first offshore line of the South Stream gas
pipeline as well as erect process facilities in the shore crossing areas as well as construct the landfalls.
Pipes will be welded together on board a special pipe-laying vessel and then laid in
a proper position on the seabed at a depth of up to 2,200 meters. The South Stream
gas pipeline will be laid by two pipe-laying vessels of Saipem: Castoro Sei, an S-lay
vessel suitable for both shallow and deep waters and Saipem 7000, a J-lay vessel
that constructed the Blue Stream gas pipeline in the Black Sea in the early 2000s.
For the shore crossings,
four micro-tunnels will
be built on both the
Russian and the
Bulgarian side. This
technology will allow
preserving the Russian
and Bulgarian coastlines.
Preparations for microtunneling operations
will start in June 2014.
Offshore construction
will start in autumn
2014. The construction
of the first offshore line
will last until the third
quarter of 2015. At the
end of the same year
the first line will be
commissioned.
Saipem 7000 pipe-laying vessel.
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HEIEN
Zeer lage trekkrachten maakt gebruik van betonnen palen mogelijk

Offshore heien met
de kracht van water

Eigenlijk ontwikkelde hij een methode om stiller en schoner te heien op land. Maar toen de bouwsector instortte,
richtte Jasper Winkes van Fistuca BV zijn pijlen op de offshore industrie. Met Blue Piling Technology wordt er niet
meer geheid met een hydraulisch valblok, maar met louter water. De eerste proeven zijn achter de rug en de
volgende staan al op stapel.

Offshore heien van buispalen voor
bijvoorbeeld windmolens is een
noodzakelijke maar luidruchtige
aangelegenheid waarmee veel
onderwatergeluid wordt geproduceerd.
Omdat lawaai mogelijk schadelijk is voor
het zeeleven, worden er in verschillende
landen eisen gesteld aan het maximale
geluidsniveau of de periode waarin
geheid mag worden. Om het lawaai
tegen te gaan, moeten er schermen
worden geplaatst die als geluidswal
dienen. Sinds 2010 is Fistuca BV bezig
met de ontwikkeling van BLUE Piling
Technology. Dit is een innovatieve
techniek om grote buispalen, stiller
en goedkoper in de zeebodem te heien
door de kracht van water te benutten.
Dubbele klap
“Bij Blue Piling wordt geen stalen valblok
gebruikt om te heien, maar een kolom
water,” zegt Jasper Winkes, directeur
van Fistuca en de man achter het idee te
heien met water. Groot voordeel van
heien met water is dat het veel stiller is.
Allerlei geluidsreducerende maatregelen
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zoals het plaatsen van wanden, zijn niet
meer nodig waardoor het heien op zee
goedkoper wordt. Het grootste deel
van de offshore windmolens is
gefundeerd op grote stalen buispalen,
de zogenaamde monopiles, die nu
nog op de conventionele manier de
zeebodem worden ingedreven.
Maar de vinding van Winkes kan daar
wel eens snel een einde aan maken.
Bij heien met water zorgt één
verbranding voor twee klappen op de
kop van de monopile. Winkes legt het
principe uit dat even eenvoudig als
ingenieus is: “Je sluit een buis - die op
de kop van de paal komt te staan - aan
de onderzijde af met een stalen plaat.
Bovenop deze afscheiding wordt in een
verbrandingskamer die eruit ziet als een
duikersklok, een gasmengsel gepompt.
De buis staat verder vol met water.
Als het gasmengsel wordt ontstoken,
volgt een verbranding en door de
massatraagheid van de waterkolom
kan het gas minder snel uitzetten dan
het verbrandt, waardoor de druk van
het gas toeneemt. Deze druk duwt de

waterkolom omhoog en de paal omlaag.
Dat is de eerste klap. Vervolgens valt de
waterkolom weer omlaag en dat levert
de tweede klap bovenop de kop van
de monopile.”
Mogelijkheden voor beton
Naast het grote voordeel dat deze manier
van heien veel minder geluid opwekt, zijn
er nog meer voordelen volgens Winkes.
“De grote oppervlakte waarop de druk
wordt uitgeoefend bij deze methode,
wekt een zeer hoge kracht op om de
paal in de zeebodem te drijven en dat
maakt deze techniek bijzonder geschikt
voor grote buisdiameters. En juist in de
offshore treden er vaak problemen op
met het heien van buispalen met een
grote diameter. Dan moet je denken aan
palen met een lengte die varieert tussen
de 50 en 70 meter met een diameter van
vijf tot zeven meter en met wanddiktes
van 50 tot 90 millimeter. Zo’n paal
weegt al snel 1.000 ton.”
Tijdens de eerste test in augustus 2013
zijn twee buizen in het water geheid.
De lange duur van de heikracht en de

HEIEN

Schematische weergave
Blue Piling Technology.

geleidelijke opbouw hiervan, vergeleken
met conventionele heiblokken, zorgt
voor een grotere zakking per slag
en minder spanningswisselingen.
De tijdens de testen gemeten
versnellingen en trekspanningen in
de buis zijn zeer laag vergeleken met
conventioneel heien. Winkes: “Dat
betekent dat de mogelijkheid in het
verschiet ligt ook betonnen palen te gaan
gebruiken als funderingspalen voor de
offshore windindustrie. Een betonnen
paal kan zeer beperkt trekkrachten
verdragen. Trekkrachten in betonpalen
kunnen leiden tot scheurvorming in de
betonpaal waardoor de paal kapot gaat.”
Testen
Na de eerste testen in samenwerking
met Van Oord en TNO is Fistuca nu bezig
met het opschalen van de installatie.
De slagkracht van die nieuwe installatie
zal ongeveer 5.000 ton bedragen.
“De tenders voor het bouwen van deze
installatie liggen op dit moment klaar,”
zegt Winkes. Als de testen goed
verlopen, is de verwachting dat
de techniek in de loop van 2015
op de markt wordt gebracht.
Parallel aan de testen met de zwaardere
installatie, zet Winkes ook groot in op
het testen met betonnen palen. “Iedereen
weet dat de kostprijs van windenergie
op dit moment nog aan de hoge kant is.
Een deels betonnen paal is aanzienlijk
goedkoper dan een stalen paal, dus je
begrijpt dat het gebruik van betonnen
palen kan leiden tot een aanzienlijke
kostenreductie waardoor windenergie
voor alle partijen aantrekkelijker wordt.”
Winkes hoopt binnen twee maanden
te kunnen gaan testen met het heien
van een betonnen paal. Als de test
slaagt, hoopt Fistuca de kostprijs van
funderingen voor windmolens op
zee aanzienlijk te kunnen verlagen.

Proefopstelling Blue Piling.

Providing strategic business risk insurance
and expert advice tailored to the international
Renewable Energy Industry
Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder, The Netherlands
Tel: +31 223 61 22 22 • Email: info@intramar.nl

www.intramar.nl

EXHIBITION
Offshore Energy Exhibition & Conference, 28 & 29 October 2014, Amsterdam

The future is in the water

Om aan de groeiende energievraag te voldoen heeft de wereld alle beschikbare energiereserves nodig. Ondanks de
substantiële groei in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, blijft fossiele energie dominant. Aangezien
het tijdperk van de makkelijke, veelal onshore, olie- en gaswinning voorbij is, verschuiven E&P activiteiten steeds
meer naar offshore gebieden. Tijdens Offshore Energy Exhibition & Conference in de Amsterdam RAI kunnen
bezoekers en conferentiedeelnemers kennis nemen van de laatste ontwikkelingen in offshore E&P activiteiten.

Dankzij nieuwe technologieën is
het mogelijk om diepwater en
ultra-diepwater velden maar ook
stranded fields te ontwikkelen.
Het conferentiethema dit jaar
“The future is in the water” is daarom
treffend. Onderwerpen die tijdens de
conferentie aan bod komen zijn de
toekomst van olie en gas, opkomende
producerende markten, innovatieve
technologieën en zogeheten bovengrondse
- niet-technische - risico’s en belangen.
Lezingen worden verzorgd door
operators, OEM’s, EPC contractors,
toeleveranciers, service bedrijven
en investeerders.
Sinds oprichting speelt Offshore Energy
in op de interesses van zowel regionale
Noordwest Europese spelers als bedrijven
die zaken doen in andere delen van de
wereld. De terugkerende sessie over
exploratie en productie in de Noordzee
richt zich dit jaar op de veranderingen
in het speelveld. Nu ‘big oil’ zich
terugtrekt uit de Noordzee, is er meer
ruimte beschikbaar voor kleinere,
onafhankelijke E&P bedrijven.
De sessie bespreekt wat de uitgaven
aan exploratieboringen zijn dit jaar,
welke rol te verwachten is van nieuwe
spelers en wat overheden van aan de
Noordzee grenzende landen doen om
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een aantrekkelijk E&P klimaat te creëren.
Relevant voor zowel de Noordzee als
voor andere offshore producerende
regio’s zijn de sessies over offshore
maintenance services en over well
plugging en abandonment. Offshore
platforms zijn tegenwoordig langer in
gebruik dan hun verwachte levensduur.
Voor het eerst bespreekt de Offshore
Energy conferentie de uitdaging voor
operators om het materieel draaiende
te houden en de oplossingen die
beschikbaar zijn om verantwoord en
winstgevend te blijven produceren.
Wanneer een veld niet langer productief
is, komt er een ander proces op gang.
Putten die niet langer werkzaam zijn,
dienen adequaat afgesloten te worden
om milieuproblemen te voorkomen.
Alleen al in de Noordzee en in de
Golf van Mexico moeten enkele
duizenden putten afgesloten worden.
Eén van de technische sessies bekijkt
kosteneffectieve oplossingen hiervoor.
Subsea processing
Offshore Energy zit bovenop nieuwe
ontwikkelingen en met de sessie over
subsea processing behandelt de
conferentie een belangrijk innovatief
onderwerp. Subsea processing levert
een alternatief voor productieapparatuur
op vaste locaties of drijvende platformen.

Deze sessie bespreekt de laatste
uitvindingen voor subsea processing
inclusief waterscheiding en herinjectering,
boosting, gasverwijdering en gascompressie.
Experts presenteren de mogelijkheden
voor subsea processing voor zowel green
fields en brown fields.
Aan de niet-technische kant behandelt
de conferentie een actueel hiaat in de
wet- en regelgeving voor offshore
service vessels. Momenteel zijn er geen
duidelijke, praktische regels voor offshore
service vessels die meer dan 12 personen
vervoeren. Met name de definitie van
mensen die noch personeel noch
passagier zijn vormt een uitdaging.
Offshore Energy bespreekt hoe
nationale overheden proberen
‘industrieel personeel’ te definiëren en
hoe regelgeving wordt ontwikkeld in
IMO. Deze sessie is nauw verwant aan
een andere terugkerende sessie over
nieuwe offshore vessels. Voor de derde
keer presenteert Offshore Energy de
laatste concepten, ontwerpen en
nieuwbouwprojecten van offshore schepen.
Offshore Energy besteedt aandacht aan
alle vormen van offshore energy, inclusief
duurzame energiebronnen. Eén van de
technische sessies geeft een overzicht
van ontwikkelingen in hernieuwbare

EXHIBITION
Your platform for the future

Conference topics:
offshore maintenance services • subsea processing • we

mariene energie. Deelnemers worden
geïnformeerd over de laatste
uitvindingen in golf-, getijden- en ook
ocean thermal energie, en toepassingen
in zowel tropische als gematigde
klimaten. De Offshore WIND Installation
and Maintenance Conference die
gelijktijdig met Offshore Energy
plaatsvindt in de RAI, behandelt de
technische, operationele en commerciële
vraagstukken gekoppeld aan groei van
de offshore wind industrie. De vijfde
Offshore WIND conferentie biedt een
overzicht van windparkontwikkelingen,
kostenverlagende innovaties en
initiatieven op het gebied van onderwijs
en werkgelegenheid.
Continue groei
Offshore Energy is van start gegaan in
2008 en is de snelst groeiende
bijeenkomst van offshore industry
professionals. Offshore Energy vindt
jaarlijks plaats in de Amsterdam RAI
en zowel de beurs als de conferentie
groeien elk jaar door. Op Offshore
Energy presenteert de Nederlandse
maritieme en offshore cluster zich aan
een internationaal publiek, dat graag
Amsterdam bezoekt. Het evenement
is ook steeds meer een plek waar
internationale spelers zich willen
presenteren, als exposant of als
conferentiespreker.
Naar verwachting trekt de 7e editie in
2014 meer dan 10.000 bezoekers vanuit
de hele wereld (9,123 in 2013).
Meer dan 500 bedrijven uit de hele
offshore keten tonen hun producten en
diensten. Bedrijven zoals Fugro, Palfinger,
Bluewater Energy Services, Technip-EPG,
Van Oord, Keppel Verolme, Boskalis,
Heerema, Ulstein en vele anderen
hebben hun stand voor 2014 al geboekt.
Om de groei op de beurs mogelijk te
maken wordt in 2014 weer een extra,
vierde, hal in gebruik genomen.
De nieuwe hal biedt toegang tot de
conferentiezalen voor de technische
sessies en huisvest tevens de speciaal
gebouwde Offshore Energy Arena waar
de C-level panels zullen plaatsvinden.
Het Industry Panel bespreekt kwesties
die de industrie als geheel aangaan en
het Drilling & Dollars panel brengt
financiële experts uit de olie en gas
sector samen. Voor de tweede keer
organiseert Offshore Energy een
Human Capital Panel, dat zich dit jaar
richt op het behoud van talent en
leiderschapsontwikkeling. Want The
future is in the water – maar het
verwezenlijken van de mogelijkheden
in de offshore is alleen mogelijk met
genoeg gekwalificeerd personeel.
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Offshore Energy 2014 Comité van Aanbeveling
Mr. Joep Athmer		Area Director Offshore, Van Oord Offshore
Mr. Koos-Jan van Brouwershaven Chief Executive Officer,
		
Heerema Fabrication Group
Mr. Kommer Damen
Chairman of the Board, Damen Shipyards Group
Mr. Sjef van Dooremalen
Chairman, Holland Shipbuilding Association
Mr. André Goedée
Member of the Board of Management, Boskalis
Mr. Michael Kahn
Managing Director, Jumbo Offshore
Mr. Bart van de Leemput
Managing Director, Shell / NAM
Mr. Harold Linssen
Managing Director, Keppel Verolme
Mr. Arend van Nieuwland
Director, Tullow Overseas Holdings
Mr. Jaap den Ouden	Founder and Member of the Supervisory Board,
Mercon
Mr. Martin C.J. van Pernis
President, KIVI
Mr. Jo Peters	Secretary-General, Netherlands Oil and Gas
Exploration and Production Association
Mr. Koen Schuiling	Mayor of the City of Den Helder, representing
Development Company Holland North
Mr. Gerard Schut	Vice-President of European Operations,
Vermilion Energy
Mr. Sander Vergroesen	Managing Director, Association of Dutch
Suppliers in the Oil and Gas Industry IRO
Mr. Ruud Zoon
Managing Director, GDF SUEZ E&P Nederland

Programma Offshore Energy 2014
28 & 29 oktober 2014 | Amsterdam RAI
28 oktober 2014

29 oktober 2014

09:30 - 10:00

09:30 - 18:00

Officiële Opening Offshore
Energy 2014

Beurs open

10:00 - 18:00

Conferentie

Beurs open

9:30 - 17:00

10:00 - 17:00

Conferentie

10:00 - 17:00

Offshore WIND Installation
and Maintenance Conference

Toegang tot de beurs is kosteloos.
De conferentie bestaat uit betaalde en vrij toegankelijke sessies.
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IRO NIEUWS

Rutte bezoekt Maritime & Offshore
Career event

IRO directeur Sander Vergroesen in gesprek met Mark Rutte.

Minister-president Mark Rutte heeft woensdagochtend 2 april een
bezoek gebracht aan het Navingo Maritime & Offshore Career
Event (MOCE). MOCE is het grootste evenement op het gebied
van opleiding en carrière in de maritieme sector.
Sander Vergroesen, directeur IRO, benadrukte in een gesprek met
de Minister-president het belang van samenwerking van de diverse
branches om jongeren te stimuleren een technisch vak te kiezen
en hiermee een baan te vinden in deze dynamische sector.
Op de banenbeurs, die om 11.00 uur werd geopend door Coen
Bouhuys, Young Maritime Representative, presenteerden 110
bedrijven uit de maritieme sector zich aan werkzoekenden.
Ook IRO was aanwezig met een stand en deelde de nieuwste editie
van de Netherlands Oil & Gas Catalogue uit, met hierin bedrijfsprofielen van Nederlandse toeleveranviers in de olie- en gasindustrie.
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 exemplaar
bestellen, stuurt u dan een e-mail aan info@iro.nl.

IRO aanwezig op Offshore NL
Van 25 t/m 27 maart jl. was IRO met een informatiestand
aanwezig op de beurs Offshore NL in Gorinchem.
Ruim 140 bedrijven actief in de olie-, gas-, (petro)chemische
en baggerindustrie waren op eveneens vertegenwoordigd
met een stand. De driedaagse beurs heeft 5530 bezoekers
getrokken. IRO was ook aanwezig met een stand om de
Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie te promoten en informatie te verschaffen over de activiteiten van IRO.

IRO directeur Sander Vergroesen en CEDA voorzitter Johan Pennekamp.

van kabels en pijpleidingen. Ir. Chris Jones, IHC Engineering
Business Ltd. demonstreerde vervolgens IHC´s trenching equipment. De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel.

IRO en Carbon Energy Club
te gast bij Allard-Europe
Op donderdag 3 april jl. heeft een bijeenkomst van IRO en de
Belgische Carbon Energy Club (CEC) plaatsgevonden bij AllardEurope in Turnhout. IRO directeur Sander Vergroesen en CEC
directeur Pieter-Jan Provoost hebben in juli 2013 een Memorandum
of Understanding ondertekend, waarmee zij verklaren op diverse
vlakken samen te werken om het netwerk tussen Nederlandse en
Belgische toeleveranciers te versterken. De bijeenkomst bij AllardEurope is één van de gezamenlijke activiteiten die hieruit voortvloeit.

IRO-CEDA bijeenkomst
donderdag 6 maart 2014
Ruim 140 IRO en CEDA leden hebben de succesvolle jaarlijkse
gezamenlijke ledenbijeenkomst bijgewoond. Het thema van de
avond was ‘Kabels en pijpleidingen in de zeebodem’ variërend
van het hoe en wat in de maakfase tot de realisatie van de
veiligheid in de gebuiksfase.
Ir. Hans Bijen, Commercial Manager Van Oord Offshore gaf
een presentatie over het installeren van pijpleidingen in ondiep
water. Daarna volgde Ir. Dirk Luger, Strategic Advisor Soil &
Structures bij Deltares, met een presentatie over de veiligheid
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Allard-Europe is een unieke staal- en ijzergieterij gespecialiseerd
in voor de klant op maat geproduceerde gietstukken. Na de
bedrijfspresentatie van Jef Dijckmans, Algemeen directeur van
Allard-Europe, volgde een presentatie van IRO lid Heerema
Marine Contractors door Rob Narold. Na de presentaties kregen
de 70 bezoekers een rondleiding door de fabriek. De middag
eindigde met een zeer goed verzorgde netwerkborrel.

IRO NIEUWS

IRO-EY Oil & Gas Industry
Forecast 11 maart 2014

Offshore Energy 2014

Op dinsdag 11 maart
2014 vond de jaarlijkste
IRO-EY Oil & Gas
Industry Forecast
meeting plaats in het
STC gebouw in
Rotterdam.
Ruim 200 personen
waren aanwezig.
Christof Rühl, Group Chief Economist en Vice President BP plc,
presenteerde BP’s ‘World Energy and Global Outlook’ aan de
hand van interessante grafieken en statistieken.
In zijn presentatie concludeerde hij dat er in 2035 nog ruim
voldoende en beschikbare fosiele energiebronnen zullen zijn
als gevolg van innovatie ten aanzien van winning, efficiency
verbetering en duurzaamheid van ingezette energiebronnen.
Ook zal er nog ruimte zijn voor duurzaamheid.
Coby van der Linde, Director of Clingendael International
Energy Programme en professor of Geopolitics and Energy
Management aan de Universiteit in Groningen, gaf vervolgens
haar opmerkingen op het verhaal van Christof Rühl en plaatste
dit in verband met de uitdagingen in de olie- en gasindustrie op
de korte en middellange termijn. Na afloop was er gelegenheid
tot het stellen van vragen aan beide sprekers. De bijeenkomst
werd besloten met een netwerkborrel.
De BP Energy Outlook 2035 presentatie kunt u downloaden op
de IRO website.

beurs / exportprogramma 2014
19-21 februari	Australasian Oil & Gas
Perth, Australië
5-8 mei	OTC					
Houston, VS

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 conferentieprogramma 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.

Cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’
Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-technische
cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, hoe zij worden
gevonden en gewonnen en hoe de sector in elkaar zit.
Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan veel gebruikte
terminologie. Voor meer informatie of een aanmeldformulier
kunt u een e-mail sturen aan info@iro.nl of contact opnemen
met IRO via tel.: 079 34 11 981.
De volgende cursusdata voor 2014 zijn gepland:
•
•
•
•
•
•
•

20-21 mei 2014, Engelstalig (volgeboekt)
 4-25 juni 2014, Nederlandstalig (volgeboekt)
2
8-9 juli 2014, Engelstalig
23-24 september, Nederlandstalig
21-22 oktober, 2014, Engelstalig
18-19 november, Nederlandstalig
9-10 december, 2014, Engelstalig

IRO Kalender 2014
LOL bijeenkomst Regio IJmuiden ism AYOP,
IJmuiden, 26 mei
LOL bijeenkomst STC-KNRM, SAIO en STC,
Rotterdam, Heijplaat, 2 oktober

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				

Deelname aan beurzen/handelsmissies via IRO

Singapore

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.
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
Fax
E-mail
Website

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

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.

2 / 2014

OFFSHORE VISIE

53

BUYERS GUIDE

ELEcTROTECHNIEK

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

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

RECRUITMENT

MAXIMATOR

MAXIMATOR

www.vageri.nl

MAXIMATOR

www.maximator.nl

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

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

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

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

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

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

www.tos.nl
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Het zit in ons karakter

De haven is ons leven. Aanpakken, hard werken en toegankelijke mensen, dat
is ons karakter. Wanneer je Zeeland Seaports leert kennen, maak je kennis met
professionals die trots zijn op hun havens. Uw belang is ook ons belang. Klanten
komen op de eerste plaats. Altijd. Wij weten wat belangrijk is voor uw bedrijf.
Dat zit in ons karakter en is een van onze specialiteiten:

heliport
locatie aan zee
een diepgang van 16,5 meter
goede, filevrije achterlandverbindingen
geen negen tot vijf mentaliteit
bereikbare havens en mensen
gespecialiseerde terminals voor een breed scala aan lading
u kunt ons 24/7 bereiken op +31 (0)115 647400

www.zeelandseaports.com

driven by dedication

