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CONSTRUCTIE

REEKS NIEUWE PROJECTEN IN AANTOCHT

Weer toekomst voor 
platformbouwers

Aan de reeks magere jaren voor de platformbouwers lijkt een einde te komen 

nu steeds meer oliemaatschappijen weer durven te investeren in nieuwe 

ontwikkelingsprojecten offshore. Als we de meest recente onderzoeken mogen 

geloven, wordt het vooral booming business in de Britse en Noorse sector van 

de Noordzee. Nieuwe projecten in de Britse sector zullen resulteren in de bouw 

van meer dan dertig platformen. Gezien hun rol op de exportmarkt moet dit 

met name de Nederlandse platformbouwers als muziek in de oren klinken.
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De sail-away van het 11.900 ton wegende Valhall dek, gebouwd op de Heerema werf in Zwijndrecht (foto: HFG).



4.000 ton gaat wegen, en een 1.400 ton 
wegend dek. Eind juli 2011 wordt dit 
platform opgeleverd en op ongeveer 100 
kilometer ten oosten van Teeside in zee 
geïnstalleerd. De gaskraan gaat hier in  
het derde kwartaal van 2012 open.
Vorig jaar oktober maakte HFG bekend 
een overeenkomst te hebben gesloten 
met Statoil voor de fabricage van de 
Valemon jacket. Dit wordt met een  
hoogte van 157 meter de grootste 
draagconstructie die ooit op de werf in 
Vlissingen is gebouwd. De jacket krijgt  
een footprint van 45 bij 45 meter en 
wordt bovenin 26 bij 30 meter. De in 
totaal 9.200 ton wegende constructie  
zal in mei 2012 worden opgeleverd.  
De jacket gaat deel uitmaken van een 
gasproductieplatform dat door Heerema 
Marine Contractors in het Noorse 
Valemon veld, op 160 kilometer ten 
westen van Bergen, in zee wordt 
geïnstalleerd. HFG Engineering Europe 
was al eerder bij het Valemon project 
betrokken met het uitvoeren van een 
zogeheten FEED studie.

Voor de werf in Hartlepool zijn door  
HFG eveneens nieuwe opdrachten 
binnengehaald. Daar wordt op dit 
moment gewerkt aan de fabricage van de 
platformen voor de Ensign en York Field 
Development projecten van Centrica 
Energy. Voor het Ensign project wordt een 
Seaharvester type platform gebouwd, 
bestaande uit de door HFG Engineering 
Europe ontworpen jacket van 500 ton en 
topsides van 600 ton. Het platform zal in 
juni van dit jaar worden opgeleverd. Elders 
in deze uitgave een andere technsiche 
specificatie. Het platform wordt medio 
2012 opgeleverd. Beide platformen 
worden in het zuidelijke deel van de Britse 
sector van de Noordzee geïnstalleerd. Het 
transport en de installatie van het York 
platform komt voor rekening van Heerema 
Marine Contractors.

Vlak voor de jaarwisseling kwam 
industrieanalist Rystad Energy tijdens  
een bijeenkomst van Noorse operators  
in Stavanger met de eerste positieve 
berichten. Dit Noorse consultantsbureau 
had onderzocht dat er tussen nu en  
2020 meer dan vijftig nieuwe 
ontwikkelingsprojecten in de Noorse 
wateren zullen worden uitgevoerd. 
Hieronder de bouw van een aantal vaste 
productieplatformen voor onder andere 
de velden Gudrun, Valemon, Ekofisk, 
Eldfisk II, Hild, Dagny/Ermintrude en 
Tommeliten en een hele reeks drijvende 
productieplatformen voor de velden 
Goliat, Froy, Jordbaer en Draupne.  
In totaal zou het gaan om acht vaste  
en tien tot vijftien drijvende platformen. 
Verder zullen er ongeveer vijftig  
subsea-installaties worden gebouwd.  
De ontwikkelingen in de Britse sector 
lijken nog veelbelovender. Deze  
werden onderzocht door zowel de UK 
Engineering and Construction Industry 
Training Board als OPITO. Beide kwamen 
met het bericht dat de komende vijf jaar 
in deze sector nog zeker 33 nieuwe 
platformen zullen worden gebouwd. Dit 
vergt een investering van maximaal 40 
miljard pond. Naast de bouw van al deze 
platformen staan ook twaalf grote 
modificatieprojecten en veertig subsea-
ontwikkelingen op het programma.

nieuwbouworders
Voor een aantal van voornoemde nieuwe 
projecten zijn ondertussen de eerste 
fabricageorders al gegund. Vooral de 
Heerema Fabricage Group (HFG) is 
hiermee heel succesvol geweest. Zo zijn 
voor de werf in Vlissingen twee EPC-
contracten met RWE Dea gesloten. De 
eerste omvat de fabricage van een 
onbemand werkend platform voor het 
Clipper South Development project in de 
blokken 48/19 en 48/20 in het zuidelijke 
deel van de Britse sector van de 
Noordzee. In Vlissingen wordt hiervoor 
een 40 meter hoge jacket gebouwd, die 
samen met de fundatiepalen 1.160 ton 
gaat wegen, en een 2.000 ton wegende 
dekmodule. Begin juli 2011 zal dit 
platform worden opgeleverd en in 23 
meter diep water op ongeveer 170 
kilometer ten oosten van de Theddlethorpe 
gasterminal in zee worden geïnstalleerd. 
RWE Dea verwacht via het Clipper South 
platform in het eerste kwartaal van 2012 
gas te kunnen gaan produceren. Het 
tweede contract omvat de fabricage van 
een onbemand werkend platform voor 
het Breagh A Development project dat in 
het Britse Noordzeeblok 42/13 wordt 
uitgevoerd. De waterdiepte ter plaatse 
bedraagt 62 meter. Voor dit project 
bouwt de werf een 85 meter hoge jacket, 
die inclusief de fundatiepalen ongeveer 

reeks opleveringen
Naast de start van nieuwe projecten heeft 
HFG ook een aantal eerder gecontrac-
teerde fabricageprojecten afgerond. De 
meeste aandacht hierbij trok de sail-away 
van de 11.900 ton wegende Valhall su-
permodule. Na de loadout op de werf in 
Zwijndrecht werd deze module op 21 juni 
2010 eerst op een Castoro ponton naar 
Schiedam verhaald. Nadat daar de laatste 
componenten waren geplaatst, vertrok 
de module op 13 juli 2010 naar de 
Noorse sector van de Noordzee. Drie  
dagen later vond het transport plaats van 
het 2.000 ton wegende weatherdek en 
op 20 juli volgde nog de sail-away van 
een tweetal bruggen en een flareboom.
Tijdens deze transporten werd op de 
werf in Zwijndrecht alweer volop gewerkt 
aan de fabricage van in totaal 44 speciale 
subsea structures, met gewichten 
variërend van 20 tot 80 ton. Deze waren 
bestemd voor een project dat BP 
Exploration in Block 31 offshore Angola 
samen met Heerema Marine Contractors 
uitvoert. De werf in Vlissingen trok de 
aandacht met de oplevering aan Centrica 
Energy van het F3-FA 
gasproductieplatform. Dit platform werd 
begin september 2010 met succes in het 
F3 blok in de Nederlandse sector in zee 
geïnstalleerd. In het eerste nummer van 
Offshore Visie van dit jaar is uitvoerig 
gerapporteerd over dit project. 
Op 30 april 2010 leverde Heerema 
Hartlepool het 6.500 ton wegende 
Buzzard Production Sweetening (PS) dek 
op aan Nexen Petroleum. Een module 
met een lengte van 60 meter, een 
breedte van 36 meter en een hoogte van 
42 meter. Dit was één van de grootste 
fabricageprojecten ooit op deze werf 
uitgevoerd. In 2009 had de Heerema 
werf in Vlissingen al een 3.500 ton 
wegende jacket voor dit platform 
gebouwd. Deze werd na de oplevering 
op 48 mijl ten noordoosten van 
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De site-move van het F3-FA dek op de Heerema werf in Vlissingen  (foto: HFG).
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Peterhead in de Britse sector van de 
Noordzee geïnstalleerd. Daarnaast 
leverde de werf in Hartlepool vorig jaar 
september nog twee 1.000 ton wegende 
topsides op aan Areva T&D. Deze waren 
bestemd voor het Sheringham Shoal 
Offshore Windpark dat voor de kust van 
Norfolk wordt aangelegd.

andere werven
Na in 2009 aan GDF SUEZ E&P Nederland 
het E17a-PA gasproductieplatform was 
opgeleverd, bouwde HSM Offshore in 
Schiedam voor Total E&P Nederland het 
K5CU satellietplatform. Dit werd 
samengesteld uit een 50 meter hoge en 
670 ton wegende jacket, 500 ton aan 
fundatiepalen en een 850 ton wegende 
topsidemodule. De oplevering vond 
plaats in september 2010. Het was een 
kopie van het eerder door de HSM werf 
gebouwde K4-BE platform dat in juni 
2000 werd opgeleverd. Verder werd hard 
gewerkt aan de fabricage van het B13-A 
satellietplatform voor Chevron 
Transportation. Dit platform bestond uit 
een vierpoots 1.050 ton wegende jacket, 
550 ton aan fundatiepalen en een 
topsidemodule met een gewicht van 
1.000 ton. Het platform werd medio april 
2011 opgeleverd en door Seaway Heavy 
Lifting uit Zoetermeer in blok B13 blok op 
het NCP geplaatst. Verder fabriceerde de 
werf een 2.200 ton wegend 
transformatorstation voor C-Power/ABB, 
bestemd voor het Thorton Bank 
Windfarm project dat voor de kust van 
België wordt gerealiseerd.

Hoewel Mercon Steel Structures begin 
vorig jaar de fabricage van twee 
productieplatformen aan haar neus 
voorbij zag gaan toen de betrokken 
oliemaatschappijen wegens de recessie 
hun projecten afbliezen, kon in 
Gorinchem toch een aantal nieuwe 
opdrachten worden gescoord. Zo 
werd in september door GDF SUEZ E&P 
Nederland een order gegund voor de 
fabricage van het G16a-B 
satellietplatform. Een onbemand 
werkend platform dat medio dit jaar door 
Mercon zal worden opgeleverd en eind 
2011 operationeel moet zijn. De jacket 
krijgt een gewicht van 950 ton en de 
topsidemodule 1.250 ton, terwijl de 
fundatiepalen samen 580 ton gaan 
wegen. Verder levert Hertel Offshore uit 
Rotterdam een powermodule. De 
installatie, op 80 kilometer ten noorden 
van Terschelling, wordt door Seaway 
Heavy Lifting uitgevoerd.

Een maand later ondertekende Mercon 
een raamovereenkomst met Shell UK en 
NAM voor de fabricage en installatie van 
zogeheten riser access towers. Dit zijn 
monopile platformen die worden ingezet 
in combinatie met subsea trees bij 
bestaande platformen om kleinere 
gasvelden in zowel de Britse als 
Nederlandse sector rendabel in productie 
te kunnen brengen. Een en ander is 
onderdeel van het door Shell UK 
geïnitieerde SWEEP project. Mercon gaat 
dit jaar in ieder geval één riser access 
tower bouwen en opleveren en mogelijk 

volgen er nog meer. Er wordt zelfs 
gesproken over negen stuks. Voor de 
installatie van deze monopileplatformen 
heeft Mercon samen met ALE Heavylift 
uit Breda een nieuwe manier van 
installeren ontwikkeld, die goedkoper is 
dan de traditionele installatiemethoden.
Ook de NAMI werf in Ridderkerk zag 
vorig jaar kans een mooie order te 
boeken. In juli werd bekend dat 
Wintershall Noordzee het Wingate 
satellietplatform bij deze werf zou laten 
bouwen. Dit zal medio dit jaar in blok 
44/24b op 10 kilometer van de grens met 
de Nederlandse sector in de Britse sector 
van de Noordzee worden geïnstalleerd. 
Het platform krijgt een vierpoots jacket 
en een dekmodule met een 
procesinstallatie met een maximum 
capaciteit van 3 miljoen kubieke meter 
gas per dag. Via een 20 kilometer lange 
gastransportleiding zal het Wingate 
platform in de Nederlandse sector 
worden aangesloten op het D15-FA-1 
productieplatform van GDF SUEZ E&P 
Nederland. Multimetaal uit Den Helder 
en OMF Services uit Den Oever kregen 
van Wintershall ieder de opdracht voor 
de bouw van een 110 ton wegend 
subsea beschermingsframe. Multimetaal 
mocht daarnaast ook voor beide frames 
de coils en het overige (duplex) 
leidingwerk construeren.

Bij Keppel Verolme bij Rotterdam wordt 
op dit moment voor het Duitse bedrijf 
Wetfeet Offshore Windenergy een 
speciale Mobile Offshore Application 
Barge (MOAB) gebouwd. Dit mobiele 
transformatorplatform wordt eind dit jaar 
opgeleverd en is bestemd voor het Global 
Tech 1 windturbinepark dat in de Duitse 
sector van de Noordzee wordt 
aangelegd. Verder is bij Keppel Verolme 
de in 2010 door Cofely Oil & Gas uit 
IJmuiden gebouwde cantilever aan boord 
van het hefeiland Swift 10 geïnstalleerd. 
Vorig jaar oktober besloot Cofely haar 
constructieactiviteiten per 1 januari 2011 
in IJmuiden te staken.

orders naar spanje
Een werf die de laatste tijd een 
opmerkelijke reeks fabricageorders heeft 
binnengehaald is Dragados Offshore uit 
Puerto Real, vlakbij Cadiz. Vorig jaar april 
verleende ConocoPhillips deze werf een 
bouwopdracht voor twee dekmodules 
voor projecten in de Britse sector. Dit 
betrof een dek voor het Jasmine 
wellheadplatform en een dek voor het 
Judy riserplatform. Het Jasmine veld in 
blok 30/6 is één van de grootste 
ontdekkingen van de afgelopen tien jaar. 
In dit veld wordt naast het puttenplatform 
ook een accommodatieplatform 
geïnstalleerd. 
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"The pipework design of the deck is extremely complex 

and the construction programme was very tight."

 - Chris Reay, Project Manager of Heerema Hartlepool.

Heerema Hartlepool heeft het grote Buzzard PS dek voor Nexen Petroleum gebouwd (foto: HFG).



platform. Deze bouwopdracht wordt op 
de Aker werf in Egersund uitgevoerd. Een 
tweede EPC contract van ConocoPhillips 
voor Aker Solutions betrof het ontwerp 
en de bouw van de topsides voor het 
Eldfisk 2/7 S geïntegreerde 
productieplatform. Deze wordt 
samengesteld uit twee gecombineerde 
modules, de accommodatie/utilitymodule 
en de proces/wellheadmodule. In totaal 
krijgt de topsides een gewicht van 
15.500 ton. Aker Solutions gaat voor dit 
project ook twee verbindingsbruggen, 
een bridge supportmodule en een 
flareboom bouwen. De fabricage start in 
2012 en de oplevering staat gepland 
voor 2014. Het fabricagewerk wordt op 
de Aker werf in Stord uitgevoerd. Eerder 
had de oliemaatschappij Aker Solutions al 
de fabricageopdracht voor de jacket voor 
het Ekofisk 2/4 L accommodatieplatform 
gegund. De topsides voor dit platform 
wordt bij de Sembawang werf in 
Singapore gebouwd. 

Verder heeft ConocoPhillips ondertussen 
ook het aanpassen van de bestaande 
platform Eldfisk 2/7A, Eldfisk 2/7 FTP, 
Eldfisk 2/7 B en Embla aan Aker Solutions 
uitbesteed. Deze aanpassingen zijn nodig 
om het nieuwe Eldfisk 2/7 S platform te 
kunnen aansluiten. Verder bouwt Aker 
Solutions op de Egersund werf voor 
Statoil nog een compressormodule voor 
het Kristin platform en op de Verdal werf 

De jackets voor deze twee platformen 
worden, net als de jacket voor het Judy 
platform, op de Italiaanse werf Rosetti 
Marino gebouwd. De Lamprell werf in 
het Midden-Oosten levert de 
accommodatiemodule voor Jasmine. 
Saipem gaat op haar beurt medio 2012 
alle platformdelen transporteren en 
installeren.
Een tweede order die vorig jaar aan 
Dragados Offshore is verleend, betreft de 
bouw van twee puttenplatformen voor 
de derde fase van het South Arne project 
van Hess dat in blok 5604/29 in de 
Deense sector van de Noordzee wordt 
uitgevoerd. Het gaat hierbij om de 
fabricage van twee jackets met elk een 
gewicht van 2.600 ton en topsides met 
gewichten van 1.350 en 1.600 ton, die 
alle in het tweede kwartaal van 2012 
moeten worden opgeleverd.
Ook dit jaar zijn door ConocoPhillips 
weer nieuwe orders aan de Spaanse 
platformbouwer gegund. Deze omvatten 
de fabricage van een 8.000 ton wegende 
jacket voor het Ekofisk 2/4 Z project en 
twee jackets voor het Eldfisk 2/7 S 
project.

noorse werven
ConocoPhillips ging verder ook met Aker 
Solutions in zee. Aan deze Noorse 
platformbouwer werd een EPC opdracht 
gegund. Deze omvat de bouw van de 
topsidemodule voor het Ekofisk 2/4 Z 

twee grote jackets voor de Clair Ridge 
Joint Venture. Dit laatste omvat een 
22.300 ton wegende jacket voor een 
boor/productieplatform en een 9.000 ton 
wegende jacket voor een accommodatie/
utilityplatform. Deze worden beide in 
2013 opgeleverd en vervolgens in 150 
meter diep water in het Clair veld ten 
westen van de Shetland Eilanden 
offshore geïnstalleerd.
Statoil is medio vorig jaar gestart met het 
gunnen van de bouworders voor het 
grote Gudrun olie- en 
gasproductieplatform. Hiervan is de 
grootste kluif gegaan naar de Aibel werf 
in Haugesund, waar het 7.400 ton 
wegende productiedek wordt gebouwd. 
De oplevering hiervan staat gepland voor 
2013. De bouw van de 7.100 ton 
wegende jacket is uitbesteed bij Aker 
Solutions in Verdal.

Apply Leirvik gaat voor het Gudrun 
platform een accommodatiemodule met 
helikopterdek bouwen. Dit dient in juli 
2012 gereed te zijn. Eerder had Apply 
Leirvik al twee accommodatiemodules 
met een gezamenlijk gewicht van 2.750 
ton opgeleverd, bestemd voor de 
uitbreiding van de verblijfscapaciteit op 
het Troll A platform.

britse werven
Consafe uit Aberdeen kreeg vorig jaar 
oktober van Talisman Energy de opdracht 
voor de bouw van een 1.300 ton 
wegende en zes verdiepingen tellende 
accommodatiemodule met een capaciteit 
van 120 bedden. De module zal in 2012 
de bestaande woonmodule op het Auk 
platform in de Britse sector gaan 
vervangen. Deze is al vanaf 1975 in 
gebruik, De ONG Group gaat verder op 
de werf in Newcastle in opdracht van 
Apache Corporation een satellietplatform 
bouwen, bestemd voor de oliewinning 
uit het Forties veld in het centrale deel 
van de Britse Noordzeesector. Medio 
volgens jaar wordt dit platform 
opgeleverd. Al eerder zijn genoemd de 
projecten die op de Heerema werf in 
Hartlepool zijn of nog worden 
uitgevoerd.

Engelse, maar ook andere West-Europese 
platformbouwers zijn in de race voor een 
aantal op stapel staande projecten. Zo wil 
Total al op korte termijn aan de slag met 
de tweede ontwikkelingsfase van het 
West Franklin veld in de Britse sector. 
Voor dit veld, waarvan de winbare 
reserves worden geschat op 85 miljoen 
vaten olie, zal een platform worden 
gebouwd dat eind 2013 operationeel 
moet zijn.

Nexen Petroleum wil in de Britse blokken 
20/1 en 14/26a het Golden Eagle Area 
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De HSM werf heeft 

voor het Total het K5-

CU gebouwd. Op de 

foto de sail-away van 

de dekmodule van het 

platform (foto: PAS 

Publicaties).

Sail-away van het voor 

Chevron door HSM 

Offshore gebouwde 

B13-A platform op de 

ponton Viking Barge 7 

(foto: PAS Publicaties).
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Development project gaan uitvoeren. Dit 
omvat het in productie brengen van de 
olievelden Golden Eagle en Pink. Hiervoor 
moeten twee platform worden gebouwd. 
Een wellheadplatform en een 
gecombineerd productie/utily/
accomodatieplatform, die door middel 
van een 70 meter lange brug met elkaar 
worden verbonden. Onderdeel van dit 
project is ook de fabricage van twee 
zogeheten subsea drilling centres, 
waarop 24 putten kunnen worden 
aangesloten. De beide platformen 
moeten in 2013 en 2014 in zee worden 
geïnstalleerd, want eind 2014 wil Nexen 
olie uit de velden kunnen produceren. 
Statoil wil op haar beurt in de Britse 
sector de olievelden Bressay en Mariner 
gaan ontwikkelen. Hiervoor zijn twee 
grote platformen nodig. Het 
basisontwerp voor het Bressay platform, 
waarop 60 putten kunnen worden 
aangesloten, is uitbesteed bij Worley 
Parsons en dat voor het Mariner 
platform, met aansluitpunten voor 40 
putten, bij Aker Solutions. De 
fabricageopdrachten voor deze 
platformen worden pas volgend jaar 
gegund.

Een gunning die wel binnenkort kan 
worden verwacht, betreft de bouw van 
een wellheadplatform voor het Conwy 
project van EOG Resources. Dit platform 
is bestemd voor de winning van olie uit 
de velden Conwy en Corfe in de Ierse 
Zee. Plan is om al volgend jaar september 
olie uit deze velden te produceren.
Verder is EnCore Oil de afgelopen tijd 
heel succesvol geweest met  het 
aanboren van nieuwe oliereservoirs in 
Britse wateren. De vondst in het Catcher 
veld in blok 28/9 is zo groot dat de 
maatschappij snel een productieplatform 
wil laten bouwen. Ook is olie gevonden 

in het Cladhan veld in blok 210/29a. 
EnCore wil hier eerst nog verder boren 
om de juiste omvang van het veld te 
kunnen vaststellen.
E.On Ruhrgas UK E&P is druk bezig met 
het in productie brengen van het 
Huntington veld in blok 22/14b in het 
centrale deel van de Noordzee op 140 
mijl ten noordoosten van Aberdeen. 
Hiervoor zal de maatschappij geen vast 
platform inzetten, maar de 
cilindervormige FPSO Sevan Voyageur 
van Sevan Marine, die op een Noorse 
werf voor dit project is aangepast. Begin 
2012 gaat hier de olieproductie van start.
SLP Engineering uit Lowestoft, die in 
november 2009 in de problemen raakte 
en uitstel van betaling verzocht, is van de 
totale ondergang gered. Na lange 
onderhandelingen kon de werf, na de 
overname door de Smulders Groep, vorig 
jaar augustus weer worden opgestart. 
Een eerste project, dat rond de 
jaarwisseling is gerealiseerd, omvatte het 
uitvoeren van modificaties op het in 2006 
eveneens door SLP Engineering 
gebouwde Chiswick platform. Op 3 
maart van dit jaar werd bekend dat op de 
werf ook één van de jackets en een 
tussendek voor het Thorton Bank 
offshorewindpark worden gebouwd. De 
sail-away staat voor juni 2011 gepland.
Harland & Wolff in Belfast heeft van 
Siemens opdracht gekregen voor het 
ontwerp en de bouw van twee substation 
platformen, bestemd voor installatie in 
het Gwynt y Mor offshorewindpark dat 
voor de kust van Wales wordt aangelegd. 
De oplevering van beide platformen vindt 
in juni 2012 plaats.

tot slot
De bekende werf Bladt Industries in het 
Deense Aalborg heeft vorig jaar mei voor 
het Walney I Offshore Wind Farm project 

een zogeheten substation opgeleverd 
aan Dong Energy. Dit platform bestaat uit 
een vierpoots jacket met een gewicht van 
1.000 ton en een 1.300 ton wegende 
topsidemodule. Direct hierna is de 
Deense werf gestart met een bouw van 
een soortgelijk platform, dat is bestemd 
voor het Walney II offshore Wind Farm 
project van Dong Energy. Dit platform 
wordt medio dit jaar opgeleverd. Voor 
Bladt Industries zijn dit het zevende en 
achtste substation dat voor de 
offshorewindenergiesector is gebouwd. 
Verder is de werf samen met EEW 
begonnen aan de fabricage van 175 
fundaties voor de eerste fase van het 
grootste windturbinepark ter wereld, de 
London Array. Hiervoor worden bij Bladt 
Industries in Aalborg de transitiestukken 
gefabriceerd en bij EEW in Rostock de 
monopiles. Om in te spelen op de 
ontwikkelingen in de Duitse 
offshorewindenergiesector heeft Bladt 
Industries in het Duitse Lubmin een eigen 
constructiehal ingericht. Verder zijn op de 
werf in Aalborg de werkplaatsen 
aanzienlijk uitgebreid.

Nordic Yard gaat voor Siemens Energy 
een transformatorplatform bouwen voor 
het HelWin Alpha offshorewindpark dat 
in de Noordzee bij Helgoland wordt 
aangelegd. Dit wordt opnieuw een self-
installed platform. De deksecties worden 
gebouwd op de werf in Wismar, de 
draagconstructie op de werf in 
Warnemünde, waar ook de totale 
assemblage zal plaatsvinden. In juli 2012 
moet het HelWin 1 platform worden 
opgeleverd. Eerder heeft Nordic Yard 
voor Siemens al een soortgelijk platform 
gebouwd voor het BorWin Beta windpark 
dat in de Duitse sector van de Noordzee 
is gerealiseerd.  

Een nieuwe ontwikkeling in de 
Nederlandse sector betreft de vondst van 
een groot gasveld in het L5A blok. Dit is 
vorig jaar augustus gebeurd met het 
booreiland Noble Ronald Hoope dat hier 
in opdracht van GDF SUEZ E&P 
Nederland boorwerk heeft verricht. Het 
betrof een HP/HT put met een druk van 
1.023 bar en een temperatuur van 183 
graden Celsius. De hoogste druk en 
temperatuur ooit in de Nederlandse 
sector gemeten. Het gasveld bevindt zich 
op circa 100 kilometer ten noorden van 
Den Helder. GDF SUEZ heeft echter nog 
niet aangegeven of en wanneer voor dit 
project een platform zal worden 
gebouwd. Veel andere projecten voor de 
Nederlandse sector zijn nog niet bekend. 
De meeste orders voor de Nederlandse 
platformbouwer zullen, zoals het er nu 
naar uitziet, dan ook vanuit het 
buitenland moeten komen.
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Multimetaal heeft in 

Den Helder voor 

Wintershall een 

110 ton wegend 

subsea beschermings-

frame gebouwd 

(foto: PAS Publicaties).
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MIJNBOUW

De partijen die onder de naam 
‘OceanflORE’ (ORE staat voor Ocean 
Reserve Extraction) actief zullen zijn, spelen 
in op de toenemende vraag naar zowel 
expertise als exploitatie mogelijkheden 
op het gebied van diepzee mijnbouw. De 
samenwerking tussen IHC Merwede en 
DEME is in deze context een logische 
stap: voor IHC Merwede is diepzee 
mijnbouw een belangrijk speerpunt en 
het bedrijf kan bogen op jarenlange 
ervaring en kennis van bagger -en 
graaftechnieken en diepzee mijnbouw 
technologie. DEME is een vooraanstaande 
wereldspeler in de bagger- en offshore 
markt en heeft uiterst gespecialiseerde 
ervaring in het uitvoeren van complexe 
offshore gerichte waterbouwkundige 
disciplines tot in zeer diepe wateren. 
Binnen de OceanflORE Groep beschikt 
het DEME-bedrijf Tideway over hightech 
materieel dat met grote nauwkeurigheid 
kan ingezet worden tot op voor mijnbouw 
aangepaste dieptes. 

Een andere belangrijke troef is verder het 
feit dat Tideway uitgebreide ervaring 
heeft met het aan boord van een 
mijnbouwschip volledig verwerken van 
het ontgonnen materiaal alvorens het 
naar het vasteland te transporteren. Deze 
activiteiten betreffen zowel het integrale 
processen aan boord van de gewonnen 
grondstoffen als het wassen en scheiden 
van het materiaal. OceanflORE heeft de 
ambitie om voor mijneigenaren 
wereldwijd de aangewezen partner te 
worden voor zowel haalbaarheidsstudies 
als daadwerkelijke exploitatie van diepzee 
mijnbouwprojecten.

schaarste 
Naar verwachting zal de vraag naar 
grondstoffen de komende decennia 
verdubbelen. Bestaande bronnen op land 
zullen niet toereikend zijn. Tegelijkertijd 
gaan de ontwikkelingen van diepzee 
mijnbouwtechnieken steeds sneller en 
wordt duidelijk dat diepzee mijnbouw 
technisch haalbaar is. 

OCEANFLORE OPGERICHT

DEME en IHC Merwede samen in diepzee mijnbouw

IHC Merwede en het Belgische DEME gaan onder de naam OceanflORE een samenwerking aan op het gebied van 

diepzee mijnbouwactiviteiten. Het resultaat van deze samenwerking waarin IHC Merwede de ontwikkeling en bouw 

van technische oplossingen voor haar rekening neemt en DEME de diepzee mijnbouwactiviteiten uit zal voeren,  

zal een unieke totaaloplossing zijn die baanbrekend is in de markt. 
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DEME en IHC Merwede samen in diepzee mijnbouw

Deze trends hebben er toe geleid dat er 
wereldwijd snel toenemende interesse is 
voor de mogelijkheden die diepzee 
mijnbouw biedt. Bovendien is de 
kapitaalmarkt door deze toegenomen 
zekerheid steeds vaker bereid projecten te 
financieren. 

totaaloplossing
De samenwerking OceanflORE zal inhaken 
op deze ontwikkelingen. Door bundeling 
van kennis van IHC Merwede en DEME 
kunnen haalbaarheidsstudies worden 
uitgevoerd waarna elk belangrijk facet van 

diepzee mijnbouw ontwikkeld, bemand 
en bediend kan worden.  
Deze facetten betreffen onderwater 
ontgraving, het verticale transport naar de 
oppervlakte, de verwerking aan boord van 
het mijnbouwschip en het transport naar 
de haven. Hiermee wordt OceanflORE een 
partij die in staat zal zijn een unieke 
totaaloplossing voor diepzee mijnbouw 
aan te bieden, inclusief alle aspecten van 
project financiering. 

Daarnaast kan een diepzee mijnbouw 
project door de inzet van crew en 

schepen, mijnbouw equipment en een 
processing plant, volledig gemanaged 
worden. Deze totaaloplossing is uniek  
in de diepzeemijnbouw.

onderzoek 
OceanflORE zal in eerste instantie een 
studie gaan doen naar de haalbaarheid 
van fosfaatwinning in Nieuw-Zeelandse 
territoriale wateren. De samenwerking 
zal ook een pilot mijnbouwsysteem  
gaan ontwikkelen. Grote internationale 
mijnbouwmaatschappijen zijn in sommige 
gevallen al medefinancier van de studies.

MIJNBOUW
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Deep Drill Supply Group is a group of specialized companies to the 
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Eén miljard kuub 
Extra gas

Begin dit jaar produceerde NAM dankzij 
zeepinjectie ruim één miljard kuub extra 
aardgas uit bestaande gasvelden. Het 
gaat om gasreserves die voorheen 
achterbleven in bijna lege putten. 
Gasputten produceren naast aardgas 
ook water uit de diepe ondergrond.  
In een nieuw gasveld gaan de water-
druppels vanzelf met het gas mee 
omhoog. Maar in bijna lege putten  
met onvoldoende gassnelheid blijft het 
water staan. Het water blokkeert zo het 
gas. Dankzij de slimme techniek van 
zeepinjectie produceert de NAM die 
extra reserves alsnog. De zeep laat het 
water diep onder de grond schuimen. 
Daardoor komen water en gas toch 
weer naar boven. Zo verwacht de  
NAM met nieuwe technieken ook de 
komende jaren de Nederlandse 
bodemschatten maximaal te benutten. 
Voor de energie van morgen.

HEErEma Fabrication group 
awardEd cEntrica York platForm

Heerema Hartlepool, one of the three fabrication locations of Heerema Fabrication 
Group (HFG), has been awarded  the EPCI (Engineering, Procurement, Construction 
and Installation) contract of the 2,750 tonnes York platform destined for the York 
Field Development gasfield in the UK Continental Shelf. 

At Heerema Hartlepool the construction work of the 1,300 tonnes topsides and 
1,450 tonnes jacket will be started in April next. The topsides will measure 20 
metres in length, 15 metres in width and 16 metres in height. The jacket with a 
height of 69 metres and a footprint of 30 x 20 metres will be installed in a water 
depth of approximately 43 metres. The transport and installation of Centrica’s York 
platform has been awarded to our sister division Heerema Marine Contractors. 
The York platform is an unmanned facility with a tie back to Centrica’s Easington gas 
terminal via a 34 km (21.25 miles) 16 inch pipeline. The York Field Development will 
exploit gas reservoirs  in the Southern North Sea of the UK Continental Shelf, 
approximately 35 kilometres North-East of Easington. Currently at our Hartlepool 
yard the fabrication work continues of another Centrica project, the 1,100 tonnes 
Ensign platform. This Seaharvester type of platform consists of a topsides of 600 
tonnes and a 500 tonnes jacket, for which our engineering company HFG 
Engineering has executed the design work. It is expected that the Ensign platform 
will be ready for installation in June 2011.

Remco van Gilst, VP Business Development and Sales of Heerema Fabrication Group 
says: “This is already the third project awarded to HFG since the contract award by 
Centrica of the F3-FA self-installing platform early 2009. The good relationship with 
our client Centrica and the ongoing investments of Centrica for the UK sector of the 
North Sea create an excellent opportunity for our fabrication facility in Hartlepool 
for continued employment conditions and additional supply-chain jobs in the region. 
This new contract together with the ongoing construction work of the 1,100 tonnes 
Ensign platform will secure jobs until mid 2012.” 

“Based on Centrica’s strategy to strengthen its position in the future energy 
supplies of the UK and subsequent future projects we look forward to continuing 
our relationship with our client Centrica. We are convinced that our project 

management expertise and 
capabilities can create additional 
value to Centrica  and it would 
be our pleasure to contribute 
to their ambitious goals,” 
continues Tino Vinkesteijn, 
Chief Commercial Officer 
of HFG.

Steve Kemp, Centrica Energy 
Upstream’s Regional Director for 
the Southern North Sea, says: 

“York is an exciting new 
development for Centrica 

Energy Upstream as we 
continue to invest in 
the North Sea. We are 

delighted to continue our 
support of UK business 

by working with Heerema 
Fabrication Group to build 
the platform in Hartlepool, 
helping to secure jobs 
in the area.”

Artist impression of the 

Centrica York platform.

Fairmount tugs  
dElivEr skarv idun 

Fairmount Marine’s powerful tugs 
Fairmount Sherpa and Fairmount 
Summit have delivered FPSO Skarv Idun 
in the port of Stord, Norway. 
The two tugs needed just 92 days for 
the long distance tow of about 15.300 
nautical miles from Samsung Heavy 
Industries’ shipyard in Okpo, South 
Korea. The towage was completed with 
an average speed of 7.0 knots including 
stops. The Skarv Idun is a large floating 
production storage and offloading unit 
and will be used by BP to exploit the oil 
and gas fields Skarv and Idun, located 
just below the Arctic circle in the 
northern Norwegian Sea. The FPSO is 
292 meters long, 50.6 meters wide, has 
a towing draught of 12.2 meters and 
has a deadweight of 128.000 ton.  
A crew between 65 and 100 was on 
board Skarv Idun during the passage for 
on the job training, running the vessel, 
surveillance and providing marine 
support to the tug crews. 

FPSO Skarv in tow of the Fairmount Summit.



ZOUTLaaG

Volgens Paul van Gelder, CEO Gasunie,  
is de realisatie een unieke prestatie: 
“Aardgasbuffer Zuidwending is de  
eerste gasopslag in ruim 10 jaar die in 
Nederland wordt geopend en zelfs de 
eerste in Nederland waar aardgas in 
zoutlagen wordt opgeslagen. Daar zijn 
wij buitengewoon trots op. Nieuwe 
investeringen als deze zijn nodig om de 
leveringszekerheid op peil te houden. 
Bovendien versterken we hiermee de 
positie van Nederland als internationale 
gasrotonde. Het is daarom belangrijk  
dat dit soort investeringen ook in  
de toekomst gedaan kunnen  
blijven worden.”

Flexibele buffer
De nieuwe Aardgasbuffer Zuidwending  
is speciaal ontworpen om flexibel te 
kunnen reageren op plotselinge 
veranderingen in de vraag naar aardgas. 
Dat is nodig, omdat de druk in het 
Groningen gasveld geleidelijk afneemt. 
Een groot voordeel van gasopslag in 
zoutcavernes is dat het aardgas snel kan 
worden geïnjecteerd en geleverd en 
daarmee ook op dal- en piekmomenten 
kan worden ingezet. Op deze manier  
kan snel worden ingespeeld op 
schommelingen in de energievraag 
gedurende de dag, terwijl de instroom 
van gas vanuit andere velden in 
Nederland, Noorwegen en Rusland 
constant blijft. Bovendien ondersteunt  

de geboden flexibiliteit de inzet van 
duurzame energiebronnen, zoals wind 
en zon, omdat hiermee het wisselende 
aanbodpatroon van wind- en zonne-
energie efficiënt kan worden opgevangen.

martinitoren drie maal
Gasunie heeft voor het inrichten van de 
zoutcavernes samengewerkt met Akzo 
Nobel, die de holtes heeft uitgeloogd.  
De aardgasbuffer, die is aangesloten op 
het Groningen-gas transportnet, bestaat 
uit een bovengrondse gasinstallatie en 
vier cavernes op een diepte tussen 1.000 
en 1.500 meter. De cavernes hebben  
een hoogte van zo´n 300 meter en  
een doorsnede van 50 à 60 meter.  
De Martinitoren past er qua hoogte 
 zo’n drie maal in. Het aardgas wordt 
opgeslagen onder een maximale druk 
van 180 bar. Per caverne is ruim 
50 miljoen m3 aardgas voor de markt 
beschikbaar (werkgasvolume). Uit de vier 
cavernes kan maximaal 1,6 miljoen m3 
gas per uur geproduceerd worden en er 
kan maximaal 0,8 miljoen m3 per uur 
worden geïnjecteerd. De constructie van 
een vijfde caverne is in volle gang. Deze 
caverne zal ongeveer anderhalf keer zo 
groot zijn als de grootste van de vier 
huidige cavernes en zal in 2013 in 
gebruik worden genomen. Met de 
gasopslag is een investering gemoeid  
van ruim € 500 miljoen en er zijn 
2,3 miljoen mensuren aan besteed. 

REALISATIE IS UNIEKE PRESTATIE

Eerste nederlandse 
gasopslag in 
zoutlagen
Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie heeft begin dit jaar de ondergrondse 

gasopslag in Zuidwending, nabij Veendam, in gebruik genomen. Deze 

aardgasbuffer bevat een flexibele gasvoorraad in zoutcavernes in de diepe 

ondergrond, waarmee kortdurende verschillen tussen vraag en aanbod van 

aardgas kunnen worden opgevangen. Gasunie Zuidwending weet zich een 

goede start, want direct na ingebruikname van de buffer maken marktpartijen 

er al volop gebruik van. Met deze nieuwe gasopslag versterkt Nederland zijn 

positie als Noordwest-Europese ‘gasrotonde’ en kunnen afnemers verzekerd 

blijven van een veilige en constante aanvoer van aardgas. Dat is belangrijk 

omdat aardgas ook in de toekomst een belangrijk deel uitmaakt van de 

duurzame energiemix.
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De Martinitoren past qua hoogte  

zo’n drie maal in een caverne.



NIEUWBOUW

Het KISS ontwerp (Keep It Stupid Simple) 
is een nieuw ontwerp van Scheepswerf 
De Hoop en is een reactie op de trend  
dat bevoorradingsschepen steeds 
ingewikkelder worden, ook daar waar 
het niet noodzakelijkerwijs bijdraagt aan 
de functionaliteit. Vele bevoorrading-
sschepen worden onnodig duur en 
ingewikkeld ontworpen en gebouwd. 
Het devies van De Hoop is: wat er niet op 
zit, kan ook niet kapot. Zo heeft De Hoop 
bijvoorbeeld gekozen voor een geknikte 
romp in plaats van een schip met ronde 
spanten. Iets wat al jaren niet meer 
gedaan werd en velen verbaasde.  
Echter deze specifieke rompvorm  
geeft 15% minder weerstand als haar 
ronde voorgangster en een flinke 
brandstofbesparing. Met de nieuwe 
indeling van de tanks in de romp en de 
machinekamer op het hoofddek, heeft 
de KISS Supplier ook circa 30% meer 
laadruimte als al haar concurrenten van 
gelijksoortige afmetingen. Hierdoor 
speelt het ontwerp in op de trend dat er 
steeds meer verschillende producten naar 
de boorvelden vervoerd moeten worden. 
De Hoop heeft haar opgedane ervaring 
bij het ontwerp en de bouw van hortel-
passagiersschepen toegepast op het 
ontwerp van het accommodatiegedeelte, 
wat geleid heeft tot een efficiënte en 
comfortabele accommodatie voor 
30 personen. 

De indeling van de accommodatie zorgt 
er tevens voor dat er een enorm werkdek 
overblijft van maar liefst 430 m2. Het 
schip is een vernieuwende combinatie 
van gebruiksvriendelijkheid aan de ene 
en het gebruik van de nieuwste 
technologiën aan de andere kant. Het 
satelliet gestuurde positioneringssysteem 
en de diesel elektrische voorstuwing 
met roerpropellers zijn hier een goed 
voorbeeld van. Kortom een echt 
‘Werkpaardje’.   
    
Oceanografia is de grootste offshore 
rederij in Mexico met als voornaamste 
klant de Mexicaanse staatsoliemaat-
schappij PEMEX. Met haar circa 45 
schepen en 6000 medewerkers beslaat 
Oceanografia circa 40% van de 
schepen in de Golf van Mexico. 
De werkzaamheden van deze schepen 
bestaan voornamelijk uit het 
bevoorraden en onderhouden van 
en de constructiewerkzaamheden aan 
boorplatformen en oliegerelateerde 
infrastructuur, zowel boven- als 
onderwater. De relatie van De Hoop 
met Mexico gaat al vele jaren terug 
en is gestart in de jaren ‘60 met de 
bouw van slepers en tankers voor PEMEX. 
Gevolgd door vele duikmoederschepen 
en suppliers voor Oceanografia.

Shipyard De Hoop is een succesvolle 

ontwerper en bouwer van custom-built 
schepen. Het gaat hierbij om zowel 
zeegaande schepen als schepen voor de 
binnenvaart. Het ontwerp en de bouw 
van een compleet nieuw schip vragen 
een innovatieve en creatieve instelling. 
Tevens een goede neus voor de nieuwste 
ontwikkelingen en mogelijkheden. 
Hiermee onderscheidt De Hoop zich 
binnen de markt. Shipyard De Hoop 
beschikt over een goed gevulde 
orderportefeuille en heeft de afgelopen 
jaren een substantiële groei doorgemaakt. 
De Hoop opereert vanuit twee werven: 
De Hoop Lobith in het oosten van het land 
(10,5 hectare - circa 130 mensen) en 
De Hoop Foxhol in het noorden van het 
land (2,5 hectare - circa 65 mensen). 
De werf beschikt over een scheepshelling 
van maximaal 200 x 60 meter. De Hoop 
heeft een eigen engineeringsafdeling en 
heeft alle disciplines in huis om een geheel 
schip te bouwen. Hierdoor is de werf in 
staat om snelle levertijden aan te bieden 
en een hoge mate van flexibiliteit en 
kwaliteit. Momenteel wordt het 
zusterschip van de Caballo Galiceno, de  
Caballo Xanthus, op de werf in Lobith 
gebouwd. De andere twee schepen, de 
Don Alfonso en de Caballo Genitor, 
zullen beiden in Foxhol gebouwd worden. 
Tevens heeft Shipyard De Hoop een 15-tal 
nieuwe aanvragen ontvangen voor de 
bouw van KISS Suppliers.

ONTWORPEN EN GEBOUWD DOOR DE HOOP
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Tekening KISS Supplier Caballo Galiceno.

KISS supplier te water

Eind april is de eerste KISS Supplier Caballo Galiceno, ontworpen en gebouwd door Scheepswerf De Hoop, te water worden 

gelaten. De Caballo Galiceno is de eerste KISS Supplier in een serie van vier schepen, ontwikkeld voor de Mexicaanse rederij 

Oceanografia. Opvallende feature aan het schip is het enorme zeepaard (in het mexicaans Caballo de Mar), het logo van 

Oceanografia, aan beide zijkanten van het schip. Daarnaast is het ontwerp van het schip baanbrekend door de 

gebruiksvriendelijkheid aan de ene kant en het gebruik van de nieuwste technologieën aan de andere kant.



Bayards Aluminium Constructies
B.V. is een dynamische, informele

en enthousiaste organisatie die zich
bezighoudt met het produceren en/of

ontwerpen van aluminium producten
zoals helikopterdecks, jachten, bruggen en defensievoertuigen.
Deze unieke aluminium constructies worden voor (inter)nationale
klanten geproduceerd. Bayards is bekend als specialist in het
 vervaardigen van hoogstaande aluminium producten. De hoofd-
vestiging is gevestigd in Nieuw-Lekkerland, vlakbij Rotterdam,
daarnaast hebben wij nog een neven vestiging in Heijningen 
en verkoopkantoren in Italië, Singapore, Rio de Janeiro en
Houston. In totaal werken circa 120 medewerkers bij Bayards.

Voor onze engineering afdeling op de locatie Heijningen 
hebben wij vanwege uitbreiding de volgende vacatures: 

Design Engineer  
Als Design Engineer bent u samen met de andere Design Engineers
verantwoordelijk voor het construeren en tekenen van aluminium
 constructies. Deze constructies kunnen variëren van een helikop-
terdeck, delen van offshore constructies tot aan bruggen en trap-
pen. Vooral het construeren en tekenen van grote  constructies zal
tot uw takenpakket horen. U zoekt naar de meest efficiënte en
kwalitatief beste design oplossingen met de van  toepassing zijnde
normen en codes. U signaleert de eventuele  knelpunten op con-
structieve en  sterkte technische aspecten. 
Wij vragen een werktuigbouwkunde HBO opleiding met ruime rele-
vante ervaring op het gebied van construeren en tekenen van
grote werktuigbouwkundige constructies. Daarnaast is ervaring
met de programma’s Strucad/Tekla een pré en ruime ervaring
met een 3D tekenpakket  vereist. U bent innovatief, proactief en
nauw keurig. Ook heeft u een praktische en flexibele werkhouding.
Uw kennis van de Nederlandse en Engelse taal is goed. 

Structural Engineer
Als Structural Engineer bent u samen met de Manager Engineering
verantwoordelijk voor het rekenen aan en ontwerpen van alumi -
nium constructies. De nadruk bij deze functie ligt op het maken van
sterkteberekeningen. De constructies kunnen variëren van een
helikopterdeck, delen van offshore constructies tot aan bruggen en
trappen. U berekent, analyseert en modelleert technische oplos-
singen.
Wij vragen een werktuigbouwkunde HBO opleiding met ruime rele-
vante ervaring op het gebied van rekenen en construeren van
grote werktuigbouwkundige constructies. Daarnaast is  ervaring
met Femap en StaadPro vereist, ervaring met Inventor is een pré.
U bent analytisch, initiatiefrijk, proactief en nauw keurig. Ook heeft
u een praktische en flexibele werkhouding. Uw kennis van de
Nederlandse en Engelse taal is goed.

Bayards biedt uitdagende 
functies in een dynamisch, 
groeiend en specialistisch 
bedrijf met alle mogelijkheden 
voor persoonlijke ont-
wikkeling en uitstekende 
arbeidsvoorwaarden. 

Uw reactie Bij voor- 
keur per e-mail naar 
flory.franx@bayards.nl. 

Meer informatie op www.bayards.nl

asco in ijmuidEn concludEs 
important contract 

On behalf of Tullow Netherlands BV, ADTI has 
awarded a contract for the provision of Base and 
Marine Services Offshore Netherlands to 
ASCOLogistics (Holland) BV IJmuiden. Early 
February 2011 the contract has been awarded for 
a duration of three years with two one year options. 
Plans are to drill 8 wells in that period of time. 
For ASCO in IJmuiden the scope of work includes 
vessel operations, storage and service operations. 

ADTI is the world’s premier turnkey drilling 
contractor and provides drilling and completions 
management expertise to add value and mitigate 
risks without compromising safety. The company 
was formed in 1979 in Houston and has offices in 
Houston and Aberdeen.  Turnkey drilling is a proven 
method of drilling wells whereby ADTI provides a 
drilled and logged or logable wellbore to a specified 
depth for a fixed price. The company accepts the 
risks of getting the well drilled to the target depth 
and charge a premium to the oil company for 
taking those risks. 

Tullow is a leading independent oil & gas, 
exploration and production group, quoted on the 
London and Irish Stock Exchanges (symbol: TLW) 
and is a constituent of the FTSE 100 Index. The 
Group has interests in over 85 exploration and 
production licences across 22 countries and focuses 
on four core areas: Africa, Europe, South Asia 
and South America.

In Africa, Tullow has production in Gabon, Côte 
d'Ivoire, Mauritania, Congo (Brazzaville) and 
Equatorial Guinea and two large appraisal and 
development programmes in Ghana and Uganda. 
Tullow also has exploration interests in Gabon, 
Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Mauritania, 
Senegal, Congo (DRC), Tanzania, Madagascar, Namibia 
and Ethiopia.

In South Asia, Tullow has exploration and production 
in Bangladesh and exploration interests in Pakistan. 
In South America, Tullow has exploration interests in 
Guyana, French Guiana and Suriname.

Tullow's European interests are primarily focused on gas 
in the UK Southern North Sea where it has significant 
interests in the Caister-Murdoch System and the Thames 
area. The company also has interests offshore the 
Netherlands. Her Tullow is the operator of seven out of 
eight licences it holds in Quadrants D & E with a total 
acreage position across all of its licences of 2,608 sq km. 

The growth in Tullow's acreage in the Netherlands is 
in response to the maturity and future materiality limits 
of the UK CMS Area. The first two licences were 
acquired by Tullow in 2007 with the Group adding 
five more blocks to its portfolio in 2008 and four more 
to date in 2009. Tullow is operator in blocks D9, E10, 
E11, E13a/b, E14, E15c, E18b, L12c/d and L15d. 
Partners in the last three blocks are EBN, Nuon 
and Wintershall.
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DURFTECHNOLOGIE

FORMACO BLIJ MET INVESTERING VAN PARTNER METALCAM S.P.A

Met de investering door Formaco’s partner Metalcam S.p.A  in een manipulator, welke gietstukken en smeedstukken tot 

65 ton kan handelen, zijn de mogelijkheden voor het bewerken van vrijvorm smeedwerk en gegoten metaaldelen in het 

Italiaanse metaalbedrijf enorm toegenomen. Vooral de Nederlandse partner Formaco B.V. uit Alblasserdam, is bijzonder 

ingenomen met de nieuwe aanwinst. 
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Manipulator voor giet- en 
smeedstukken van 65 ton



“Door de investering in de smederij en 
gieterij van deze zware manipulator voor 
het oppakken, inleggen en manipuleren 
van zware metaaldelen, kunnen we thans 
nóg beter aan de stijgende vraag naar 
grotere producten bij onze afnemers in 
Nederland en West Europa voldoen,” 
aldus Ing. Robert Heester, directeur van 
Formaco, leverancier van zware 
voorbewerkte en volledig bewerkte 
assen, ringen, centrifugaal gegoten 
bussen en gietdelen aan een grote kring 
klanten in Nederland en België. Afnemers 
van Formaco zijn vooral te vinden in 
industrieën die zich bezig houden met 
scheepsbouw, energiesector, offshore en 
machinebouw.

blijven investeren
“Ook tijdens de voorbije recessieperiode 
is het 380 medewerkers tellende 
Metalcam blijven investeren in haar 
machinepark. Dat zal, nu het weer 
aantrekt in de zware industrie, zeker  
zijn vruchten afwerpen”. Robert Heester 
is positief over de toekomst, zeker in de 
samenwerking met Metalcam, welke  
op het gebied van het vervaardigen en 
bewerken van zware giet- en smeed-
stukken alles zelf doet.
“Zij zijn het enige bedrijf op dit gebied, 
dat alle bewerkingen zelf in huis heeft. 
Met name het zelfstandige gieten  
van het voormateriaal is van grote 
toegevoegde waarde. De eigen gieterij 

kan werkstukken, veelal in hooggelegeerd 
staal, gieten tot 40 ton. De smederij heeft 
6 ovens voor 500 ton en de semi 
automatische persen gaan tot een 
perskracht van 6.300 ton. Op de afdeling 
draaien en frezen kunnen metaal-
werkstukken tot 16 meter gecombineerd 
worden gedraaid en gefreesd in één 
opspanning. Doordat alle stappen bij het 
ISO 9001 gecertificeerde bedrijf Metalcam 
onder één dak plaatsvinden, wordt de 
kwaliteit, alsmede de doorstroomsnelheid 
in de totale productie aanzienlijk 
verhoogd, waarbij de totale 
productiekosten ook lager worden.” 

durftechnologie
Al bijna 15 jaar werkt Formaco samen 
met fabrieken uit West Europa, die 
gespecialiseerd zijn in specifieke smeed- 
en gietproducten in de meest 
uiteenlopende metaalsoorten, veelal in 
hooggelegeerde staalsoorten en de 
meest uiteenlopende soorten non-ferro 
metalen. Ook speciale metaallegeringen 
zijn geen probleem. “In Nederland kennen 
we een durftechnologie; dat wil zeggen 
dat wij niet simpel de kernwaardes 
aanhouden maar materialen durven aan 
te passen door binnen de bandbreedte 
extra toevoegingen te doen, waardoor  
de kwaliteit van het product wordt 
verhoogd,” stelt Robert Heester. 
“Eigenlijk kunnen wij aan praktisch alle 
specifieke vragen voldoen, doordat wij 
producten daar laten vervaardigen waar 
die het beste in de productie passen. Wij 
kennen onze partners door en door en 
ook zij weten wat wij verlangen.” 

DURFTECHNOLOGIE
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Nederland kent een durftechnologie stelt  

Ing. Robert Heester, directeur van Formaco.



The 3 other nominees were: Huisman 
Equipment with ‘JBF Arctic Drilling Unit; 
the ultimate mobile offshore drilling unit 
for iceinfested waters’, presented by 
Alexei Bereznitski, Section Head Naval 
Architecture and Dieter Wijning, Product 
Manager Drilling; KCI with ‘Transport and 
Installation Logistics Tool (TILT); a logistics 
simulation tool for the optimal 
installation of offshore wind farms’, 
presented by Boudewijn van Gelder, 
Head R&D and  Van Aalst Marine & 
Offshore with Cargomaxx; maximization 
of tank capacity of offshore supply and 
support vessels by enabling 
multifunctional use’, presented by Jeroen 
van Lakerveld, Commercial Director.

Maritime Innovation Programme (MIP)
Prof. René Huijsmans, Chairman Program 
Advisory Committee MIP and Head 
section Ship Hydromechanics and 
Structures, Delft University of Technology, 
evaluated the results of the Maritime 
Innovation Programme and showed what 
can be expected from the new Maritime
Innovation Agenda (MIA) that has been 
launched in November 2010.

innovation market
During the reception and network drinks 
the participants could visit the Innovation 
Market where the following companies/
organisations were present: Shell, 

Siemens, TNO, Offshore Solutions, KCI, 
Opti-Light, Huisman, Airborne Composite 
Tubulars, Van Aalst Marine & Offshore, 
Gommer Engineering, VMW Taxand, 
Scheepsbouw NL and IRO.

Airborne Composite Tubulars 
wins innovation prize
On Thursday 7 April 2011 the IRO Oil & Gas Innovation Seminar took place at the Shell Exploration & Production 

International Centre in Rijswijk. During this seminar four pre-selected companies presented their innovations and 

competed for the IRO Innovation Prize. The 125 participants at the seminar were asked to vote and Airborne Composite 

Tubulars came out as winner with flying colours with its ‘Novel Composite Pipe System as Service Intervention Line’.  

Hans de Boer, Managing Director IRO presented the IRO Innovation Prize to Martin van Onna, Managing Director 

Airborne Composite Tubulars during the network drinks at the Innovation Market. 
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INNOVaTION

Allard-Europe nv
Veedijk 51 I BE-2300 Turnhout

Tel. +32 14 42 11 11 I Fax +32 14 42 52 00

A PA PARTNERSHIP ARTNERSHIP 
FOR THE FUTUREFOR THE FUTURE

q p g

Martin van Onna and Hans de Boer with IRO Innovation Prize.
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positiE wErknEmErs op ncp vErbEtErd
 
Op 23 december 2010 is de Wet sociale verzekeringen continentaal plat (Wsvcp) 
aangenomen. Dit meldt Martika Jonk, Advocaat bij Derks Star Busmann te 
Amsterdam aan Offshore Visie. De Wet zal met ingang van 1 januari 2012 in werking 
treden. De Wsvpc beoogt de positie van werknemers die werken op het Nederlandse 
deel van de Noordzee gelijk te trekken met die van werknemers op land. De Wet is 
het gevolg van een ‘aanmaning’ uit Brussel en is de opvolger van de Wet arbeid 
mijnbouw Noordzee (WamN). De WamN komt met ingang van 1 januari 2012 te 
vervallen. De WamN is thans nog van toepassing op alle werknemers die  werken  
op het Nederlandse continentaal plat, ongeacht hun nationaliteit en ongeacht de 
vestigingsplaats van de werkgever. De WamN geldt niet voor werknemers die 
werkzaam zijn op een schip, wel voor werknemers die werken op een vaste of 
mobiele mijnbouwinstallatie, zoals een productieplatform of een boorinstallatie,  
of voor werknemers die werken op een hulpschip. Hieronder wordt verstaan 
kraanschepen, pijpenleggers, bevoorradingsschepen hydrografievaartuigen en 
andere vaartuigen die direct of indirect een taak vervullen bij de olie- en gaswinning 
op zee. De werknemers moeten dan wel onafgebroken voor tenminste 30 dagen  
op het hulpschip werken.
 
Onder de huidige WamN komen niet-Nederlandse werknemers die werken op het 
Continentaal Plat slechts beperkt in aanmerking voor sociale zekerheden zoals WW-
uitkering, kinderbijslag of een AOW-uitkering. Wel bestaat er bescherming bij ziekte 
door middel van een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever voor een 
periode van 104 weken en de verplichting zorgen te dragen voor een particuliere 
ziektekostendekking.
 
De rechten van buitenlandse werknemers zijn nu derhalve afhankelijk van wat de 
werkgever bereid is te doen in het kader van de arbeidsvoorwaarden. De nieuwe 
Wsvcp betekent dat werknemers die werkzaam zijn op het Nederlandse continentale 
plat met ingang van 1 januari 2012 van rechtswege verzekerd zijn voor alle 
Nederlandse volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. 
Hierdoor zullen voor buitenlandse werknemers afgesloten verzekeringen veelal  
niet meer nodig zijn. Het is derhalve raadzaam tijdig in kaart te brengen welke 
werknemers onder de werking van de nieuwe Wet zullen vallen en tijdig voor 
aanpassing zorg te dragen. De werknemers zullen bijvoorbeeld zelf premies  
moeten gaan betalen. Voorts dienen de voor degelijke werknemers afgesloten 
verzekeringen tijdig te worden opgezegd.

sbm oFFsHorE ordErs 
nEw diving support & 
construction vEssEl  

SBM Offshore has awarded a contract to 
Keppel Singmarine in Singapore for the 
detailed design and construction of a 
multi-purpose Diving Support & 
Construction Vessel (DSCV). This invest-
ment is an important element of the 
Company’s strategy to grow offshore 
contracting activities within the Turnkey 
Services segment, adding to its fleet a 
modern vessel with high performance 
and reliability. The ship will be a MT-6024 
design from Marin Teknikk in Norway 
and will be built to DNV rules and 
international regulations. The vessel will 
have a class III DP system and be equipped 
with a fully integrated 12-man saturation 
diving system capable of operating in up 
to 300 metres of water depth. It will 
include a patented “double-deck” 
concept which will provide a large storage/ 
construction area on the upper deck 
while keeping the conventional main 
deck unobstructed for anchor handling 
equipment. A 250 tonnes knuckle boom 
crane and an active heave compensated 
150 tonnes winch will enable the vessel 
to carry out offshore construction and 
installation work in water depth of up  
to 1,500 metres. Operations will be 
supported by one work-class and one 
observation-class ROV. Delivery is 
scheduled for the second quarter of 
2013. The vessel will be fully owned 
and operated by SBM Offshore.

goldEn rulEs For marinE transFEr 

Expert in marine personnel transfer Reflex Marine has joined forces with Seacor Marine and Sparrows Offshore to create a set of  
10 Golden Rules for the safe transit of employees in the offshore oil and gas industry. The Golden Rules, which were developed 
following a process of detailed consultation, incorporate the experience and learning of the three companies derived from millions 
of safe crane transfers performed over more than 10 years. It is hoped they will become recognised as a global standard in transfer 
best practice.
The Golden Rules are: understand your risks; be familiar with your conditions; know your vessel; know your cranes; know your 
transfer device; be familiar with your crews; plan your lift; if in doubt - stop; recognise complex operations and emergency planning.
 Reflex Marine CEO Philip Strong said: ‘Marine personnel transfer is one of the safest forms of offshore transit there is, but, while 
the helicopter industry has internationally recognised procedures, the marine industry currently does not. We, and our industry 
partners, felt it was time to share our best practice with the industry, to make crane transfers even more safe and to unify 
procedures globally. One of the most important issues is awareness of risks, as unless data is collated and shared, operators may  
be simply unaware of the issues they may face. It should also be recognised that each transfer situation is unique and should be 
assessed on its own merit. Prevailing weather and sea conditions need to be checked, a thorough understanding of the vessel, 
cranes and transfer device is essential, crews need to be properly trained, competent and adequately equipped. Thorough planning 
and clear communication to avoid collision and snagging hazards are important. Trial runs without passengers are an excellent way 
to build confidence where there are any doubts about safety. Finally, although there are hazards associated with crane transfers, 
they can also save lives, as they are an essential tool for managing emergencies and performing evacuations. Crane transfers  
should be integrated into emergency planning, with performance drills to confirm competence of personnel.’
The Golden Rules video has been released in April, links are available on the websites of Reflex Marine and the other sponsoring 
companies. The video is released on an ‘open-source’ basis, to benefit all in the industry who perform such operations,  
regardless of supplier preferences.
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Hollandia has built a 
reputation as a leader in 
European Steel construction 
through its solid and 
consistent track record 
regarding performance & 
expertise in engineering, 
projectmanagement and 
professionalism in steel 
construction and 
maintenance.
 

Hollandia Offshore A new world of steel

Correspondence address
Hollandia b.v.
Postbus 12
2920 AA  Krimpen a/d IJssel
T: +31 (0) 180 - 540 540
F: +31 (0) 180 - 519 956

Plant Krimpen
Schaardijk 23
2921 LG  Krimpen a/d IJssel

E: info@hollandia.biz
I: www.hollandia.biz

Plant Heijningen
Markweg Zuid 1c
4794 SN  Heijningen

www.hollandia.biz

Hollandia’s Track Record; 
your partner for:
• Wind power OHVS 
 (Jacket + Topside)
• Oil & Gas Topside and Jacket
• Drilling Derricks
• Pipelay equipment (Stingers)
•  Subsea structures
• Pre-assembled units

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

unforgiving environments. Custom-built to the 
highest Dutch quality standards, backed up by 
global service and support … Heinen & Hopman’s 
heating solutions ensure that the heat is on 
whenever and wherever it is required.

Netherlands - Germany - India - Peoples Republic of China - Romania - Singapore - Spain - Turkey - United States of America. www.heinenhopman.com

20˚c

9˚c

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder 

Telefoon 0223 612222
Fax 0223 615522

info@intramar.nl 
www.intramar.nl

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

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

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

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

transport en op locatie, inclusief onderwaterwerk.
• Internationaal werkend, onafhankelijk advies. Lloyd’s Correspondents.
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dana pEtrolEum starts production in block p11b

Dana Petroleum Netherlands has announced that the first production from the 
Medway integrated oil and gas development is expected in Q4 2011. The project is 
initially expected to add an average of 4,100 barrels of oil equivalent per day net to 
Dana in 2012, with production rising further in 2013 and field life continuing through 
to 2020. The development of Medway will also significantly benefit Dana 
by extending the producing life of the De Ruyter oil and gas fields complex, where 
Dana holds a 54% interest, thereby adding further production and reserves in this area.

The Medway opportunity formed part of the upside identified by Dana during its 
acquisition of Petro Canada Netherlands in 2010. Medway is now one of three 
significant oil and gas developments in Dana’s core North Sea area offering near-
term production upside, the others being the Western Isles oil fields and the Arran 
gas fields, both in the UK sector. 
Dana is driving forward the Medway development as operator and holds a 50% 
interest in the project, with the remaining interest held by Dana’s partner EBN. 
The Medway development is in line with Dana’s strategy of expanding its base of 
operatorships in its core areas, such as the North Sea. The Medway project will 
develop and bring on-stream two discoveries, made during 2007 and 2008, in the 
greater De Ruyter Area which Dana already operates. The Van Nes gas discovery is 
situated approximately 8 km north of the De Ruyter platform and the Van Ghent oil 
and gas discovery lies approximately 4.5 km east of the De Ruyter platform. This area 
is situated in Block P11b, offshore in the Dutch continental shelf. The Medway fields 
(Van Nes and Van Ghent) will be developed via two subsea wells tied-back via 
dedicated flow lines to the existing De Ruyter platform. The platform will be modified 
to receive the new oil and gas production by installation of subsea controls, facilities 
and modifications to the gas export compression system.In addition, the facilities are 
designed to accommodate the tie-in of future exploration prospects in the area, thus 
providing further development potential. Field reserves from the combined Medway 
development (Van Nes and Van Ghent) are 11.8 million barrels of oil equivalent in the 
base case development, with additional reserves upside already identified. 

kEppEl wins  
two jack up ordErs  

Keppel FELS has been awarded 
contracts from Maersk A/S, to build 
two Gusto MSC CJ70 harsh 
environment jack up rigs worth close 
to US$1 billion. The first rig is 
scheduled for delivery near end-2013, 
with the second rig following seven 
months later. As part of the 
agreement, Maersk has the option to 
build an additional jackup unit with 
Keppel FELS. 

The CJ70 rigs are especially suited for 
operation in the harsh environment 
of the North Sea at water depths up 
to 150 metres. The high capacity 
features include offline pipe handling 
and simultaneous operations as well 
as an enlarged cantilever reach, which 
will significantly increase the drilling 
efficiency compared to conventional 
units. The enhanced design also 
includes multi-machine control on 
the drill floor, which will allow for a 
degree of automation to ensure a 
safe operation and consistent 
performance. A total of 150 people 
can be accommodated on board in 
single cabins.

dockwisE sElEcts HYundai

Dockwise has appointed Hyundai Heavy Industries (HHI) of Korea as its ship building yard for its new ‘Type 0’ super vessel. HHI is 
scheduled to deliver the vessel during the last quarter of 2012, following sea trials, when it is intended to undertake its initial com-
mercial voyage. The new vessel  has been categorized a ‘Type 0’ (T-0) to reflect its exceptional size. Hitherto, the largest class of ves-
sel has been Type 1 with cargo capabilities between 41,000 and 73,000 tons and of which Dockwise, as only provider in the mar-
ket, already has two in service. With an overall deck size of 275 x 70 meters, and a revolutionary bowless design, the new vessel will 

have a carrying capacity of more than 
110,000 tons. It will be the first of its kind 
in service in the maritime transport indus-
try, and will add a unique capability to the 
Dockwise fleet, maintaining its leadership 
position at the top of the market.

The specification of the T-0 is subject to 
further detailed design engineering, as 
Dockwise consults with clients and HHI 
offshore division engaged in fabricating 
the next generation of modular units. 
HHI's flexibility in new build design, to-
gether with its track record of on-schedule 
delivery and budget discipline, were key 
deciding factors in the award of the con-
tract. The total cost of the vessel including 
all project and design costs, is expected to 
be approximately USD 240 million.

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

unforgiving environments. Custom-built to the 
highest Dutch quality standards, backed up by 
global service and support … Heinen & Hopman’s 
heating solutions ensure that the heat is on 
whenever and wherever it is required.

Netherlands - Germany - India - Peoples Republic of China - Romania - Singapore - Spain - Turkey - United States of America. www.heinenhopman.com

20˚c

9˚c

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder 

Telefoon 0223 612222
Fax 0223 615522

info@intramar.nl 
www.intramar.nl

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

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

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

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

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

OV 5 2010edit.indd   19 22-10-10   09:26
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kEppEl sHipYard complEtEs  
nEwbuild pipE laYing vEssEl 

Keppel Shipyard has secured new contracts totalling S$170 million for two  
fast-track projects. The new jobs comprise completing a Pipe Laying Vessel for 
Saipem and converting a Floating, Storage and Offloading (FSO) vessel for Bumi 
Armada Berhad (Bumi Armada).
Mr Nelson Yeo, Managing Director of Keppel O&M, said: "This is a reflection of our 
customers' confidence in Keppel's ability to deliver value-added services competitively 
and with high standards of quality and safety. As an integrated solutions provider, 
many of our client partnerships are shared by several companies within the Keppel 
O&M group. Such is the case with returning customers Saipem and Bumi Armada 
who are also collaborating with Keppel Shipyard's sister companies on some of  
their other projects."
The first contract was awarded by Saipem for the completion of a newbuild pipe  
laying vessel, Castorone. The major work scope includes detailed engineering,  
constructing marine systems and outfittings, installing and integrating marine and 
pipe laying equipment as well as commissioning the marine systems and sea trials. 
Castorone is expected to arrive in Keppel Shipyard towards the end of 1Q 2011. 
When completed in mid 2012, the technologically advanced Castorone will be 
equipped with a Dynamic Positioning 3 system and will be able to lay triple-jointed 
12 m (or double-jointed 18m) pipes of up to 60 inches through an ‘S' lay method. 
The vessel will also be equipped for the future addition of a fixed tower for pipe  
laying in the ‘J' lay method. Keppel FELS, another company in the Keppel O&M 
group, is currently commissioning the technologically advanced Frigstad D90  
semisubmersible rig, Scarabeo 9, for Saipem.
The second contract is from repeat customer Bumi Armada for the conversion  
of a tanker into an FSO vessel. Work which commenced in 1Q 2011 includes  
refurbishment and life extension works, fabrication and installation of the cargo 
offloading balcony and helideck, installation and integration of a 12-point spread 
mooring system, and the upgrading of accommodation facilities. When completed in 
the second half of 2011, the converted FSO vessel with storage capacity of 500,000 
barrels of oil will be deployed on the Sepat oilfield (Block PM 313), located off the 
eastern coast of Peninsular Malaysia.

gas discovErY in 
nortH El amriYa

Early this year RWE Dea Egypt  
announced that it made a gas discovery 
in its own operated North El Amriya 
concession. The successful testing of 
the reservoir opens chances of further 
future discoveries in the licence.  
The NEA 3x discovery is located in the 
offshore North El Amriya concession, 
some 40 kilometers North of Alexandria. 
The well was drilled to a total depth of 
3,055 meters and encountered gas in 
a lower Plicene sand in the Kafr El 
Sheik formation. 
The well was sidetracked to a total 
depth of 2,642 meters where a  
conventional gas filled sand channel 
was encountered with an additional 
unconventional reservoir above.
A drill stem test was carried out  
successfully on the unconventional  
reservoir with flow rates of up to  
14 mmscf/d with the objective to prove 
the productivity in this kind of reservoir. 
The successful testing of the  
unconventional reservoir gives RWE 
Dea the opportunity to expand its  
activities in this concession on a new 
play with chances for future discoveries. 
The North El Amriya concession is  
operated by RWE Dea with a 100% 
working interest.

corrosion control tEcHnologY alliancE

Na bijna een jaar van voorbereiding, hebben zeven bedrijven zich verenigd in een 
Nederlands-Belgische coalitie, om door middel van kennisbundeling en 
samenwerking een totaaloplossing te kunnen bieden voor corrosieproblemen in 
industrie, scheepvaart en offshore. Het gaat om: Applus RTD, A. Hak Industrial 
Services, Carrecon-Piguillet, Ekopak Industrial Water Treatment, Grootint GRP 
Systems, KH Engineering en TNO.
Dit unieke corrosie platform voorziet in de behoefte om op een efficiënte manier tot 
een integrale oplossing te komen voor alle vormen van corrosie. Normaliter moeten 
bij corrosieproblemen steeds verschillende partijen worden ingeschakeld, waardoor 
kennisuitwisseling en samenhang in de aanpak ontbreken. 
Bij elke corrosieschade kan een grote verscheidenheid aan ontstaansmechanismen en 
corrosievormen aan de basis van het probleem staan. Het aantal potentiële oorzaken 
kan daardoor zo divers zijn, dat het niet realistisch is te verwachten dat één enkele 
partij in staat is voor alle procescondities een relevante oorzakenbron te bepalen. Laat 
staan een effectieve en structurele oplossing te realiseren. Pogingen daartoe leiden 
maar al te vaak tot symptoombestrijding en een terugkeer van het corrosieprobleem. 
Soms zelfs in een andere vorm, waardoor de aanpak succes lijkt te hebben. Zonder 
een adequate analyse van alle potentiële oorzaken en procescondities, wordt er zo 
op basis van ‘trial and error’ geëxperimenteerd met verschillende materiaalsoorten en 
technieken en krijgen veel maatregelen het karakter van een ad-hoc oplossing. 
Door het samenbrengen van verschillende disciplines en expertise op zowel het 
gebied van ontstaansmechanismen als de oplossing zelf, wordt de industrie nu de 
mogelijkheid geboden te opteren voor een constructieve allround aanpak. Hierbij 
werken verschillende specialisten nauw samen om te komen tot een adequate 
oplossing voor alle corrosievarianten en procescondities. 

HEli-trainingsplatForm 

STC-SAIO (onderdeel van de STC-Group) 
is een trainingcentrum en expertise-
centrum voor de offshore in Rotterdam. 
Ter uitbreiding van de offshore 
trainingen is op donderdag 10 maart 
bij het trainingscentrum een nieuw 
heli-trainingsplatform geplaatst. Het 
nieuwe platform en de helikopter-
simulator geven STC-SAIO de mogelijk-
heden om in de toekomst de bestaande 
basic offshore trainingen op een 
kwalitatief hoger niveau te kunnen 
aanbieden. Ook zal het aantal 
erkenningen kunnen worden vergroot. 
Na plaatsing van het helitrainingsplat-
form is STC-SAIO tevens toegerust 
voor de erkenningen van helikopter 
landing officer, helikopter deck 
assistent, helicopter fire 
fighting en leader fire 
fighting en 
rescueteam.

Tekening van nieuw heli-trainingsplatform.
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big rEFit For scHEldEpoort

Scheldepoort Repair & Conversion 
Yard in Vlissingen secured a major 
contract for the conversion of the mv 
‘Agile’ into a high-tech flexible Pipe 
Lay Support Vessel (PLSV). The owner 
and operator of the vessel is McDermott. 
McDermott has concluded a 5 year 
contract for the converted Pipe Layer 
Support Vessel with Petrobras to lay 
flexible pipes to a water depth of 
2,000 meters in Brazilian waters. 
The ‘Agile’ is originally a 1977 Russian 
built ice-classed semi-submersible 
heavy load carrier initially used for 
transportation of submarines.
 
The modifications, amongst others, 
include:
·      Installation of sponsons to  

increase stability and deep sea lifts;
·      Installation of a 200Mt A-frame  

for flexible pipe deployment;
·     Installation of various new cranes;
·      Installation of required Abandon 

and recovery (A&R) systems;
·      Installation of the equipment  

and systems associated with the  
lay operations;

·      Construction of new ROV (Remote 
Controlled Vehicle) platform 
including  necessary equipment;

·      Installation of an additional 
thruster to improve DP-capabilities;

·      Expansion of power generation 
systems by adding a generator 
room with new diesel generator 
sets;

·      Complete renovation of the  
bridge and accommodations;

·      All tanks cleaned, blasted and 
coated as well as vessels exterior.

 
Completion of this conversion project 
is anticipated early this summer after 
which the vessel will transit to Brazil to 
commence its contractual obligations. 

VOOR DAGELIJKS 
NIEUWS: WWW.OFFSHOREVISIE.NL

saFE and timElY dElivErY

Keppel FELS has delivered the KFELS N-Class jack-up rig, the Rowan Stavanger, to 
Rowan Companies safely, on time and within budget. The second of three KFELS 
N-Class rigs being built for Rowan, this high-specification jack-up design is a product 
of Keppel's rich experience in constructing rigs for the North Sea region since 1985.

Rowan President and CEO Matt Ralls, said: "Our acquisition of Skeie Drilling and 
Production and three high-specification KFELS N-Class rigs in the third quarter of 2010 
has strengthened Rowan's market-leading position worldwide for jack-ups with hook-
load capacities of two million pounds or more while providing us with the additional 
capacity to meet our customers' stringent operating requirements for their most 
challenging wells. Our first KFELS N-Class jack-up, the Rowan Viking, is expected to 
commence a 19-month assignment in the UK sector of the North Sea with Total UK in 
March 2011. The Rowan Stavanger is yet another outstanding product of the talent and 
hard work demonstrated by the Keppel FELS and Rowan project teams. The high-spec 
KFELS N-Class rigs are among the most capable jack-ups in the world and we are very 
pleased to add them to the Rowan fleet."

At 568 feet (extendable to 598 feet) or about 56 storeys tall, this jack-up unit can operate 
in severe weather conditions in water depths of 400 to 500 feet, which are 40% deeper 
than traditional units in benign waters. It is also able to drill to depths of 35,000 feet, 
which is 15% deeper compared to existing harsh environment jack-up rigs.
 

tEcHnologY awards at tHE otc

The Offshore Technology Conference recognizes innovative technologies each year 
with the Spotlight on New Technology Award. This awards program is designed to 
showcase the latest and most advanced technologies that are leading the industry 
into the future. With the Patented Dynamic Centrifugal Coalescer, Twin Filter is one 
of the award winners of the Spotlight on Technology Award at the OTC Houston. 
The Dynamic Centrifugal Coalescer improves the performance of produced water 
separation systems. The size of oil droplets is crucial in any oil-water separation 
system. By means of high gravitational forces, oil droplets between 3 to 30 micron 
are increased in size up to 50 to100 micron. This allows ‘traditional’ separation 
devices to remove the oil from the water at a much improved  efficiency rate. The 
Dynamic Centrifugal Coalescer is a non-plugging (use of PFTE materials) mechanical 
coalescing technology and a proven solution for increasing the performance of 
produced water treatment.

The Dynamic Centrifugal Coalescer can be used as part of new oil-water separation 
systems for produced water as well as for upgrading your existing systems. Other 
applications include; well testing, run-off water / bilge water, slop water treatment, 
frac fluids, waste water clean-up and gas treatment.

   Oil droplets between 3 to 30 micron are increased in size up to 50 to100 micron.

VOOR 
DAGELIJKS 
NIEUWS



Waterdichte schakelaars in 
hoogwaardig RVS

• best bestand tegen corrosie
• zeer geschikt voor de scheepvaart en  
 voedings- en genotmiddelenindustrie
• fraai verzonken ontwerp
• waterdicht tot IP67
• duidelijke ledverlichting (dimbaar)
• perfect schakelgevoel

Your expert partner in Human Machine Interfaces

www.eao.nl

EAO introduceert de serie 04 vlak verzonken 
schakelaars in roestvast staal 316L.

Als het om
service draait.

Motrac Hydrauliek is specialist in krachtige aandrijvingen op 
basis van hydrauliek. Wij leveren zowel kant-en-klare producten 
als oplossingen op maat. Naast de pure kwaliteit van topmerken 
als Linde kunt u op ons rekenen voor vakkundige service. Onze 
gekwalificeerde medewerkers gebruiken uitsluitend originele 
onderdelen en staan altijd voor u klaar, 24 uur per dag en 365 
dagen per jaar.

motrac-hydraulic.com

BEROEPSDUIKEN - IETS VOOR JOU?

Je hebt een technische of nautische opleiding op
VMBO/MBO niveau, maar je wilt meer...
Of je hebt MAVO/HAVO, maar in je vrije tijd ben je 
altijd aan het sleutelen of klussen...

Daarnaast ben je een echte
waterrat: je surft, je zwemt
of misschien doe je zelfs al
aan sportduiken, kortom:
het water trekt.
Zoek je geen baan van 9 - 5,
en ben je graag buiten dan
is de beroepsduikeroplei-
ding van het NDC mis-
schien iets voor jou. De
Nederlandse duikindustrie
zit te springen om handige
mensen, die hun boven
water talenten onder water
verder willen uitbouwen.

Wil je meer weten: schrijf of bel het NDC,
Buitenhofdreef 280, 2625 RE Delft, 
telefoon 015 2512020, internet www.ndc.nl, 
e-mail post@ndc.nl.
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nEw prEsidEnt For imca

Andy Woolgar of Subsea 7 S.A., a seabed-to-surface engineering, construction  
and services contractor, take on the role of President of the Council of IMCA, the 
association that represents the interests of over 750 offshore, marine and underwater 
engineering companies in 58 countries. Andy Woolgar is Vice President - Group 
Projects and Operations at Subsea 7 S.A. following the combination of Acergy S.A. 
and Subsea 7 Inc which took place on 7th January 2011. In addition to becoming 
President of IMCA, he also becomes Chairman of the association's Overall 
Management Committee (OMC).

 "We are delighted to welcome Andy as our President and OMC Chairman for the 
next two years," says Hugh Williams, IMCA's Chief Executive. "Coming from an 
offshore operations background, he is well placed to support and steer the ongoing 
work of the association, which majors on providing international good practice 
guidance for offshore construction and associated marine operations.  We look 
forward to working with him over the next two years. The industry was emerging 
from the recent global financial crisis and is now dealing with the post Macondo 
issues.  But future prospects look bright and the last few years have seen significant 
investment in new vessels with a lot of new personnel – both subjects covered by  
the association’s guidance.” Massimo Fontolan, Vice President Commercial North 
Atlantic, Saipem Ltd takes over as our Vice-President. Both Subsea 7 and Saipem  
are major players in the industry and significant contributors to IMCA.

 
mou wintErsHall

Alexey Miller, Chairman of the OAO 
Gazprom Management Committee, 
and Dr. Jürgen Hambrecht, Chairman 
of the Board of Executive Directors of 
BASF SE, signed a Memorandum of 
Understanding in Moscow on March 
21, 2011, which will see the BASF 
subsidiary Wintershall acquire a 15 
percent stake in the company South 
Stream AG. Gazprom will retain its 50 
percent shareholding according to the 
agreement. The company South 
Stream AG will develop, construct and 
operate the offshore section of the 
South Stream Pipeline which will  
run through the Black Sea. The 
Memorandum of Understanding also 
stipulates the conclusion of new long-
term gas supply agreements for the 
joint natural gas trading company 
WIEE (Wintershall Erdgashandelshaus 
Zug) for its sales activities in south-east 
Europe. The Memorandum was signed 
in the presence of the Russian Prime 
Minister Vladimir Putin. 
“Our Company and Wintershall have a 
long history of partnership that 
overcame such challenges as joint pre-
development of the Achimov deposits 
in the Urengoy field and launch of the 
Nord Stream gas pipeline construction. 
The interest of European energy majors 
in the partnership within the South 
Stream project proves significance and 
relevance of the project for Europe,” 
said Alexey Miller. 
“With Gazprom and other European 
partners we have already shown how 
we can enhance the security of the 
natural gas supply in Europe with the 
Nord Stream Baltic Sea Pipeline. 
Together we are now strengthening 
supply security in the south-east EU 
Member States, where Gazprom and 
Wintershall have already been 
successfully involved in gas trading for 
many years. As economic growth in 
the region increases, so does the 
demand for gas. In the future, we can 
supply these customers directly and 
reliably via the South Stream pipeline,” 
Dr. Jürgen Hambrecht explained.

Vladimir Putin, President of Russia (NATO).

accommodation modulEs

Offshore accommodation specialist H2M has unveiled a range of new, lightweight  
2-, 4- and 8-man sleeper modules for use on marine installations. Built around a 
unique aluminium structure, the 15ft, 33ft and 40ft modules deliver a significant 
reduction in mass, without compromising the durability of the unit, the safety of 
personnel, or the size of the living quarters and amenities.  

On the contrary, H2M’s modules are packed with innovative solutions that raise the 
bar on build quality, energy efficiency, and workforce comfort.  The Lloyds-approved 
units satisfy stringent oil and gas industry safety regulations and come with the 
expected fire and emergency features - along with an A60 rating - as standard. 
Additional bespoke design features are available for more demanding working 
environments and Zone 1 approval, where required.

H2M’s Managing Director Graham Mapes explained: “We’re a new company 
entering a niche market with a direct challenge to some of the outmoded 
conventions of offshore accommodation. Our personal experiences in the offshore 
industry were important to the conception, design and fabrication of these new 
modules, which together address many of the common criticisms of existing facilities”. 
Graham and CEO Jacco van Eerde personally oversaw the development of the 
modules from initial drawings to final roll-out, ensuring that the materials and 
workmanship met field-proven safety qualifications, sound environmental credentials 

and ease of maintenance.  
With its non-corrosive 
aluminium structure, the 
H2M solution allows more 
modules and personnel to 
be housed on board, with 
a smaller overall weight 
ratio. H2M’s modules may 
be lightweight, but their 
concept certainly isn’t.  
This new generation of 
offshore modules looks set 
to become the temporary 
accommodation of choice 
in the coming months.

H2M accommodation module.
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REISSOM Het vroegboektarief t/m 31 mei 2011 bedraagt 
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Aberdeen v.v, luchthavenbelastingen, ontbijt op de heenvlucht
en lichte maaltijd op de terugvlucht, lokaal vervoer per bus 
van de luchthaven naar de beurs  v.v., alsmede Nederlandse
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Europe en de complete lijst van exposanten vindt u op de
website van de beursorganisatie: www.offshore-europe.co.uk 

PROGRAMMA

08.00 uur : vertrek vanaf Amsterdam Schiphol.
08.30 uur : aankomst te Aberdeen, aansluitend vervoer

naar de beurs.
09.30 - 18.00 uur : individueel bezoek aan de beurs.
18.00 uur : vertrek van de beurs naar de luchthaven.
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Naar de internationale vakbeurs Offshore Europe 2011 organiseren
wij voor de Nederlandse Offshore Industrie op 6 september a.s.
weer de bekende dagvlucht. Dankzij een aangepast vliegschema
en speciaal voor u gereserveerd vervoer ter plaatse, mist u geen
minuut van de Offshore Europe. In één dag uit en thuis, maar
toch een hele dag op de beurs!
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Ja, wij vliegen mee naar Aberdeen op dinsdag 6 september 2011 ter gelegenheid van de Offshore Europe.

Reserveer voor                              perso(o)n(en).
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De programmering voor de tweede  
editie van de conferentie Offshore Wind 
Installation and Maintenance is bijna 
rond. De conferentie, georganiseerd door 
Navingo BV in samenwerking met HME 
en ondersteund door IRO, vindt plaats  
op 26 mei 2011 in het World Trade 
Center in Rotterdam.

Onder de reeds bevestigde sprekers 
bevinden zich vertegenwoordigers van 
Eneco, DONG Energy, Typhoon Capital, 
European Investment Bank, GustoMSC, 
Ballast Nedam Offshore, CG Global, 
Damen Shipyards, Siemens, Sea Energy 
Marine, Visser en Smit Marine 
Contracting en Joulz. 

Het doel van de conferentie is het delen 
van kennis over ontwikkelingen in de 

offshore wind sector (in het bijzonder in 
Noordwest Europa), en meer specifiek 
wat dit voor gevolgen heeft voor de 
offshore wind waardeketen. Daarnaast 
worden er sessies georganiseerd over  
o.a. het Europese elektriciteitsnetwerk, 
bekabeling op zee en financiële aspecten 
van offshore windparken. Aan het einde 
van de middag vindt een interactief 
onderdeel plaats, waarbij door middel 
van stemkastjes de meningen van de 
bezoekers over belangrijke offshore wind 
vraagstukken kunnen worden gepeild.

De conferentie wordt georganiseerd  
voor een brede doelgroep: van nuts-
bedrijven en projectontwikkelaars tot 
scheepswerven en van havenbedrijven 
tot onderzoekers. Tevens hoopt Navingo 
vele offshore ingenieurs en -managers te 

mogen ontvangen. Onder de bedrijven 
die zich reeds hebben ingeschreven om 
deel te nemen aan de conferentie 
bevinden zich A2Sea, Associated Danish 
Ports, Dockwise Shipping, Fugro,  
IHC Offshore Wind, Seajacks UK,  
Vroon Offshore Services en vele anderen.

Offshore Wind Installation and 
Maintenance 2011 is het enige 
evenement in Nederland dat zich  
volledig richt op installatie en onderhoud. 
Bij de conferentie is een beursgedeelte 
voor product- en bedrijfspresentaties 
aanwezig.

meer informatie, het programma  
en inschrijven via:  
www.owimconference.com

OFFSHORE WIND INSTALLATION AND MAINTENANCE 2011 

Programma tweede editie 
conferentie bijna rond

WINDENERGIE
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Dit formulier gaarne inzenden aan Galatours, Postbus 1388, 1300 BJ Almere, of per fax: 036-5302426 

Online reserveren is ook mogelijk: www.galatours.nl 

Snelle en efficiënte dagvlucht naar
Offshore Europe 2011 Aberdeen

Bedrijfsnaam:

Adres:

PC/Plaats:

(Mob) Tel.nr.:

Fax:

E-mail:

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

1. Hr. / Mw.            

2. Hr. / Mw.

3. Hr. / Mw.

4. Hr. / Mw.

Contactpers.: _______________________________________________    M / V

REISSOM Het vroegboektarief t/m 31 mei 2011 bedraagt 
€ 495,00 p.p. Hierbij is inbegrepen de vliegreis Amsterdam -
Aberdeen v.v, luchthavenbelastingen, ontbijt op de heenvlucht
en lichte maaltijd op de terugvlucht, lokaal vervoer per bus 
van de luchthaven naar de beurs  v.v., alsmede Nederlandse
reisbegeleiding. Tarief vanaf 1 juni 2011: € 555,00 p.p.

Niet inbegrepen zijn de kosten voor eventuele annulerings-
verzekering. Deze verzekering kunt u bij ons afsluiten. 

BEURSENTREEKAART Uw entreebadge dient u zelf aan 
te vragen via de website van de Offshore Europe organisatie:
www.offshore-europe.co.uk. U krijgt uw badge dan
kosteloos vooraf toegezonden.

RESERVERINGEN U kunt reserveren door het reserverings-
formulier in te zenden aan postbus 1388, 1300 BJ Almere, 
of per fax: 036-5302426.  U kunt ook online boeken:
www.galatours.nl.

REISVOORWAARDEN Op al onze reizen zijn onze
Algemene Reisvoorwaarden van toepassing (zie hiervoor
www.galatours.nl). Minimum en maximum deelname zijn
voorbehouden. Indien een reiziger annuleert zijn de volgende
kosten van toepassing: bij annulering tot 28 dagen voor 
vertrek: € 150,00 p.p., tussen 28 en 7 dagen voor vertrek:
€ 250,00 p.p., binnen 7 dagen voor vertrek: 
100% van de reissom.

BEURSINFORMATIE Meer informatie over de Offshore
Europe en de complete lijst van exposanten vindt u op de
website van de beursorganisatie: www.offshore-europe.co.uk 

PROGRAMMA

08.00 uur : vertrek vanaf Amsterdam Schiphol.
08.30 uur : aankomst te Aberdeen, aansluitend vervoer

naar de beurs.
09.30 - 18.00 uur : individueel bezoek aan de beurs.
18.00 uur : vertrek van de beurs naar de luchthaven.
20.00 uur : vertrek naar Amsterdam.
22.30 uur : aankomst Amsterdam Schiphol, einde reis.

U reserveert uw reis door de op de achterkant afgedrukte reserverings-
coupon aan ons te retourneren of via www.galatours.nl. U ontvangt
dan per omgaande uw nota/bevestiging en één week voor vertrek 
uw reisinformatie.

Naar de internationale vakbeurs Offshore Europe 2011 organiseren
wij voor de Nederlandse Offshore Industrie op 6 september a.s.
weer de bekende dagvlucht. Dankzij een aangepast vliegschema
en speciaal voor u gereserveerd vervoer ter plaatse, mist u geen
minuut van de Offshore Europe. In één dag uit en thuis, maar
toch een hele dag op de beurs!

Het vroegboektarief t/m 31 mei bedraagt € 495,00 p.p. 
Hierbij is inbegrepen uw vlucht Amsterdam – Aberdeen v.v. per
chartervlucht van Transavia, luchthavenbelastingen en toeslagen,
op de heenvlucht een ontbijt en op de terugvlucht een lichte
maaltijd, lokaal vervoer in Aberdeen naar en van de beurs,
Nederlandse reisbegeleiding. Tarief vanaf 1 juni: € 555,00 p.p.

RESERVERINGSFORMULIER DAGVLUCHT NAAR DE ONS 2011 TE ABERDEEN  
Ja, wij vliegen mee naar Aberdeen op dinsdag 6 september 2011 ter gelegenheid van de Offshore Europe.

Reserveer voor                              perso(o)n(en).

VLIEG MEE OP 6 SEPTEMBER MET DE ...

BETALINGSVOORWAARDEN De volledige reissom dient betaald te zijn voordat de reisbescheiden verstuurd kunnen worden.

Ik nam kennis van de reisvoorwaarden en verklaar mij hiermee akkoord.

Handtekening:         ______________________________________________________Datum:               _________________________________________________________
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ONDERNEMEN

Waar een toevallige ontmoeting tijdens 
het NDC symposium in Arnhem al niet 
toe kan leiden. Daar liep Offshore Visie 
de ondernemers Caspar Domstorff en 
Rolf de Vries tegen het lijf en zij gaven  
te kennen iets te melden te hebben. 
Eerstgenoemde was zo’n 3,5 jaar 
geleden ook al in het nieuws toen hij  
GB Diving verkocht aan Smit. “Destijds 
werd ik door Smit benaderd. Eerst kwam 
de vraag of men GB Diving van mij  
kon overnemen en daarna of ik na  
de integratie van mijn bedrijf in de  
Smit-organisatie directeur wilde worden 
van de wereldwijde bergingsdivisie.  

Beide vragen beantwoordde ik met ‘ja’, 
omdat dit voor zowel voor mijn bedrijf als 
mij persoonlijk een unieke gelegenheid 
was, op het juiste moment met velerlei 
mogelijkheden voor de toekomst. Het 
duik- en ROV-bedrijf kon zo doorgroeien 
en ik kon leiding en verder structuur  
gaan geven aan een wereldwijd actieve 
organisatie, in een bijzondere tak van 
sport. Na de integratie van GB Diving, 
ingezet in 2007, begon ik in januari  
2008 in mijn nieuwe functie. Ik zou dit 
werk tot februari 2010 met veel plezier 
en passie blijven doen. Na de overname 
van Smit door Boskalis besloot ik  

echter te stoppen, omdat de kaders 
waarbinnen ik werkte zouden veranderen. 
Mijn visie was dat het bedrijf hierdoor 
een andere identiteit zou krijgen,  
wat voor mij minder gepast was en  
waar ik mij niet meer bij thuis zou 
voelen. Ik maak graag beleid, wil zaken 
optimaliseren, strategieën ontwikkelen, 
tijd besteden aan inhoudelijk 
management en aan kwaliteit van de 
organisatie. En mede daardoor direct 
betrokken zijn bij de dagelijkse gang  
van zaken en alle medewerkers.  
Ofwel ik wilde weer zelf verder met 
ondernemen op alle fronten.”

CASPAR DOMSTORFF DUIKT WEER IN SECTOR

Hij is terug van weggeweest. Caspar Domstorff, de directeur/eigenaar van GB Diving uit Rotterdam die in 2007 zijn duik- 

en ROV-bedrijf verkocht aan Smit en hierna directeur werd van de bergingsdivisie van deze wereldomspannende sleep- 

en bergingsmaatschappij. Na de overname van Smit door Boskalis, in 2010, besloot hij zijn hart te volgen en weer als 

ondernemer terug te keren in de offshore-industrie. Bluestream uit Den Helder biedt hem deze mogelijkheid. Als 

aandeelhouder en commissaris werkt hij nu samen met Bluestream-directeur Rolf de Vries aan een gezonde toekomst 

voor dit jonge, ambitieuze offshorebedrijf met roots tot ver in het verleden.

O F F S H O r E  V I S I E  -  2  /  2 0 1 128

Op zoek naar ondernemersch ap met Bluestream

Caspar Domstorff (links) en Rolf De Vries (foto: PAS Publicaties).



strategie ongewijzigd
Rolf de Vries geeft vanaf de herstart van 
Bluestream leiding aan dit Helderse 
offshorebedrijf. “Met de komst van 
Caspar is onze strategie niet gewijzigd, 
maar is er verder invulling aan gegeven. 
Wij blijven olie- en gasmaatschappijen, 
overheden en contractors bedienen met 
hoogwaardige duik- en ROV-technologie 
in relatief ondiep water en met rope 
access services. Maar dan wel aan de 
bovenkant van de markt. Met onze 
expertise, ervaring, gespecialiseerd 
personeel en een scala aan modern 
materieel creëren we meerwaarde voor 
onze opdrachtgevers. Hiermee 
onderscheiden we ons.” Ondanks dat 
allerlei bedrijven in de duik- en ROV-
sector moeilijke tijden hebben 
doorgemaakt, heeft Bluestream in 2010 
goed positie weten te houden. Rolf de 
Vries vervolgt: “Het is ook voor ons niet 
altijd even makkelijk geweest, maar we 
klagen niet. Zo hebben we met succes in 
de Britse wateren een tweede well 
decommissioning project uitgevoerd en 
Titan Salvage gefaciliteerd bij de 
voorbereidingen voor de opruiming van 
het wrak van het Zweedse ro-ro vaartuig 
Vinca Gorthon. En onze ROV’s zijn breed 
ingezet bij inspectie- en onderhouds-
projecten van Centrica Energy. Hiervoor 
hebben we twee mobilisaties gehad met 
de DP II offshore support vessels  
Highland Spirit en Ernest Shackleton. 
Verder is door ons drill rig support 
verzorgd voor ATP, Dong en Maersk en 
heeft onze rope access afdeling aardig 
wat klimwerk uitgevoerd.” Voor dit jaar 
staan twee grote duik- en ROV- projecten 
op het programma voor zowel Total als 
Chevron. “Met Total E&P Nederland 
hebben we een IRM-contract gesloten 
voor de platformen en onderwater-
infrastructuur. Met het hiervoor door ons 
gemobiliseerde duik- en ROV-vaartuig 
VOS Shelter gaan we eerst in de  
ROV-mode aan de slag en vervolgens  
in de duikmode. Het programma, wat 
onlangs is gestart, duurt de gehele 
zomer. Voor het met Chevron Exploration 
and Production Netherlands gesloten 
contract hebben we dynamic positioning 
diving support vessel Skandi Inspector 
gemobiliseerd. Met dit vaartuig gaan  
we installatie- en constructiewerk 

concentratie
Na zijn vertrek bij Smit nam Caspar 
Domstorff eerst rustig de tijd om zich te 
oriënteren en op zoek te gaan naar 
ondernemerschap. Daarnaast bleef hij, 
net als in zijn GB Diving en Smit-periode, 
in contact met de duiksector en volgde 
hij nauwgezet de ontwikkelingen in de 
offshore-industrie. “Ik zit in de Raad van 
Advies van het Nationaal Duikcentrum 
(NDC), het Centraal College van 
Deskundigen, diverse commissies en heb 
een aantal bestuurlijke taken voor de NADO 
uitgevoerd. Er ligt ook een algemeen 
belang voor de industrie en daar zet ik mij 
graag voor in. Mijn betrokkenheid en 
passie voor de sector zijn groot en we 
moeten zuinig zijn op de relatief weinige 
duik- en ROV-bedrijven die we nog in 
Nederland hebben. De markt wordt 
gedomineerd door grote, voornamelijk, 
Engelse spelers. Dat moet we respecteren. 
Met onze, relatief kleinere, Nederlandse 
bedrijven dekken wij dat deel van de 
markt af waarin grote contractors zich 
veel minder hebben gespecialiseerd. Het 
gaat dan om duik-, ROV- en surveywerk 
in bijvoorbeeld het zuidelijke, redelijk 
ondiepe deel van de Noordzee, met 
waterdieptes tot 50 meter.”

Een bedrijf dat zich op dit deel van de 
markt concentreert, is Bluestream uit  
Den Helder. Domstorff: “Uiteraard kende 
ik de mensen in en achter dit bedrijf al 
jaren vanuit de industrie. Toen ik op een 
gegeven moment met hen in gesprek 
kwam, leidde dit van beide kanten niet 
alleen tot enthousiaste reacties, maar  
ook tot overeenstemming betreffende 
mogelijkheden, markt, visie, 
professionaliteit en dergelijke. Met als 
gevolg dat ik aandeelhouder en soort van 
meewerkend commissaris ben geworden. 
Er wordt zo een gerichte bijdrage 
geleverd aan de verdere ontwikkeling  
en groei van dit bedrijf. Ik zie hiervoor  
tal van mogelijkheden. Het vernieuwde 
Bluestream mag dan wel een jong bedrijf 
zijn, maar heeft toch al een lange  
traditie en track record in de industrie.  
Dit spreekt mij aan en samen met 
directeur Rolf de Vries, waarin ik dezelfde 
gedrevenheid herken, zijn we inmiddels 
met al deze ingrediënten breed aan  
de slag gegaan.” 

uitvoeren in de blokken A12-B13 in de 
Nederlandse sector van de Noordzee.” 

Voor de ROV’s van het bedrijf is ook  
dit jaar veel werk voorhanden. “Onze 
gehele vloot, in totaal zeven ROV’s, is 
momenteel aan het werk. We hebben 
zelfs een achtste ROV besteld. Dit wordt 
een light workclass ROV van het type 
Cougar XT, die een slag groter is dan 
onze Surveyor Plus ROV’s. We gaan deze 
nieuwe ROV, die medio dit jaar wordt 
opgeleverd, inzetten voor onder andere 
survey support, trenching support en 
pipeline inspections. Een dubbele ROV 
spread is inmiddels gemobiliseerd en gaat 
dit jaar weer mee op het kraanschip 
Stanislav Yudin van Seaway Heavy Lifting. 
Daarnaast gaan we ook steeds meer 
ROV, diving support en rope access werk 
doen in de windturbinemarkt offshore. 
En net als in 2010 is onze rope access 
afdeling ook dit jaar weer goed van  
werk voorzien.”

juist
“We zetten het beleid door om geen 
schepen speculatief op long term charter 
te nemen. We bieden onze klanten liever 
precies wat zij willen”, zegt Caspar 
Domstorff tot besluit. “Op de markt zijn 
momenteel voldoende schepen 
beschikbaar die voor de duur van een 
bepaald project kunnen worden 
gecharterd, het zogeheten fit for 
purpose. Met de contracten voor onder 
meer Total en Chevron hebben we hierop 
goed kunnen inspelen. We kijken naar de 
markt, charteren het schip en richten de 
spread zodanig in dat deze voldoet aan 
de initiële wens en het beste past bij het 
uit te voeren werk. Tevens gaan we de 
komende tijd onze projectorganisatie 
verder versterken en uitbreiden, zodat  
er aanvullend expertise binnenkomt. 
Naast investeringen in de organisatie  
en in nieuw materieel, waaronder de 
Cougar XT ROV, gaan we ook ons 
bestaand materieel verder upgraden en 
waar nodig vervangen. Kortom, ik heb er 
alle vertrouwen in dat wij met Bluestream 
op de goede weg zijn en dat ik ook hier 
net als voorheen, als ondernemer weer 
met veel plezier, passie en betrokkenheid 
in een vertrouwde aangename sector 
mijn werk kan doen.”

ONDERNEMEN
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‘Met onze expertise, ervaring, gespecialiseerd personeel en een scala aan  

modern materieel creëren we meerwaarde voor onze opdrachtgevers.’ 

Op zoek naar ondernemersch ap met Bluestream



DUIKEN

Onder leiding van dagvoorzitter LTZ1 
Marco Lieverse, die zelf ook een 
belangrijke bijdrage aan de 
Arbocatalogus Werken Onder Overdruk 
heeft geleverd, trad een hele reeks 
sprekers voor het voetlicht. Het spits 
werd afgebeten door Kees Segaar, die als 
penvoerder bij het opstellen van de 
catalogus fungeerde. Hij blikte eerst 
terug op alle regels en richtlijnen die door 
de jaren heen tot stand waren gekomen. 
Over de nieuwe catalogus stelde hij: 
“Door een wetswijziging in 2007 werden 
wij als duiksector aangemoedigd om zelf 
een Arbocatalogus te gaan maken. 
Hierbij zouden bij zowel werkgevers als 
werknemers meer verantwoordelijkheden 
worden neergelegd. Onder 
voorzitterschap van het NDC werd 
destijds een commissie Arbocatalogus 
Werken Onder Overdruk opgezet, met 
een uitgebreid aantal vertegenwoordigers 
uit de duikwereld. Hieronder zowel 
werknemers als werkgevers. Dit 
resulteerde in een levend document, 
bestaande uit drie delen. Een deel 
duikarbeid, een deel hyperbare 
geneeskunde en een deel caissonarbeid. 
Beschreven werden verder risico’s, 
risicogroepen en beheersmaatregelen. 
We hebben niet opnieuw het wiel 
trachten uit te vinden, maar goed 
gekeken naar wat er al bestond. Zo 
hebben we de IMCA Do14 ACOP als 
basis gebruikt en bestaande beleidsregels 
opgenomen. Al met al is het een 
overzichtelijk, kort en krachtig document 

geworden, met het accent op de 
verhoging van de veiligheid in de sector. 
Voor meer informatie zie website NDC.”

maatwerk
Voorzitter Leo Lagarde van de 
Nederlandse Associatie van 
Duikondernemingen (NADO) ging hierna 
in op de totstandkoming en 
implementatie van de Arbocatalogus 
binnen de duikindustrie. “Wij hebben 
door en met deskundigen uit de gehele 
NADO een eigen inbreng gehad. De 
Arbocatalogus wordt door ons gezien als 
een soort oplossingenboek. Simpel over 
de gevaren in de sector, waaraan een 
werknemer bloot kan staan. En aan de 
hand daarvan bepalen welke acties 
ondernomen moeten worden. Plus dat 
het document werknemers en 
werkgevers helpt bij het maken van 
keuzes om de blootstelling van 
werknemers aan gevaren zoveel mogelijk 
weg te nemen. Dit loopt als een rode 
draad door de catalogus. Het is geen 
statisch, maar een dynamisch of levend 
document, dat regelmatig kan worden 
bijgesteld. Communicatie is hierbij 
belangrijk, zowel vanuit de industrie en 
Defensie als vanuit controlerende 
organen als Arbeidsinspectie.” Lagarde 
stelde verder dat er regelmatig evaluaties 
worden gehouden en een wensenlijst 
wordt opgesteld om de catalogus up-to-
date te houden. “Door de implementatie 
van de catalogus zullen de eindeloze 
discussies, waarin we in de duikwereld 

altijd heel goed waren, tot het verleden 
gaan behoren. Er is geen versnippering 
meer van de regels. Het document zorgt 
ervoor dat we allemaal dezelfde taal 
spreken. En de regels zijn zowel nationaal 
als internationaal toepasbaar. Wij vinden 
dat de catalogus maatwerk biedt.” 
Volgens de NADO-voorzitter is het nu 
zaak dat de gehele duikwereld de 
catalogus breed onder de aandacht 
brengt. “Het document is gemaakt door 
en voor de sector en bruikbaar zowel 
offshore als inshore. En het is zo 
geschreven dat het voor iedereen te 
begrijpen en toegankelijk is.”

samenwerking
Hierna gaf Bartho Admiraal, vertegen-
woordiger van Volker Staal en Funderingen, 
tekst en uitleg over de manier waarop er 
onder overdruk wordt gewerkt bij de 
aanleg van peilers en tunnels door middel 
van caissons. Aansluitend voerde Max van 
der Tol namens de Nederlandse Vereniging 
Voor Hyperbare Geneeskunde (NVVHG) 
het woord. “Onze vereniging is in 
december 2010 opgericht, met als doel 
te komen tot een gemeenschappelijk 
medisch beleid, een verbreding van de 
kennis over hyperbare geneeskunde en 
een goede, landelijk belangenbehartiging. 
Verder willen we op termijn streven naar 
een erkende opleiding voor medische 
beroepsuitoefenaren op dit vakgebied. 
”Alle zes de centra in Nederland die over 
een duiktank beschikken zijn in de 
NVVHG vertegenwoordigd.

ARBOCATALOGUS GEPRESENTEERD OP NDC SYMPOSIUM

nieuwe catalogus is 
levend document

Met meer dan 200 deelnemers kan het NDC symposium 

‘Arbocatalogus Werken Onder Overdruk’ als een groot 

succes worden bestempeld. Uit alle geledingen van de 

duiksector waren belangstellenden naar Burgers’ Zoo in 

Arnhem gekomen voor de presentatie van de nieuwe 

catalogus. Aan de inhoud hiervan is onder auspiciën van 

het Nationaal Duik Centrum (NDC) door een speciale 

commissie ruim twee jaar gewerkt. Gelijktijdig werd ook 

een digitale versie van de catalogus gepresenteerd.
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Een blik in de volle zaal bij het NDC Symposium (foto: PAS Publicaties).



terecht komen. We willen dat iedereen 
gezond zijn of haar pensioenleeftijd kan 
halen en mikken derhalve op duurzame 
inzetbaarheid. Bedrijven waar regelmatig 
ongevallen plaatsvinden, blijven we 
hinderlijk volgen net zolang tot ze de 
zaken goed voor elkaar hebben.”
Maarten Dekker, QHSE coördinator bij 
Van Oord Nederland en lid van de 
Vereniging van Waterbouwers, met 150 
aangesloten leden, ging vervolgens kort 
in op de raakvlakken tussen de 
Arbocatologus van de waterbouwers, die 
in 2009 is ingevoerd, en die voor de 
duiksector. “De waterbouwers hebben 
zelf geen duikers in dienst. Deze worden 
altijd ingehuurd. De beide catalogussen 
komen bijvoorbeeld bij elkaar bij de 
aanleg van de Noord-Zuidlijn in 
Amsterdam en bij de drie overslagboeien 
van olie die Van Oord samen met 
Bluewater voor de kust van Fujairah heeft 
aangelegd.”

bellenonderzoek
De laatste officiële spreker was duikerarts 
Tjeerd van Rees Vellinga, werkzaam bij 
het expertisecentrum voor overdruk van 
de Arbo Unie in Vlissingen en daarnaast 
als onderzoeker actief bij het AMC in 
Amsterdam. “Voor het up-to-date 
houden van de Arbocatalogus is 
wetenschappelijk onderzoek nodig. 
Onderdeel hiervan is een onderzoek dat 
ik recentelijk heb afgerond. Dit betrof 
een onderzoek naar stikstofbellen in de 
bloedbaan bij duikers. De vraag was of 
dikke duikers nu wel of niet mogen 
blijven duiken. Ofwel speelt vet een rol bij 
arbeidsgeschiktheid en hebben dikke 
duikers meer kans op bellen in de 
bloedbaan dan dunne duikers.” Voor het 
onderzoek werden proefpersonen 
geselecteerd in de leeftijd van 40 tot 50 
jaar, met een redelijke conditie en een 
bepaalde zuurstofopnamecapaciteit. Het 
betrof zowel professionele duikers, onder 
andere van de marine, als sportduikers. 
Het onderzoekswerk vond plaats bij het 
Duik Medisch Centrum in Den Helder en 
het AMC in Amsterdam. Hierbij werd 
uitgegaan van een verblijf van veertig 
minuten op een diepte van 21 meter. Om 
de bellen in de slagader aan de linkerkant 
van het borstbeen te kunnen meten, 

Rob Vlietman, die namens CNV 
Vakmensen een korte voordracht hield, 
roemde de samenwerking met de leden 
van het CNV bij de totstandkoming van 
de catalogus. “Ik hoop dat de 
Arbeidsinspectie dit goede product in het 
belang van welzijn en gezondheid van 
werknemers zal accorderen.”
Duikofficier LTZ2OC Sander Kool meldde 
dat naast dagvoorzitter Marco Lieverse 
meerdere defensiemedewerkers hadden 
meegewerkt aan de totstandkoming van 
de catalogus. “De inhoud hebben wij 
inmiddels verwerkt in onze voorschriften. 
Deze gelden niet alleen voor de marine, 
maar ook voor onze collega’s van de 
landmacht die zich met duiken 
bezighouden. Binnen de 
defensieorganisatie is de 
veiligheidscultuur veranderd. Het gaat nu 
veel meer over het beheersen van risico’s 
en er wordt aandacht besteed aan 
gedrag. Tevens heeft er een reorganisatie 
plaatsgevonden bij de Duik- en 
Demonteergroep. Deze heeft er een 
aantal taken bij gekregen, maar is ook 
opgesplitst, want we hebben we nu ook 
een maritieme Explosieven Opruimings 
Dienst (EOD). De Duik- en 
Demonteergroep houdt zich bezig met 
het opsporen van explosieven en de EOD 
met het daadwerkelijk veiligstellen ervan. 
Daarnaast zijn er gelden vrijgekomen 
voor een havenbeschermingseenheid. 
Nieuw is dat we hulpverleningsduiken 
uitvoeren voor brandweer, politie en 
justitie. En we doen mee aan hyperbare 
behandelingen.” In Den Helder beschikt 
de marine hiervoor op het Duik Medisch 
Centrum over een speciale duiktank/
decompressiekamer.

Voortouw
Jan Boer stelde als vertegenwoordiger 
van de Arbeidsinspectie dat de 
werkgevers en werknemers door de 
Arbocatalogus een grotere 
verantwoording in de uitwerking van de 
regelgeving krijgen. “Men kan nu zelf het 
voortouw nemen. Voorheen werd alles 
voorgeschreven door de Arbeidsinspectie 
en het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Nu heeft men de 
vrijheid om zelf invulling te geven aan de 
verplichtingen.” Boer maakte tevens 
melding van het feit dat de 
Arbeidsinspectie moet bezuinigen en 
daardoor keuzes moet maken over waar 
wel en waar niet zal worden 
gehandhaafd. Gekozen wordt voor een 
sectoraanpak. “Wij gaan dit doen onder 
het motto ‘Hard aanpakken waar het 
moet en zacht waar het kan’. Dit wil 
zeggen prioriteiten leggen bij de sectoren 
die continu in de fout gaan, waar 
regelmatig ongevallen plaatsvinden en 
waar mensen afknappen en in de WAO 

werd een speciaal hoogfrequent 
dopplermeetapparaat uit Canada 
ingezet. “Als voorlopige analyse kan 
worden gezegd dat er nauwelijks een 
relatie is tussen de vorming van bellen en 
overgewicht bij duikers. Dit betekent dat 
het niets uitmaakt of iemand dik of dun 
is. Maar wel is er een relatie met de 
conditie. Bij een slechte conditie ontstaan 
veel meer bellen. Ook bestaat er een 
verband met de leeftijd. Is iemand ouder 
dan ontstaan er meer bellen ten gevolge 
van de veroudering van de vaatwanden.” 
Tjeerd van Rees Vellinga besloot zijn 
betoog met de oproep aan de in de zaal 
aanwezige duikers. “Neem uw 
verantwoordelijkheid en zorg dat uw 
lichaam in een goede conditie blijft en 
stop met roken, want dan worden de 
vaten minder snel aangetast.”
Afscheid
Het NDC Symposium werd afgesloten 
met het afscheid van Cees Barten als 
voorzitter van het NDC en voorzitter van 
de Commissie Arbocatalogus Werken 
onder Overdruk. Hij werd uitgebreid in 
het zonnetje gezet door de vice-
voorzitter van het NDC en tevens IRO-
directeur Hans de Boer. “Vanaf 2003 heb 
ik acht jaar lang met Cees binnen het 
NADO-bestuur mogen samenwerken. Hij 
heeft heel veel voor de NDC gedaan en 
daarnaast tal van taken vervuld en 
projecten uitgevoerd. Ook de gehele 
opsplitsing van het NDC in een 
certificerende instelling, een opleidings- 
en kenniscentrum en een 
ondersteunende organisatie heeft hij 
voor zijn rekening genomen. Cees heeft 
de eigenschap dat hij niet loslaat voor hij 
heeft bereikt wat hij wil. Kortom, hij 
heeft een ongelofelijk grote bijdrage 
geleverd aan het NDC en hiervoor zijn we 
hem heel dankbaar.” Tevens werd van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om zijn 
opvolger, oud-marineman Peter van der 
Kruit, voor te stellen. Zelf zei de 
scheidend voorzitter tot besluit: “Het 
NDC heeft maar één doel en dat is de 
belangenbehartiging van de Nederlandse 
beroepsduikwereld. Ik heb mijn werk 
altijd met veel plezier gedaan en ik vind 
dat de gehele duiksector met de opzet 
van de nieuwe Arbocatalogus een groot 
compliment verdient.”
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NADO-voorzitter 

Leo Lagarde: 

“De Arbocatalogus 

is op maat 

gesneden” (foto: 

PAS Publicaties).



EERSTE DSV IN 10 JAAR DIE ONDER NEDERLANDSE VLAG GAAT VAREN

Seatec Underwater Systems uit Zierikzee heeft vorig jaar intensief gewerkt aan het nieuwe  Diving Support Vessel (DSV) 

Noordhoek Constructor. Zoals reeds eerder beschreven in Offshore Visie is dit 77 meter lange en 18 meter brede vaartuig 

speciaal ontwikkeld voor het uitvoeren van duik- en constructiewerkzaamheden op zee. De hoge capaciteitslieren voor 

de lanceersystemen voor luchtduiken zijn op maat gemaakt bij EMCE in Voorhout. 
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Hoge capaciteitslieren 
maken uitbreiding  
naar ‘wet bell’-systeem 
mogelijk

De Noordhoek Constructor heeft twee identiek uitgevoerde luchtduiksystemen met complete lanceerinstallaties met hijslieren aan boord.



De Noordhoek Constructor is speciaal 
ontwikkeld voor saturatieduiken tot  
200 meter diep. Op het schip kunnen  
in totaal 12 duikers (lees: 3 ploegen)  
20 dagen lang tegelijk in saturatie,  
terwijl een vierde ploeg zich bevindt in  
de decompressieruimte. Johan de Bie, 
General Manager bij Seatec Underwater 
Systems vertelt: “De exacte saturatie-
diepte is per keer afhankelijk van de 
werkdiepte. Doordat gewerkt kan 
worden met drie ploegen kan dit schip 
24 uur per dag, 7 dagen per week 
worden ingezet voor het wereldwijd 
uitvoeren van werkzaamheden in de 
offshore.” Naast een saturatiesysteem 
heeft de Noordhoek Constructor twee 
identiek uitgevoerde luchtduiksystemen 
met complete lanceerinstallaties met 
hijslieren van EMCE aan boord, alsmede 
dubbele lucht decompressietanks, een 
onder 200 bar druk opgeslagen voorraad 

heliox als ademgasvoorziening voor de 
duikers, een eigen helium regeneratie-
installatie en een voorziening met soda 
lime om alle CO2 die vrijkomt uit het 
ademgas van de duikers chemisch te 
kunnen reinigen. 

lanceersystemen
Seatec Underwater Systems, is een 
gespecialiseerde toeleverancier voor de 
onderwaterindustrie. Naast het leveren 
van een omvangrijk pakket 
onderwaterbekabeling, -connectoren, 
-sensoren en monitoringsystemen, is de 
onderneming gespecialiseerd in het 
uitvoeren van onderwater projecten op 
klantspecificatie. Van sensoren, survey 
equipment, onderwaterhefinstallaties, en 
duikinstallaties tot onderwaterpompunits 
inzetbaar tot 3.000 meter diepte. 
Speciaal voor de Noordhoek Constructor 
ontwikkelde Seatec Underwater Systems 

onder meer twee redundant opgestelde 
lanceersystemen met duikkooien van 
1,6x1,6x2,4 meter voor luchtduiken. 

liersystemen
Een lanceersysteem bestaat uit een 
beweegbaar, hydraulisch aangedreven 
stalen A-frame, met een ‘outreach’ van 
4,5 meter uit de scheepshuid, 2 hijslieren 
en een duikkooi. Alle benodigde kabels 
lopen door de kabelschijven in het 
A-frame. Deze kabels zitten aan 
gebruikerszijde vast aan de duikerskooi 
en het 2.000 kilogram wegende,  
stalen bodemanker. Bij sterke stroming 
zorgt het bodemanker ervoor dat de 
duikers-kooi onder water in geen geval 
gaat roteren en dat de kooi dus te  
allen tijde zijn positie behoudt. Aan de 
andere zijde zijn de kabels gekoppeld  
aan twee 3 tons lieren uit de OHR-serie 
van EMCE.  
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Bij sterke stroming zorgt het bodemanker ervoor dat de duikerskooi onder water in 

geen geval gaat roteren en dat de kooi dus te allen tijde zijn positie behoudt.

Lanceersystemen zijn reeds voorbereid voor een toekomstige uitbreiding naar  

een zogeheten ‘wet bell’-systeem en kunnen in geval van nood, onbemand  

naar een grote diepte worden gestuurd om de saturatieduikers voorzieningen  

en gereedschappen te brengen.



Peter-Paul Stokvis, directeur van EMCE: 
“De kleinste lier van de twee heeft een 
kabellengte van 220 meter en is 
verbonden met de duikerskooi. De 
grootste lier met maar liefst 420 meter 
kabel is gekoppeld aan het bodemanker. 
Beide hijslieren hebben een liersnelheid 
van 10-20 meter per minuut en zijn 
uitgerust met kabelspoelers om de 19 mm 
dikke lierkabels netjes op te kunnen 
rollen. Om het vroegtijdig slijten van de 
kabels tegen te gaan doordat ze klem 
komen te zitten bij het binnenhalen van 
het A-frame, zijn speciaal eenzijdig open 
vangarmen gemonteerd op de lieren die 
fungeren als kabelgeleiders. Hoewel elke 
lier zijn eigen functie heeft, kan in geval 
van nood de duikerskooi ook met behulp 
van de bodemankerlier naar boven 
worden gehaald. Zelfs kan in zo’n situatie 
het tweede lanceerframe, wat direct 
naast het eerste lanceerframe staat, 
worden ingezet om een collega-duiker 
naar beneden te brengen om assistentie 
te verlenen.” De kleinste lier is berekend 
op het naar beneden brengen van de 
duikerskooien met bemanning naar een 
diepte van maximaal 50 meter en 
onbemand  tot 200 meter. Het onbemande 
bodemanker kan met behulp van de 
grotere lier naar een diepte van 200 meter 
worden gebracht. Beide lieren kunnen op 
drie manieren worden afgeremd. Met 
twee onafhankelijke hoofdremmen, te 
weten een platenrem en een bandrem,  
of door middel van een counter-balance 
blok (lees: smoorklep). 

luchtduiken
Afhankelijk van de werkdiepte kan  
met een duikkooi circa een half uur tot  
4 uur onafgebroken worden gewerkt. 
Evenals als saturatieduikers dragen ook 
de luchtduikers een warmwaterpak. 
Verder heeft elke luchtduiker ademlucht-
voorzieningen bij zich, een communicatie- 
kabel om te kunnen communiceren met 
de bemanning op het schip, een kabel 
om videosignalen van de camera op de 
duikhelm omhoog te kunnen sturen,  
een LED-lamp, een slang met verwarmd 
zeewater om het pak te kunnen 
verwarmen, een druksensor en een  
extra luchtslang die fungeert als back-up 
dieptemeetsysteem. Vanaf het schip 
worden onder andere de werkzaam-
heden van de duikers gecoördineerd, 
alsmede de videobeelden opgenomen. 
Verder kan de temperatuur van het 
zeewater worden uitgelezen die als 
verwarming van de duikers naar beneden 
wordt gepompt, ook wordt aan de hand 
van de gegevens van de druksensor  
exact bijgehouden op welke diepte de 
duiker zich bevindt. Een gemiddelde 
kabelbos die een luchtduiker meeneemt 
naar beneden heeft al snel een dikte van 

zo’n 5 cm. Als reserve zijn bovendien op 
elke duikkooi nog twee ademgasflessen 
geplaatst met slang en mondstuk,  
met een inhoud van 50 liter met een  
druk 200 bar elk.

Veiligheid
De hierboven beschreven lanceersystemen 
voldoen aan alle hiervoor geldende Lloyds 
en IMCA regels en zijn zo ontworpen dat 
ze in alle gevallen als back-upsysteem 
kunnen worden ingezet bij ongevallen 
en/of materiaaldefecten. Zo beschikt elk 
lanceersysteem over een eigen hydraulisch 
aggregaat van 37 kW, dat indien 
gewenst kan worden omgeschakeld  
naar het andere lanceerplatform. 
Wetenswaardig is verder dat de beide 
lanceersystemen reeds zijn voorbereid 
voor een toekomstige uitbreiding naar 
een zogeheten ‘wet bell’-systeem en dat 
ze, mede door de hoge capaciteitslieren, 
in geval van nood, onbemand naar 
grotere diepte kunnen worden gestuurd 

om de saturatieduikers voorzieningen en 
gereedschappen te brengen. Uit het 
oogpunt van veiligheid zijn de ontwerp 
audits voor de complete lanceersystemen 
en duikkooien opgebouwd op basis van 
het voorkomen van gevaarlijke situaties 
bij een ‘single point failure’ en zijn de 
veiligheidsfactoren hoger dan normaal 
omdat deze ook inzetbaar moet zijn als 
personenlift. Stokvis: “En niet alleen  
de lanceersystemen zelf voldoen aan 
strenge offshore-eisen, ook de lieren.  
Zo hebben onze lieren een Lloyds-keur, 
zijn ze voorzien van een meerlaags 
coating, zijn de kabels uitgevoerd in 
offshore-kwaliteit en zijn alle kritische 
componenten, het leidingwerk en de 
bevestigingsmaterialen vervaardigd  
van RVS. Verder wordt zowel in de 
ontwerp-fase van deze lieren,  
als ook tijdens het gebruik halfjaarlijks, 
steeds een IMCA-audit uitgevoerd.” 

Henriëtte van Norel 
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De duikerskooien met duikers gaan naar een diepte van maximaal 50 meter.
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Kwaliteit, lowcost productie, R&D
RIS Rubber heeft zich, door zijn sterke combinatie
van Research & Development en lowcost productie,
ontwikkeld tot een betrouwbare partner van vele 
industriële toeleveranciers over de hele wereld.
Productontwikkeling in nauwe samenwerking met
de klant én state-of-the-art testfaciliteiten stellen 
RIS Rubber in staat binnen korte tijd een betaalbare 
en werkende oplossing te leveren.
Daarnaast biedt RIS Rubber de mogelijkheid om 
het gehele productieproces in eigen beheer te 
verzorgen in één van de twee moderne productie-
bedrijven in Nederland of Bulgarije.

Bent u geïnteresseerd in onze mogelijkheden of 
wilt u advies op rubbergebied neem dan contact 
op met RIS Rubber, de rubberspecialist.
We denken graag met u mee.

De rubberspecialist.www.risrubber.com

        
RIS_bagger1_NL_183x125:Opmaak 1  04-04-11  11:50  Pagina 1



SCHEEPSaGENTUUR

VAN DEN HELDER NAAR IJMUIDEN

SeaMar Services  
slaat vleugels uit

Bekend is dat offshorebedrijven vanuit de IJmond naar Den Helder trekken omdat daar de meeste oliemaatschappijen 

hun logistieke activiteiten hebben geconcentreerd. Minder bekend is dat Helderse bedrijven hun activiteiten uitbreiden 

naar de IJmondregio. Een goed voorbeeld hiervan is SeaMar Services, een bekende scheepsagentuur met prominente 

klanten als Technip, Acergy, Subsea 7 en Fugro.
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Met een grote kraan wordt de 350 ton wegende reel aan boord van de Agercy Falcon gehesen (foto: SeaMar).



een gevaar voor de scheepvaart. Voor het 
project wilde Titan onder andere de 
hefplatformen Karlissa A en Karlissa B 
inzetten, maar dan moesten wel eerst  
de in totaal twaalf poten van beide 
platformen worden verlengd en 
verstevigd. Hiervoor was ruimte nodig  
en voor ons was dit reden om in  
Velsen-Noord neer te strijken.” Op het 
terrein werden vijf productielijnen 
opgezet, waar een groep van veertig 
medewerkers van het Helderse 
staalconstructiebedrijf Multimetaal in een 
ochtend- en middagploeg het benodigde 
las- en constructiewerk ging uitvoeren. 
SeaMar Services verzorgde op haar  
beurt alle logistiek en inkoop voor Titan 

Zoals het een goede scheepsagentuur 
betaamt, faciliteert SeaMar Services in 
alle Nederlandse zeehavens haar klanten 
in de offshore-industrie. In Velsen-Noord, 
op de Grote Hout om precies te zijn, 
heeft het Helderse bedrijf nu zelfs een 
groot terrein met een oppervlakte van 
20.000 vierkante meter gehuurd. 
“Aanleiding hiervoor was, begin vorig 
jaar, onze benoeming tot agent voor  
Titan Salvage,” verklaart SeaMar-directeur 
Leo Balkema. “Deze Amerikaanse 
bergingsmaatschappij had van 
Rijkswaterstaat de opdracht ontvangen 
om het wrak van het in 1988 vlak voor de 
kust bij Petten gezonken ro-ro schip 
Vinca Gorthon op te ruimen. Het vormde 

en regelde in Velsen-Noord de opslag  
en distributie. Van het wrak van de Vinca 
Gorthon zijn vorig jaar twee secties 
afgezaagd. Eind mei van dit jaar wil Titan 
aan het lichten van deze secties beginnen.

andere projecten
Op het terrein in Velsen-Noord is 
inmiddels onder de vlag van SeaMar 
Services ook al een tweede project 
uitgevoerd. Leo Balkema: “Het bedrijf 
Serimax uit Aberdeen legde hiervoor een 
complete lasstraat aan, waarmee van 
2-inch diameter pijpstukken een 35 
kilometer lange methanoltransportleiding 
werd samengesteld. Hiervoor moest een 
grote hoeveelheid pijpen op het terrein 
worden opgeslagen. Nadat de lassen met 
röntgenapparatuur waren gecontroleerd, 
werd de leiding op een reel gespoeld. 
Deze zou uiteindelijk een totaalgewicht 
van ongeveer 350 ton krijgen. Op 1 april 
is de reel door één van de zwaarste 
kranen van Europa, een 600-tons 
Liebherr rupskraan van Mammoet,  
aan boord van het pipelay support  
vessel Acergy Falcon geïnstalleerd. Dit 
vaartuig gaat de komende tijd voor 
Wintershall eerst bij het Wingate project 
in de Engelse sector en in het K18 blok in 
de Nederlandse sector van de Noordzee 
en vervolgens bij het Deep Panuke 
project voor de oostkust van Canada 
installatiewerk verrichten. Tevens wordt 
door de Acergy Falcon voor GDF SUEZ 
E&P Nederland een 13,8 kilometer lange, 
14-inch diameter pijpleiding gelegd 
tussen G16A en G17D. Naast de reel  
met de methanolleiding is ook nog een 
aantal frames met leidingen aan boord 
van de Acergy Falcon geladen. Het 
vaartuig voor voornoemde projecten  
nog diverse keren bij onze vestiging in 
Velsen-Noord afmeren.” Leo Balkema 
weet nog niet of deze vestiging een 
permanente basis wordt. Feit is wel dat 
naast Acergy ook Titan de komende 
maanden intensief van deze faciliteit 
gebruik blijft maken.
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Eén van de door Multimetaal opgezette productielijnen ten behoeve van het verlengen  

en verstevigen van de poten van de hefplatformen (foto: Multimetaal).

De lasstraat van Serimax voor de 35 kilometer lange methanolleiding (foto: SeaMar).

KVSA verwerft 
meerderheidsbelang 

Bij het ter perse gaan van deze  
editie van Offshore Visie is bekend 
gemaakt dat KVSA uit IJmuiden  
een meerderheidsbelang heeft 
verworven in SeaMar Services.  
De overname biedt KVSA en SeaMar 
Services de mogelijkheid om hun 
dienstverlening op het gebied van 
offshore logistiek verder uit te breiden.



EXHIBITION

In its three years of existence, Offshore 
Energy has enjoyed an explosive growth 
from 70 exhibitors in 2008 to 231 
exhibitors in 2010. The expected future 
growth, makes it extremely difficult  for 
Offshore Energy to continue in Den 
Helder. The organization regrets  to leave 
the Old Navy Yard because of the 
characteristic location and maritime 
history but Amsterdam RAI provides 
larger exhibition space, better accessibility, 
adequate parking and nearby hotel 
facilities for both exhibitors and visitors.  
Amsterdam is internationally known and 
Amsterdam RAI is more easily accessible 
for international exhibitors and visitors. 
With the new location, organizer Navingo 
hopes to attract more international 
attention for future editions of Offshore 
Energy and accommodate all interested 
exhibitors and visitors.

a two-day event
The organization has chosen to extend 
the Offshore Energy event by one day to 
allow the visitor more opportunities to 
visit the entire exhibition. Additionally, a 
two-day event will give visitors as well as 
exhibitors the opportunity to participate 
in one or more parts of the conference, 
which will once again run parallel to the 
exhibition. This extra day will make the 
Offshore Energy Exhibition & Conference 
more attractive and worthwhile for each 

and every one of its exhibitors and 
visitors. Just as it has for the past three 
years, Offshore Energy will focus on the 
offshore, oil, gas and wind sector; a 
sector where there is still enormous 
growth potential. The organization 
remains committed to including 
representatives from the entire offshore 
value chain in the editions of Offshore 
Energy – also from outside the Dutch 
borders and beyond Europe. With a 
wider variety of exhibitors and the 
growing international allure of the event, 
Offshore Energy will benefit all those 
involved and ultimately appeal to a 
larger audience.

target groups
Offshore Energy 2011 attracts an 
international audience of engineers, 
technical specialists, industry leaders and 
experts of oil companies, subcontractors, 
offshore services and operators to share 
ideas, debate the issues of the moment 
and to create common agendas for the 
future of both the upstream and 
downstream and wind energy industries. 

Face-to-face
Offshore Energy brings together more 
than 5,000 industry leaders and buyers  
from over 20 countries. These leaders 
and buyers all want to explore new 
technologies, best practices, emerging 

trends and proven methods of the 
industry. As an exhibiting company at 
Offshore Energy 2011, companies can 
showcase their products and services, 
demonstrate new technologies, share 
ideas and make new business contacts.

Goal
Organizer Navingo’s goal is to develop 
Offshore Energy into a leading 
international two-day event with (inter)
national audience and exhibitors. 
Dutch capital Amsterdam is ideal for 
this purpose and to host the exhibition 
there provides an excellent opportunity 
to position the Netherlands as an 
international offshore country.

To achieve these international goals 
Navingo started to form a Committee 
of Recommendation consisting of top 
leaders from the offshore and energy 
industries whose advice will help realize 
the international ambitions.

As of April 2011, the following people 
have confirmed their cooperation: Jaap 
den Ouden (Founder and Member of the 
Supervisory Board of Mercon),  Kommer 
Damen (Chairman of the Board of the 
Damen Shipyards Group), . Bram van 
Mannekes (Secretary-General NOGEPA 
(Netherlands Oil and Gas Exploration and 
Production Association),  Hans P. de Boer 

OFFSHORE ENERGY EXHIBITION & CONFERENCE 

OE's explosive growth calls 
for a change of venue

The 4th edition of Navingo's Offshore Energy Exhibition & Conference 

will take place in the Amsterdam RAI on 11 and 12 October 2011. 

Offshore Energy (OE) is the only event dedicated to offshore energy in 

the Netherlands, home to a wide range of renowned and internationally 

operating offshore companies. During the two-day Offshore Energy 

event, in an exhibition hall of 8,000 m2, companies will have the unique 

opportunity to showcase their products and services to the world’s 

leading experts and decision makers in the oil and gas, energy and 

offshore E&P industry.
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success
The OE2010 inaugural conference was a 
great success! More than 230 offshore 
professionals attended, networked and 
forged new business relationships. 
Thanks to the new set-up in the 
Amsterdam RAI, delegates for the 
OE2011conference will find it even 
easier to combine their participation in 
one or more parts of the conference 
with a visit to the Offshore Energy 
exhibition. Because the exhibition is 
conveniently located in the adjacent 
hall, conference delegates will have easy 
access to over 300 exhibitors .

For this year the following topics will be 
discussed during the conference:

Global Energy Outlook The Global 
Energy Outlook session offers an 
investment outlook bringing you up to 
date with the latest insights in energy 
demand and supply, oil price 
developments, the major new projects 
around the world and the role of (F)LNG 
and unconventional gas.

Floating LNG The Floating LNG session 
will present an overview of the current 
status of LNG FPSO projects.

Innovations in Offshore Oil and Gas 
This session, Innovations in Offshore Oil 

(Managing Director IRO), Ruud Zoon 
(Managing Director GDF SUEZ E&P 
Nederland B.V.), Martin Bloem (General 
Director Holland Shipbuilding Association), 
Joep Athmer (Director Van Oord 
Offshore), Gerard Schut (General 
Manager Chevron Exploration and 
Production Netherlands B.V.), 
Kees-Jan Mes (Managing Director 
Imtech Marine North West Europe) en 
Arend van Nieuwland (Director Tullow 
Overseas Holdings B.V.).

 At this moment invitations are still 
pending for more (inter) national leaders 
from the offshore industry to join  the 
Committee of Recommendation.

Offshore Energy Conference
Offshore Energy 2011 offers multiple 
conference opportunities, each 
concentrating on a different yet 
interconnected theme. The program 
is dedicated to giving you the most 
information about the latest 
developments in offshore oil, gas and 
renewable energy from the leading 
experts. Offshore Energy 2011 gathers 
a well-rounded speaker faculty of oil 
and gas managers, engineering 
contractors, market analysts and 
investment companies who are ready 
and willing to share their commercial 
and technical expertise with you.

and Gas, presents cases ranging from 
extending the operational life of oil 
and gas fields in Northwest Europe to 
solutions which will bring new fields 
on stream in the emerging markets of 
West-Africa, Brazil and the Arctic. 

Offshore Energy 2011 Topical Sessions 
The emphasis this year will be on the 
developments in offshore renewable 
energy. Next to current topics on 
offshore wind, for the first time we will 
offer sessions on the latest state-of-play 
in wave and tidal energy. The other 
topics on offer are ocean mining and 
offshore carbon sequestration.

Who should attend
The 2011 Offshore Energy Conference 
program is best suited to those working 
in the industries of oil and gas, offshore 
wind and utilities as well as offshore 
contractors, suppliers, service providers, 
certification and classification entities, 
legal experts and consultants. This 
conference is also beneficial to industry 
entities, port authorities, as well as 
government and research institutes.

Visitors and exhibitors can visit 
www.offshore-energy.biz to keep 
informed on the latest news and 
developments concerning Offshore 
Energy 2011. 



CORROSIE

 “Afgezien van de esthetische schade en 
directe kosten, leidt corrosie tot enorme 
functionele- en productieverliezen,” 
stellen Frans van der Kolk, directeur van 
Technocom BV (een van oorsprong 
technisch marketingbureau dat 
initiatiefnemer en organisator is) en Ir. 
Ed Reddering, projectleider schadeonder-
zoek bij het onderzoeksinstituut TNO. 
Ze kunnen wel voorbeelden noemen van 
de ernst van problemen. Reddering: 
“Corrosie kan zowel kleine als grote 
gevolgen hebben. Wat dit laatste betreft 
gaat het vaak om miljoenen euro’s 
tegelijk. Je kunt je voorstellen dat ten 
gevolge van corrosie ondergrondse 
lekkages in pijpleidingen ontstaan, of 
corrosie is de initiator van grote explosies. 
Er zijn herstelkosten, maar ook 
productiestilstand, verontreinigingen van 
producten, kosten voor het opruimen van 
schade (bijvoorbeeld bodemsanering), 
natuurlijk de kosten van menselijk letsel 
als dat aan de orde is. Naar schatting is 
dit in totaal drie tot vier procent van het 
Bruto Nationaal Product (BNP) ofwel 17 
tot 18 miljard per jaar in Nederland.”  
Van der Kolk vult aan: “Met de huidige 
stand van de techniek kan 20 tot 30 
procent van de schade worden beperkt 

door toepassing van de hedendaagse 
kennis.” 

niet begrepen
Het probleem is dat corrosie vaak niet 
wordt begrepen en daarom is het zo 
moeilijk beheersbaar. Dat is op zich niet 
zo verwonderlijk. Zelfs binnen één 
productie-unit heeft men  al te maken 
met een grote verscheidenheid aan 
procescondities, soorten installaties en 
equipment en daardoor een breed scala 
aan corrosievormen en ontstaans-
mechanismen. Reddering noemt enige 
voorbeelden: “Kijk, je hebt vaak op een 
grote chemische plant met zowel zure als 
basische media te maken. Er is sprake van 
verschillende temperaturen, diverse 
concentraties en andere bedrijfscondities. 
De materialen zijn er in een grote 
verscheidenheid. Als we het over corrosie 
hebben, gaat het vrijwel altijd over 
metalen en legeringen. We kunnen 
bijvoorbeeld denken aan ongelegeerd 
staal, maar ook rvs in al zijn verscheiden-
heid, hoogwaardige nikkellegeringen en 
aluminium. En al die materialen hebben 
hun specifieke corrosieverschijnselen. 
Voor hun toepassingen hebben ze vaak 
sterke en zwakke eigenschappen.”

Door deze diversiteit moeten bij 
corrosieproblemen feitelijk verschillende 
partijen worden ingeschakeld.  
“Maar door het ontbreken van kennisuit-
wisseling en samenhang, is een dergelijke 
aanpak minder effectief en leidt deze 
maar zelden tot een structurele 
oplossing,” aldus Van der Kolk.  
“Je hebt met al die verschillende 
condities te maken. Niet alleen zijn er 
vele verschillende vormen van corrosie, 
maar ook nog soorten corrosie die niet 
als zodanig worden herkend. Ik denk 
bijvoorbeeld aan interkristallijne corrosie, 
spanningscorrosie en Microbioloically 
Influenced Corrosion (MIC). Als in die 
gevallen niet kundig wordt gehandeld, 
komt er geen oplossing tot stand met 
een duurzaam karakter.”  In veel  
situaties moet de corrosieschade vanuit 
verschillende invalshoeken worden 
benaderd om tot een integrale aanpak  
te komen. Er is daarbij een aantal 
deskundigen nodig om het als geheel  
op te lossen”. Reddering voegt toe:  
“De oplossing van een omvangrijk 
corrosieprobleem is altijd multidisciplinair. 
Bij schades moet altijd antwoord worden 
gegeven op de drie vragen: wat is het, 
hoe komt het, en hoe gaan we verder. 

OOK VAN TOEPASSING IN DE OFFSHORE:

Oprichting 
‘Corrosion 

Control 
Technology 

Alliance’

‘Corrosion Control Technology Alliance’. Het is de naam van de Nederlands-Belgische coalitie van bedrijven, die zich 

gebundeld hebben om totaaloplossingen te bieden voor corrosieproblemen in de industrie, de scheepvaart en de 

offshore-sector. Inmiddels hebben zeven bedrijven zich aangesloten. Via internet (www.corrosioncontrol.nl) kan met 

de alliantie contact worden gelegd. 
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Corrosiewerende coating in warmtewisselaars.



Als het gaat om de constructie, dan 
betreft het vaak ongelegeerd of lager 
gelegeerd staal, maar aan boord kunnen 
specifieke materialen van andere 
legeringen zijn. Enerzijds hebben ze een 
blootstelling aan het maritieme milieu, 
maar anderzijds ook aan corrosief gas  
en ruwe olie. En al die procescondities 
vergen allemaal een aparte aanpak,  
zeker wanneer er problemen zijn met 
procesonderdelen. Dan moet je kijken 
hoe de aanwezigheid is van chloride, 
zwavelwaterstof en kooldioxide. Dat zijn 
drie belangrijke corrosieve elementen die 
voorkomen in gas en olie.” Van der Kolk 
voegt toe: “Er komen ook steeds meer 
onbemande platforms. Op bemande 
platforms is een onderhoudsdienst 
beschikbaar, maar bij onbemande is er 
niemand. Als zich daar een probleem 
voordoet, zul je er onderhoudsmensen  
en materiaal naartoe moeten en dat kost 
geld. Het belang van corrosiepreventie is 
op onbemande platforms dus nog veel 
groter.”

Gemeld
Hoe gaat het nu met de alliantie? Van der 
Kolk: “Er zijn al diverse partijen die zich 
gemeld hebben met kleinere en grotere 
problemen, maar we zijn pas 
operationeel en dus nog niet volop aan 
de slag. Daarnaast zijn alle participanten 
al dagelijks bezig met de vorm van 
corrosiebestrijding waarin ze zelf 
gespecialiseerd zijn.” 
Het corrosie-platform wordt gevormd 
door:
•  Applus RTD. Llevert diensten gericht  

op asset integrity.
•  A. Hak Industrial Services. 

Ggespecialiseerd in chemisch technisch 
reinigen en metaal oppervlakte 
behandeling. Het bedrijf verwijdert 
bijvoorbeeld de afzettingen, waaronder 
zich corrosie kan vormen (under deposit 
corrosion) of voeren en beits-
behandeling uit om  RVS weer  
passief te maken. 

•  Carrecon-Piguillet, een bedrijf dat 
onder meer warmtewisselaars en 
pompen van een corrosiewerende 
coating voorziet.

•  Ekopak, Industrial Water Treatment. 
Ggespecialiseerd in waterbehandeling. 
Het zorgt ervoor dat de samenstelling 
van het water in systemen en 
installaties van dien aard is dat 
afzettingen worden voorkomen 
waaronder zich corrosie kan vormen, 
zoals putcorrosie en spleetcorrosie  
en MIC. 

•  Grootint GRP Systems. Leidingen  
van glasvezelsterke kunststoffen.  
Deze kunststoffen zijn ongevoelig  
voor corrosie, daardoor onderhoudsvrij 
en zeer duurzaam.

Ofwel, wat zijn de preventieproblemen  
in de toekomst. Dat vergt, zeker als het 
een omvangrijk probleem is, een 
multidisciplinaire aanpak. Doe je dat  
niet op die manier, leidt het vaak tot 
symptoombestrijding en korte termijn 
strategie. Op de lange termijn zit je 
echter met hetzelfde probleem. Omdat 
de oorzaak niet wordt verholpen of dat 
er een verergering plaatsvindt omdat 
bijvoorbeeld de corrosiemechanismen 
niet juist zijn gedefinieerd en op basis 
daarvan de verkeerde materiaalkeuzes 
zijn gemaakt. Het is van groot belang  
dat tussen de verschillende betrokken 
partijen, een intensieve afstemming 
plaatsvindt over de te kiezen strategie. 
Immers, wat de een doet, kan effect 
hebben op de aanpak van de ander en 
weer nieuwe problemen veroorzaken.” 

operationeel
 Corrosion Control Technology Alliance is 
sinds begin maart dit jaar als een coalitie 
van onafhankelijke, gerenommeerde 
specialisten operationeel. De klant maakt 
nader kennis met hen op het genoemde 
portaal. Hoe gaat het in zijn werk?  
Van der Kolk: “Op het moment dat het 
corrosieprobleem wordt geconstateerd 
kan de alliantie worden geraadpleegd, 
hetzij rechtstreeks of via de website. Je 
kunt daar het corrosieprobleem onder 
woorden brengen en eventueel met 
foto’s naar ons toe sturen. Binnen de 
alliantie wordt bekeken of op basis van 
de ontvangen informatie, een begin kan 
worden gemaakt met het formuleren van 
een oplossing. Meer waarschijnlijk is, dat 
iemand van de alliantie op bezoek gaat, 
om ter plekke te bekijken wat er aan de 
hand is. Op basis van deze oriëntatie 
volgt een concept met oplosrichtingen en 
een plan van aanpak. De alliantieleden 
wiens betrokkenheid relevant is bij de 
uitvoering zitten gelijktijdig aan tafel met 
de opdrachtgever. Daarbij voert of de 
opdrachtgever, of één van de 
alliantieleden de regie. Een groot 
voordeel daarbij is dat de partijen elkaar 
goed kennen en zich gezamenlijk inzetten 
om een duurzame oplossing te bieden.”

offshore
Bij de offshore-industrie zijn nog eens 
aanvullende problemen. Reddering: 
“Belangrijkste problemen hebben te 
maken met levensduurverlenging van 
platformen en boorinstallaties. Er zijn vele 
die tientallen jaren oud zijn en waarvan 
men het idee heeft om ze nog wel tien 
tot vijftien jaar extra te laten draaien.  
Dan zijn aanvullende maatregelen nodig. 
Corrosiepreventie speelt daar zeker een 
rol in, want de maritieme omstandigheden 
zijn zeer corrosief. En ook hier weer zijn 
er diverse soorten van corrosie. 

•  KH Engineering. Veel problemen met 
corrosie ontstaan al bij fouten in het 
ontwerp, een fout in het bestek, of  
bij de constructie.

•  TNO. Binnen Nederland de grootste 
onderzoeksorganisatie. TNO als totaal 
vervult veel onderzoeksterreinen. Waar 
Reddering toe behoort, is de groep die 
zich bezighoudt met corrosie en anti-
fouling. Persoonlijk is hij projectleider 
schadeonderzoek, met name corrosie. 

Van der Kolk komt tot de volgende 
conclusie. “De corrosie alliantie is een 
uniek  samenwerkingsverband. Wat  
van belang is bij een dergelijke coalitie,  
is dat je tot een samenstelling komt  
van partijen die kunnen en willen 
samenwerken en ten opzichte van elkaar 
aanvullende expertise hebben. Zo komen 
we tot een multidisciplinair geheel.” 
Reddering tot slot: “Het uitgangspunt  
bij deze alliantie is ervoor te zorgen dat 
de ingrediënten waaruit de geboden 
oplossing bestaat volledig met elkaar in 
balans zijn en een structurele verbetering 
wordt bereikt.”

CORROSIE

2  /  2 0 1 1    O F F S H O r E  V I S I E 41

Installatie voor waterbehandeling.

Microbiologically Influenced Corrosion.



The Offshore Partners B.V. (TOP) is a company comprising specialist consultants, 

naval architects and engineers. We offer clients worldwide, the knowledge and 

experience of our experts. Our design and engineering services are fully tailored  

for projects in the maritime industry, oil & gas and renewable energy sectors.

We have developed progressively and currently have 2 divisions that operate 

worldwide, in a wide variety of business areas. Our group divisions have 

completed around 90 different projects in all op TOP’s business sectors:

•  Design and engineering  

•  Construction and commissioning supervision

•  Project management  

•  Procurement  

•  Offshore operations and logistic advice  

•  Global recruitment of specialised personnel

www.theoffshorepartners.com 

The Offshore Partners

REGISTER NOW! www.owimconference.com

OFFSHORE WIND INSTALLATION 
AND MAINTENANCE 2011

CONFERENCE TOPICS: 

•  Offshore wind targets, 
forecasts and fi nancing

•  Logistic chain management 
for construction

•  Port and vessel requirements for 
operations and maintenance

•  Update on European grid connections 
and offshore cabling

THE ONLY DEDICATED OFFSHORE WIND INSTALLATION AND MAINTENANCE EVENT IN THE NETHERLANDS

26 MAY 2011
WTC Rotterdam / The Netherlands

The conference Offshore Wind Installation and Maintenance 2011 is 
dedicated to giving you the most information from the best professionals 
about offshore wind energy installation and maintenance. 

When you invest in attending OWIM 2011, 
you will come away with expert information 
about which offshore wind parks will be 
erected shortly, how such expensive projects 
will be managed and what kind of equipment 
is needed. 

Conference sessions will zoom in on the op-
portunities and the challenges in this growth 

market for utilities companies, development 
companies, offshore suppliers and service 
providers, and other stakeholders in the sec-
tor. This year, special attention will be paid to 
the offshore electricity grid and the fi nancing 
of offshore wind parks. 

The conference is combined with an exhibi-
tion zone for company and product displays. 

For more information, please contact:
Sophie Jongeneel - Conference Manager Navingo B.V.
T: +31 (0)10 2092600
E: owim@navingo.com  |  sj@navingo.com

  Organized by:   In association with:     Supported by:     Mediapartners:
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ksb lEvErt pompEn niEuwE slEEpHoppErzuigEr 

KSB heeft van de Franse scheepswerf STX Europe de opdracht verworven voor de levering van twee grote laad- respectievelijk 
lospompen. Met de naast elkaar opgestelde pompen wordt een sleephopperzuiger uitgerust, die op de Atlantische Oceaan voor 
de monding van de Loire zal opereren. Het schip is zo geconstrueerd, dat het nog bij golfhoogten tot maximaal zeven meter kan 
opereren. De bunkers van het schip kunnen ongeveer 2.000 kubieke meter zand en grind opnemen. Met behulp van een 
zwenkbare zuigleiding kan de baggerpomp een water/vastestof-mengsel vanaf een diepte van maximaal 45 meter opzuigen.
Bij deze pomp gaat het om een door de Amerikaanse KSB-dochteronderneming GIW in Georgia gebouwd aggregaat, dat een 

capaciteit van 7.000 kubieke meter per uur en een opvoerhoogte van 
ongeveer 30 meter bereikt. Met zijn ongeveer 1,25 meter grote waaier 
verpompt de machine water/vastestof-mengsels met een dichtheid van 
maximaal 1,4 ton per kubieke meter. Het gewicht van huis, waaier en 
slijtwand alleen bedraagt ca. 9.000 kg.
Als het schip zijn laadbunker met zand heeft gevuld, vaart het naar een 
kade-inrichting. Daar lost de tweede pomp, die eveneens door GIW is 
gebouwd, het zand en grind via een 500 meter lange persleiding. De 
waaierdiameter van deze ongeveer 20 ton zware pomp, bedraagt meer 
dan 1,5 meter. De maximale capaciteit is ongeveer 6.200 kubieke meter  
per uur. De waaiers en de huizen van de twee pompen zijn van corrosiebe-
stendig en slijtvast hard gietijzer met een chroomgehalte van 27%.

De totale leveringsopdracht van de pompen ter waarde van meerdere 
honderdduizenden euro’s omvat ook een waterstraalpomp en twee 
drainagepompen. 

signs good For uk rEvival

Wood Mackenzie expects last year’s recovery in the UK upstream oil and gas sector to 
continue through 2011.  Returning confidence, the analysts claim, will lead to capital 
investment rising from £4.4 billion ($7 billion) in 2010 to £7.7 billion ($12.3 billion) in 
2011. This will lead to a temporary halt in the long-term decline of the UK’s oil and 
gas production. Additionally, the likelihood of a stable, high oil price should lift 
exploration and appraisal drilling activity on the UK continental shelf.  

Lindsay Wexelstein, lead analysts for Wood Mackenzie’s UK upstream research team, 
said: “Looking at the last year, industry confidence was reflected by the success of 
the 26th Licensing Round, an increase in deal activity and a rise in the number of 
projects put forward for approval.  The returning confidence was also evident in 
exploration, where drilling was up by 28% with 37 wells spudded, but it was still a 
long way short of the 56 wells spudded in 2008. For 2011, we expect exploration 
and appraisal drilling to increase as companies’ more positive economic outlooks 
become reflected in their drilling schedules. The UK remains an attractive province 
and material discoveries are still being made.” 

Despite the optimism, the volume of new UK reserves discovered dipped by 67 
MMboe last year to 233 MMboe, the analysts point out. Appraisal drilling also 
dropped by a third from the 2009 total, with only 33 wells drilled, as companies 
focused more on exploration. 

“Over $7.3 billion of assets were traded in the most active UK deal market since 
2006,” Wexelstein added, “with the takeover of Dana Petroleum by the Korea 
National Oil Corp. (KNOC), accounting for almost half of the total value exchanged. 
Our analysis shows that growth assets continued to attract buyers throughout the 
year whereas the slow down in the mature asset market continued. We do not 
expect a significant shift in the asset market in 2011, meaning deal activity levels are 
likely to remain at similar volumes to 2010." 

two jack ups For 
clEarwatEr 

Keppel FELS has secured new orders 
from Clearwater Capital Partners to 
build a pair of premium KFELS B Class 
jack up rigs at US$360 million. The two 
high specification jack ups are 
scheduled for delivery in 1Q 2013 and 
2Q 2013 respectively. As part of the 
agreement, Clearwater has options to 
build another two similar jack up units 
with Keppel FELS. If exercised, the 
options for the additional two rigs will 
bring the total contract value to above 
US$730 million.

Mr Rob Petty, Managing Partner and 
Co-Founder of Clearwater, said: 
"Confidence is rapidly returning to the 
offshore industry and we expect a 
fundamental recovery of the sector. 
There is a clear bifurcation in the jack 
up market with oil companies 
increasingly focused on new, high 
specification rigs for their projects. We 
have followed this market closely and 
chose Keppel FELS as our long term 
partner to help us execute our 
investment plans in the transition of 
the jack up market from old rigs to 
safer, more efficient rigs.”

When completed, Clearwater's rigs 
will be able to operate in water depths 
of 400 feet, drilling depth of 30,000 
feet and accommodate 150 men.

Pompen van KSB in een zandzuiger.

Voeg toe als bookmark: www.offshorevisie.nl
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De compacte en veelzijdige Kyoritsu 6310 
Power Quality Analyzer maakt  
het mogelijk om de kwaliteit van de 
netspanning, stroom, energieverbruik en 
betrouwbaarheid van een elektrische 
installatie te beoordelen en te beheersen. 
Na vele succesvolle toepassingen in onder 
andere de industrie, heeft de Kyoritsu 
6310 nu ook zijn weg in de scheepvaart 
gevonden. IHC Merwede heeft tijdens 
een test aan boord van een nieuw type 
baggerschip, de snijkopzuiger IHC Beaver 
40, uitsluitend energie uit waterstof 
gebruikt voor de aandrijving van de 
elektrische apparaten. Voor de metingen 
aan dit systeem betreffende de kwaliteit 
van de geleverde energie, is gebruik 
gemaakt van de Kyoritsu 6310 Power 
Quality Analyzer. De brandstofcel  
moest functioneren onder de zware 
omstandigheden die bij baggeren  
horen: trillingen, stof, water, vorst en 
golfbewegingen. Met behulp van de 
Kyoritsu 6310 kon perfect worden 
bepaald hoe het systeem zich gedroeg 
onder de wisselende belastingen tijdens 
de test. De Kyoritsu 6310 bleek 
eenvoudig en duidelijk tijdens het gebruik 

en heeft zich gedurende de vier testdagen 
aan boord van de  IHC Beaver 40 van zijn 
beste kant laten zien. Het principe van  
de Kyoritsu 6310 is verdeeld over twee 
basisinstrumenten, te weten een 
vermogensrecorder (energie) en een 
power quality recorder die tevens geschikt 
is als transiënten analyzer. De Kyoritsu 
6310 is voorzien van een overzichtelijk 

toetsenbord en een grafisch kleurendisplay. 
Directe rapportage van de eerste meet-
resultaten is mogelijk middels één druk  
op de knop. Uiteraard is het mogelijk  
om voor langere tijd te registreren, zodat 
onverwachte afwijkingen of gewoon een 
trendweergave eenvoudig door middel 
van het bijgeleverde softwarepakket 
gepresenteerd kunnen worden.

powEr QualitY analYzEr

De Kyoritsu  6310 heeft zich gedurende de vier testdagen aan  

boord van de IHC Beaver 40 van zijn beste kant laten zien.

P.O. Box 23047 • 3001 KA  Rotterdam • The Netherlands
Phone: +31 (0)10 - 71 41 800 • Fax: +31 (0)10 - 71 41 801

info@mrestart.nl • www.mrestart.nl

Most men feel the need for speed... 
So do we at M Restart. Whenever we 
have an assignment for recruitment, 
selection or second ment, a rapid 
response is crucial. Always in highest 
gear, we race against the clock to find 
the right man for the right job. To 
expedite the process we start by 
taking it slow: we take the time to get 
to know you.

Need for speed
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positiE wErknEmErs op ncp vErbEtErd
 
Op 23 december 2010 is de Wet sociale verzekeringen continentaal plat (Wsvcp) 
aangenomen. Dit meldt Martika Jonk, Advocaat bij Derks Star Busmann te 
Amsterdam aan Offshore Visie. De Wet zal met ingang van 1 januari 2012 in werking 
treden. De Wsvpc beoogt de positie van werknemers die werken op het Nederlandse 
deel van de Noordzee gelijk te trekken met die van werknemers op land. De Wet is 
het gevolg van een ‘aanmaning’ uit Brussel en is de opvolger van de Wet arbeid 
mijnbouw Noordzee (WamN). De WamN komt met ingang van 1 januari 2012 te 
vervallen. De WamN is thans nog van toepassing op alle werknemers die  werken  
op het Nederlandse continentaal plat, ongeacht hun nationaliteit en ongeacht de 
vestigingsplaats van de werkgever. De WamN geldt niet voor werknemers die 
werkzaam zijn op een schip, wel voor werknemers die werken op een vaste of 
mobiele mijnbouwinstallatie, zoals een productieplatform of een boorinstallatie,  
of voor werknemers die werken op een hulpschip. Hieronder wordt verstaan 
kraanschepen, pijpenleggers, bevoorradingsschepen hydrografievaartuigen en 
andere vaartuigen die direct of indirect een taak vervullen bij de olie- en gaswinning 
op zee. De werknemers moeten dan wel onafgebroken voor tenminste 30 dagen  
op het hulpschip werken.
 
Onder de huidige WamN komen niet-Nederlandse werknemers die werken op het 
Continentaal Plat slechts beperkt in aanmerking voor sociale zekerheden zoals WW-
uitkering, kinderbijslag of een AOW-uitkering. Wel bestaat er bescherming bij ziekte 
door middel van een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever voor een 
periode van 104 weken en de verplichting zorgen te dragen voor een particuliere 
ziektekostendekking.
 
De rechten van buitenlandse werknemers zijn nu derhalve afhankelijk van wat de 
werkgever bereid is te doen in het kader van de arbeidsvoorwaarden. De nieuwe 
Wsvcp betekent dat werknemers die werkzaam zijn op het Nederlandse continentale 
plat met ingang van 1 januari 2012 van rechtswege verzekerd zijn voor alle 
Nederlandse volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet. 
Hierdoor zullen voor buitenlandse werknemers afgesloten verzekeringen veelal  
niet meer nodig zijn. Het is derhalve raadzaam tijdig in kaart te brengen welke 
werknemers onder de werking van de nieuwe Wet zullen vallen en tijdig voor 
aanpassing zorg te dragen. De werknemers zullen bijvoorbeeld zelf premies  
moeten gaan betalen. Voorts dienen de voor degelijke werknemers afgesloten 
verzekeringen tijdig te worden opgezegd.

sbm oFFsHorE ordErs 
nEw diving support & 
construction vEssEl  

SBM Offshore has awarded a contract to 
Keppel Singmarine in Singapore for the 
detailed design and construction of a 
multi-purpose Diving Support & 
Construction Vessel (DSCV). This invest-
ment is an important element of the 
Company’s strategy to grow offshore 
contracting activities within the Turnkey 
Services segment, adding to its fleet a 
modern vessel with high performance 
and reliability. The ship will be a MT-6024 
design from Marin Teknikk in Norway 
and will be built to DNV rules and 
international regulations. The vessel will 
have a class III DP system and be equipped 
with a fully integrated 12-man saturation 
diving system capable of operating in up 
to 300 metres of water depth. It will 
include a patented “double-deck” 
concept which will provide a large storage/ 
construction area on the upper deck 
while keeping the conventional main 
deck unobstructed for anchor handling 
equipment. A 250 tonnes knuckle boom 
crane and an active heave compensated 
150 tonnes winch will enable the vessel 
to carry out offshore construction and 
installation work in water depth of up  
to 1,500 metres. Operations will be 
supported by one work-class and one 
observation-class ROV. Delivery is 
scheduled for the second quarter of 
2013. The vessel will be fully owned 
and operated by SBM Offshore.

goldEn rulEs For marinE transFEr 

Expert in marine personnel transfer Reflex Marine has joined forces with Seacor Marine and Sparrows Offshore to create a set of  
10 Golden Rules for the safe transit of employees in the offshore oil and gas industry. The Golden Rules, which were developed 
following a process of detailed consultation, incorporate the experience and learning of the three companies derived from millions 
of safe crane transfers performed over more than 10 years. It is hoped they will become recognised as a global standard in transfer 
best practice.
The Golden Rules are: understand your risks; be familiar with your conditions; know your vessel; know your cranes; know your 
transfer device; be familiar with your crews; plan your lift; if in doubt - stop; recognise complex operations and emergency planning.
 Reflex Marine CEO Philip Strong said: ‘Marine personnel transfer is one of the safest forms of offshore transit there is, but, while 
the helicopter industry has internationally recognised procedures, the marine industry currently does not. We, and our industry 
partners, felt it was time to share our best practice with the industry, to make crane transfers even more safe and to unify 
procedures globally. One of the most important issues is awareness of risks, as unless data is collated and shared, operators may  
be simply unaware of the issues they may face. It should also be recognised that each transfer situation is unique and should be 
assessed on its own merit. Prevailing weather and sea conditions need to be checked, a thorough understanding of the vessel, 
cranes and transfer device is essential, crews need to be properly trained, competent and adequately equipped. Thorough planning 
and clear communication to avoid collision and snagging hazards are important. Trial runs without passengers are an excellent way 
to build confidence where there are any doubts about safety. Finally, although there are hazards associated with crane transfers, 
they can also save lives, as they are an essential tool for managing emergencies and performing evacuations. Crane transfers  
should be integrated into emergency planning, with performance drills to confirm competence of personnel.’
The Golden Rules video has been released in April, links are available on the websites of Reflex Marine and the other sponsoring 
companies. The video is released on an ‘open-source’ basis, to benefit all in the industry who perform such operations,  
regardless of supplier preferences.



Samen kunnen we naar 
olie boren. En oppompen, 
transporteren en verwerken.

www.parker.com/nl

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

Moderne nieuwbouw bedrijfspaviljoens aan
de Trawlerkade te IJmuiden. Centraal in

havengebied, gelegen aan het water.

Het betreft hier een project van vijf nieuwbouwcasco’s, 
die eind vorig jaar zijn opgeleverd. 

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

van 42 m2 op de eerste verdieping.

Bent u geïnteresseerd, 
neem dan geheel vrijblijvend contact op met 

06 53179862 of 06 51548783.

TE HUUR

 

• II & I gnireenignE lacinahceM & gnipiP  

•    Ontwerp/Berekening Drukbelaste Componenten

•    Piping Design I & II

•  Workshop P.E.D.

•  Overzicht & Selectie van Afsluiters

Tevens:
Extrusietechnologie door prof. L.P.B.M. Janssen (RuG)

Inlichtingen: Ed van der Linde
  06 - 2011 5926 / 050 - 316 2626
  e-mail: linde@aog.nl
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two major  
mEtocEan awards

Fugro GEOS has secured two large 
metocean (meteorological and 
oceanographic) measurement studies 
for Statoil in the Norwegian and North 
Sea. “The contracts highlight the 
importance of accurate metocean data 
at the design stage of development of 
offshore fields, and for life extension of 
existing fields,” explains Richard 
Gaches, Fugro GEOS Project Manager. 
“The KOBHeG contract is for five 
years; while the DoFoNAs contract 
involves measurements taking place 
over a twelve month period.”
The KOBHeG contract sees Fugro 
GEOS undertake a five year metocean 
measurement programme with the 
associated routine data analyses for 
Statoil – mobilisation is expected in 
March 2011. Current profile, wave and 
seawater property data will be 
collected at five offshore fields in the 
Northern North Sea: Kvitebjørn, 
Oseberg Sør, Brage, Heimdal, and 
Grane Fields (collectively known as the 
KOBHeG project). Water depth at the 
different fields varies from between 
100m and 190m.

Fugro GEOS will also be measuring a 
twelve month current dataset at 
Dompap, Fossekall, Asterix and at 
several locations along the northern 
part of the Norwegian Sea Gas 
Infrastructure (NSGI) pipeline for the 
DoFoNAs Project. At these locations 
current measurements will support the 
planning of effective operations. These 
data will also be available in real-time.
Water depths will vary between 350m 
at Dompap and Fossekall, two newly 
discovered fields located in the 
Norwegian Sea, slightly north of 
Norne, and 1335m at Asterix, in the 
northern Norwegian Sea. 

protEction structurEs

In June 2011, Jumbo’s DP2 Offshore 
Heavy Lift Vessel Fairplayer will install  
4 subsea protection structures for 
production flowlines at 600 m water 
depth in the Laggan & Tormore fields. 
These gas condensate fields, owned  
by Total and Dong Energy, are located 
125 km north-west of the Shetland 
Islands. This region contains approx. 
17% of the remaining UK oil and  
gas reserves. 

latEst dEEp watEr 
cpt tEcHnologY 

Offshore soil investigation extends to ever increasing depths, where the conditions 
place greater demands on the technology to be used. The A.P. van den Berg system, 
called ‘the Deep Water WISON-APB’, was specially designed for these conditions. In 
the first quarter of this year, one of the A.P. van den Berg customers will take the 
system into use for the first time. On Thursday February 10th, A.P. van den Berg 
successfully tested the system on its premises. Pre-testing is standard procedure for 
A.P. van den Berg: this way potential problems can be resolved in early on in the 
process. The situation at sea, where the equipment sometimes descends up to 3000 
meters deep, is simulated in a small scale test. For this test A.P. van den Berg 
deployed heavy artillery. A crane lowered the device from 25 meters high into a 14 
meters long pipe, after which the equipment was tested on its performance. The test 
results are very positive. In the coming week a number of final tests will be performed 
after which the equipment is ready for use.

The CPT system is for use in a drill pipe of a geotechnical survey vessel and offers the 
customer many advantages. For example the multi purpose tool makes it possible to 
change between CPT and core sampling in just minutes. An electric constant 
tensioning winch with a reinforced umbilical cable allows fast down hole operation 
to 3000 meters depth. Of course the engineers from A.P. van den Berg have also paid 
attention to high speed data communication by means of fibre optics. A.P. van den 
Berg feels very strongly about ease of use: easy operation of the Deep Water WISON-
APB system is available from the control room by means of two touch screens. Finally, 
A.P. van den Berg cares about the environment. The deep water WISON-APB system 
is fully enclosed to prevent spills and does not affect the deep sea environment.

tHrustErs For drillsHips

Thrustmaster of Texas, received a contract from Hyundai Heavy Industries for the 
supply and installation of multiple sets of 5MW azimuth thrusters for the next 
generation deep water drillships being built at Hyundai’s shipyard in Ulsan, Korea. 
The vessels are of the Gusto P10,000 design and are capable of drilling in water 
depths of up to 10,000ft. Each vessel uses six underwater mountable thrusters for 
dynamic positioning per ABS DPS-3 speci_cations. The units are manufactured at 
Thrustmaster’s ultra modern facilities in Houston, Texas, 
claimed by Thrustmaster to be the largest thruster 
factory in the world. The vessels will be owned and 
operated by Diamond Offshore, one of the world’s 
leading offshore drilling contractors. Each thruster 
is driven by a 5,000 kW variable speed electric 
motor and can generate about 90 
metric tons of open water thrust in 
any horizontal direction. With their 97 
degree angle gears, the thruster 
wake is angled downward, away 
from the vessel bottom, 
substantially eliminating thrust 
losses due to hull interaction 
and thruster-to-thruster 
interaction. The thrusters are 
capable of holding the vessel 
on station during drilling 
operations in waters with 
up to 1.5 knots current, 20 
feet wave height and 50 knots 
wind speed. The thrusters also 
serve as the sole means for main 
propulsion of the vessel.

                           Sample of a large thruster.
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oFFsHorE wind cHina 2011

Offshore Wind China 2011 is to be unveiled June 15-17, 2011 with a brand new level 
at Shanghai New International Expo Center. The offshore wind industry leaders from 
home and aboard will take an active part in proving the unique charm of China as the 
country with the most potential for offshore wind power development in the world.

Offshore Wind China 2011 is jointly organized by the Chinese Renewable Energy 
Industries Association, Chinese Renewable Energy Industries Committee and 
Shanghai International Exhibition Co. After the successful experiences of the 
previous three sessions in 2007, 2009 and 2010, the organizers will join hands 
again to present a more superior event. Moving to Shanghai New International 
Expo Center, the exhibition will cover an area of above 20,000 sq.m, which triples 
the last session. The conference is to be held in the newly built Pudong Shangri-La 
Kerry Hotel with an anticipation of 800 persons to attend, 25% more than last 
session. The recruitment of Offshore Wind China 2011 is currently undergoing and 
it has received an active participation from the industry. 
In last June, Offshore Wind China 2010 reached a big success in Shanghai. The event 
gathered insiders and specialists from 25 countries and regions with an overseas 
percentage of 30%. 98 speakers delivered speeches in 14 sessions, attracting 639 
conference delegates, and over 130 domestic and foreign media made a full 
coverage of the brilliant event.

As the most authoritative exhibition and conference on offshore wind and supply 
chains, Offshore Wind China 2011 is characterized by more intensive focus on 
offshore and more extensive scope on supply chain compared with other events of 
its kind. The mainstream wind turbine manufacturers such as Sinovel, Gold Wind, 
Shanghai Electrics, Sany, Hara Xemc, Ming Yang, Csic, Windey, and Xinyu, as well as 
international famous brands like Vestas, Siemens, GE, Suzlon, REpower, and Yin He 
Avantis have all confirmed their active participation. In addition, the first-class supply 
chain enterprises which have joined include LM and Sinomatech engaged in blade, 
ABB, Mita and Beckhoff engaged in electronics, GL-Garrad Hassan and DNV engaged 
in certificate, CCCC Third, ZPMC and Offshore Oil Engineering engaged in construction 
& installation, Ecidi and Sidr engaged in design, and Nexans engaged in cable.

The conference for 2011 will present a high-level forum by China's Reform and 
Development Commissions' representatives from 5 provinces and Shanghai, and a 
special session on experiences and practices of the global offshore wind farms is to 
be held. Besides, there will be 3 parallel meetings with 14 various sessions on wind 
turbines, blade and materials, installation & delivery, gear and bearing, anti-corrosion, 
certificate, offshore grid, finance and investment, etc.

The offshore wind developed countries have attached a great importance to the 
event by the participation of national pavilions from Denmark, Norway, USA, 
Germany, Korea and more. They will present the latest technology in offshore 
wind together with domestic enterprises. The numerous speakers from 
governmental officials, enterprise leaders and specialists will gather again in 
Shanghai to explore the advanced conception of world offshore wind industry. 
It is expected to reach a higher international level with the overseas percentage 
of speakers and delegates reaching 40%.

ondErzoEksgEgEvEns 
van bElang voor 
bouw windparkEn 
vEr op zEE 

RWE gaat 75 kilometer uit de kust van 
IJmuiden een onderzoeksmast 
bouwen, waarmee meteorologische 
invloeden op zee worden gemeten. 
De uitkomsten van het onderzoek 
naar windsnelheden, zeestroming en 
golfslag zullen onder andere worden 
gebruikt in het research en 
development programma van het 
FLOW-consortium (Far and Large 
Offshore Wind). Het is de eerste keer 
dat in Europa een meteomast zover 
uit de kust wordt neergezet. 

“Het realistisch meten van de 
meteorologische omstandigheden 
is van groot belang bij het 
ontwikkelen van offshore 
windparken,” zegt Laut van Seventer, 
manager offshore wind 
development Benelux van RWE. 
“Met onze meteomast dragen we 
bij aan het inzichtelijk maken van 
invloeden die tot op heden niet goed 
meetbaar waren zover uit de kust.”  

De bijna 100 meter hoge meteomast 
wordt 75 kilometer uit de kust van 
IJmuiden gebouwd in het offshore 
windgebied 'IJmuiden' dat valt binnen 
het Nationaal Waterplan. Bij het 
ontwerp van de mast is rekening 
gehouden met de mogelijkheid om op 
vier verschillende hoogtes (tussen 30 
en 100 meter) sensoren te monteren 
die windsnelheden, windrichting, 
temperatuur en drukverschillen 
waarnemen en registreren. Om in de 
toekomst veilige en kostenefficiënte 
funderingen te kunnen ontwerpen 
voor windturbines zal de meteomast 
ook geschikt worden gemaakt voor 
het meten van zeestroming, 
golfhoogtes en golflengtes.  

De mast wordt op een monopile 
fundering gebouwd die bestaat uit 
een 65 meter lange stalen buis met 
een diameter van bijna 3,5 meter. 
De buispaal zal ongeveer 40 meter in 
de zeebodem worden geheid op een 
locatie waar de zee 26 meter diep is. 
De elektriciteit die de meteomast 
nodig heeft, zal met behulp van 
zonnecellen en kleine windmolens ter 
plekke worden opgewekt. Aannemer 
Van Oord zal als EPCI contractor het 
project realiseren. De verwachting is 
dat de meteomast in september 2011 
in bedrijf wordt genomen. 

wind tEgEn bij windmolEnbouwErs

De bouw van windparken op zee wordt belemmmerd door een gebrek aan kapitaal. 
De vraag naar financieirng is in Noord-West Europe veel groter dan de interesse van 
banken, die bovendien sinds de kredietcrisis de hand op de knip houden. Bedrijven 
als Bard, Vestas en Gamesa zoeken daarom naarstig naar kaptiaal.
Bard is ondertussen zelf op zoek gegaan naar partners om het bedrijf meer armslag 
te geven bij de aanleg van de twee parken op de Noordzee. Financier Unicredit is 
reeds tegen een aantal fikse tegenvallers opgelopen bij het Duitse project van Bard.  
En in de zomer van 2010 klapte een fusie met een Spannse branchegenoot. Bij het 
Nederlandse project schijnt in ieder geval een Nederlandse bank te zijn ingestapt.

W I N D E N GE I ER
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rEcord 51% growtH For Eu 
oFFsHorE wind powEr in 2010 

With 308 new offshore wind turbines installed in 2010 - an increase of 51%  
in installed wind power capacity on the previous year - offshore wind power 
experienced a new record growth in Europe. In total, 883 Megawatt (MW) of  
new capacity, worth some E 2.6 billion, were installed in 2010 in nine wind farms 
in five countries, making a total of 2,964 MW.

The installed offshore wind power capacity now supplies the equivalent of  
2.9 million average EU households with electricity –comparable with the amounts  
of power consumed by the cities Berlin and Brussels together – from a total of  
1,136 offshore wind turbines. In a normal wind year they would produce  
11.5 Terawatt hours (TWh) of electricity. 

These figures are published by the European Wind Energy Association (EWEA)  
in its ‘European offshore wind industry - key trends and statistics 2010’ in Brussels 
mid January. 
 
They show the United Kingdom to be European (and world) leader, with a  
total installed offshore wind capacity of 1,341 Megawatt (MW). The UK is followed 
by Denmark (854 MW), The Netherlands (249 MW), Belgium (195 MW), Sweden 
(164 MW), Germany (92 MW), Ireland (25 MW), Finland (26 MW) and Norway  
with 2.3 MW.
 
EWEA’s Chief Executive, Christian Kjaer commented: “With over 50% per cent 
market growth, 2010 sets a new record for European offshore wind energy. 
Meanwhile, the 29 new offshore turbine models announced during 2010 show  
a growing commitment to the offshore wind energy sector by large, global  
industrial players, offering a real boost for Europe’s economy, its efforts to tackle 
climate change, create green jobs and exports while reducing our dependence  
on imported fuel.” 
 
During 2010, 29 new offshore turbine models were announced by 21 manufacturers: 
44 new turbine models have been announced by 33 manufacturers over the last two 
years. EWEA forecasts continued strong growth next year. Between 1,000 and 1,500 
MW of new offshore wind power capacity is expected to be fully grid connected in 
Europe during 2011, compared with 883 MW of new capacity in 2010.
 
Ten European wind farms are currently under construction with a total of 3,000 MW 
– these will more than double the installed capacity in the 45 already grid connected 
offshore wind farms. EWEA research shows that a total of 19,000 MW of offshore 
wind capacity is already fully consented. If constructed, it would generate  
66.6 Terawatt hours of electricity in a normal wind year - enough to supply 14 of  
the largest capitals in Europe with electricity, including Paris, London and Berlin.  
Not included in this figure is large additional offshore wind energy capacity planned 
but not yet fully consented in the UK.

gwYnt Y môr oFFsHorE wind Farm

Seaway Heavy Lifting has been awarded the contract to transport and install two 
substation topsides as part of the Gwynt y Môr Offshore Wind Farm Project.
At 576MW, Gwynt y Môr will be one of the largest offshore wind farms currently in 
construction in Europe, and is being built by RWE npower renewables. Once fully 
operational, energy generation from Gwynt y Môr is expected to be equivalent to the 
average annual needs of around 400,000 homes.

Each substation consists of a piled jacket structure and a topside, with a weight of 
1,500 metric tonnes (mt) and are located in water depths of about 24 metres LAT. 
Seaway Heavy Lifting will carry out the transportation and offshore installation of both 
of the two topsides, and will also provide related project management and engineering 
service. The work is scheduled for the Summer of 2012. 

sEawaY HEavY liFting to 
install Foundations and 
substations on 
sHEringHam sHoal

Scira Offshore Energy awarded 
Seaway Heavy Lifting the foundation 
installation contract, including 
installation of two offshore substation 
topsides for the Sheringham Shoal 
project. This is a wind farm of 88 
turbines and 2 substations over an area 
of 35 km2, located east of the UK 
approximately 17 to 23 km from the 
north Norfolk coastal Sheringham and 
5 km north of the offshore sand bank 
known as Sheringham Shoal. 

For this project SHL will install the 
remaining wind turbine foundations 
consisting of 66 mono piles and 71 
transition pieces as well as the two 
substation topsides, with the Oleg 
Strashnov making this the first project 
to be performed with this new vessel. 
The work further includes the inland 
transport of the mono piles from 
Kats to Flushing and providing the 
equipment and services for the grout 
connections between the mono piles 
and the transition pieces.

The water depth on the wind farm 
varies from 14 to 24 m LAT. The mono 
piles have a tip diameter 4,740 – 5,700 
mm, a top diameter of 4,740 mm and 
a length between 40 and 61 meter, 
weighing between 375 and 531mt. 
The transition pieces are 25 m in 
height, with a diameter of 5,000 mm 
and a weight of 220mt. The substation 
topsides have a weight of 800mt each. 

SHL also owns the HLV Stanislav Yudin a 

state-of-the art crane vessel (foto: Ria Maat). 

OFFSHOrEVISIE

W I N D E N GE I ER

www.offshorevisie.nl



O N S T R E a M

O F F S H O r E  V I S I E    2  /  2 0 1 150

First job in oFFsHorE wind markEt For sEaFox 5

Keppel FELS secured a contract for the Seafox 5 from the joint-venture Aarsleff 
Bilfinger Berger (ABJV) Dan Tysk, worth in excess of EUR 35 million. SEAFOX 5 is the 
KFELS Multi-Purpose Self-Elevating Platform (MPSEP) wind turbine installation vessel 
owned and managed with the Seafox Group. The customer ABJV DanTysk has an 
option to extend the charter by an additional 90 days.
Keppel FELS is on track to complete the construction of SEAFOX 5 in the second half 
of 2012. When delivered, the vessel will be used for installing offshore wind 
foundations in the 288 megawatt (MW) DanTysk windfarm, developed by Europe's 
leading energy company Vattenfall and Stadtwerke München, in the German sector 
of the North Sea.

A 75/25 joint venture (JV) company was formed between Keppel FELS and Seafox 
respectively, to build and own SEAFOX 5.
Wong Kok Seng, Managing Director of Keppel FELS, said: ‘This new charter contract 
is a significant milestone in establishing Keppel's footprint as a value-added solutions 
provider for the emerging offshore wind energy sector. I would like to thank our 
partner, Seafox, whose rich operating expertise was instrumental in the winning of 
our first charter in the North Sea.We are pleased that Keppel and Seafox have won 
the confidence of leading offshore wind farm contractors such as ABJV DanTysk  
with this new generation vessel.’
Keppel FELS' proprietary concept was chosen by the Seafox Group in July 2010 as  
the basis for a new-generation, wind turbine installation vessel. Upon completion, 
SEAFOX 5 will be managed and operated by Workfox BV, the leading operator of 
multi-support service jackups in the Southern North Sea, and member of the  
Seafox Group.

Keesjan Cordia, Managing Director of Seafox Contractors told Offshore Visie: 
‘Developers and operators of offshore wind farms place high emphasis on the 
reliability of delivery and operations. As such, the collective strengths and track 
records of the Seafox-Keppel alliance, augmented by an outstanding vessel concept, 
have launched us forward in sealing the charter contract with ABJV DanTysk.  
SEAFOX 5's ability to withstand harsh offshore environmental conditions all year 
round will be advantageous in this first charter where it is expected to work through 
winter in the North Sea. We look forward to meet ABJV DanTysk's expectations with 
the delivery of safe and uninterrupted operations as we fortify SEAFOX 5's track 
record.’ The KFELS MPSEP, designed by Keppel's R&D arm, Offshore Technology 
Development, features an offshore pedestal crane with a 1,200-tonne lifting  
capacity, and a spacious deck in excess of 3700m2 with a variable load of 7000 MT. 
‘The SEAFOX 5 will prove to the industry that this vessel can be well utilised in both 
foundation and turbine installation works. We are more than pleased to get started 
on the DanTysk foundation works in cooperation with ABJV,’ Keesjan Cordia added.
In addition, to being well-suited for servicing offshore wind farms, SEAFOX 5 also 
meets all the stringent operating regulations of the offshore oil & gas industry and 
can support a wide range of related activities such as accommodation, well 
intervention, maintenance, construction and decommissioning.

succEsvollE installatiE 
5000mt kraan  

Begin maart heeft Huisman, de in 
Nederland gevestigde specialist in 
offshore equipment, binnen vier  
dagen ‘s werelds grootste Offshore 
Mastkraan geïnstalleerd aan boord  
van de ‘Seven Borealis’. Deze 
kraaninstallatie wordt beschouwd  
als de zwaarste en logistiek meest 
complexe die tot nu door Huisman  
is uitgevoerd. Na de definitieve load-
tests zal de ‘Seven Borealis’ koers 
zetten naar de productiefaciliteit van 
Huisman in Schiedam, waar een 
compleet 600mt S-lay systeem zal 
worden geïnstalleerd.

Het transport en de installatie van  
de kraan zijn onder management van 
Huisman uitgevoerd. Het transport van 
de Huisman productiefaciliteit in 
Zhangzhou, China naar Sembawang 
Shipyard in Singapore is uitgevoerd door 
BigLift’s ‘Happy Buccaneer’, een heavy 
lift vrachtschip uitgerust met eerste 
generatie Huisman Mastkranen (1984). 
Bij Sembawang Shipyard is de kraan in 
slechts vier dagen aan boord van de 
‘Seven Borealis’ geïnstalleerd, een hijs 
van ieder ongeveer 1000t per dag. De 
vier kraanstukken zijn in de volgende 
volgorde geïnstalleerd: mast base, 
zwenksectie, giek en mast. Momenteel 
is het inscheren en inbedrijfstellen van  
de kraan in volle gang.

De door Huisman ontwikkelde en 
geproduceerde Mastkranen worden al 
meer dan 25 jaar in de industrie gebruikt 
en zijn uitgegroeid tot de standaard voor 
het ontwerp en de bouw van heavy lift 
kranen. Deze 5000mt kraan is echter 
uniek in zijn omvang en soort. De kraan 
telt naast twee 2500mt hoofdtakels,  
een hulphijs van 1200mt, welke is 
uitgerust met een heave compensator 
en tot 6000m hijsdraad kan bergen 
(109mm diameter). Het einde van de  
fly-jib heeft nog eens een kleine hulphijs 
van 110mt. Dit alles wordt ondersteund 
door vier load-tuggers plus nog eens  
vijf block-tuggers. Het geïnstalleerd 
elektrisch motorvermogen is ongeveer 
15MW, hydraulisch nog eens 1.6 MW. 
De zwenklager is door Huisman op  
maat ontworpen en gebouwd.

Momenteel is Huisman gestart met  
de constructie van een soortgelijke 
Mastkraan met een revolving 
hijsvermogen van 4000mt.  
Deze kraan staat gepland om in  
2012 geleverd te worden. 

HErtEl bEgins convErsion oF agilE accommodation

Agile is a cable-laying vessel that lays flexible pipelines on the seabed at a depth of 
two kilometres. Over the coming five years, the ship will be working for Petrobras 
along the Brazilian coast. Hertel will be removing and replacing all ceilings, wet-units, 
floors, furniture, cold stores and freezers. In addition, all walls will be equipped with 
SHARP (Standard Hertel Accommodation Refurbishment Panels), a product 
developed by Hertel that is installed against the existing wall. 

An additional engine room is also being installed and Hertel will be insulating walls, 
surfaces and outlets. Specialists are replacing the insulation in the existing engine 
room. Peter van Aken, Managing Director: "Our expertise in the new-build and 
renovation of ships' accommodation makes this project an interesting challenge. 
It is great that we are able to do this for such a reputable client as Scheldepoort.
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mEEr bEzoEkErs carEEr EvEnt

Woensdag 20 april vond in het Beurs-WTC in Rotterdam de vijfde editie plaats van 
het Navingo Maritime & Offshore Career Event. De organisatie mocht maar liefst 
2.796 bezoekers verwelkomen, bijna vijfhonderd bezoekers meer dan vorig jaar. 

De drukbezochte opening werd dit jaar verricht door Giovanni van Bronckhorst,  
die traditioneel de scheepsbel luidde, waarmee het officiële startschot voor het 
evenement werd gegeven. 

Organisator Navingo mocht bijzonder veel positieve reacties van zowel exposanten 
als bezoekers in ontvangst nemen. Vooral in de loop van de ochtend en het begin 
van de middag bleken de gangpaden overvol. Exposanten spraken van een groot 
aantal gericht geïnteresseerde bezoekers en waren tevens verheugd over de 
aanwezigheid van vele goede gekwalificeerde kandidaten. Sommige bedrijven 
mochten rekenen op honderden inschrijvingen. Bezoekers waren verrast door de 
verscheidenheid aan aanwezige bedrijven en de carrièremogelijkheden zij boden. 
Ook dit jaar werden veel bezoekers voorzien van cv- en sollicitatieadvies in de 
MaritiemeVacatureBank.nl-Kubus en mochten ook de bedrijfs- en productpresentaties 
rekenen op veel bezoekers. Nieuw dit jaar was het speeddaten, wat ook bijzonder 
goed werd bezocht en gewaardeerd door bezoekers en exposanten.    

Beursoverzicht.

Nooit 
meer
last van
corrosie?
kies voor een 
kunststof
leidingsysteem

Kunststof leidingsystemen 
van GF Piping Systems, 
de oplossing voor aan 
boord! Laat u overtuigen 
van de voordelen van onze 
gecertificeerde leidingsys-
temen voor de scheeps-
bouw en offshore. 

www.georgfischer.nl
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Van woensdag 23 tot vrijdag 25 februari 2011 heeft IRO met 
een Holland paviljoen deelgenomen aan de Australasian Oil and 
Gas Exhibition and Conference (AOG) in Perth, West-Australië. 
Deze activiteit is mogelijk gemaakt door ondersteuning van NL 
EVD Internationaal, de Nederlandse ambassade in Canberra en 
het Consulaat in Perth. Om de verre reis zo optimaal mogelijk 
te benutten is op maandag 21 en dinsdag 22 februari 2011, 
voorafgaand aan de AOG, een  olie- en gasmissie georganiseerd 
voor de deelnemers. Het  missieprogramma bestond uit 
bezoeken aan Santos, Shell Australia, Apache Energy, Chevron, 
BHP Petroleum, Woodside, Technip en Clough. Deze bedrijven 
hebben door middel van presentaties een goed beeld gegeven 
van de mogelijkheden op het gebied van gas in Australië en van 
de buitengewone uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Met 4,6 biljoen m3 aan gasreserves heeft Australië de potentie 
de grootste LNG leverancier van de wereld te worden. Van 
deze gasreserves ligt 90% voor de kust van West-Australië en 
Northern Territory. Ondanks het succes in de VS met Shale Gas 
ziet men hier met de nabijheid van landen als Japan, Zuid-Korea, 
China en Taiwan goede afzetmogelijkheden voor het 
Australische LNG.

De gasvelden in West-Australië liggen offshore op zo’n 2000 km 
van Perth, de dichtstbijzijnde stad. Om de velden te exploiteren 
zullen nieuwe supply bases moeten worden aangelegd, dichter 
bij de gasvelden. Naast grote afstanden heeft men te maken 
met moeilijke klimatologische omstandigheden als hoge 
temperaturen en cyclonen met grotere windkracht dan de 
tornado’s in de VS. Door de cyclonen moeten werkzaamheden 
regelmatig worden stilgelegd. Ook het tekort aan personeel, 
materiaal en diensten is een probleem. West-Australië heeft maar 
zo’n 2,8 miljoen inwoners. Stringente regelgeving o.a. op het 
gebied van het milieu en hard onderhandelende werknemers-
bonden komen hier nog bij. ‘Local content’ is geen vereiste doch de 
vakbonden eisen wel dat lokale werknemers worden ingeschakeld 
bij werkzaamheden in Australië. Schepen die in Australische 
wateren actief zijn moeten een zgn. walvis- of schildpaddenwacht 
aan boord hebben. Als er een walvis of schildpad wordt 
gesignaleerd moet vervolgens het werk worden stilgelegd.

Perth is ook een belangrijk centrum voor de ijzerertsproductie en 
vele andere mineralen waaraan goed verdiend wordt. Dit heeft 
tot gevolg dat Perth een dure stad is. De kosten van het opzetten 
van een kantoor zijn dan ook zeer hoog. Het bezoek aan Technip 
leert dat dit het duurste Technip kantoor ter wereld is. 

De afstand en het tijdsverschil van 7 uur maken het voor 
Nederlandse bedrijven lastig om met West-Australië zaken te 
doen maar een combinatie met de activiteiten in Azië is heel 
goed te doen. Perth ligt in dezelfde tijdzone als Singapore en 
een vlucht van Singapore naar Perth duurt ongeveer 5 uur. 
Veel bedrijven zien het zakendoen in het goed georganiseerde 
en op westerse leest geschoeide Australië overigens als een 
welkome afwisseling op de hectiek van het zakendoen in Azië. 
In Perth zelf zijn alle oliemaatschappijen en EPC contractors in 
het Central Business District (CBD) op min of meer loopafstand 
van elkaar gevestigd. Het is een kleine wereld waarin iedereen in 
de olie- en gasindustrie elkaar kent. Hoewel het hebben van een 
agent niet vereist is, is het aan te bevelen toch een lokale 
vertegenwoordiging te hebben omdat men graag een lokaal 
aanspreekpunt in West-Australië heeft.

Zo’n 25 Nederlandse bedrijven hebben aan de missie en/of de 
AOG deelgenomen. In het Holland paviljoen stonden 15 
bedrijven. Daarnaast nam nog een aantal Nederlandse bedrijven 
zelfstandig deel aan de beurs. Gezien het enthousiasme van de 
deelnemers heeft IRO besloten in 2012 weer een paviljoen op 
de AOG (22-24 februari 2012) te realiseren.
Vanwege het belang van Perth voor de Nederlandse olie- en 
gastoeleveringsindustrie overweegt de Nederlandse overheid 
het Nederlandse consulaat in Perth te versterken met een 
handelsconsultant.

Voor nadere informatie over de mogelijkheden in de olie- en 
gasindustrie in Australië, zie het door de Nederlandse 
ambassade gemaakte rapport ‘Olie en Gas in Australië, Kansen 
voor de Nederlandse toeleveranciers aan de (offshore) olie- en 
gasindustrie’. Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van
de gasprojecten in Australië zoals het Gorgon project, Pluto, 
Browse, Wheatstone, Prelude, Ichthys etc. Een digitale kopie van 
dit rapport kan worden opgevraagd bij José de Goede van IRO, 
e-mail: degoede@iro.nl.

Informatie over olie- en gasprojecten alsmede toeleveranciers 
in de olie- en gasindustrie in Australië is eveneens te vinden via 
Industry Capability Network (www.icn.org.au) dat bovendien 
de mogelijkheid biedt door te klikken naar de websites van de 
oliemaatschappijen die bij de projecten betrokken zijn.

Ruud Liem
Business Development Manager IRO

Holland paviljoen in Perth, West-Australië. 

IrO Olie- en Gasmissie naar Perth, Australië 21- 25 februari 2011
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De beurzen  oil & Gas asia 2011  (Kuala Lumpur) en 
oFFshore europe (aberdeen)  zijn uitverkocht.

oFFshore enerGY, 11-12 oktober 2011 
De vierde editie van Offshore Energy Exhibition & Conference 
vindt plaats in Amsterdam RAI op 11 en 12 oktober 2011. 
Wegens succes zijn de beurs en conferentie verhuisd van  
Den Helder naar Amsterdam en uitgebreid met een extra dag.  
Op www.offshore-energy.biz vindt u een overzicht van de  
huidige deelnemers en de deelnamemogelijkheden. IRO en 
NOGEPA zijn ondersteunend partner van Offshore Energy en  
zijn tevens op de beurs aanwezig met een infostand.

World petroleum conGress 2011
IRO organiseert een Holland Paviljoen op de Shell stand van het 
World Petroleum Congress. De inschrijving is nog niet gestart.  
Als u informatie wilt ontvangen zodra de inschrijving start kunt u 
een e-mail sturen naar Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl.  

deelname aan beurZen/handelsmissies Via iro 

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

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

BEUrSGEnOTEErDVOOrLOPIG BEUrS/
ExPOrTPrOGrAMMA                   2011 BEUrSGEnOTEErD

2-5 mei oFFshore technoloGY conFerence 

 HOUSTON, VS

7-13 mei handelsmissie saudi arabië 

 SAUDI ARABIë

1-3 juni oil & Gas asia 

 KUALA LUMPUR, MALEISIë

19-24 juni omae 

 ROTTERDAM

28-30 juni handelsmissie Groot brittannië 

 GROOT BRITTANNIë

6-8 september oFFshore europe 

 ABERDEEN, SCHOTLAND

11-12 oktober oFFshore enerGY 

 AMSTERDAM

29 noV-1 december eoW 

 AMSTERDAM

4-8 december World petroleum conGress  

 DOHA, QATAR

9 juni  iro ledenbijeenkomst   

 VELSEN-NOORD

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. 
 
Nog beschikbare data voor de eerste helft van 2011
• Woe + Do 29 & 30 juni (NL)  

IrO KALEnDEr 2011

meer inFormatie oF aanmeldFormulier: Helma Cruts 
via cruts@iro.nl of telefoonnummer 079-3411981

Adres : Engelandlaan 330

  2711 DZ Zoetermeer

Postadres : Postbus 7261

  2701 AG Zoetermeer

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

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

Telefoon : 079 341 19 81  

Fax : 079 341 97 64

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl
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BUYERS GUIDEBUYERS GUIDE

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

 www.vageri.nl

TES TAP PAr A TUUr rECrUITMEnTELECTrOTECHnIEK

MAXIMATOR is one of the world’s leading manufacturers 
of air driven liquid pumps, air amplifiers, gas boosters, 
high pressure valves, fittings and tubing as well as 
associated products used in the oil and has industry.
With more than 30 years of experience in high pressure
technology MAXIMATOR today designs and manufactures 
a full line of high pressure equipment.

• Air Amplifiers
• High Pressure Pumps
• Gas Boosters

• Air Amplifiers Stations
• Hydraulic Units
• Booster Stations

• Valves, fittings & Tubings (VTF)

• On & Offshore Pressure Systems

• Service & Rental Units

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

Maximator 2011 ad_Opmaak 1  12-01-11     

USG Energy 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, 
engineering and construction. 
For our clients it is important to 
get the right personnel, in the 
right place, at the right time. 
USG Energy sees to this, both 
onshore and offshore, and has 
been doing so for many years.

Since establishment in 1989 
USG Energy 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.usgenergy.com
Mail: info@usgenergy.com
Tel.:  +31 (0)251 262 400

Wilt u adverteren?

Bel Vera Dijks 
023 571 8480

TES TAP PAr A TUUr

Resato International is one of
the leading manufacturers in
the field of high pressure
technology. As a result of 20
years of experience Resato has
grown to become an intelligence 
centre for the development, 
production and application of
high pressure systems, especially
for the oil and gas industry.

oil- and gas field equipment
• Well head control panels
• BOP control units
• Chemical injection units 
test & control equipment
• Mobile air driven pump units
•  Mobile air driven gas booster units
• Workshop pressure test units
pumps & gas boosters
• Air driven pumps
• Air driven gas boosters
• Hand pumps & spindle pumps
rental equipment
• Air driven pump units
• Air driven gas boosters
•  High pressure hoses

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

Our Energy Works!



YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT

Founded in 1993, Lowland International NV is an international shipping company. 
We provide services for parties in the shipping and offshore industry involved in 
third-party technical ship management and ship operation. Lowland International NV 
operates on behalf of the ship and offshore owners and maintains a large pool of 
dedicated professionals from 20 different countries. We serve a specifi c market for exacting 
clients. From our offi ces across 20 countries, we work to fulfi ll owners’ high expectations
globally. Our newest offi ce, Lowland Marine & Offshore in St. Maarten, opened its doors 
recently. Also in Brazil a new offi ce will be opened in May 2011.

With over 2000 employees worldwide and many international clients, Lowland is a well-known 
shipping company with numerous vessels under ownership and management. We have at our 
disposal an extensive work force with which we crew ships and operate offshore rigs. 

We specialise in the maritime sector, comprising ocean shipping, towage, dredging and 
associated activities such as ports and fi shing. However, we also have access to an extensive 
pool of professionals with maritime, technical or medical training for other sectors such as 
inland shipping, offshore, nautical and technical shore-based work. 
Our St. Maarten offi ce also offers Agent, Administrative and Technical support services (on any 
name brand engines). Whether it be passenger handling, provisioning, vessel clearing, package/
shipment handling, etc., we are here to serve your needs.

For further information please visit our website or contact our offi ce.

Lowland International NV
Lireweg 14
2153 PH  Nieuw-Vennep
The Netherlands

P.O. Box 3036
2130 KA  Hoofddorp
The Netherlands

T  +31 (0)88 557 01 01
F  +31 (0)88 557 01 50
E  info@lowland.com

Offi ce Larnaca
5A, 28th Octovriou
7560 Pervolia
Larnaca

T  +35 724 427 342
F  +35 724 427 343
E cyprus@lowland.com

www.lowland.com

Offi ce St. Maarten 
Welfare Drive 16, unit #10
Cole Bay
St. Maarten

M  +599 587-992
F +35 724 427 343
E info@lowland.com

Offi ce Antwerp
St.-Katelijnevest 61 bus 4
B-2000 Antwerp Belgium

T  +32 (0)3 22 73 185
F  +32 (0)3 22 73 182
E  info@lowland.be

3911 Lowland 1.1 ad tbv 2publicaties.indd   1 18-04-11   16:14



MEET  •  DELIVER  •  SUCCEED

www.vroonoffshore.com

ABERDEEN • DEN HELDER • GENOVA • SINGAPORE

VROON provides a diverse range of services and solutions for key 
offshore-support needs, including platform supply, emergency response 
and rescue, anchor handling and subsea support.

VROON has a versatile fleet of more than 100 vessels in service and 
approximately 25 new build vessels on order.

VROON has the fleet to meet your needs, the people to deliver and the 
determination to succeed.
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