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Marktverbetering blijft nog uit, maar oliemaatschappijen lanceren gelukkig volop hun plannen
voor nieuwe ontwikkelingsprojecten. De internationale constructiesector blijft dus optimistisch.
Ook al omdat de windenergiesector voor veel werk zorgt.
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Turning concepts into reality!
Successful engineering and fabrication of large and complex structures
for the offshore oil and gas industry demands not only fabrication and
facility operating expertise, but also a fabrication-driven engineering
focus to ensure delivery of high quality projects within schedule.
At our fabrication location in Vlissingen the largest jacket of its kind is being
fabricated. Heerema Fabrication Group was awarded the EPC contract
of the 9,400 tons jacket of Statoil destined for the Valemon field in Norway.
The Valemon jacket has a total length of 157.5 metres, a footprint of
45 x 45 metres and will be installed in a waterdepth of 133.5 metres.

Heerema Fabrication Group
Noordweg 8
3336 LH Zwijndrecht
The Netherlands
Tel: +31 [0]78 - 625 04 25
E-mail: info@hfg-heerema.com

The picture shows the jacket just before the last roll-up operation, final
assembly of the jacket, at our fabrication location in Vlissingen.

Check our track record at www.heerema.com

At Heerema Fabrication Group we are turning concepts into commercial
reality: from conceptual design to final fabrication and delivery.
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onder een tsunami van woorden over de filosofie
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CONSTRUCTIE
Veel werk uit windenergiesector

Platformbouwers
nog niet uit dal

De Valemon jacket is de grootste die ooit bij Heerema Vlissingen is gebouwd (foto: PAS Publicaties).

Hoewel de oliemaatschappijen
volop hun plannen lanceren voor
nieuwe ontwikkelingsprojecten in
West-Europese wateren, blijft de
begin vorig jaar aangekondigde
marktverbetering uit. Gelukkig
zorgt de windenergiesector wel
voor veel constructiewerk. Dit heeft
weer tot gevolg dat zich nieuwe
spelers op de markt manifesteren
en hierdoor de concurrentie verder
toeneemt. Daarnaast hebben
werven in het Verre Oosten
wederom kans gezien een aantal
belangrijke constructieopdrachten
voor de neuzen van West-Europese
platformbouwers weg te kapen.
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Er staan heel wat bouworders voor
platformen op stapel voor
ontwikkelingsprojecten in zowel de
Noorse en Britse sector sector van de
Noordzee als de omringende wateren,
waaronder de Barentszee en het
zeegebied ten westen van de Shetland
Eilanden. Maar ze worden slechts
mondjesmaat gegund. Toch blijft de
sector optimistisch gestemd. Zeker nu
de olieprijzen redelijk stabiel en op een
hoog niveau blijven, wat een positief
effect op de investeringsplannen van
de oliemaatschappijen heeft. Voor de
in 2010 en 2011 aangekondigde
ontwikkelingsprojecten zijn er
ondertussen een aantal in gang gezet.
Zoals bijvoorbeeld het Valemon project
van Statoil en partners Petoro, Enterprise
Oil en Centrica. Het betreft hier het in
productie brengen van een gas- en
condensaatveld op zo’n 160 kilometer
voor de westkust van de Noorse
havenstad Bergen. Met de reserves van
206 miljoen BOE (Barrels of Oil
Equivalent) is dit één van de grootste nog
niet ontwikkelde velden in de Noordzee.

De waterdiepte ter plaatse bedraagt 133
meter. Voor de bouw van het Valemon
procesplatform is operator Statoil met
diverse partijen in zee gegaan,
waaronder de Heerema Fabrication
Group. De 157 meter hoge jacket is
ontworpen door HFG Engineering en
gefabriceerd op de Heerema werf in
Vlissingen. De jacket die op 9 mei van dit
jaar wordt uitgereden, heeft een gewicht
van ongeveer 10.000 ton en een
footprint van 45 bij 45 meter. Het is
hiermee de grootste jacket ooit op deze
werf gebouwd. In Vlissingen is voor dit
project ook een 220 ton wegende
wellheadmodule gebouwd. De sail-away
van beide componenten staat gepland
voor 25 mei. Heerema Marine
Contractors neemt de installatie van de
jacket en de module voor haar rekening.
De bouw van de topsides voor het
Valemon procesplatform heeft Statoil
uitbesteed bij Samsung Heavy Industries
in Zuid-Korea, terwijl Hertel uit
Rotterdam de acht verdiepingen tellende
livingquarters fabriceert. Naast het
Valemon project heeft de Heerema
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Fabricage Group ook een tweede
grote constructieopdracht in de wacht
gesleept. Hier gaat het om de fabricage
van een 6.000 ton wegende
wellheadjacket en een 6.000 ton
wegende jacket voor een production/
utility/quarters (PUQ) platform ten
behoeve van het Golden Eagle
Development project. Dit wordt door
Nexen Petroleum op circa 43 mijl ten
oosten van Aberdeen in de Britse sector
van de Noordzee uitgevoerd. Beide
jackets worden op de Heerema werf in
Vlissingen gebouwd. Zij krijgen een
hoogte van 130 meter en een footprint
van 45 bij 45 meter. De oplevering staat
gepland voor het tweede kwartaal van
2013. Nog een andere order is toegekend
door Centrica. Deze omvat de bouw van
het 2.750 ton wegende York platform,
bestemd voor het York Field Development
project. Dit betreft de ontwikkeling van
een gasveld in de Britse sector van de
Noordzee, op ongeveer 35 kilometer ten
noordoosten van Easington. De jacket
voor dit platform gaat 1.450 ton wegen
en de topsidesmodule 1.300 ton. Beide
zijn in aanbouw op de Heerema werf in
Hartlepool en zullen medio dit jaar door
Heerema Marine Contractors offshore
worden geïnstalleerd.
Opleveringen
Naast de start-up van nieuwe
fabricageprojecten is er door de drie
werven van de Heerema Fabricage Group
ook een hele reeks afgerond. Zo vonden
vorig jaar augustus op de werf in
Vlissingen de load-out en sail-away plaats
van de in opdracht van RWE Dea UK
gebouwde 900 ton wegende Clipper
South jacket en 2.300 ton wegende
Clipper South dekmodule. In september
volgde de load-out en sail-away van de
1.700 ton wegende Breagh Alpha jacket.
De 1.270 ton wegende topsidesmodule
voor het Breagh Alpha platform, die op
de Heerema werf in Zwijndrecht was
gebouwd, werd eveneens in september
opgeleverd aan RWE Dea UK. Heerema
Hartlepool leverde vorig jaar op haar
beurt het Ensign platform op aan
Centrica. Dit Seaharvester-type platform
bestond uit een jacket met een gewicht
van 500 ton en een 600 ton wegende
topsides. Ook dit platform werd in de
Britse sector geïnstalleerd. Op dit
moment wordt op de werven in
Vlissingen en Zwijndrecht nog aan een
ander project gewerkt. Dit betreft de
bouw van het Dolwin Alpha HVDC
platform van ABB uit Zweden. Dit
platform wordt opgebouwd met een
zespoots 4.000 ton wegende en 40
meter hoge jacket en een 9.500 ton
wegende topsides module, die
respectievelijk in Vlissingen en

Zwijndrecht worden gefabriceerd, en is
bestemd voor een windenergieproject in
de Duitse Bocht.
Drukte in Schiedam
Bij HSM Offshore, onderdeel van de
Andus Groep, vond op 13 april 2011
de sail-away plaats van het B13
satellietplatform. Een in opdracht van
Chevron Exploration and Production
Netherlands gebouwd platform,
bestaande uit een 1.100 ton wegende
jacket en een 1.200 ton wegende
topsides. De installatie in het B13 veld in
de Nederlandse sector van de Noordzee
werd uitgevoerd door de Stanislav Yudin
van Seaway Heavy Lifting uit Zoetermeer.
In maart van dit jaar werd door de
werf in Schiedam het voor C-Power/ABB
gebouwde transformatorstation
opgeleverd. De constructie had een
gewicht van 2.000 ton en was bestemd
voor installatie in de Thornton Bank
Windfarm voor de kust van België. Verder
staat in mei de sail-away van het Conway

in twaalf tot veertien maanden, maar in
een recordtijd van slechts acht maanden
voor GDF SUEZ E&P Nederland een
gasproduction/wellhead protection
platform te bouwen. Van dit G16a-B
platform is de 1.250 ton wegende
topsides op de werf in Gorinchem en de
950 ton wegende vierpoots jacket door
de NAMI werf in Ridderkerk gefabriceerd.
De load-out heeft plaatsgevonden op 26
mei 2011. Met het kraanvaartuig
Stanislav Yudin van Seaway Heavy Lifting
is het platform vervolgens in het G16
blok op 80 kilometer ten noorden van
Terschelling in zee geïnstalleerd.
Parallel aan het G16a-B platform is op
de werf in Gorinchem ook de eerste Riser
Access Tower (RAT) gefabriceerd. Voor
het ontwerp, de fabricage en in de
installatie offshore van maximaal negen
RAT’s heeft Mercon een zogeheten frame
agreement gesloten met Shell UK en
NAM. Dit type platform is speciaal
ontwikkeld om marginale gasvelden te
ontwikkelen. Bijzonder aan dit project is

Het door NAMI gebouwde Wingate platform voor Wintershall ligt gereed voor de sail-away.

wellheadplatform op de planning. Dit
voor EOG Resources gebouwde platform
bestaat uit een 690 ton wegende jacket
en een 850 ton wegende topsides. De
horizontaal liggende jacket is recentelijk
al uitgeladen en met de bokken Matador,
Matador 2 en Matador 3 rechtop gezet.
Kort daarop, in juni om precies te zijn,
zal nog de oplevering plaatsvinden
van de 1.200 ton wegende Claymore
Compression Upgrade (CCU) module die
voor Talisman Energy UK is gefabriceerd.
De werf in Schiedam is ondertussen
naarstig op zoek naar nieuwe orders.
Bouw in recordtijd
Mercon Steel Structures in Gorinchem
heeft een topprestatie geleverd door niet

dat Mercon samen met zwaartransport
specialist ALE uit Breda een speciaal
concept heeft ontwikkeld voor het
offshore installeren van RAT’s. De eerste
RAT is middels dit concept met succes in
het K15 blok naast het K15-FA-1
gasproductieplatform van de NAM
geplaatst. Een nieuw project dat op de
Mercon werf wordt uitgevoerd, betreft
de bouw van de acht verdiepingen
tellende livingquarters bestemd voor
het Valemon procesplatform van Statoil.
Hoofdaannemer voor de bouw van deze
grote livingquarters is Hertel. Mercon
neemt de staalconstructie voor haar
rekening, terwijl Hertel de inwendige
inrichting verzorgt. De oplevering staat
gepland voor april 2013.
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De Braegh Alpha jacket vlak voor de load-out in Vlissingen
(foto: PAS Publicaties/maritimephoto.com).

Overige werven
De NAMI werf in Ridderkerk heeft medio
vorig jaar niet alleen de vierpoots jacket
voor het G16a-B platform opgeleverd,
maar ook het voor Wintershall gebouwde
Wingate satellietplatform. Dit platform is
door de Stanislav Yudin, op enkele
kilometers afstand van de Nederlandse
sector, in het Britse blok 44/24b
geïnstalleerd. Via een twintig kilometer
lange gastransportleiding is dit platform
ondertussen op het D15-FA-1 platform
van GDF SUEZ E&P Nederland in de
Nederlandse sector aangesloten.
Hier wordt het Britse gas verder
behandeld en via het NGT leidingsysteem
in het Groningse Uithuizen aangeland.
Hertel uit Rotterdam heeft naast de order
van Statoil voor het Valemon project
ook een grote order van Nexen Petroleum
(UK) gekregen. Deze omvat de
uitbreiding van de accommodatie van
het Buzzard complex met een nieuwe
livingquarters voor 60 personen en
de renovatie van de bestaande
accommodatie die 120 slaapplaatsen
telt. De bouw van deze livingquarters
vindt niet in Nederland plaats, maar
op de Hertel werf in het Britse Teesside.
Deze is eind februari van dit jaar al
van start gegaan.
Bij de Keppel Verolme werf bij Rotterdam
wordt hard gewerkt aan de afbouw van
het mobiele transformatorplatform voor
het Duitse bedrijf Wetfeet Offshore
Windenergy. Dit MOAB-type platform
is bestemd voor installatie in het Global
Tech 1 windturbinepark dat in de
Duitse sector van de Noordzee wordt
aangelegd. Dit platform wordt
binnenkort opgeleverd.
Bayards Aluminium Constructies in
Nieuw-Lekkerland heeft vorig jaar een
nieuw record gevestigd met de bouw
6
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De topsidesmodule van Braegh Alpha is op de Heerema werf in
Zwijndrecht gefabriceerd (foto: PAS Publicaties).

van maar liefst 29 aluminium helikopterdekken voor platformen, FPSO’s, booren hefschepen die bij diverse werven in
de wereld zijn gebouwd. Voor dit jaar
staat de bouw van 13 helikopterdekken
op het programma.
Andere windprojecten
De in 2009 opgerichte StruktonHollandia Joint Venture, bedoeld om
activiteiten in de windenergiesector
te ontplooien, bouwt voor het Riffgat
Windpark een zogeheten Offshore
High Voltage Substation.
Dit transformatorplatform wordt in juni
van dit jaar opgeleverd en vervolgens
even ten noorden van Schiermonnikoog
in de Noordzee geïnstalleerd. Een soortgelijk
project wordt uitgevoerd voor het Dan
Tysk Windpark dat op 70 kilometer ten
westen van het Duitse eiland Sylt wordt
aangelegd. Dit transformatorplatform
wordt in 2013 opgeleverd.
De Smulders Group heeft zich
eveneens met succes in de offshore
windenergiesector begeven. Op de
gloednieuwe werf in Hoboken bij
Antwerpen zijn in 2011 twee substations
gebouwd voor het London Array
Offshore Wind Farm project. Het betrof
hier twee elk 1.350 ton wegende
topsides die vorig jaar juli met het
hefschip Rambiz van Scaldis op
monopiles in zee zijn geplaatst.
De Smulders Group is ook nauw
betrokken bij de aanleg van een
windturbinepark op de Thornton Bank
voor de Belgische kust. Hiervoor worden
in totaal twee series van 24 jackets
gebouwd. Dit zijn vierpoots jackets met
een gewicht van 550 ton en een hoogte
van 50 meter, die eveneens op de werf
in Hoboken zijn gebouwd. De eerste
serie van 24 jackets is vorig jaar offshore
geïnstalleerd, de tweede serie volgt dit jaar.

Op deze werf is ook nog een jacket
gebouwd die dient als fundatie voor een
transformatorstation. In portefeuille
zitten nog orders voor de bouw van
transformatorplatformen voor de Duitse
windturbineparken Amrumbank West en
Butendiek. Smulders heeft haar vleugels
recentelijk verder uitgeslagen door de
opening van een productiefaciliteit op
het terrein van de voormalige Lindø werf
in het Deense Mukobo. Ook deze
vestiging is bestemd voor de fabricage
van componenten als windturbinefundaties voor de offshore
windenergiesector.
Bladt Industries uit het Deense Aalborg
heeft vorig jaar het transformatorstation
opgeleverd voor het Walney I
windturbinepark dat door DONG Energy
in de Ierse Zee wordt aangelegd. Dit
platform is opgebouwd uit een 1.000 ton
wegende jacket en een topsides met een
gewicht van 1.300 ton. Eerder heeft de
werf in Aalborg ook voor het Walney I
project een identiek transformatorstation
gebouwd. Vervolgens is gestart met de
fabricage van het Anholt substation. Dit
in opdracht van Energinet.dk gebouwde
platform heeft een totaalgewicht van
1.800 ton. De load-out hiervan heeft op
19 maart van dit jaar plaatsgevonden.
Voor Bladt Industries is dit sinds 2001 het
tiende en tevens grootste substation dat
deze werf voor de windenergiesector
heeft gebouwd. Daarnaast worden op de
Deense werf ook veel fundaties voor
windturbines gefabriceerd. Alleen al voor
DONG Energy loopt een bouwproces
voor 600 fundaties.
Nordic Yards heeft op haar beurt voor
Siemens Energy een transformatorplatform
gebouwd voor het HelWin 1
windturbinepark dat ten oosten van
Helgoland in de Duitse sector van de
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Noordzee wordt aanlegd. De topsecties
voor dit platform zijn op de werf in het
Duitse Wismar gebouwd, het basisframe
en de supportconstructie op de werf in
Warnemünde, waar ook de totale
assemblage heeft plaatsgevonden.
Het platform wordt in juli van dit jaar
opgeleverd. Verder worden bij de BARD
werf in Cuxhaven aan de lopende band
zogeheten Tripile jackets gebouwd voor
diverse windparken in de Duitse sector
van de Noordzee.
Britse activiteiten
Voor een aantal olie- en gasprojecten in
de Britse sector zijn bouworders gegaan
naar de Rosetti Marine werf in Italië.
Dit betreft onder andere twee topsidess
bestemd voor de West Franklin en Elgin B

ton en is bestemd voor het Golden Eagle
project van Nexen Petroleum. BP gaat
flink investeren in het Clair Ridge project
dat ten westen van de Shetland Eilanden
wordt gerealiseerd. Hiervoor worden
twee platformen gebouwd die door
een brug met elkaar worden verbonden.
Het gaat hierbij om een boor- en
productieplatform, alsmede een
livingquarters en een utility platform.
De bouw van de beide jackets is
uitbesteed bij Aker Verdal in Noorwegen,
terwijl Hyundai Heavy Industries in ZuidKorea de topsides bouwt. De twee
jackets gaan respectievelijk 22.300 en
9.000 ton wegen en worden in maart
2013 opgeleverd. Verder laat BP voor het
Devenick project bij McNulty Offshore
Construction in South Shields een 600-

ton plus een 71 meter lange
verbindingsbrug met een gewicht van
350 ton. Talisman wil de jacket al
in 2013 installeren en de topsides
en brug in 2015.
GDF SUEZ E&P UK en partner Centrica
hebben aangekondigd dat zij het Cygnus
gasveld in de Britse sector in 2014 in
productie gaan brengen. Hiervoor zijn
volgens de partners in totaal vier
platformen nodig. Het centrale Cygnus A
platformcomplex wordt opgebouwd uit
drie naast elkaar gelegen platformen.
Dit zijn een puttenplatform, een
procesplatformen en een accommodatie/
utility platform. Op korte afstand zal nog
een onbemand Cygnus B puttenplatformen
in zee worden geplaatst. Voor alle
platformen worden vierpoots jackets
gebouwd.
Statoil gaat beginnen aan de
ontwikkeling van het Britse Mariner
olieveld. Hiervoor is een groot
productieplatform nodig met een
achtpoots jackets van 18.000 ton en
een geïntegreerd productie/boor/
accommodatie dek.
Dragados Offshore uit Spanje staat op
het punt om twee dekmodules op te
leveren voor het Judy riserplatform en
het Jasmin wellheadplatform van
ConocoPhillips. Beide zijn op de werf
in Puerto Real bij Cadiz gefabriceerd.
En Consafe uit Aberdeen is nagenoeg
gereed met de bouw van een 1.300 tons
wegende 120-persoons accommodatiemodule voor Talisman Energy.

Sail-away van het B13 satellietplatform gefabriceerd door HSM Offshore in Schiedam (foto: PAS Publicaties).

projecten van Total (UK). Ook Conoco
Phillips (UK) heeft wederom een beroep
gedaan op de Italiaanse werf met een
bouwopdracht voor een 1.000 ton
wegende sweetening module voor het
Judy Riser platform. Eerder heeft Rosetti
Marine al een drietal jackets voor het
Jasmine project van ConocoPhillips
gebouwd.
Op de werf van Wilton Engineering
Services in Teesside is men begin dit jaar
begonnen aan de bouw van een 2.200
ton wegende compressiemodule. Deze is
bestemd voor het Britannia project van
ConocoPhillips en wordt in maart 2013
opgeleverd. In Lowestoft is bij SLP
Engineering, in 2010 na een faillissement
overgenomen door de Smulders Group,
de bouw van start gegaan van een
accommodatieplatform voor de
huisvesting van 140 personen. Dit
platform krijgt een gewicht van 2.000

tons module bouwen. Deze zal op het
bestaande East Brae platform van
Marathon Oil worden geïnstalleerd.
De voormalige moedermaatschappij
van SLP Engineering, SLP Production,
heeft onder haar nieuwe naam OGN
Group voor Apache Corporation een
olieproductieplatform gebouwd op de
Hadrian werf aan de Tyne. Dit platform
zal in juli van dit jaar in het Britse Forties
veld worden geïnstalleerd.
Britse plannen
Begin dit jaar hebben zowel Talisman
Energy als GDF SUEZ E&P UK een aantal
interessante plannen aangekondigd.
Talisman wil in de Britse sector naast het
bestaande Montrose Alpha platform een
nieuw platform installeren voor de
productie van olie uit de velden Cayley en
Shaw. Hiervoor is een vierpoots jacket
nodig met een gewicht van 6.000 ton en
een topsides met een gewicht van 7.800

Noorse activiteiten
In de Noorse sector zijn vooral
ConocoPhillips en Statoil heel actief met
nieuwe projecten. Zo is Aker Solutions op
de werf in Stord begonnen aan de
fabricage van de topsides en bruggen
voor het Eldfisk 2/7S geïntegreerde
productieplatform, dat in opdracht van
ConocoPhillips wordt gebouwd. Deze
topsides bestaat uit een gecombineerde
livingquarters/utilitymodule en een
gecombineerde wellhead/procesmodule.
In totaal gaat de topsides 15.500 ton
wegen. Aker Solutions bouwt voor dit
project ook nog twee bruggen, een
brugsupportmodule en een flare. De
oplevering staat gepland voor 2014.
Dragados Offshore bouwt de jackets
voor dit project. Overigens bouwt deze
Spaanse werf voor ConocoPhillips ook
een 8.000 ton wegende jacket voor het
nieuwe Ekofisk 2/4Z platform. Deze
jacket wordt binnenkort opgeleverd.
Verder heeft ConocoPhillips met Aker
Solutions een contract gesloten voor het
modificeren van de platformen Eldfisk
2 / 2012
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De topsidesmodule van het door Mercon voor GDF SUEZ E&P Nederland gebouwde G16a-B platform (foto: PAS Publicaties).

2/7A, Eldfisk 2/7 FTP, Eldfisk 2/7B en
Embla, ter voorbereiding op het
aansluiten van deze platformen op het
nieuwe Eldfisk 2/7S platform in 2014.
Op de Aker Verdal werf wordt op dit
moment de laatste hand gelegd aan de
afbouw van de 110 meter hoge en 5.400
ton zware jacket voor het Ekofisk 2/4L
livingquarters/field centre platform.
Hiervoor is op de werf ook een bridge
support jacket gebouwd. De bouw van
de topsides voor dit platform is door
ConocoPhillips uitbesteed bij de
Sembawang werf in Singapore.
Deze wordt in 2013 opgeleverd.
In juli van dit jaar gaat de Aker Verdal
werf aan Statoil de 7.400 ton wegende
Gudrun jacket opleveren. Deze wordt
hierna door de Saipem 7000 in het
Noorse Gudrun olie- en gasveld
geïnstalleerd. Aibel in Haugesund bouwt
voor dit project het 9.400 ton wegende
productiedek dat volgend jaar wordt
opgeleverd. Apply Leirvik bouwt voor
dit platform de accommodatiemodule.
De activiteiten van Statoil ten aanzien
van het Valemon project zijn al eerder
in dit artikel beschreven.
Total E&P Norge is gestart met de
ontwikkeling van het Noorse Hild veld,
waarvoor een geïntegreerd putten/
productie/accommodatieplatform en een
8
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floating storage and offloading (FSO)
vaartuig zal worden gebouwd. Hiervoor
is ondertussen de bouw van de 16.500
ton wegende jacket al uitbesteed bij de
Aker Verdal werf. De oplevering staat
gepland voor de eerste helft van 2014.
Voor de Aker Verdal werf is dit de jacket
nummer 42 die sinds 1975 op deze
locatie is gefabriceerd. Ook Lundin
Petroleum heeft bij deze werf de bouw
van een jacket uitbesteed. Deze is
bestemd voor het Luno project. De werf
in Verdal is ondertussen ook bezig met
de bouw en oplevering van 48 jackets
van elk 550 ton, bestemd voor het
Nordsee Ost windturbinepark.
Opdrachtgever hiervoor is RWE Innogy.
Met deze orde maakt de werf een
vliegende start in de offshore
windenergiesector.
Operator ENI Norge is samen met Statoil
druk bezig het allereerste olieveld in de
Barentszee in productie te brengen. Het
gaat om het Goliat veld waarvan de
reserves op 174 miljoen vaten olie en
8 miljard kubieke meter gas worden
geschat. Zowel vorig als dit jaar zijn of
worden nog allerlei installaties in dit op
85 kilometer ten noordwesten van
Hammerfest gelegen veld op de
zeebodem geplaatst. In 2011 ging het
om acht subsea templates, gebouwd op
de Aker werf in Egersund, en dit jaar om

acht subsea manifolds en zes riserbases
die op dezelfde werf zijn gebouwd. Op
de Hyundai werf in Zuid-Korea wordt
hard gewerkt aan de Goliat FPSO,
gebouwd naar het Sevan 1000 type FPSO
die is ontwikkeld door Sevan Marine.
Verwacht wordt dat deze cilindervormige
FPSO in de tweede helft van volgend jaar
in het Goliat veld kan worden verankrd
en dat de olieproductie kort daarop kan
worden opgestart.
Noorse plannen
Statoil heeft in januari van dit jaar
aangekondigd om in de Noorse sector
van de Noordzee de Dagny, Dagny West
en Eirin olie- en gasvelden in productie
te gaan brengen. Hiervoor wil de
maatschappij een vast productieplatform
laten bouwen. Verder is de Noorse
oliemaatschappij van plan om het Aasta
Hansteen veld met het allergrootste SPAR
platform ter wereld in productie te
brengen. De romp van dit platform wordt
193 meter lang en de diepgang gaat 170
meter bedragen. Het wordt niet alleen de
grootste SPAR ter wereld, maar ook de
eerste met condensaatopslag en de
eerste op het Noorse continentale plat.
De waterdiepte ter plaatse bedraagt
1.300 meter. Aker Solutions heeft van
Statoil opdracht gekregen om voor dit
project een FEED studie uit te voeren.
Deze dient in het derde kwartaal van

CONSTRUCTIE

De load-out van de
Clipper South dekmodule
bij Heerema Vlissingen
heeft vorig jaar augustus
plaatsgevonden
(foto: PAS Publicaties/
maritimephoto.com).

2012 gereed te zijn. Omdat deze SPAR
tevens condensaatopslagfaciliteiten krijgt,
wordt het al een Belly-Spar genoemd.

tweede puttenplatform op circa
2,5 mijl ten noordwesten van dit
productieplatform.

Een ander project waarop al flink wordt
gestudeerd, betreft het Draupne platform
van Det Norske Oljeselskap (DNO) dat ten
westen van Stavanger in zee moet
worden geïnstalleerd. DNO heeft
hiervoor een FEED contract gesloten
met Aker Solutions.

Operators DONG en Bayerngas gaan
samen het Deense Hejre veld in productie
brengen. Hiervoor is een geïntegreerd
productieplatform nodig, waarvan de
fabricage is uitbesteed bij Technip en
DSME. Het gaat hierbij om een 6.500 ton
wegende jacket en een 11.500 ton
wegende topsides. De oplevering van de
jacket en wellheadmodule staat gepland
voor 2014, terwijl die van de topsides
met procesfaciliteiten en livingquarters in
2015 zal volgen. De beide partners
verwachten per dag zo’n 2,3 miljoen
kubieke meter gas en 35.000 vaten olie
uit het Hejre veld te kunnen winnen.
De waterdiepte ter plaatse bedraagt
70 meter.

Deense sector
In de Deense sector van de Noordzee
wordt hard gewerkt aan de derde
ontwikkelingsfase van het South Arne
olieveld. Hiervoor worden, in opdracht
van operator Hess,op de Spaanse
Dragados werf in Puerto Real twee
puttenplatformen gebouwd die medio
dit jaar worden opgeleverd. De jackets
gaan elk 2.600 ton wegen en de
topsidess respectievelijk 1.600 en 1.350
ton. Eén van de twee platformen komt
direct naast het bestaande South Arne
productieplatform te staan en het

Andere projecten
Dragados Offshore heeft tot slot nog een
grote jacket gefabriceerd voor het Cobra
Castor Underground Gas Storage

Het vertrek van de topsides van het transformatorplatform dat HSM
heeft gebouwd voor C-Power/ABB (foto: PAS Publicaties).

platform dat in de Middellandse Zee is
geïnstalleerd. Hierop is eind vorig jaar
met de Thialf van Heerema Marine
Contractors de 9.000 ton wegende
topsidesmodule geplaatst. Deze proces/
utility/quarters(PUQ) module is gebouwd
op de Kiewit werf in Ingleside in de
Verenigde Staten.
Aibel uit Noorwegen gaat samen met
ABB uit Zweden een afzinkbaar platform
bouwen voor installatie in de Noordzee
vlakbij Helgoland. Dit Dolwin 2 platform
moet de wisselstroom van diverse
windturbineparken omzetten in
gelijkstroom voor transport naar de vaste
wal. Nog niet bekend is op welke werf dit
platform zal worden gebouwd. Plan is
om het in de zomer van 2014 offshore te
installeren. Aan boord komt
accommodatie voor 24 personen.
Voor wat betreft nieuwe activiteiten in de
Nederlandse sector van de Noordzee valt
nog weinig te melden. Zowel GDF SUEZ
E&P Nederland als Wintershall Noordzee
zijn bezig plannen te maken voor de
bouw van nieuwe platformen. Verwacht
wordt dat GDF SUEZ het in 2010
aangeboorde Trackback veld in het L5a
blok op 100 kilometer ten noorden van
Den Helder in productie gaat brengen.
Een HP-HT veld, met de hoogste druk en
temperatuur ooit in de Nederlandse
sector gemeten. Wel staan bij diverse
operators, waaronder Total, dekextensies
op het programma. Gezien de relatieve
rust die in deze sector heerst, zal het
meeste werk voor de Nederlandse
platformbouwers dan ook van elders
moeten komen.
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Hollandia Offshore

A new world of steel

Hollandia has built a reputation
as a leader in Offshore constructions
through its solid and consistent
track record regarding performance
& expertise in engineering, project
management and professionalism in
steel construction and maintenance.
Hollandia, your partner for:
• Offshore High Voltage Stations
• Topsides & Jackets for
Oil & Gas Platforms
• Pipelay stingers
• Drilling Derricks
• Subsea structures
• Heavy Lift Cranes
• High Strength Steel
(S690) specialist

Correspondence address
Hollandia bv
Schaardijk 23
2921 LG Krimpen a/d IJssel
Netherlands

www.hollandia.biz
T: +31 (0) 180 – 540 540
F: +31 (0) 180 – 519 956
E: info@hollandia.biz

Pls. visit us at the OTC Houston (30 April - 03 May 2012) at booth 2517.

LIEREN
Kraaijeveld levert twee fikse lieren aan Dockwise

‘Ze worden
steeds
groter en
ingewikkelder’
Lieren voor Dockwise klaar voor transport.

Begin maart kwamen twee speciale Kraaijeveld ankerlieren op transport gesteld vanuit de Rotterdamse haven in
Korea aan. Bestemd voor de Dockwise Vanguard, een nieuw te bouwen zwareladingschip van Dockwise.
Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat de lieren nogal fors aan de maat waren en een bijzondere positie krijgen
op het transportschip. Kees Kraaijeveld, directeur van Machine- en Lierenfabriek C. Kraaijeveld in Sliedrecht, stelt:
“Op de een of andere manier wordt het allemaal groter wat we bouwen en meer op maat gesneden, ingewikkelder ook.”
De afmetingen van de lier bedragen 4,5
meter lang, 4,5 meter breed en 4 meter
hoog; het gewicht bedraagt 90 ton en
de afmeting van de kettingdiameter is
157 mm. Kraaijeveld leverde behalve
de twee lieren ook de aandrijving en
de kettingstoppen. “Kenmerkend is het
compacte ontwerp en de korte bouwtijd.
Het is ook een slim concept, want er is
niet zo veel ruimte onderdeks en er mag
natuurlijk zo weinig mogelijk nat worden
op dit schip dat door ballasten en door
bijzondere grote transporten behoorlijk
diep kan komen te liggen.”

keuringsinstanties steeds strengere
condities stellen.”
Werk genoeg
De lieren voor Dockwise zijn niet de
grootste tot nu toe, die eer kwam te
beurt aan de lier voor de Zwerver die
eerder vorig jaar werd geleverd aan
Scheepswerf Kooijman in Zwijndrecht.
De maten van deze sleep- en
ankerhandelingslier, die tevens als fundatie
voor de kraan fungeerde, waren 7,5
meter bij 4,10 meter en een hoogte van
3,5 meter, met een gewicht van 70 ton.

Nieuwe opdrachten onder andere voor
waterbouwer Van Oord en het
Australische Riverwise maken duidelijk
dat er nog steeds voldoende vraag
is naar de lieren van Kraaijeveld. “
Aan het laatste bedrijf hadden we al
vier exemplaren van onze speciale
Safewinch geleverd, en we kregen een
vervolg-opdracht voor nog eens twee.
We zitten goed in het werk, maar er
worden meer eisen gesteld aan je
improvisatievermogen en creatieve
calculaties, want er is wel meer
concurrentie. Dat houdt ons ook scherp.”

Expertise
Opvallend aan de Dockwise Vanguard is
dat het stuurhuis aan de stuurboordzijde
zit. Het schip valt in de nieuwe categorie
type-0, wat aangeeft dat het om een
compleet nieuwe klasse zwareladingschepen – laadvermogen meer dan
110.000 ton – gaat. Omdat de as
verticaal is opgesteld, heeft dit model
wat meer van een heel grote kaapstaander.
“Dat het voor dit speciale schip gaat,
maakt het voor ons nog meer bijzonder.
We bestaan dit jaar 85 jaar en elke keer
krijgen we nieuwe klanten zoals
Dockwise, en bijzondere opdrachten
zoals deze, waar we onze expertise
kunnen aantonen. Geen standaard
oplossingen, maar klussen die inspanning
vereisen, vooral ook omdat de

De afmetingen van de
lier bedragen 4,5 meter
lang, 4,5 meter breed
en 4 meter hoog.
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BEHEERSPROCES
Texemus introduceert ixPlanta

Papierloos compleet
project begeleiden

De laatste keer dat Offshore Visie Paul Koop van Quercus Technical
Services sprak was oktober 2008. In Zwolle had hij net een gloednieuw
practicum voor hoogspanning, laagspanning en explosieveiligheid
(ATEX) in gebruik genomen. In het gesprek dat Han Heilig toen met
Koop voerde, lichtte deze ter afsluiting nog een tipje van de sluier op
over een nieuw webbased asset management pakket ten behoeve van
de beheersing van bedrijfsprocessen. “Ik bel je wel als de tijd rijp is,”
beloofde Koop. Drie jaar later was het zover. En weer reed Han Heilig
richting Zwolle. Nu om te praten met Paul Koop van het inmiddels in
2010 speciaal opgerichte Texemus BV. Tijdens een anderhalf uur
Paul Koop van Texemus BV.

durend interview werd de OV-redacteur bijna vermorzeld onder een
tsunami van woorden over de filosofie achter ixPlanta: een integer
en uiterst flexibel stuk management software met als ultiem doel:
volledige beheersbaarheid van een offshore-installatie.
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OFFSHORE VISIE

2 / 2012

BEHEERSPROCES

“Het managen van technische installaties
is een zeer complexe materie. Er wordt
met een groot aantal verschillende
partijen gewerkt aan hetzelfde project
en elke partij heeft zijn eigen werkwijze,”
steekt Paul Koop direct van wal.
“ixPlanta is een software applicatie
ontworpen om elk aspect van de
constructie, commissioning, bediening,
onderhoud en de-commissioning van
een technische installatie te beheersen
middels een slim rechtensysteem dat de
mogelijkheid verschaft om, onafhankelijk
van de locatie en het computersysteem,
op verschillende niveaus te kunnen
worden ingezet. De filosofie is gericht op
het afdekken van het totale spectrum van
disciplines in de organisatie. Daarmee
ontstaat een efficiënte controle op de
voortgang en de status van de projecten
en kan snel inzicht worden verkregen in
de projectinformatie.” Hierbij worden 8
hoofdonderwerpen voor Management
van industriële installaties benoemd en
2 hoofdonderwerpen voor Controle.
En gegeven het feit dat de technische
installatie met al haar beheersmaatregelen
centraal staat in het systeem zullen de
management elementen en de controle
elementen op een logische wijze worden
gekoppeld. De 8 hoofdonderwerpen
betreffen: Installatie Life Cycle
Management, Asset Management,
Competentiemanagement, Informatiemanagement, Functionaliteitsmanagement,
Beschikbaarheidsmanagement, Kwaliteitsmanagement en Risicomanagement.
De 2 hoofdonderwerpen voor controle
betreffen: Surveillance en College van
Deskundigen.
Webtechnologie
Paul Koop is van één ding overtuigd:
webtechnologie heeft de toekomst.
Internet-bankieren, marktplaats, e-bay,
het is allemaal webbased. En het wordt
door bijna iedereen dagelijks gebruikt.
“Wat wij willen bewerkstelligen
met dit programma is een totale
installatie-integriteit. Beschikbaarheid,
betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit.
Acht jaar geleden ben ik begonnen met
het ontwikkelen van deze filosofie. Ik heb
toen gesteld: we moeten het managen
van bouw- en maintenance-vraagstukken
voor offshore-installaties veel slimmer en
veel gemakkelijker gaan aanpakken.
En we moeten met behulp van
webtechnologie die filosofie omzetten
naar een commissioningtool. Mijn
gedrevenheid in deze komt voort uit het
feit dat ik mijn hele werkzame leven al
intensief bezig ben geweest met het
beheersbaar maken van processen.
Met het in kaart brengen van de
complete workflow tijdens de bouw of

onderhoud van een platform. Life cycle
management dus!”
Voor zijn toenmalige werkgevers Wescon
en NAM heeft Koop (jaren 80/90) in
zowel binnen- als buitenland vele grote
nieuwbouw en onderhoudsprojecten
begeleid. Computers waren er in die tijd
nog niet echt, wel werkte hij toen al met
een zelf ontwikkelde commissioning
manual waarbij zoveel mogelijk mensen
moesten opereren via een bepaalde
workflow. Koop: “Ik was en ben daar
nog immer een groot voorstander van.
In die periode leefden we in een
copietjes- en vergadercultuur.
Het copieerapparaat maakte overuren
en het aantal uren dat wij in vergadering
zaten liep werkelijk de spuigaten uit.
Iedereen registreerde zijn eigen
verantwoordelijkheid en iedereen dekte
zich in middels een copie van het
beschreven eindresultaat van zijn werk.
Iedereen had zijn eigen systeempje,
ontwikkeld voor zijn eigen activiteit.
Het is een doorn in mijn oog dat nog
immer deze ‘papieren’ werkwijze wordt
gehanteerd. Nog gaan er tienduizenden
documenten over tafel, terwijl heden ten
dage toch iedereen een computer heeft.
Nog gaan er heel veel uren verloren aan
praten, praten en nog eens praten.
Onvoorstelbaar, maar waar.
Projectbegeleiding kan en moet veel
beter en veel efficienter. Slimmer vooral.”
Papierloos
In de visie van Paul Koop zou de realisatie
en onderhoud van een installatie geheel
papierloos moeten kunnen verlopen.
Elke vorm van papieren documentatie
zou overbodig moeten worden. Met
slechts een simpele muisklik moet alle
informatie beschikbaar komen. Als maar
voldaan wordt aan de voorwaarde dat
voorafgaand aan de start van een project
bekend is hoe het project wordt
aangepakt. Hoe de workflow gepland is
en de documentatie ervan. Is dit niet het
geval dan doen zich onherroepelijk flinke
problemen voor bij de oplevering van een
installatie. Voor menig contractor is het
nog immer een crime om op verzoek van
een operator een gedocumenteerd
bewijs te overhandigen waarin de
bevestiging staat dat de installatie ook
daadwerkelijk aan de door de operator
gestelde engineering specificaties
voldoet. Documentatie, actualisatie en
administratie van activiteiten is voor veel
ondernemingen helaas nog altijd een
ondergeschoven kindje.
GDF Suez
Ruim zes jaar geleden legde Paul Koop,
die ook zitting heeft in het dagelijks

bestuur van IRO, zijn filosofie omtrent
een papierloze projectbegeleiding neer
bij Andre van der Steen, electrical &
instrumentation engineer bij GDF Suez
E&P Nederland. Het toeval wilde dat bij
deze oliemaatschappij het zoeken naar
een oplossing voor de documentatieproblematiek bij het periodiek testen van
bestaande installaties, met stip op haar
prioriteitenlijst stond. Contractors bleken
niet in staat om aan te geven waar nu
exact de noodzakelijke certificaten en
allerlei andere documenten waren.
Op het hoofdkantoor? Op een lokaal
kantoor? Of wellicht offshore?
Ook op de vraag of documenten waren
bijgewerkt, moesten contractors een
direct antwoord vaak schuldig blijven.
Koop: “Men liep dus tegen een stuk
onbeheersbaarheid aan en mij is toen
de vraag gesteld om mijn filosofie eens
verder uit te diepen en om te zetten in
een stuk software. Absoluut geen
eenvoudige klus maar het motiveerde mij
enorm dat juist deze mensen vertrouwen
toonde in mijn visie en dat een
wereldvermaard bedrijf als GDF Suez
bereid was voorop te lopen in het
bedenken van oplossingen voor knelpunten
waartegen men voortdurend opliep.”
Besparing
Achteraf gezien viel het in aanvang
allemaal niet mee, moet Koop erkennen.
Het eerste project waarbij een demoversie van de ontwikkelde software werd
ingezet, was niet zo succesvol als beide
partijen vooraf hadden gehoopt.
Er heerste een gematigde tevredenheid.
“Probleem was vooral het linken van
enkele honderdduizenden formulieren,”
ontboezemt Koop. “Het geheel is
gigantisch veelomvattend. Daarenboven
liep ik tegen een aantal zaken op
waarvan ik zelf ook niet wist hoe ermee
om te gaan. Mijn conclusie toen was dat
ik ergens op dat moment een denkfout
maakte, alleen ik wist niet precies waar.”
Maar zowel Andrée van der Steen van
GDF Suez als Paul Koop hadden fidusie in
wat zij aan het realiseren waren. Koop
trok zich weer terug in zijn denktank en
na een paar weken meldde hij het ‘lek’
boven te hebben. Belangrijkste
koerswijziging in zijn denken was het
kenmerken van de installatie als focal
point. In zijn aangepaste visie werd het
definieren van de installatie van
doorslaggevende invloed op het succes
van het software programma. Na overleg
werd de correctie binnen zijn filosofie
ook door GDF Suez erkend. Er volgde
een tweede project. En dat liep meteen
al een stuk beter. Niet lang daarna bleek
na het aanbengen van weer een aantal
verbeteringen het resultaat van een derde
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project nog positiever. Op zich ook
allemaal logisch en verklaarbaar want het
betreft hier een proces van wel honderd
hoofdprocesstappen waar allemaal
onderverdelingen inzitten. De software
werd gedoopt in ixPlanta en inmiddels is
het basispakket op verzoek van GDF Suez
al op in totaal zestien van haar projecten
toegepast. Inclusief de commissioning
van het satellietplatform G16a-B, dat
vorig jaar geplaatst is in blok G16 van het
Nederlands deel van het Continentaal
plat op ongeveer 80 km ten noorden van
Terschelling. Bij de bouw van dit platform
was de regie volledig in handen van GDF
Suez. Dit impliceert dat reeds bij de
aanbesteding contractors erop werden
gewezen dat indien zij het contract
zouden krijgen, zij moesten gaan werken
met ixPlanta. Gebeurde dat zonder
morren? Of gold hier het aloude principe:
klant is altijd koning? Koop glimlacht:
“ixPlanta maakt het leven van alle
partijen die bij een specifiek project
betrokken zijn een stuk aangenamer.
Heel veel zaken hoeven ze niet meer te
doen. Omdat GDF Suez ervoor kiest de
regie in eigen hand te houden, bepaalt
zij als hoofdgebruiker van het systeem
welke medewerkers van een contractor
of subcontratcor toegang krijgt tot het
systeem. Zij brengt dus alle namen in van
mensen die aan opdracht meewerken.
Dat maakt het systeem juist 100%
waterdicht. Mensen die niet met naam
en toenaam in systeem zijn ingevoerd,
kunnen ook hun gemaakte uren op een
opdracht niet invoeren. Dus mist de
contractor die inkomsten. Een ander
bijkomstig voordeel is dat die personen
die kunnen inloggen alleen datgene zien
wat voor hun van belang is. Op elk
niveau is die toegang heel duidelijk
alleen toegespitst op een activiteit en
de persoon die aan die activiteit is
gekoppeld. Zij zien niet de complete
installatie. Dat recht is alleen
voorbehouden aan een of twee
medewerkers van GDF Suez. Per platform
weten zij altijd exact wat er aan de hand
is. Zij hebben en houden de life cycle van
een platform van het begin tot het einde
in de gaten.”
Met de versie die GDF Suez heeft
gebruikt bij de bouw van het G16a-B
satellietplatform heeft de operator alleen
al op de commissioning zo’n dertig
procent van de totale kosten kunnen
besparen. Vanzelfsprekend is men daar in
Zoetermeer als één van de belangrijkste
producenten actief op het nederlandse
deel van de Noordzee heel erg blij mee.
Daarnaast zijn voortaan alle onderdelen
van de installatie snel herleidbaar en
traceerbaar. Alles wat relevant is
verschijnt in millisecondes op de monitor.
14
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Andrée van der Steen van GDF Suez:
“ixPlanta is een heel bruikbaar en
betrouwbaar stuk gereedschap
geblekenin ons streven naar een
volledige beheersbaarheid van een
project. Bovendien levert het systeem
ons 30% besparing in de kosten op.
Ik verwacht daarom dat binnen een
tijdsbestek van enkele jaren wereldwijd
alle platforms van Gaz de France in het
systeem zullen worden gezet.”
Begin
Wat heeft de ontwikkeling van deze
software te maken met core business
van Quercus?
Koop: “Direct eigenlijk niet veel, maar
indirect is er wel degelijk een link.
Quercus voert al jarenlang technische
inspecties uit. Bij die inspecties wordt
gekeken naar de status quo van een
installatie. De praktijk leert ons dat
tekortkomingen veelal voortkomen
uit het ontwerp, de bouw of door een
verkeerde behandeling tijdens de
operationele fase. Wij evalueren dus
een ontwerp, om vervolgens bij een
structurele tekortkoming een
verbetertraject in te zetten. Anders
gezegd: wij beschouwen de installatie
al als eindproduct, terwijl het project nog
moet starten. We zijn al bezig met het
afdekken van kritische beheersaspecten
voordat de ‘eerste steen’ is gelegd. En
daarbij hoort ook de competentie van
mensen. De basis van mijn filosofie
achter ixPlanta wordt gevormd door de
beheersbaarheid van de totale
bedrijfsvoering. Voorwaarde daarbij is
wel dat alle partijen betrokken bij het
ontstaan van een installatie werken met
één en hetzelfde beheerssysteem. In dit
geval ixPlanta. Beheersbaarheid begint
bij het begin. In die eerste fase kunnen
zaken vaak al veel beter geregeld
worden. En veel beter worden
gedocumenteerd. Is een ontwerp
accoord bevonden dan komt het
moment dat het project de markt op
gaat. Vanaf dat moment krijgen we te
maken met een engineeringsbureau, een
hoofdaannemer, een onderaannemer,
een onder-onderaannemer. Kortom, een
hele club aan mensen die hetzelfde doel
nastreven, maar opereren op basis van
separate contracten. Daarenboven
werken alle genoemde partijen veelal
met verschillende systemen. Systemen
die vaak volledig geent zijn op hun eigen
activiteiten. En juist dat laatste zorgt voor
een doorlopend spanningsveld. Door
enkel en alleen maar gebruik te maken
van ixPlanta dwingen wij de gebruikers
juist procesmatig te leren denken met als
positief effect dat het complete
installatieproces daardoor volledig
beheersbaar wordt gemaakt.”

Focal point
Naast ruime ervaring op het gebied van
inspecties is Koop in zijn loopbaan ook
heel veel betrokken geweest bij het
certificeren van allerlei zaken. “Die
combinatie van productcertificatie,
kwaliteitssysteemcertificatie en
persoonscertificatie heb ik altijd heel
interessant gevonden omdat het de
meest zuivere vorm van certificatie is.
Installaties verslechteren niet omdat ze
verouderen, maar omdat er verkeerd mee
wordt omgegaan. Er hoeft maar één
persoon een foutieve handeling te
verrichten en de integriteit van de
installatie is aangetast. Het beheersbaar
maken van al die processen is altijd
wel mijn ‘ding’ geweest en over dit
onderwerp heb ik in de loop der jaren
ook een aantal stevige discussies gevoerd
met verschillende certificatie-instellingen
over hoe het eigenlijk zou moeten.”
Koop legt uit wat hij precies bedoelt met
het nemen van de installatie als focal
point. “In mijn filosofie speelt de indeling
van een installatie een uiterst belangrijke
rol. Anders dan doorgaans wordt
aangenomen, beschouw ik bijvoorbeeld
zaken als electrotechniek en instrumentatie als onderdelen van de procesinstallatie. Power supply is voor mij geen
kwestie van elektrotechniek maar een
onderdeel van het proces. Datzelfde
geldt voor piping. In veel systemen wordt
piping aangeduid als miscellaneous, voor
mij is het ook een onderdeel van het
proces. Er is een installatie, er is een
organisatie, er zijn activiteiten en er is
informatie. En al die vier elementen
moeten met elkaar verbonden zijn.
Want zowel bij een installatie, een
organisatie als een activiteit hoort
informatie. Ik ga dus het totale proces in
detail onderverdelen, van het begin tot
het einde. Van hoofdprocesstappen tot
subprocesstappen. Van engineering,
mechanical completion, technical
completion, commissioning,
documenation, safety, maintenance tot
en met decommissioning. En telkens
weer zorg ik ervoor dat alle elementen
met elkaar zijn verbonden in een heel
logisch proces. En ter optimalisering van
het proces ik heb daar ook modules aan
toegevoegd zoals quality management,
risk management, competentie
management, change management en
financial management.”
Actuele waarde
Alles wat een gebruiker van ixPlanta wil
managen haalt hij in principe uit zijn
projectdefinitie. Maar hoe staat het dan
met de planning van een project? Is dat
geen lastig hoofdstuk? Want hoe schat je
nu de duration van een activiteit in?
Koop: “Planning wordt inderdaad het

meest uitgebreide hoofdstuk binnen
het pakket. Vooral omdat juist alle
activiteiten telkens weer aan elkaar
verbonden moeten worden. We werken
momenteel hard aan de vervolmaking
van deze module om straks volledig
geautomatiseerd te kunnen plannen.
Werkelijk alle fases en stages moeten
worden gedefinieerd. Iemand heeft een
activiteit afgerond en begint aan iets
nieuws. Maar het is ook mogelijk dat hij
een activiteit gereed heeft en tegelijk met
twee nieuwe activiteiten begint. Of er
zijn twee activiteiten gereed, waardoor
een ander met een nieuwe activiteit kan
aanvangen. Al die variaties zijn in kaart
gebracht. Zo begint een activiteit met
een early start en eindigt deze met een
early finish. Daartussen bevindt zich de
factor duration. Probleem is dat ik nooit
exact vooraf kan inschatten hoe lang een
persoon daadwerkelijk met een activiteit
bezig is. Middels het rechtensysteem dat
onderdeel uitmaakt van onze software
weten we wel voor aanvang van een
project wie welke activiteit gaat
uitvoeren. De gecertificeerde
handtekening van die persoon staat
in het systeem. Hij krijgt dus alleen
uitbetaald voor zijn werk als hij heeft
ingelogd. Heel belangrijk. Hij moet
zijn starttijd en eindtijd registreren.
Daarmee geeft hij een actuele waarde
aan, die wordt afgezet tegen een latest
startdate en een latest finishdate die
ook zijn opgenomen in het systeem.
Hierdoor kan exact worden bekeken hoe
het met de planning staat en kan worden
vastgesteld of er ruimte is in de planning.
Of juist niet.”
Ondersteuning
Feitelijk koopt een operator bij Texemus
toegang tot een uiterst innovatief stuk
software dat gedraaid wordt vanuit een
datacenter. Geen zorgen dus over duur
onderhoud en beheer van de benodigde
hardware. Ten behoeve van optimale
ondersteuning draaien deze in een
datacenter onder de best denkbare
condities, omstandigheden en zorg. De
gebruikers maken verbinding via een
veilige inlogmogelijkheid. “Daarbij stellen
we wel dat gebruikers onze filosofie
moeten begrijpen,” benadrukt Koop
welgemeend. “Men moet weten hoe
gebruik gemaakt kan worden van het
systeem. Het inrichten van een systeem
vergt niet alleen inzicht in technische
achtergronden, maar ook kennis over
hoe processen nu exact lopen. Texemus
heeft die allround kennis in huis en
adviseert een gebruiker bij het maken
van keuzes. Dit is een kwestie van een
introductiecursus volgen. Wij helpen een
operator om het basissysteem verder in
te richten en gebruiken daarvoor als

basis het transformatieproces dat bij het
project hoort. Dit is belangrijk, want is
een keuze eenmaal gemaakt dan kan
er niet meer van worden afgestapt.”
Fool proof
Traditiegetrouw gaan operators altijd
voor zekerheid. Biedt het systeem hen
die zekerheid? Tenslotte is het
opleidingsniveau van de gebruikers
niet gelijk. Of is het systeem zo slim
dat dat het als foolproof kan worden
gekenmerkt? Koop: “Het laatste is
correct. Dit systeem is zo eenvoudig ten
opzichte van de huidige systemen op de
markt dat echt iedereen ermee overweg
kan. Ik zal dit met een simpel voorbeeld
aangeven. Een commissioning engineer
gaat een inspectie/testronde doen.”
“Tijdens deze inspectie constateert hij
een aantal afwijkingnen. Op bijvoorbeeld
een instrument, een circuit of een
systeem. Deze afwijkingnen registreert hij
in het systeem op het desbetreffende
onderdeel. De afwijking inclusief
voorgestelde oplossing wordt in een
NCR (non conformity report) vastgelegd
en via een workflow aangeboden bij een

verantwoordelijke voor (een deel van) de
installatie. Deze beoordeelt het rapport
en geeft terugkoppelng op de afwijking
en de voorgestelde maatregelen, of levert
zelf maatregelen aan. De commissioning
engineer krijft de terugkoppeling als
bericht in de applicatie te zien en kan
dit dan vervolgens behandelen. Dit alles
(afwijking constateren, voorstel voor
correctieve maatregelen, goed- of
afkeuring) wordt vanuit het betreffende
onderdeel en de bijbehorende test/
inspectie gestart, en is achteraf altijd
te traceren (volledige historie) op
instrumentniveau/circuitniveau/
systeemnivea. Het is allemaal uiterst
inzichtelijk gemaakt.” Koop verwacht
dat Texemus nog wel tot laat in het jaar
bezig zal zijn met het optimaliseren van
de definitieve standaardversie van het
ixPlanta pakket. Over het internationaal
marketen van het softwarepakket maakt
hij zich vooralsnog niet al te druk.
“Samen met GDF Suez hebben we
gewoon een enorm slim stuk software
ontwikkeld. Natuurlijk zal Texemus de
markt gaan bewerken, maar ik ben
ervan overtuigd dat dit product zichzelf
gaat verkopen.”
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VLIEG MEE OP WOENSDAG 29 AUGUSTUS NAAR DE ...

Offshore Northern Seas Exhibition

ONS 2012

Van 28 t/m 31 augustus a.s. wordt in Stavanger weer
de tweejaarlijkse vakbeurs Offshore Northern Seas
ONS 2012 gehouden. Naar deze vakbeurs organiseren
wij in samenwerking met de vakbladen Offshore Visie
en Maritime Holland, op 29 augustus weer de bekende
dagcharter. Snel, comfortabel en efficiënt; de vliegtijden
zijn aangepast aan de openingstijden van de beurs
waardoor u in 1 dag de beurs kunt bezoeken!

REISSOM De reissom bedraagt € 575,- p.p. Hierbij is
inbegrepen de vliegreis v.v. met een AVRO RJ-85
chartervliegtuig van CityJet, ontbijt en broodjesmaaltijd,
transfer per touringcar van de luchthaven naar de beurs en v.v.,
luchthavenbelastingen en brandstoftoeslag (onder voorbehoud
van eventuele verhogingen), en Nederlandse reisbegeleiding.
Niet inbegrepen zijn de kosten voor uw beursentreekaart,
alsmede de annuleringsverzekering.
BEURSENTREEKAART De beursentreekaart kunt u bij
ons bestellen en deze wordt u dan vooraf toegestuurd.
Deze service kunnen wij alleen verlenen als u reserveert
vóór 15 juli a.s. Als u na 15 juli reserveert dient u zelf uw
entreekaart aan te vragen op www.ons.nu.

PROGRAMMA DAGVLUCHT
07.00 uur

: vertrek vanaf Amsterdam Schiphol Airport

08.35 uur

: aankomst te Stavanger, aansluitend vervoer

10.00-17.30 uur

: individueel bezoek aan de beurs

17.30 uur

: vervoer per touringcar naar de luchthaven

19.30 uur

: vertrek naar Amsterdam

21.05 uur

: aankomst Amsterdam

RESERVERING EN BETALING Door het invullen en
verzenden van onderstaand ondertekend formulier óf boeken
via de website verklaart u zich akkoord met onze algemene
reisvoorwaarden (zie www.tradefairs.nl) en maakt u een
definitieve boeking. De reisdocumenten kunnen pas verstuurd
worden na ontvangst van de betaling.

naar de beurs

ANNULERINGS- EN WIJZIGINGSKOSTEN € 100,00 per
persoon tot 29 dagen vóór vertrek. € 250,00 per persoon vanaf
28 tot 7 dagen vóór vertrek.100 % van de reissom per persoon
vanaf 6 dagen vóór vertrek. Naamswijzigingen zijn tot 1 dag
vóór vertrek mogelijk en kosteloos.

U reserveert uw reis door de reserveringscoupon aan ons te

OPMERKINGEN TradeFairs.nl behoudt zich het recht voor
om de reis te annuleren indien, 2 weken vóór vertrek, het
minimum aantal inschrijvingen niet bereikt zou zijn. Het
tijdschema voor de vermelde vluchten is onder voorbehoud.

retourneren of via www.tradefairs.nl. U ontvangt dan per omgaande
uw nota/bevestiging en één week voor vertrek uw reisinformatie.

RESERVERINGSFORMULIER DAGVLUCHT NAAR ONS 2012 TE STAVANGER
JA, wij vliegen mee op 29 augustus naar de ONS 2012 te Stavanger. Reserveer voor

perso(o)n(en).

Verzorg tevens voor ons:

beursentreekaart ad € 50,— p.s., aantal: _____________ (indien besteld vóór 15 juli)

Verzorg tevens voor ons:

annuleringsverzekering (i.g.v. ziekte) ad 6 % van de reissom

Bedrijfsnaam:

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

Adres:

1. Hr. / Mw.

PC/Plaats:

2. Hr. / Mw.

Mobiel.nr.:

3. Hr. / Mw.

Fax:

4. Hr. / Mw.

E-mail:

Handtekening:

Contactpers.:

M/V

Datum:

Dit formulier gaarne inzenden aan Tradefairs, Postbus 1388, 1300 BJ Almere, of per fax: 036-5302426
Online reserveren is ook mogelijk: www.tradefairs.nl

o n s t r e am

Zweeds windmolenproject
voor Jan De Nul Group
Jan De Nul Group uit België heeft de
opdracht binnengehaald voor het
ontwerp, de bouw en de installatie
van 16 betonnen funderingen voor
een windmolenpark in het Zweedse
gedeelte van de Baltische Zee, in
opdracht van E.ON (Zweden).
Jan De Nul is reeds gestart met het
ontwerp van de funderingen van de
3 MW windturbines, inclusief
vermoeiingsberekeningen en fysische
modellering. De betonnen funderingen
van ieder 1800 ton worden vanaf
maart 2012 in de haven van
Zeebrugge in België gebouwd.
Het zal 4 maanden in beslag nemen
om 10.000 m³ beton te storten in de
24,5 m hoge funderingen, die in feite
grote betonconstructies zijn met holle
ruimtes met een grondplandoorsnede
van 18 m. De funderingen zullen vanaf
mei 2012 vanuit Zeebrugge op
pontons van Jan De Nul naar Zweden
worden vervoerd. Op de projectlocatie
in Zweden zal Jan De Nul een
baggerschip mobiliseren om een put
in de zeebodem te graven tot op de
draagkrachtige ondergrond waarop
een stenentapijt als fundering zal
worden aangelegd met behulp van
een steenstortschip. Op dit stenentapijt
worden de funderingen geplaatst en
geballast (verzwaard) met zand en
beschermd met rotsen tegen golven
die maar eens in de vijftig jaar
voorkomen.De oplevering van deze
combinatie van civiele en baggerwerken
uitgevoerd door Jan De Nul Group is
voorzien in het najaar van 2012.

Opsporingsvergunningen
Het ministerie van EZ heeft
opsporingsvergunningen verleend aan
Wintershall Noordzee en Sterling
Resources Netherlands. Het betreft
vergunningen voor de blokken E3 en
F1 in het noordelijke deel van het NCP.
Per blok gaat het om een oppervlak
van 396 vierkante kilometer. Zowel
Wintershall (operator) als Sterling
hebben elk een 50-procents belang
in de vergunningen die een looptijd
hebben van vier jaar. De partners hebben
zich gecommitteerd om gedurende
deze periode in ieder geval zo’n 600
vierkante kilometer van 3-dimensionaal
bodemonderzoek, verdeeld over beide
blokken, uit te voeren.

IRM contract for Bluestream Offshore
Bluestream Diving has been awarded the 2012 IRM contract by GDF SUEZ E&P
Nederland. The contract encompasses diving and ROV services for 27 production
platforms and 5 subsea wells within the Dutch Continental shelf, a program entailing
approx. 250 days per year.
Bluestream Diving will provide inspection services of the GDF Suez E&P offshore
installations. These services vary from general visual surveys, to close visual surveys;
surveys of marine growth, risers, conductors and caissons; CP-inspections, FMD,
NDT-inspections (both MPI and eddy current), wall thickness measurements, scour
surveys and debris surveys.
“The award of this contract marks another significant step for Bluestream Offshore,”
announced Managing Director Rolf de Vries. “GDF SUEZ E&P Netherlands is one of
the largest operators in the Dutch sector and we are delighted to be working with
them on the inspection, repair and maintenance of their assets. This contract
perfectly reflects Bluestream’s focus and the company’s capabilities. All three of our
disciplines - diving, ROV and rope access - will combine to inspect GDF SUEZ E&P’s
offshore installations from seabed to topsides.”
There are various ways to monitor the condition of an offshore installation.
Ultimately, the final report is key, as it provides the basis for trend analysis.
Bluestream offers tailored services with a genuine commitment to continuous
improvement. As well as aiming for the highest quality output, the company ensures
that the most efficient inspection methods are used to reduce risk and critical vessel
time. All diving and ROV operations will be coordinated and executed from
Den Helder, base-port of Bluestream Offshore and GDF SUEZ E&P Nederland.

Golden Eagle Area Development
Yokogawa heeft de opdracht verworven voor levering van een geïntegreerd
besturings- en veiligheidssysteem voor het Golden Eagle Area Development
project van Nexen Petroleum.
Het Golden Eagle gebied is één van de grootste olie- en gasvelden die in de
afgelopen 10 jaar in de Noordzee werden ontdekt en wordt door Nexen samen
met Maersk Oil, Suncor Energy Inc en Edinburgh Oil and Partner geëxploiteerd.
Dit is Yokogawa’s eerste grote opdracht van Nexen Petroleum. Met de levering
wordt het aanzienlijke aantal geïnstalleerde systemen in de Noordzee verder
uitgebreid en de grote betrokkenheid bij deze industrietak verder benadrukt.
Het geïntegreerde besturings- en veiligheidssysteem (ICSS) is gebaseerd op
Yokogawa’s Centrum VP procesbesturingssysteem en operator-omgeving.
De SIL-geclassificeerde proces shutdown-systemen en de belangrijkste branden gasdetectiesystemen, zijn gebaseerd op Yokogawa’s ProSafe-RS veiligheidssysteem
waarbij ProSafe-SLS halfgeleidertechnologie wordt ingezet voor de noodstopsystemen. Tot het ICSS-pakket behoren verder Yokogawa’s Exaquantum-pakket
voor process datamanagement en PRM-pakket voor instrument-management.
Het Centrum VP procesbesturingssysteem biedt een volledig geïntegreerde
operatoromgeving met geavanceerde faciliteiten voor alarmmanagement voor
alle ICSS-systemen en pakketten van derden. Het ICSS wordt toegepast op het
Golden Eagle Area Development-complex in procesomgevingen, leefkwartieren
en productieplatformen.
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ARCTIC AREA
Stone fill of 100,000 tonnes

Dutch Tideway in prestige
project with Gazprom

At the end of August, 2011, Tideway, the Dutch offshore expert for the oil and
gas industry, started with implementing an erosion protection system at the
Prirazlomnoya rig in the north of Russia. In total, a stone fill of 100,000 tonnes
over a period of more than forty days was involved. The commissioning authority
was the Russian energy giant Gazprom Neftshelf. The activities were carried
out to the south-west of Nova Zembla, in the Barents Sea. Tideway worked in
extreme circumstances at this location. The stones were loaded in Murmansk.
The overall contract value of the project amounts to 50 million Euro.
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ARCTIC AREA

The offshore industry consists of,
among other things, laying infrastructure
at sea for the export of oil and gas and
protecting oil and gas pipelines at sea.
Tideway boasts a worldwide reputation
as an innovator in the field of stabilisation
and protection of pipelines and highvoltage cables. Laying and protecting
deep sea pipelines is crucial to the
exploitation of new energy sources.
Against the background of the
increasing shortage of energy in the
world, the importance of this discipline
has increased considerably over the
past years.
Arctic
The Prirazlomnoya Project was executed
in the Arctic area below Nova Zembla.
The project entailed the stone fill of
approximately 100,000 tonnes of quarry
stone to protect a new offshore rig
against erosion. The rig has been built
by J.S.C. Sevmash for the account of
Gazprom Neftshelf and was towed from
Severodvinsk to the Prirazlomnoya oil
field near Varandey in the Kara Sea,
south-west of Nova Zembla.

There, it will be permanently installed on
the sea bed and provided with the
necessary protection by Tideway.
The Prirazlomnoya oil rig in the Barents
Sea has to be able to withstand extremely
low temperatures and the considerable
formation of ice. The location is only free
from ice 110 days per year, the average
annual temperature amounts to -4
degrees Celsius whereby the temperature
may drop to -50 degrees Celsius in the
winter.
One can only work in the area four
months a year. The severe climate and
the restrictions imposed by the
considerable formation of ice, imposed
the highest requirements on the
technology to be used. The
Prirazlomnoya rig has been built
especially for the exploitation of the oil
field and is the first oil production project
in the Russian Arctic Sea region. The oil
field was discovered in 1989 and is
situated 60 km off the coast on the
continental terrace in the Pechora Sea.
The Prirazlomnoya ice-resistant fixed oil
rig is crucial to the exploitation of the oil

field. The production capacity amounts to
18,000 tonnes of crude oil a day.
Seahorse
The bulk of the work was done using
the Tideway fall pipe vessel Seahorse.
The fall pipe vessel Seahorse was
especially withdrawn for this project
from the Barents Sea. Here it was
carrying out protection activities on
the Nordstream gas pipeline project,
also for Gazprom. The DP2 fall pipe
vessel Seahorse can take 17,000 tonnes
of quarry stone on board and place it
with great precision up to depths of
1,000 m thanks to special equipment.
The sorted quarry stone is stored in the
hold of the Seahorse. The ‘fall pipe’ that
is suspended underneath the vessel,
ensures that the quarry stone ends up
on the exact spot above pipelines or
directly on the sea bed. The bottom end
of the pipe is equipped with a Remote
Operated Vehicle (ROV). This ROV is
operated from the deck and controls
the laying of the quarry stone in three
dimensions and allows for precision work.
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RAPPORT
Energie-Forum NL rapport

Nederland heeft aardgas
nodig om ambitieuze
klimaatdoelstellingen te
kunnen verwezenlijken
Het Energie-Forum NL (EFNL) heeft op 25 januari een rapport gepubliceerd,
waaruit blijkt dat aardgas een essentiële rol vervult bij het realiseren van de
klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid. Het rapport geeft onder
meer aan dat tot 2030 een verzesvoudiging van stroomproductie uit
hernieuwbare bronnen en een toename van 70 procent van productie uit
gasgestookte centrales is vereist.

Inzet op aardgas en een hogere CO2-prijs
zijn onontbeerlijk voor de optimale
ontwikkeling van hernieuwbare
energiebronnen (o.a. biomassa en wind
op zee) en het behalen van CO2reductiedoelstellingen, aldus het EnergieForum NL (EFNL), een bedrijvenplatform
waar DONG Energy, EBN, Eneco,
GasTerra, Gasunie, GDF SUEZ en Shell lid
van zijn. Het onderzoeksrapport waarop
deze conclusie is gebaseerd, is uniek,
omdat het een gedetailleerde analyse van
de specifieke Nederlandse energiesituatie
koppelt aan ambitieuze klimaatdoelen tot
2030 (40% reductie) en 2050 (80%
reductie).

1990. De nadruk in het onderzoek ligt
echter op de ambitie voor de komende
20 jaar, met de afgeleide ambitie van
40% CO2-reductie in 2030 ten opzichte
van 1990.

Route
Het onlangs door EFNL afgeronde
onderzoek, toont aan dat het combineren
van hernieuwbare energiebronnen met
(aard)gas de beste perspectieven biedt
om bij te dragen aan het verwezenlijken
van een duurzame energievoorziening en
ambitieuze reductiedoelstellingen voor
CO2. Een recent voorbeeld hiervan is de
in december jl. gepubliceerde Energy
Roadmap van de Europese Commissie,
waarin een route is uitgezet om in Europa
in 2050 een CO2-reductie te realiseren
van 85% ten opzichte van 1990.
Het onderzoeksrapport bevat een
objectieve analyse van de energiemix die
noodzakelijk is voor het behalen van 80%
CO2-reductie in 2050 ten opzichte van

Verder is een sterke toename van energie
efficiëntie noodzakelijk, vooral in de
residentiële sector. Hierbij zal geen enkele
technologie uitgesloten mogen worden,
want juist door alle beschikbare
technologieën wisselend in te zetten kan
voor elke specifieke situatie de meest
passende oplossing gevonden worden.
Efficiëntie is tevens belangrijk voor de
industriële sector. Echter, deze sector is na
2030 sterk afhankelijk van Carbon
Capture & Storage (CCS) om de
emissiedoelstelling te kunnen behalen. In
de transportsector zal een verschuiving
moeten plaatsvinden naar rijden op
elektriciteit en waterstof, in het bijzonder
voor personenauto’s. Zwaar transport en
binnenvaart zullen meer gebruik moeten
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Verschuiving
Uit het onderzoek komt naar voren dat
de elektriciteitsproductie uit zowel
hernieuwbare bronnen als gas enorm
moet groeien om deze doelen te kunnen
behalen. Dit komt neer op een
verzesvoudiging van de hernieuwbare
stroomproductie en een toename van
70% van de gasgestookte
stroomproductie tussen nu en 2030.

maken van het relatief schone vloeibaar
aardgas (Liquefied Natural Gas, LNG).
Stabiel
In Europa en dus ook in Nederland
moet het beleid op het gebied van
klimaatdoelstellingen duidelijk en
consistent zijn. Het investeringsklimaat
dient stabiel te zijn. Nederland, zo stelt
EFNL vast, kan zijn klimaatdoelstellingen
alleen efficiënt verwezenlijken als het in
Europees kader opereert en er een
krachtig functionerende handel in
emissierechten (ETS) is met tot gevolg
een hogere CO2-prijs.
Uitspraken
Gasunie CEO Paul van Gelder: “Gas en
gasinfrastructuur vormen een ideale
basis om een stabiele duurzame
energievoorziening op te bouwen,
daarvan zijn we binnen Gasunie al jaren
overtuigd. Dit rapport ondersteunt onze
visie, maar laat ook zien dat een sterke
combinatie van investeringen in
duurzame energie en in aardgas de
effectiefste en efficiëntste weg is om de
klimaatdoelstellingen van de overheid te
realiseren.” Jeroen de Haas, voorzitter
Raad van Bestuur Eneco: “Uit onze studie
blijkt eens te meer dat CO2-uitstoot een
serieuze prijs moet krijgen. Dat leidt tot
een versnelling van investeringen in
duurzame energie, waaronder wind op
zee. Gas is daarbij een ideale partner.”
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DUIKWERK?
De leden van de Nederlandse
Associatie van
Duikondernemingen
zullen u graag helpen!

Buitenhofdreef 280
2625 RE Delft

Telefoon
Telefax
Internet
E-mail

015 2512022
015 2512021
www.nado.nu
info@nado.nu

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

Fluid filters; filtersystemen;
procesfilters; koelsystemen;
accumulatoren; smeersystemen;
compacthydrauliek; elektronica;
meet-, solenoid- en automobieltechnologie;
accessoires; cilinders;
engineeringsondersteuning en
fluid engineering.

HYDAC BV

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder
Telefoon 0223 612222
Fax
0223 615522

info@intramar.nl
www.intramar.nl

Vossenbeemd 109, 5705 CL Helmond
Telefoon: +31 (0)492 59 74 70, Telefax: +31 (0)492 59 74 80
E-Mail: nl-info@hydac.com, Internet: www.hydac.com
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TRANSPORT
Noviteit van Peterson SBS Chemicals

Nieuwe chemicaliëntransporttanks superveilig
Hij heeft er lang over nagedacht en er veel energie in gestoken. Maar nu heeft adjunct-directeur Rob van
Duivenvoorde van Peterson SBS Chemicals alle reden om trots te zijn op het nieuwe type offshore-transporttank
dat hij heeft ontwikkeld voor het transport van chemicaliën als methanol, glycol en helikopterbrandstof.
Het prototype, met een standaard 10-ft footprint, is onlangs op de thuisbasis van Peterson SBS in
Den Helder gepresenteerd. Inmiddels is de seriebouw van start gegaan, zodat het bedrijf binnenkort
over twintig van deze nieuwe transporttanks kan beschikken.

Rob van Duivenvoorde (51) is al bijna
dertig jaar werkzaam in de olie- en
gasindustrie, waarbij hij altijd veel te
maken heeft gehad met chemicaliën
en transporttanks. “Ik werk al vanaf
1983 voor de Peterson Offshore Group.
Eerst twee jaar als kraanmachinist en
vervolgens als tankplant-operator,
tankplant-coördinator, manager en
momenteel als adjunct-directeur van
Peterson SBS Chemicals (v/h Succes
Oil- and Gasfield Services). Door deze
functies heb ik alle facetten van het
bedrijf leren kennen, waarbij ik zelf ook
veel met transporttanks heb gewerkt.”
Rob is in zijn huidige functie onder
andere verantwoordelijk voor het
verhuren van transporttanks aan
oliemaatschappijen. “Dit is onze core
business, maar daarnaast ben ik ook
verantwoordelijk voor de in- en verkoop
van productiechemicaliën zoals
methanol, glycolen en kerosine (JetA-1)
voor helikopters, voor de milieuafdeling
die de afvoer van afval van offshoreplatformen regelt, en voor de warehousing
van boorchemicaliën ten behoeve van
M-I SWACO op de Paleiskade.”
Tijdens zijn werk kwam Rob erachter
dat tankbouwers lang niet altijd
doorhebben hoe hun tanks in de praktijk
worden gebruikt en aan welke gevaren
mensen bij het werken ermee worden
blootgesteld. “Zelf had ik al langer bepaalde
ideeën over hoe dit veiliger zou kunnen.”
Ontwerpfase
Toen er twee jaar geleden iemand op een
offshore-installatie van een tank viel,
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besloot hij zijn ideeën verder uit te
werken. “Destijds kreeg ik de vraag
voorgelegd of we de bestaande tanks
veiliger konden maken, vooral als er
bovenop de tank moet worden gewerkt.
Naar aanleiding hiervan ontstond het
idee om er een reling op te bevestigen.
Nadeel was wel dat er dan nog steeds op
die 2,50 meter hoge tanks moest worden
geklommen om die reling te
vergrendelen. Dit idee hebben we
om deze reden dan ook losgelaten.
Vervolgens gingen we aan de slag
met uitklapbare trappen. Dat werkt
geweldig, maar je moet nog steeds
op de tank klimmen.”
Voor Rob reden om een geheel nieuw
type offshore-transporttank te gaan
ontwikkelen. Een verlaagd type met e
en hoogte van iets onder de 1,80 meter,
wat lager is dan de grens die de meeste
oliemaatschappijen hanteren voor het
werken op hoogte. “Maar ook bij een
verlaagd type tank moest eenzelfde
hoeveelheid aan product kunnen worden
vervoerd. Dit betekende dat er een
andere tankvorm diende te worden
ontworpen die het frame zo optimaal
mogelijk zou gaan opvullen. Hiervoor
lieten we de conventionele cilindrische
vorm los en werkten we toe naar een
iets meer afgeplatte tankvorm.”
Voordelen en noviteiten
Met hulp van de firma SEW uit
Heerhugowaard en de Ierse tankbouwer
Suretank konden alle hindernissen die
hierbij werden opgeworpen, worden
genomen. “Er was wel heel wat reken-

en tekenwerk voor nodig”, erkent Rob,
“maar eind 2011 konden we de
bouw van een prototype opstarten.
Dit resulteerde in een tank met een
inhoud van 5.100 liter, zelfs nog iets
meer dan de gemiddelde inhoud van
standaard offshore-chemicaliëntanks.”
Over de voordelen en noviteiten van
de nieuwe tankcontainers zegt Rob:
“Het grootste voordeel is dat je direct
kunt zien of er bovenop de roosters
‘loose objects’ liggen. Dit is mogelijk
omdat je vanaf de grond op de tank
kunt kijken en dankzij de doorkijkbare
kunststof beschermroosters. Ook is
door de sleuven in de heftruckkokers
te zien of zich daar ongewenste
voorwerpen bevinden. ‘Loose objects’
die ergens vanaf kunnen vallen zorgen
nog regelmatig voor incidentmeldingen
in onze sector en dat willen we
voorkomen.“
“Aan de afsluiterzijde bevindt zich een
duidelijke niveaumeter, waarop direct
kan worden afgelezen hoeveel vloeistof
er nog in de tank zit. De ontluchting is
vanaf de grond te bedienen en er zit een
overdrukbeveiliging op. Wil je toch in de
tank kijken, dan hoef je alleen maar drie
treden op die van antislipmateriaal zijn
voorzien. Verder zit er een uitsparing in
het frame om het hijsgereedschap te
beschermen en zijn er twee stevige
handvatten aan bevestigd. Ook kan
men zich nog zekeren. Dan sta je veilig
op de trede en kun je via een deksel in
de tank kijken. Er bovenop klimmen is
niet meer nodig.”

TRANSPORT

Rob van Duivenvoorde poseert trots bij de door hem ontwikkelde transporttank (Foto: PAS Publicaties).

De nieuwe tank heeft echter nog meer
voordelen. Zo hangt het hijsgereedschap
binnen het frame en kan hierdoor bij de
opslag, het transport en het stapelen
niet meer knel komen te zitten.
Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat
het blijft haken achter andere lading
op de bevoorradingsvaartuigen. Het
onverwacht loskomen van roestplakken
van onder het frame behoort ook tot
het verleden. “Hiervoor hebben wij
de heftruckkokers uit roestvrij staal
vervaardigd. Ook is er voldoende ruimte
voor de labelling en vermelding van de
juiste vervoersnaam conform de nieuwe
wetgeving op dit gebied. Verder kan de
kraanmachinist op de offshorelocatie
vanuit zijn cabine duidelijk het
identificatienummer op de tank aflezen.”
“Nieuw is ook de standaardtoepassing
van draai/breekkoppelingen. Deze blijven
gesloten bij het aan- en afkoppelen,

zodat er niets kan worden gemorst.
Kortom, de nieuwe tanks voldoen aan
alle wettelijke eisen en zijn superveilig
in het gebruik.”
Positieve reacties
Tijdens de presentatie van het prototype
van de multipurpose offshorechemicaliëntransporttank ontving Rob
van Duivenvoorde veel positieve reacties.
Anticiperend op een recent incident
offshore, waarbij lading is blijven haken,
is besloten om de positie van de
stapelnokken niet langer in de hoeken
te plaatsen. Derhalve wordt een laatste
aanpassing aan het prototype gedaan.
De definitieve transporttank zal enkel
stapelnokken in de vorm van een
halvemaan hebben die halverwege
het frame zijn gemonteerd. Hierdoor is
het hoogst onwaarschijnlijk dat er iets
achter kan blijven haken. Tevens zal

de tank niet achter uitsparingen bij
bevoorradingsvaartuigen kunnen blijven
haken. Hierop volgend is de seriebouw
van dit zogeheten UN T7-type van
start gegaan.”
“Het prototype is de
eerste van een serie van vijftien
transporttanks voor het vervoer van
diverse productiechemicaliën, zoals
glycolen en methanol.
Tevens worden er nog vijf lage
veiligheidstanks gemaakt voor het
transport van helikopter-brandstof.
Deze krijgen met 3.000 liter een
iets kleinere inhoud. Tot slot zijn de
beschermroosters door middel van
een nieuw systeem, genaamd Hilty,
aan het frame bevestigd, zodat zij niet
kunnen lostrillen tijdens het transport
met bevoorradingsvaartuigen.”
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Opslagplaats Jemgum aangesloten op
Nederlandse systeem aardgasleidingen

Novel solution for
event accommodation

Het belang van de aardgasopslagplaats Jemgum voor de Europese
energievoorziening groeit. Naast de aansluiting op het Duitse systeem van
aardgasleidingen wordt de in aanbouw zijnde opslagplaats nu ook verbonden
met het Nederlandse gasnet. Na een vergunningprocedure van circa een jaar heeft
WINGAS nu van het verantwoordelijke Nedersaksische ministerie van Mijnbouw,
Energie en Geologie (LBEG) de bouwvergunning gekregen voor de circa 14 kilometer
lange opslagleiding van Jemgum in het district Leer naar Oude Statenzijl aan de
Nederlands-Duitse grens. “De caverneopslag Jemgum is geografisch ideaal gelegen
in het Europese aardgasnetwerk en met de aansluiting op het leidingensysteem in
het buurland benutten we nu ook dit potentieel,” verklaart Artour Chakhdinarov,
directeur van WINGAS, verantwoordelijk voor de afdeling opslag . “Met de nieuwe
opslagleiding kunnen we nu ook klanten in Nederland, Groot-Brittannië en België
veilig en snel voorzien van aardgas”

Every two years, thousands of energy
professionals descend on Stavanger to
attend ONS - Norway’s largest offshore
industry exhibition and conference.
This sudden influx of people stretches
the city’s accommodation provision to
the limit, often resulting in a scarcity
of rooms for visitors and exhibitors.
Communication consultancy
Brandmarion has devised a novel
solution to the problem. The company
will be chartering a sailing vessel to
take delegates from Den Helder in
Holland across the North Sea to
Stavanger, arriving in time for the
exhibition. There will be a shuttle
service to transfer passengers between
the harbour and Stavanger Forum,
where the exhibition is being held.
During ONS, the ship will provide both
accommodation and a place to
network with customers and potential
new business contacts. Brandmarion
plans to host an event to coincide with
the trip and further enhance
networking opportunities.
Those interested in signing up for the
Brandmarion package should contact
Marion Mooij directly (see www.
offshorevisie.nl). The ship will depart
Den Helder on Saturday 25th August
and arrive on Tuesday 28th August. It
will remain moored in Stavanger
harbour during the event, after which,
delegates will fly home.

In de opslagplaats in Jemgum zal in de toekomst zowel aardgas uit Rusland, dat
naar het oosten wordt vervoerd, en aardgas uit de Noordzee en de Nederlandse
spotmarkten dat via het Nederlandse netwerk wordt aangeleverd, opgeslagen.
De caverneopslag, waarin Verbundnetz Gas AG (VNG) uit Leipzig een zesde aandeel
heeft, zal na afronding van de huidige uitbouwfase gaan beschikken over een
werkgascapaciteit van circa een miljard kubieke meter. “De bouw van de
aardgasopslagplaats loopt volgens planning. In de zomer van 2013 moet het
eerste gas in de eerste caverne worden opgeslagen,” vertelt WINGAS-projectleider
Arkadius Binia over het tijdsschema. Momenteel zijn al zeven van cavernes ontzilt en
de eerste cavernes dus over een jaar klaar voor de opslag van het aardgas. Ook de
bovengrondse gastechnische installaties zijn al volop in aanbouw.
De bouw van de opslagleiding zal naar verwachting circa zes maanden duren.
“De voorbereidingen voor de aanleg van de leiding zijn al begonnen,” zegt Binia.
De magazijnen liggen al vol met pijpleidingen en de opdrachten aan de aannemers
zijn verstrekt. “We gaan zoals gepland eind april beginnen met de aanleg van de
leiding.” De opslagleiding loopt van het WINGAS-terrein aan de Eems ten zuiden
van de gemeente Jemgum naar het zuidwesten tot in Bunde en van daaruit verder
naar Oude Statenzijl, waar de leiding met het bestaande leidingensysteem wordt
verbonden. Binia: “De leiding wordt op geselecteerde plekken middels een gesloten
proces gelegd om de kwetsbare natuurgebieden ongestoord te kunnen doorkruisen.
Daarmee leveren we opnieuw een belangrijke bijdrage aan de natuur- en
landschapsbescherming en houden de ingreep zo klein mogelijk.” De leiding heeft
een diameter van 90 centimeter en kan maximaal 1,8 miljoen kubieke meter aardgas
per uur transporteren.

Nieuwe funderingsspecialist voor
offshore windindustrie
De VolkerWessels bedrijven SPT
Offshore, Volker Staal en Funderingen
en Volker Construction International
bundelen krachten op gebied van
offshore windfundaties in het nieuwe
Volker Stevin Offshore.Met gebundelde
kennis en capaciteit op het gebied van
offshore heien, zuigankertechnieken en
projectmanagement wil Volker Stevin
Offshore een significante speler worden
op deze markt. Zij onderscheidt zich
vooral door haar integrale en
innovatieve benadering, waarbij het
projectdoel en het verlagen van de
kosten per kilowattuur voorop staan.
Onlangs haalde Volker Construction
International haar eerste preferred
contractorship binnen voor een groot
project in de Ierse Zee.

Wingas employee at the construction site of Jemgum gas storage facility.
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HSE
EPC-sector kan niet zonder geïntegreerde informatievoorziening

Effectief HSE-beleid
vermindert
risico op ongevallen
De laatste jaren is de aandacht voor veiligheid, milieu en gezondheid (Health,
Safety & Enviroment – HSE) in de olie- en gassector en petrochemie sterk
toegenomen. Niet alleen hanteren overheden steeds strengere regels, ook
bedrijven zelf erkennen het belang ervan. Een effectief HSE-beleid vermindert
onder meer het risico op ongevallen, wat direct van invloed is op het
rendement van de organisatie. HSE is een zaak van de gehele organisatie.
Een geïntegreerde informatievoorziening speelt hierbij een cruciale rol.

De ramp met het olieplatform Horizon
van BP in de Golf van Mexico ligt nog
vers in het geheugen. Hoewel de exacte
oorzaak van deze ramp nog niet is
vastgesteld, onderstrepen de enorme
gevolgen – enkele doden en een enorme
economische en milieuschade – het
belang van een constante focus op
veiligheid, milieu, maatschappelijke
verantwoordelijkheid en gezondheid.
De respons van de Amerikaanse overheid
op deze ramp heeft geleid tot nieuwe
en strengere veiligheidsvoorschriften
om een vergelijkbare catastrofe te
voorkomen. Dat heeft voor de EPCsector behoorlijke consequenties.
EPC-contract
In de EPC-sector komt een EPCaannemer overeen dat hij de
opdrachtgever een complete en
werkende installatie levert. Het is te
vergelijken met een aannemer die aan
het eind van een project de sleutel van
een gebouw aan de eigenaar
overhandigt. De EPC-aanpak wordt
steeds belangrijker in de olie- en
gassector. Het voordeel voor de
opdrachtgever is, dat de EPC-aannemer
alle risico’s overneemt. Hij ontwerpt en
bouwt de installatie en zorgt voor alle
inkoop en eventuele onderaanneming.
De aannemer is in dit geval tevens
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verantwoordelijk voor alle
veiligheidsaspecten.
HSE-management
Om te kunnen voldoen aan steeds meer
wetgeving en aan de steeds strengere
eisen van opdrachtgevers als
oliemaatschappijen, is een efficiënt HSEmanagementsysteem een must. In zo’n
systeem zijn de verantwoordelijkheden,
praktijken, procedures, processen en
middelen voor de uitvoering van
gezondheid, veiligheid en milieuzorg
vastgelegd. De voordelen van een
effectief HSE-managementsysteem gaan
verder dan alleen voldoen aan wettelijke
eisen. Het verbeteren van processen
en het voorkomen van ongelukken
en milieuschade zullen de efficiency
ten goede komen, wat leidt tot
lagere kosten.
Contractor Management
Een belangrijk onderdeel van HSEmanagement is Contractor
Management. Daarbij meet de
opdrachtgever de prestaties van
onderaannemers, leveranciers en andere
partijen waarmee wordt samengewerkt.
Dit gebeurt op basis van afspraken die
zijn gemaakt met betrekking tot
veiligheid en werkwijzen. Partijen leggen
de afspraken over rollen en

verantwoordelijkheden in de regel
gedetailleerd vast, zodat goede controle
mogelijk is en organisaties dagelijks
werken aan een ongevalvrije werkplek.
Voor een bedrijf dat werk uitbesteedt
aan (onder)aannemers, is het erg
belangrijk om een geïntegreerd systeem
te hebben voor het beheer van
gezondheids- en veiligheidsinformatie,
verzekeringsgegevens,
trainingsprogramma’s en specifieke
documenten die betrekking hebben op
de contractant en de eigenaar/klant.
Risico en controle
Uitbesteding verhoogt risico’s. Bedrijven
die zelf activiteiten uitvoeren, kunnen de
eigen HSE-prestaties direct controleren.
Dat is bij uitbesteding lastiger.
Uitbesteding ontslaat een onderneming
echter niet van enige verantwoordelijkheid
op veiligheidsgebied. Organisaties zijn
dan ook gebaat bij een goed inzicht in
hoe hun (onder)aannemers inspelen op
HSE-regelgeving. Dat inzicht is steeds
eenvoudiger te realiseren door het
inzetten van moderne automatiseringtools.
Meten van de prestaties
Net als bij productie, financiën of sales
is HSE een gebied waarop een
organisatie de prestaties moet meten.

HSE

Door actieve monitoring en reguliere inspecties is vast te stellen hoe een
organisatie het doet op het punt van veiligheid.

Dat kan in termen van KPI’s. Een
voorbeeld van een HSE-KPI is Number
of Lost-Time Incidents. Door actieve
monitoring en reguliere inspecties is vast
te stellen hoe de organisatie het doet op
het punt van veiligheid. Risico’s zijn zo te
verminderen en een organisatie kan
proactief reageren als blijkt dat de
prestaties achterblijven bij de vastgestelde
standaarden. Met een regelmatige audit
van de prestaties op HSE-gebied zijn deze
constant te verbeteren en blinde vlekken
op te sporen. Hierdoor is de algemene
kwaliteit van het HSE-beleid te vergroten.
Eilandautomatisering
Voor veel organisaties zijn het monitoren
van incidenten en het rapporteren erover
een complexe zaak. Een belangrijke
reden is dat het registreren ervan gebeurt
in losstaande informatiesystemen die in
de regel een deelaspect van het totale
HSE-beleid ondersteunen. Daardoor mist
een organisatie een totaalbeeld en is er
geen verband te leggen met de andere
bedrijfsprocessen. Hier speelt in feite
de vraag wat de beste keus is bij het
automatiseren van bedrijfsprocessen: een
geïntegreerd systeem dat alle processen

ondersteunt, of een zogenaamde bestof-breed-aanpak waarbij voor elk proces
een aparte toepassing ingezet wordt.
Best-of-breed
Een best-of-breed-benadering lijkt op het
eerste gezicht aantrekkelijk doordat een
pakket helemaal is gebouwd voor een
functie. Een geïntegreerde aanpak heeft
weer voordelen op het gebied van
gebruiksgemak, het delen van gegevens
en kostenbesparingen. Bij een definitieve
keus spelen de volgende factoren een rol.
- Kosten
Een best-of-breed-toepassing is in de
regel duurder in aanschaf en gebruik.
Medewerkers hebben extra training
nodig, er zijn koppelingen nodig naar
andere softwarepakketten en gegevens
zijn moeilijker te delen.
- Ondersteuning
Hoe meer verschillende systemen een
organisatie inzet, hoe complexer de
ondersteuning en het beheer ervan.
Medewerkers moeten zich verdiepen
in verschillende technologieën en
benaderingen, en moeten de

verschillende interfaces onderhouden.
- Effectiviteit
Leveranciers van geïntegreerde
bedrijfssystemen vullen hun software
constant aan met nieuwe functionaliteit
die in eigen huis is ontwikkeld of na een
overname in de eigen software wordt
opgenomen. In feite is er dan sprake van
een combinatie van de geïntegreerde
aanpak en best-of-breed. In deze situatie
is het delen van gegevens eenvoudiger.
Dat is ook direct het belangrijkste
argument om te pleiten voor een
geïntegreerde aanpak: wanneer alle
relevante gegevens in één database zijn
opgeslagen, zijn verbanden beter te
leggen en is een totaalbeeld van het HSEbeleid te creëren. Dat is bij op zichzelf
staande systemen vele malen moeilijker
doordat gegevens verspreid over de
organisatie bewaard worden. En dat leidt
ertoe dat nooit zeker is of een rapportage
compleet is. Bij een geïntegreerde aanpak
bestaat die onzekerheid niet.
Met dank aan Chris Thomassen, senior business
consultant Oil & Gas, Maritime Industry bij
softwareleverancier IFS Benelux.
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ONDERZOEK
Afstudeer-opdracht Pim Versteijlen:

‘Efficiëntere structuur
offshore windmolen
stapje dichterbij’
“We zijn met dit afstuderen een stapje dichterbij gekomen om aan te tonen dat de grond van grote invloed is op
het ontwerp van de fundatie van offshore windmolens. Dit kan leiden tot minder staalgebruik bij de bouw van deze
support structures. Het is uiteindelijk de bedoeling om aan de hand van de soort ondergrond de constructie
specifiek voor het grondtype van die locatie te ontwerpen.” Aan het woord is Pim Versteijlen. Hij studeerde vorig
jaar juni af aan de TU Delft bij Offshore and Dredging Engineering. Het onderwerp was ‘soil damping’ van offshore
windturbines bij het Offshore Center of Competence van Siemens Wind Power in Den Haag. Sinds 15 oktober is hij
daar officieel in dienst. Daarnaast doet hij promotie-onderzoek aan de TU Delft, dat voortborduurt op het
afstudeer-onderwerp: Soil-Structure Interaction.

Versteijlen legt om te beginnen uit waar
het afstuderen over ging. “Dat betrof de
hoeveelheid gronddemping. Er staat
namelijk een redelijk vraagteken achter
het gegeven wat er allemaal in de grond
gebeurt wat betreft de interactie tussen
de fundatie van de windturbine en de
grond waarin die staat. Van belang is
daarbij de stijfheid van de grond
(preciezer: het grond- constructie
systeem) die de meeste invloed heeft
op de eigen-frequentie, en daarnaast
de demping van de bewegingen van
de support structure, lees fundatie
plus toren).”
Frequentie
Voor een optimale fundatie van
offshore windmolens is het belangrijk
om te weten wat voor eigen frequentie
de gehele constructie heeft (fundatie +
toren + rotor). “Als bijvoorbeeld een
golf tegen de constructie aan slaat, dan
gaat de molen trillen met een bepaalde
dominante frequentie. Daarbij is
belangrijk dat die eigen frequentie,
meestal rond de 0,3Hz, niet in de buurt
ligt van de frequentie van de golven
met de meeste energie en de
zogenaamde 1P en 3P frequenties:
de frequentie waarmee de rotor draait
(1P) en de frequentie waarmee een
blad langs de toren zwaait (3P = 3 x 1P
bij een rotor met 3 bladen). Als de
eigenfrequentie en deze externe
verstoringsfrequenties in dezelfde
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range liggen, is er kans op resonantie.
Dat is gevaarlijk voor de constructie.“
Resoneren
Welke gevaren zijn er? ”Op een gegeven
moment kan de windmolen resoneren
met een bepaalde frequentie, door de
golven of de wind of het draaien van
de bladen. Het is te vergelijken met de
wasmachine die tijdens het centrifugeren
gaat stuiteren door resonantie. Dat
betekent dat de trommel draait met
dezelfde frequentie als de eigenfrequentie
van de wasmachine. Dan zie je dat die
heel erg heen en weer gaat bewegen.
Hetzelfde effect zie je bij offshore
windmolens. Uiteindelijk, als dat vaak
voorkomt, kan het gevaarlijk zijn en kan
de windmolen kapotgaan.”
Versteijlen kan niet zeggen of de
windmolen door resonantie ook kan
afbreken. “Het is naar mijn weten bij
een offshore turbine nog nooit
voorgekomen. Omdat er ruime
veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
Maar het vraagstuk van de eigen
frequentie is een erg belangrijke
ontwerprichtlijn.” Hij kan wel aangeven
welke veiligheidsmaatregelen worden
genomen. “Er wordt een bepaalde
ontwerp- eigenfrequentie als doel
gesteld, zodat je weet dat je niet in
dezelfde frequentie zit als bijvoorbeeld
de dominante golven. We kunnen dit
erg goed modelleren.”

“Dat geldt voor de stalen fundatie, de
stalen toren, de turbine zelf, die kunnen
we redelijk goed bepalen. Dat zien we ook
als we de windturbines onshore plaatsen.
Op het land is ook de gemeten eigen
frequentie redelijk gelijk aan het ontwerp.”
Niet optimaal
Die overeenstemming tussen ontwerp en
praktijk is offshore nog niet optimaal.
”We zien dat we de eigen frequentie
eigenlijk onderschatten. Om de eigen
frequentie goed te krijgen, moeten we
de fundatie stijf genoeg maken en dat
betekent dat we een grote diameter en
wanddikte moeten toepassen en dus veel
staalgebruik om die frequentie te halen.
Over het algemeen is dat vrij moeilijk
omdat we het over een vrij lange paal
hebben van rond de 150 meter, met daar
bovenop een groot gewicht van soms
wel vier tot vijf ton.” Doel is dus beter te
kunnen modelleren wat er in de grond
gebeurt, zodat er minder staal gebruikt
hoeft te worden en de ontwerper minder
conservatief hoeft te zijn in het ontwerp.
“Doordat we de eigen frequentie onderschatten en we het hele stalen gebeuren
wel goed kunnen modelleren, ligt het
probleem waarschijnlijk in de grond.”
Dus het moet allemaal wat efficiënter?
Versteijlen: “Ja, doel van het hele
onderzoek is kosten besparen en dan
vooral in de constructie.” Hij kan niet
aangeven hoeveel valt te besparen.

ONDERZOEK

Voorbeeld van een Transition Piece (TP) die over de Monopile (MP) heen wordt geschoven.

Onderzoek
“Het begin van het onderzoek betrof
soil damping, maar er is meer,” meldt
Versteijlen. “Er zijn in een dynamisch
systeem twee belangrijke
karaktereigenschappen.” Hij vergelijkt
dit met de structuur van een auto. “Een
auto heeft veren. Dat is te vergelijken
met de stijfheid: als je een drempel raakt,
hoe heftig beweegt die auto dan heen
en weer? Maar er zijn ook schokdempers,
die absorberen eigenlijk die
bewegingsenergie. Ook dat is heel
belangrijk bij een windmolen. Als die een
klap krijgt van een golf, hoelang duurt
het dan totdat de molen weer stilstaat,
op een gegeven moment is dat van
invloed op de vermoeiingsleeftijd.”
De staalvermoeiingsleeftijd van de
constructie is erg belangrijk. “Dat is ook
een belangrijk design-driving principle,
want de molen moet wel twintig jaar
lang blijven staan. Twintig jaar wordt
die door golven en wind heen en weer
bewogen. Als je staal lang genoeg
heen en weer beweegt, dan breekt het
uiteindelijk. En dat heet staalvermoeiing

en als je meer demping hebt, is er minder
staalvermoeiing.”
Demping
Er is relatief weinig kennis van de
hoeveelheid demping die de grond
waarin de fundatie van de molen staat
nu eigenlijk genereert. “In de constructie
zelf hebben we een goed idee daarvan,
evenals de hoeveelheid aerodynamische
demping, staaldemping en
hydrodynamische demping. Al die
invloeden nemen energie op. We weten
zeker dat in de grond ook energie wordt
opgenomen, maar hoeveel weten we
niet. En als je het niet weet, dan moet je
conservatief zijn en dan neem je aan dat
het weinig is. En daar ben ik onderzoek
naar gaan doen.”
Omdat het onderzoek het begin was
van een heel traject, werd begonnen
we met een relatief lage kostentest, een
rotorstoptest. “Als de molen in bedrijf is,
is de turbine aan het draaien om energie
op te wekken. De bladen van die turbine
kunnen we echter ‘pitchen’.
Dat betekent dat we die bladen om hun

as kunnen draaien. Wie de bladen van
een turbine uit-pitched, remt de molen
als het ware heel hard af. Na één of
twee omwentelingen staat de rotor
ongeveer stil. Dat geeft een soort van
excitatie bovenaan de turbine, dat
wil zeggen een klap of kracht.”
Het plotselinge afremmen heeft een
reden. “De molen zuigt zich als het ware
naar de wind toe. Ook omdat die zo’n
groot draaimoment heeft, moet die
energie ergens naartoe. De molen
beweegt dan vooral van voren naar
achter. De eerste uitwijkingen zijn vrij
groot, die kunnen wel een meter zijn.”
Er is gekeken naar dit fenomeen met
behulp van versnellingsmeters.
“Zo kun je kijken hoe het uitdempt,”
stelt Versteijlen. “In het begin zie je grote
uitwijkingen en die worden steeds kleiner.
En dat zegt iets over de demping.”
Niet in grond
Opvallend is dat (nog) niet in de grond is
gemeten. “We dachten ook dat deze
testopstelling ons niet heel veel over de
grond ging zeggen, maar we hebben
2 / 2012
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geluk gehad met de uitkomsten
van de metingen. Als je het in het
frequentiedomein bekijkt, in het
Powerspectrum, zagen we twee
dominante frequenties. De eerste is
de globale eerste eigen-frequentie en
de tweede frequentie heeft te maken
met bewegingen van het blad. Die
tweede frequentie wordt veroorzaakt
door een ‘bladmodeshape’, dat is een
lokale modeshape boven in de toren,
bij de turbine.”
Wat is een modeshape? “Het is
eigenlijk de vorm van de beweging die
de constructie maakt bij een bepaalde
frequentie. Je kunt je voorstellen dat
de eerste beweging van de toren, omdat
die onderin de grond vaststaat, beweegt
van voor naar achter. Het is te vergelijken
met een lineaal die je onderaan
vasthoudt en bovenaan heen en weer
beweegt. Het is een curve die bovenin
veel beweegt en onderin helemaal niks.
Elke constructie heeft een eindeloze
hoeveelheid verschillende modeshapes
met een daarbij horende frequenties.
Bij een offshore wind turbine is de
eerste modeshape (met bijbehorende
eerste eigenfrequentie) de meest
dominante modeshape, die kun je
met het blote oog zien.”
In de gemeten respons van de hele
windturbine zag Versteijlen vooral
twee modeshapes. De eerste is dus
een globale modeshape waarbij de
constructie over de gehele verticale
lengte horizontale uitwijkingen heeft
en de tweede heeft te maken met
de bladen. Een lokale modeshape is
alleen aanwezig bovenin de toren.
Wat heeft dit alles met de grond te
maken? “We zagen dat die twee
modeshapes verschillend gedempt
werden,” licht Versteijlen toe. “Waarbij
de eerste globale meer gedempt werd
dan de tweede lokale modeshape
bovenin. Het grootste verschil is dat
degene die bovenin zat nauwelijks
invloed ondervond van de grond en
die andere (globale) wel.”
Conclusies
Conclusie van het onderzoek is dat
het erg interessant is om verder te kijken
naar de hoeveelheid gronddemping die
verwacht mogen worden van de grond.
En dat de industrie de stijfheden
onderschat. Versteijlen: “Met dynamisch
grondonderzoek kunnen we een beter
model maken en het een en ander beter
inschatten en daardoor verwachten we
in de toekomst minder staal te hoeven
toepassen bij de constructie. Doel is om
over vier jaar, want zolang duurt het
promotie-onderzoek, uitsluitsel te
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"Het is in ieder geval een onderwerp dat steeds
meer begint te leven." Pim Versteijlen

Pim Versteijlen in één van de monopiles.

kunnen bieden. Overigens is het
onderzoek niet speciaal voor Siemens.
We willen het zo transparant mogelijk
maken en ook graag samenwerken met
andere partijen. Ik ben met verschillende
partijen in gesprek. In december had
ik een eerste conferentie in de RAI in
Amsterdam, waar ik mocht spreken.
Achteraf komen veel mensen naar je
toe die met dezelfde dingen bezig zijn.
Het is in ieder geval een onderwerp
dat steeds meer begint te leven.”
De windmolen waar onderzoek naar is
gedaan heeft een Siemens turbine en
de eigenaar is DONG Energy.

Dit neemt volgens Versteijlen niet weg
dat de uitkomsten van het onderzoek
ook toepasbaar zijn op andere
windmolens.
“Het gaat vooral om support structures,
de hele fundatie. De monopaal fundatie
is de meest toegepaste fundatie van
windturbines en heeft een generieke
waarde. Maar vooral de grond is in elk
park anders. Eigenlijk willen we meten
en concluderen dat we bij een bepaald
type klei of zand van tevoren kunnen
zeggen welke stijfheid en demping
we kunnen verwachten. Aan de hand
daarvan kan de structuur van de
molen worden aangepast.”
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V I E T N AM
Prof. dr. Sape Miedema benoemd tot directeur

Offshore and Dredging
Engineering Delft zet
universiteit op in Vietnam
Prof. dr. S.A Miedema, directeur van de masteropleiding bij Offshore and
Dredging Engineering aan de TU Delft, heeft opmerkelijke stappen gezet in
de samenwerking met een Vietnamese universiteit, PetroVietnam University
(PVU). Miedema was in Vietnam van 6 tot 12 november en werd tijdens zijn
aanwezigheid benoemd tot directeur van deze universiteit. Hij besprak daar
de manier om de samenwerking snel tot stand te laten komen in een
gezamenljik programma. Al eerder was er een memorandum of
understanding getekend tussen de TU Delft en PVU in september.

Miedema vertelt om te beginnen wat
de aanleiding was tot de overeenkomst.
“Er was in maart 2011 een economische
missie vanuit Nederland naar Vietnam,
onder andere op het gebied van olie en
gas. Naar aanleiding daarvan is er een
stuk samenwerking op gang gekomen
tussen het Nederlandse bedrijfsleven en
de Vietnamese, maar ook tussen ons
ministerie van Economische Zaken en het
Vietnamese ministerie. Men wil op
landelijk niveau samenwerken op olie- en
gasgebied en vanuit Nederland gaat het
erom dat het goed moet zijn voor de BV
Nederland.” Gevolg was dat Miedema
werd gebeld door het ministerie met het
verzoek of de TU Delft in Vietnam een
universiteit zou kunnen helpen opzetten
en ook een curriculum te ontwikkelen op
gebied van offshore engineering.
MHO project
Miedema is niet onbekend met het land
Vietnam. “In het verleden heb ik al meer
grote projecten gedaan in Vietnam. Dat
was van 1995 tot 2004. Dat heette een
MHO project. Idee was toen dat veel
Nederlandse universiteiten een
Vietnamese universiteit van de grond
zouden tillen. Dat is toen een universiteit
geworden in de Mekong-Delta in de stad
Cantho. Dat was een brede universiteit
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met faculteiten als rechten, medicijnen,
economie, maar ook techniek. Wij
moesten in die tijd zowel de curriculum
ontwikkeling doen, maar ook gebouwen
neerzetten, evenals de hele
infrastructuur, de docenten in Nederland
opleiden, noem maar op. Het totale
pakket namen we voor onze rekening.”
Hoe is dat zo ontstaan in Vietnam?
Miedema: “Na de oorlog in 1975 is
Vietnam in eerste instantie bezig geweest
met het ontwikkelen van landbouw en
visserij en waterbeheersing. Eind jaren
‘90 kwamen ze tot de ontdekking dat
als ze hogere producties wilden gaan
draaien, daar werktuigbouw bij komt
kijken en dus hadden ze machines nodig.
Toen ben ik gevraagd projectleider te
worden om het een en ander op te
tuigen. In 2004 is dat MHO project
afgesloten en heb ik van de toenmalige
minister van onderwijs van Vietnam een
medaille gekregen. Met dat in het
achterhoofd en de economische missie
van dit voorjaar, is men bij mij
terechtgekomen. Vraag was of ik de kar
zou willen trekken op offshore gebied.”
Toen kwam het volgende punt:
op 29 september vorig jaar zou er
een staatsbezoek zijn van de
Vietnamese premier aan Nederland.

Miedema: “Men zou het leuk vinden als
we dan een samenwerkingsovereenkomst
konden tekenen. Dat hebben we voor
elkaar gekregen. Toen bleek dat, in
Vietnam, de nationale oliemaatschappij
PetroVietnam (45.000 medewerkers),
een eigen universiteit had opgericht met
als doel ingenieurs op te leiden op
internationaal niveau. En natuurlijk is dat
bedoeld voor met name het eigen
personeelsbestand. Dus ik ben begonnen
met PetroVietnam University om eerst
een samenwerkingsovereenkomst te
maken. Die is getekend op 29 september
in het bijzijn van de premier van Vietnam
en onze minister Verhagen. Op hetzelfde
moment is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de beide
ministeries van Economische Zaken,
evenals tussen een consortium van
Nederlandse en Vietnamese bedrijven
(www.aetin.eu) en tussen de Shell en het
Vietnam Petroleum Institute. Dus dat was
een grootschalig evenement, zeker als je
ziet wie er allemaal wil investeren in
Vietnam.”
Vorm
Vervolgens, om zo’n samenwerking vorm
te geven, moest er van alles gebeuren.
Miedema: “Het ministerie heeft mij
toegezegd dat wij van het ministerie de

V I E T N AM

benodigde fondsen zouden krijgen om
de offshore-universiteit op te zetten. En
ik ben zelf begin november alvast naar
PVU geweest om een curriculum te
ontwikkelen en om afspraken te maken
over welke Vietnamezen naar Nederland
komen. Die komen naar de TU Delft om
colleges te volgen en dictaten te
schrijven. Onze docenten gaan in
Vietnam gastcolleges geven en verder zal
een aantal van onze studenten daar
stage gaan lopen en afstudeeropdrachten
gaan doen. Ik heb ook al voor elkaar dat
een Vietnamese docent met financiering
vanuit Vietnam bij ons zal promoveren."
"Om dit vorm te geven, hebben onze
Vietnamese partners mij directeur van de
PetroVietnam University gemaakt en zal
een goede kennis van mij voor enige
maanden in Vietnam als Academic Vice
Rector optreden. Die moet er zorg voor
gaan dragen dat alles wat ze daar gaan
ontwikkelen op internationaal niveau is.

Dan kun je denken aan de voorwaarden
waar nieuwe docenten aan moeten
voldoen.”
De opleiding in Vietnam zal komend
september 2012 starten. Het is alleen een
master opleiding met selectie aan de poort.
Miedema: “De studenten hebben een
baangarantie van PetroVietnam. Vandaar
ook die selectie aan de poort, want ze
willen alleen de allerbesten hebben.
De opleiding zal ook volledig in het
Engels gegeven worden. De locatie
zal straks drie campussen beslaan.
De eerste is vlakbij Saigon, in de stad
Vungtau. Voor de kenners: historisch is
dat een Russisch bolwerk.”
“De tweede campus is in Hanoi, in één
van de gebouwen van PetroVietnam.
Daar ben ik geweest en is zeer luxe. De
derde campus komt ongeveer 60 km ten

noorden van Hanoi. Men is enige tijd
geleden gestart met de bouw van die
campus. Op termijn verwacht men
een uitstroom van enige honderden
ingenieurs per jaar. En dan heb ik het
over de masters.”
Oproep
Miedema is zeer enthousiast.
“We hebben de steun van EZ, maar ook
nog eens uitgebreid van de Nederlandse
ambassade in Hanoi. En het doel van het
geheel is dat de Nederlandse industrie
hierdoor voet aan de grond krijgt in
Vietnam.”
“Inmiddels heb ik ook met veel bedrijven
gesproken. Als zij het leuk vinden om
gastdocenten te leveren, betekent dit
naamsbekendheid. Als we bedrijven
hierbij kunnen helpen, zullen we het niet
laten. Bedrijven die interesse hebben,
kunnen contact met mij opnemen.”

Dr. Nguyen Van Minh, President van PVU en
Prof. Dr. SA Miedema, Directeur van Curriculum
Master of Offshore Engineering of TU Delft.
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LICENSING ROUND, APA 2011

Wintershall is
awarded seven
new licenses
in Norway

PL 561

PL 652 – Blocks 6608/7, 6608/8
Wintershall (O) 35 %
E.ON Ruhrgas 25 %
Concedo 20 %
Det norske 20 %
PL 646 – Blocks 6507/8, 6507/9
Wintershall (O) 40 %
Lundin 20 %
PGNiG 20 %
Noreco 20 %

working interests in seven new

!Trondheim
!

Beta

P1064
P1680
P242

Wintershall will be the operator

PL 633 – Blocks 34/8, 34/9,
34/11, 34/12
Wintershall (O) 40 %
Suncor 30 %
Bayerngas 30 %

in 4 of the licenses. The awards
comprise 4 new licenses in the

Knarr

PL 373 S
PL 370
PL 375PL 374 S
P1633
PL 375 B
PL 037 D

Broom

licensing round, APA 2011.

Norwegian North Sea and 3

Astero

PL 418
PL 090 B PL 577
PL 378
PL 509 S
PL 551
PL 508 S
PL 550
PL 052

Grosbeak

Veslefrikk

PL 575
PL 507

!Oslo
!

Luno

!Stavanger
!

PL 624 – Block 16/6,17/4,17/7
Statoil (O) 50 %
DONG 20 %
Wintershall 15 %
Noreco 15 %

PL 360
PL 360 B

Licenses
Wintershall will take over as operator
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Scolty

U K Crathes
!Aberdeen
!

Blakeney

P1107
P1618
P1617

PL 316

Yme

P1562
P1619

P1430

!Dundee
!

Name: NOR-UK-APA 2011 awards-17-01-2012-ASR

PL 457
PL 338

the BASF subsidiary.

Full speed
With 40 licenses, the company is one
of the largest licensees on the Norwegian
continental shelf and is the operator
of 22 licenses, excluding the licenses
awarded in APA 2011 which will be
officially assigned later this year.
Bernd Schrimpf explains that the
awards complemented the well balanced
asset portfolio of Wintershall on the
Norwegian Shelf: “Wintershall has a
well-filled schedule for 2012, which will
include exploration wells on Skarfjell,
Kakelborg and Asha/Noor in the
Norwegian North Sea. While we
are working in full speed on the
development of the Maria, Knarr and
Luno projects, our success in the APA
round secures us a strong and promising
licence portfolio for the future.”

Norway

PL 341

licenses in the Norwegian Sea for

“With our success in the current APA
round we are making significant progress
in implementing our growth strategy in
Norway. Especially with the Havørn and
Vandrefalk prospect in PL 646 in the
Norwegian Sea, we have received a
top ranked licence,” Bernd Schrimpf,
Managing Director of Wintershall
Norge A.S.A., announces.

Maria

PL 638 – Blocks 34/2, 34/3,
34/6, 35/1, 35/4
!Kristiansund
BG (O) 36 %
Idemitsu 20 %
Wintershall 16 %
RWE Dea 8 %
Petoro 20 %

Delta

Cladhan

exploration licenses in the current

PL 590
PL 475
PL 475 CS
PL 589

PL 511

Murchison

awarded Wintershall Norge A.S.A.

PL 601

!

PL 375C – Block 33/6
Suncor (O) 65 %
Talisman 20 %
Wintershall 15 %

The Norwegian energy ministry has

PL 655 – Block 6610/2
Wintershall (O) 30 %
Lotos 30 %
Centrica 20 %
VNG 20 %

Catcher

Wintershall Licence Map, January 2012

Licences Awarded in APA 2011
Wintershall Operated Licences
Wintershall Partner Licences
Delta Fields in production

Luno Discoveries

with 40% shares in the license area
PL 633 in the Norwegian North Sea.
Wintershall was also awarded the
operatorship for areas PL 646 (40%),
PL 652 (35%) and PL 655 (30%).
In addition, Wintershall has been granted
an interest in license PL 375C (15%),
PL 638 (16%) and PL 624 (15%) in
the Norwegian North Sea.
The Norwegian Ministry of Petroleum
and Energy issued 60 licenses to 42
companies overall as part of the 2011
licensing round. The majority of the
licenses granted apply to the Norwegian
section of the North Sea (34 licenses).
Another 22 licenses were issued for the
Norwegian Sea and four for the Barents
Sea. Overall 43 companies took part in
the bidding process, which is now
complete. APA 2011 is the most
extensive licensing round ever
undertaken on the Norwegian
continental shelf, in terms of both the

number of companies and the number
of production licenses awarded. The
Norwegian Government extended the
APA area by 23,500 km2 in 2011.
Tradition
The North Sea is one of the traditional
core regions of Wintershall. The wholly
owned BASF subsidiary has been active
there since 1965 and operates 25 oil and
gas platforms in the Dutch North Sea,
one in the German North Sea and one in
the UK. Around half of the natural gas
consumed in Europe today still comes
from the countries bordering the North
Sea: Norway, the Netherlands, Denmark,
the UK and Germany.
New licenses
Norwegian North Sea: PL 375C (15%),
PL 633 (40%, op), PL 638 (16%),
PL 624 (15%). Norwegian Sea:
PL 646 (40%, op), PL 652 (35%, op),
PL 655 (30%, op).
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The CPT factory
Ever since the eighties, the engineers of A.P. van den Berg
have been making CPT technology available for seabed soil
investigation.

a.p. van den berg
The CPT factory

Various systems are available:
•
•
•
•
•

wheel drive CPT systems (25-200 kN) up to 4000 m water depth
wire line CPT systems up to 3000 m water depth
Deep Water Samplers (up to 25 m sample length)
CPT system integrated in the legs of a jack-up platform
Deep Water Piezocones

A.P. van den Berg works on a daily basis on the development
of new applications that enhance the reliability of CPT. As a
result, the water depth for oﬀshore activities has increased
to up to 4000 meter. Also the CPT depths have increased
the last few years.
The A.P. van den Berg equipment is widely used by many
geotechnical survey companies that care strongly about
service and reliability.
A.P. van den Berg Ingenieursburo bv
P.O. Box 68, 8440 AB Heerenveen, the Netherlands
APB CPT ad3 183x125 210312 try2.indd 1

Tel.: +31 (0)513 631355
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WINDENERGIE
AYOP lanceert alternatief plan

Windmolens assembleren
op nieuwe kade in
Averijhaven
Zoals reeds veelvuldig in de media beschreven is de aanleg van een nieuwe grote zeesluis in IJmuiden cruciaal
voor de ontwikkeling van de Amsterdamse havenregio en van groot belang voor het nationale en internationale
goederentransport. De nieuwe sluis van 700 miljoen euro zou er volgens planning in 2016 moeten liggen.
Naast deze positieve ontwikkelingen voor het economische verkeer in de provincie Noord-Holland,
heeft de aanleg van de nieuwe zeesluis mogelijk ook een gunstige uitwerking voor de windenergie markt in IJmuiden.

Wat is er namelijk aan de hand?
Momenteel is het zo dat bulkschepen
bestemd voor de haven van Amsterdam
zo diep afgeladen zijn dat zij reeds vóór
het huidige sluizencomplex in IJmuiden
‘gelichterd’ moeten worden (gedeeltelijk
gelost) om met de juiste diepgang de
huidige Noordzeesluis te kunnen
passeren en door te varen naar
Amsterdam. Het gaat hierbij om
2 miljoen ton kolen op jaarbasis.
De lichtervoorziening bevindt zich aan
de rand en gedeeltelijk in de vaargeul
van en naar de Noordersluis en zou die
voorziening daar gehandhaafd blijven
dan vormt zij straks dus ook een obstakel
(nautisch veiligheidsknelpunt) van en
naar de nieuwe grote zeesluis. Om de
nautische veiligheid en een vlotte
doorvaart in het gebied te garanderen,
moet er dus een nieuwe lichterlocatie
(insteekhaven) komen op de plek waar
36
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zich nu het baggerspeciedepot (voormalige
Averijhaven) bevindt. Het depot zal dus
moeten verdwijnen en het miljoen kubieke
meter slib dat er opgeslagen ligt, zal
moeten worden afgevoerd naar De
Slufter in Rotterdam en de dijk die nu
om het depot ligt, zal moeten worden
afgegraven. Rijkswaterstaat beraamt
de kosten voor het heropenen van de
Averijhaven op 88 miljoen euro. En dat is
niet niks, als u zich bedenkt dat dit geld
wordt uitgegeven om slechts twee
palen een kwartslag te draaien en te
verplaatsen naar een andere plek.
Natuurlijk ligt het allemaal wat
genuanceerder, maar in de basis
komt het hier wel op neer.
Alternatief
Een Cruijffiaanse wijsheid is dat aan elk
nadeel ook een voordeel kleeft. En dus is
AYOP-voorzitter Ron Davio in de materie

gedoken om uit te zoeken of dit ook
daadwerkelijk zo is. En of zich met
de heropening van de Averijhaven
ook nieuwe kansen aanbieden voor de
lokale industrie in IJmuiden en langs het
Noordzeekanaal. Zijn gedachten gaan
daarbij specifiek uit naar het assembleren
van offshore windmolens. Davio:
“De regering wil voor 2020 5200
MW windenergie op zee geïnstalleerd
hebben. Een behoorlijk ambitieus plan in
de wetenschap dat er tot op heden pas
228 MW is geplaatst. Het gaat hier om
de parken Amalia voor de kust van
IJmuiden en NSW voor de kust van
Egmond. Er zit nog 600 MW in de
pijplijn met de parken Gemini 1 en 2
boven Schiermonnikoog en 129 MW
voor het beoogde park nabij Zandvoort.”
De Nederlandse regering is er dus nog
lang niet als zij die belofte van 5200 MW
echt hard wil maken.

WINDENERGIE

Dan moet er de komende jaren nog heel wat gebeuren op
het Nederlandse Continentale Plat. Er zullen er nog heel
wat windmolens geplaatst moeten gaan worden.
Dankzij haar gunstige ligging vormt IJmuiden daarvoor
een ideale uitvalbasis. Dit geldt overigens ook voor een
deel van het Engelse Continentale Plat waar nog veel grotere
projecten gepland staan op het gebied van het aanleggen
van offshore windmolenparken.

Bedieningsgemak
in een handomdraai

Om al deze omvangrijke parken met duizenden windturbines
op de Noordzee aan te leggen, is naast ruimte op zee ook
‘landruimte’ nodig om alle windmolens te kunnen
assembleren en voor te bereiden voor transport en installatie
op zee. Davio: “De twee parken die tot nu toe zijn aangelegd
zijn vanuit IJmuiden geïnstalleerd. Dat kon allemaal vrij
gemakkelijk vanuit de IJmondhaven met open verbinding naar
zee, maar gaan we daadwerkelijk in grote aantallen denken
dan moet er zeker meer ruimte beschikbaar komen. Zeker
als we ervan uitgaan dat het merendeel van de vergunningen
voor de windmolenparken op ‘installatieafstand’ van IJmuiden
vergund zijn. Nu is er in dit opzicht al een aantal studies
gedaan, maar daarbij is altijd gekeken naar ruimte achter
de sluizen. Bepaald niet ideaal. Vandaar dat er ook al eens
gesproken is over het aanleggen van een kunstmatige
haven in open zee.”
“Waar wij als AYOP nu aan denken is het aanleggen van
een geschikte kade in de opnieuw open te stellen Averijhaven.
De ligging voor de sluizen is uitermate gunstig en de
investering die Rijkswaterstaat moet doen wordt in één
klap direct veel interessanter. Er wordt tenslotte een bredere
inzet van de Averijhaven gerealiseerd dan alleen maar een
lichterplaats. Alle partijen blij, zou ik zeggen. Een bijkomend
voordeel is dat de assemblage van windmolens weinig tot
geen milieuruimte in beslag neemt. Het is een ‘stille’ industrie
die geen stof veroorzaakt. Het betreft hier activiteiten die
goed scoren als het aankomt op aspecten als luchtkwaliteit,
geluid en veiligheid.”
“Ook voor het aanpalende Tata Steel is het assembleren van
windmolens geen ‘milieuruimte opsouperende’ concurrent.
En aangezien het merendeel van de benodigde onderdelen
over water wordt aangeleverd en ook weer richting zee wordt
afgevoerd, kunnen de openbare toegangswegen redelijk
beperkt worden gehouden. Met andere woorden: weinig
overlast voor het verkeer over de weg.”

De exd-klepstandstellerserie 3731
van SAMSON is bijzonder gebruiksvriendelijk. De positioner is voorzien
van een duidelijk display en is in het
veld, zonder speciaal gereedschap of
software, door middel van een draaidrukknop eenvoudig te conf gureren.

Kortom: Ron Davio ziet het helemaal zitten. In zijn beleving
zijn er volop mogelijkheden en kansen voor de regio IJmuiden
– Amsterdam. De Provincie Noord-Holland, een aantal
gemeenten, Tata Steel, een aantal belangen-verenigingen en
de onlangs opgerichte Energy Board Boord-Holland Noord
hebben hun medewerking reeds toegezegd om gezamenlijk
draagvlak te gaan realiseren voor het bovenomschreven idee.

SAMSON serie 3731: niet zomaar
een klepstandsteller.

A01021NL

Wat het eventueel aanleggen van een kade gaat kosten wordt
uitgerekend en met betrekking tot financiering worden
verschillende scenario’s bekeken. Op vrijdag 6 april heeft in
IJmuiden reeds een eerste workshop over dit onderwerp
plaatsgevonden met een aantal interessante sprekers die
bereid waren om hun ervaringen te delen, onder andere
vanuit het perspectief van de klant/projectontwikkelaar.
“Het zou toch prachtig zijn als we dit plan binnen drie
tot vier jaar kunnen realiseren. Natuurlijk moeten we
wel de wind in de zeilen hebben de komende periode.
Maar lukt het, dat gaat er voor de windenergiemarkt
hier in IJmuiden zeker een zonnetje schijnen.”

De standaard geïntegreerde EXPERT+
diagnosesoftware maakt online uitlezen van de prestaties van het regelventiel mogelijk. Deze klepstandstellerserie is leverbaar in zowel HART als
FOUNDATION Fieldbus uitvoering.

SAMSON REGELTECHNIEK B.V.
Signaalrood 10 · 2718 SH Zoetermeer
Telefoon: 079 361 05 01 · Fax: 079 361 59 30
E-mail: info@samson-regeltechniek.nl
Website: www.samson-regeltechniek.nl
SAMSON GROUP · www. samsongroup.net

WOONMODULES
Eerste serie TLQ’s naar NAM

Vliegende start
voor TLQ Supply
De afbouw van de eerste vier tijdelijke verblijfsruimten, in vaktermen Temporary
Living Quarters (TLQ’s), was nauwelijks afgerond of een eerste klant meldde zich
om de hele serie af te nemen. En niet zomaar een klant, maar een heel
gerenommeerde oliemaatschappij die de vier lichtgewicht woonmodules gaat
inzetten op productieplatformen op de Noordzee. Wichert Dubbeldam, oprichter
van TLQ Supply en bouwer van de TLQ’s, is dan ook zeer te spreken over het snelle
succes van zijn in Zwolle gevestigde bedrijf en het concept dat is ontwikkeld om
de woonmodules naar een standaardontwerp te bouwen.

De afbouw van de vier TLQ’s in de hal van Green Technology in Meppel (foto: PAS Publicaties).
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Het is nog niet zo heel lang geleden dat
Wichert Dubbeldam de internationale
olie- en gasindustrie middels een
persbericht heeft laten weten dat zijn
bedrijf in de markt is voor het leveren van
tijdelijke verblijfruimten, gebaseerd op
een standaardontwerp. Zelf zegt hij
hierover: “Wij maken gebruik van een
standaardontwerp dat, indien, gewenst,
kan worden aangepast naar de wensen
van de klant. De TLQ’s hebben standaard
een lengte van 6,30 meter, een breedte
van 3,20 meter en een hoogte van 2,90
meter en het totaalgewicht bedraagt 8,5
ton. Door dit relatief lage gewicht
kunnen de eigen kranen van boor-,
productie- of accommodatieplatformen
de woonmodules zelf aan boord
plaatsen. Elke TLQ is opgedeeld in twee
afgesloten ruimten en biedt onderdak
aan in totaal vier personen.”

De eerste serie moderne lichtgewicht TLQ’s (foto: TLQ Supply).

“De modules voldoen aan alle eisen,
waaronder de A-60 brandveiligheidsvoorschriften. Ze zijn praktisch
ingericht en volledig door Bureau Veritas
gecertificeerd. Verder zijn ze voorzien
van systemen als HVAC, rook- en
gasdetectie en alarmering, alsmede
een sprinklersysteem en telefoon-,
televisie- en internetaansluitingen.
Aan de buitenkant hebben we B3
koppelingen aangebracht voor
brandblus-, grijs- en zwartwater en
tevens een aansluiting voor sprinkler,
alsmede de mogelijkheid voor de
toevoer van warm water.”
Leerzame periode
Gelijk met de bouw van de eerste serie
van vier TLQ’s werd ook meteen de
marketing opgestart. Voor de bouw
maakte Wichert Dubbeldam gebruik
van de faciliteiten van Scheepswerf
De Kaap in Meppel. “De complete
staalconstructie vond plaats in een goed
geoutilleerde hal van deze werf. Nadat
de modules aan de binnenkant waren
geconserveerd, werden ze overgebracht
naar een nabijgelegen hal van Green
Technology. Een ideale locatie om de
TLQ’s verder af te bouwen.”
Van te voren was ingeschat dat de totale
procestijd 2,5 tot 3 maanden in beslag
zou namen. “Omdat we nog niet direct
een koper hadden, maakten we geen
grote haast. Maar wel werd het proces
samen met onze onderaannemers goed
geanalyseerd en keken we waar het
anders of beter kon. Dit was een
leerzame periode. Al snel bleek er veel
belangstelling te bestaan voor ons
project. Gesproken is niet alleen met
vertegenwoordigers uit de olie- en
gasindustrie, maar ook uit de offshore
windenergiesector en van duik- en
bergingsbedrijven. Toen NAM zich

De eerste serie moderne
lichtgewicht TLQ’s is
opgeleverd aan NAM.

uiteindelijk als koper meldde, zijn
de TLQ’s naar hun wensen verder
afgebouwd. Voor ons betekent dit
een vliegende start en een opsteker om
verder te gaan. We denken hierbij niet
alleen aan de bouw van tijdelijke
verblijfsruimten, maar ook aan
standaardontwerpen voor keukenen koel-/vriesvoorzieningen.”
Full service concept
Bij de uitvoering van de werkzaamheden
door TLQ Supply kan Wichert Dubbeldam
bogen op de kennis en ervaring die hij
heeft opgedaan met onder andere
Dubbeldam Offshore Supply &
Maintenance dat al meer dan tien jaar
actief is in de olie- en gasindustrie
offshore. “Met dit bedrijf voeren we
volgens een uniek full service concept
renovatie- en onderhoudswerk uit ten
behoeve van het upgraden en uitbreiden
van living quarters aan boord van boor-,
productie- en accommodatieplatformen
en andere mobiele offshore-units.”
Naast dit werk kunnen ook kant-en-klare
en compleet ingerichte accommodatiemodules worden aangeleverd.

Een voorbeeld hiervan betrof de
uitbreiding van de verblijfscapaciteit van
het booreiland Noble George Sauvageau
met 24 slaapplaatsen. Dubbeldam
Offshore Supply & Maintenance
fabriceerde hiervoor op de vaste wal
de acht benodigde modules, in gewicht
variërend van 14 tot bijna 20 ton, plus
een 15 ton wegende module met
radiokamer. Ze werden in de Nederlandse
sector van de Noordzee met de eigen
kranen aan boord van het eiland
geïnstalleerd, terwijl ondertussen het
boren van een put gewoon doorging.
Naast onderhoud en renovatie van
bestaande accommodaties houdt het
bedrijf zich ook bezig met de verhuur
van TLQ’s. “Wij kunnen hier in de regio
altijd een beroep doen op een vaste club
onderaannemers, waar we al vele jaren
nauw mee samenwerken. Zij hebben
eveneens heel enthousiast meegewerkt
aan de bouw en inrichting van de eerste
vier verblijfsmodules van TLQ Supply.
Die ervaringen die hierbij zijn opgedaan,
worden weer verwerkt in onze plannen
voor de bouw van een volgende serie
waar we binnenkort aan gaan
beginnen.”
2 / 2012
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OPLEIDING
Studenten verder in olie- en gasindustrie

Eerste HBO
Minor Offshore
Oil & Gas een succes

Ze willen allemaal verder in de olie- en gasindustrie, want volgens de twaalf
studenten die in Den Helder de eerste HBO Minor Offshore Oil & Gas hebben
gevolgd, ligt daar hun toekomst. De minor is opgezet door de Maritime
Campus Netherlands en wordt gegeven door NHL Hogeschool Leeuwarden.
Gezien de zeer positieve reacties van de studenten blijkt deze studie een
schot in de roos te zijn en zal dan ook zeker een vervolg krijgen. Plan is om
dit jaar bij voldoende belangstelling zelfs met twee klassen te starten.

In augustus 2011 werden de studenten
als vip’s onthaald in Den Helder. Op het
programma stond zelfs een officiële
ontvangst door burgemeester Koen
Schuiling in het gemeentehuis. Hierna
volgde een studie van zes maanden die
recentelijk werd afgerond met de
uitreiking van de certificaten door Jan
Heijenga, teamleider Life Sciences &
Technology van NLH Leeuwarden.
“De minor is door en voor de offshore
olie- en gasindustrie opgezet om HBOstudenten te interesseren voor een baan
in deze sector. Een belangrijk onderdeel
vormen de bedrijfsbezoeken. Tijdens de
eerste minor zijn de studenten op bezoek
gegaan bij oliemaatschappijen als GDF
SUEZ E&P Nederland, Total E&P
Nederland, TAQA en NAM en
serviceverlenende bedrijven als
Halliburton, Noble Drilling, Baker,
Expro North Sea, Vroon Offshore
Services, Huisman en bij de gasterminal
van NGT in Uithuizen. Verder hebben
zij een kijkje genomen op de vakbeurs
Offshore Energy in Amsterdam.
Daarnaast is ook door medewerkers van
diverse bedrijven les gegeven aan de
studenten.”
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Na een uitvoerige introductie over de
sector volgden de modules Drilling,
Production, Wellhead Maintenance,
Logistics, Safety en Communication,
die elk werden afgesloten met een toets.
Competitie
Een heel bijzondere ervaring tijdens de
minor was de deelname aan de Student’s
Design Contest Hit & Run 2011,
uitgeschreven door de
brancheorganisaties IRO en NOGEPA.
De opgave was een zogeheten one-size
fits all platform te ontwerpen, waarmee
marginale velden rendabel ontwikkeld
kunnen worden. Hiervoor werden de
NHL-studenten opgesplitst in twee
teams. Ook STC Hogeschool voor de
Zeevaart nam met twee studententeams
deel aan de wedstrijd, die uiteindelijk
werd gewonnen door één van de twee
teams uit Den Helder. Aanvoerder van
het winnende team Cyriaan Teunissen:
“Ons ontwerp bestond uit een mobiel,
relatief eenvoudig hefplatform uitgerust
met een COGAS (Combined Gas and
Steam) installatie. Het hart van deze
installatie bestaat uit twee systemen.
Bij het ene vormt het geproduceerde gas

de brandstof voor een gasturbine die een
generator aandrijft voor de productie van
stoom. De hierbij vrijkomende warmte
wordt in het tweede systeem gebruikt
voor het opwekken van stoom, waarmee
ook weer een generator wordt
aangedreven.” De opgewekte energie
kan hierna volgens Cyriaan op twee
manieren worden gebruikt. “Je kunt de
opgewekte energie direct via een kabel
aanlanden, maar wij hebben ook
gekeken of er nog een duurzame
bijdrage mee kan worden geleverd.
Hiervoor hebben wij bedacht de energie
te leveren aan windturbineparken
offshore. Is er weinig wind dan zet je de
gasput iets verder open, zodat er meer
stroom kan worden geproduceerd.
Is er veel wind dan schroef je de
stroomproductie terug. Voordeel hiervan
is dat je de dalen in de energielevering
van windturbineparken opvangt en zo
voor een stabiele energievoorziening
zorgt.”
Het concept van het winnende team was
als beste beoordeeld door een jury, die
onder leiding stond van voorzitter Berend
Scheffers van EBN. Het andere team uit

OPLEIDING

De geslaagde studenten samen met hun teamleider op de foto (foto: PAS Publicaties).

Den Helder had onder aanvoering van
Jan Jaap van Dijk een subsea productieunit ontwikkeld voor installatie op de
zeebodem en behaalde hiermee de
tweede plaats.
Beloning
Cyriaan vervolgt: “Als beloning voor onze
inzet hebben we een HUET training bij
Falck Nutec mogen volgen en zijn we per
helikopter naar het De Ruyter olie- en gas
productieplatform van Dana Petroleum in
de Nederlandse sector van de Noordzee
geweest. Dit alles heeft veel indruk op
ons gemaakt. Maar ook dat we zo veel
bedrijven hebben mogen bezoeken, is
door ons als heel bijzonder ervaren.”
De uitreiking van de prijs vond plaats
tijdens de viering van het 40-jarig
jubileum van branchevereniging IRO in
DeFabrique te Utrecht. Hierbij waren
250 vertegenwoordigers uit de olie- en
gasindustrie aanwezig. IRO en NOGEPA
zijn van plan om van de Student’s Design
Contest een terugkerend evenement te
maken, om zo jongeren enthousiast te
maken voor een baan in de olie- en
gasindustrie.

Tijdens de uitreiking van de certificaten in
Den Helder stelden alle twaalf studenten
dat zij zo’n positieve indruk van de olieen gassector hebben gekregen dat zij na
afronding van hun studie graag in deze
sector aan de slag willen. Een aantal
heeft hiervoor zelfs al serieuze contacten
gelegd of gaat stagelopen bij een
offshorebedrijf. Elf van de twaalf willen
graag offshore ervaring opdoen, terwijl
er één onshore in de olie- en gassector
verder wil.

Instituut voor de Marine (KIM), onderdeel
van de Nederlandse Defensie Academie.

IRO en NOGEPA
zijn van plan om
van de Student’s
Design Contest
een terugkerend
evenement
te maken.

De studenten die hun certificaat hebben
gehaald zijn: Bart van der Velden, Cyriaan
Teunissen, Daan van der Hoorn, Fulco
Labree, Jan Jaap van Dijk, Lennard
Oudenaller, Nick Boelen, Niels van den
Berg, Sander Drost, Timo Dekkers, Wiard
Kuipers en Wouter de Jong. Teamleider
Jan Heijenga meldde tot besluit dat hij
een aantal geslaagden van de eerste
minor gaat inzetten om studenten voor
de volgende editie te werven. Plan is om
over enkele maanden met twee klassen
te starten. Voor de eerste HBO Minor
Offshore Oil & Gas hebben MCN en NHL
Hogeschool gebruik mogen maken van
de schoolfaciliteiten van het Koninklijke
2 / 2012
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D E E P W AT E R T E C H N O L O G Y
4th Centre in Singapore

DNV establishes
Deepwater
Technology Centre
DNV has launched a Deepwater Technology Centre in Singapore early
2012. The aim is to serve the oil and gas industry in the whole Asia
Pacific region and to become a sizeable and complete competence
centre for deepwater oil and gas developments. “We will capitalize on
DNV’s 40 years of experience in offshore and deepwater, and on the
leading position of our well established deepwater centres in Houston,
Oslo and Rio de Janeiro,” said DNV’s COO Remi Eriksen at the opening
ceremony in Singapore.

Remi Eriksen, COO, DNV.

DNV’s long track record in R&D,
experience in the deepwater oil and
gas industry, and its strong position in
developing industry acclaimed technical
standards, create a perfect strategic fit
with Singapore’s strategy of becoming
a hub for deepwater competence in Asia.
“The establishment of the new
Deepwater Technology Centre in
Singapore has become a reality due
to a very constructive cooperation with
Singapore’s Economic Development
Board (EDB),” said Remi Eriksen, who
is in charge of DNV’s operations in Asia
and the Middle East.
The Guest-of-Honour at the opening
ceremony, Minister of State for Trade
and Industry Mr. Teo Ser Luck, affirms this
close relationship between Singapore and
DNV: “DNV and Singapore have enjoyed
a strong partnership over the years.
With the Deepwater Technology Centre,
Singapore would become DNV’s first and
only deepwater hub in the Asia-Pacific.
This will take our partnership to a higher
level. Thank you for this strong vote of
confidence in Singapore.”
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“The Deepwater Technology Centre
will focus on three core sectors,”
said Alex Imperial, Managing
Director of the Deepwater
Technology Centre. “The first
of these sectors includes subsea,
umbilicals, risers, flow lines and
pipelines. Secondly, we will focus
on floating systems, including
production and drilling. Finally,
it will work within the fields of drilling
and wells. Our ambition is to have 55
highly qualified professionals at the
centre five years from now,” he added.
DNV in Singapore is building a sustainable
competence centre to support the whole
Asia-Pacific in its deepwater challenges,
benefiting from the full breath of DNV’s
competence and cross-disciplinary
technical capabilities to provide high-end
advisory services. For that the Deepwater
Technology Centre will collaborate closely
with the industry, universities and
governmental R&D institutes.
The Asia-Pacific is a booming deepwater
oil and gas market with various field
developments, both in the planning
and development phases. The deepwater
market will experience massive
investments and consistent growth.
In the next five years, the deepwater
capital expenditure (capex) is expected
to increase by more than 200%, totalling
US$21bn, and be the highest capex after
the Golden Triangle consisting of Brazil,
the Gulf of Mexico and West Africa. Given
its sheer size and diversity, the Asia-Pacific
is facing vast challenges as the countries

in this region present different maturity
levels in exploration and production
activities.
Innovative technologies and methodologies
related to drilling and well integrity,
subsea processing and hardware,
and floating systems will play a major
role as enablers and enhancers.
However, new technologies – or the lack
of experience with proven ones – also
bring uncertainties that need to be
properly addressed in the conceptual
phase. Availability of qualified human
resources, increased local content vs.
installed capacity, new entrants, stricter
operational safety requirements and
new regulatory frameworks, and societal
pressure add complexity to the traditional
technical challenges.
Singapore plays a major role in this
context, paving the way to become a
major offshore and deepwater cluster
and complementing its current leading
position as a hub for the conversion and
newbuilding of offshore units. Singapore’s
outstanding global competitiveness
supports its ambition of becoming a
regional deepwater cluster. Its strategic
geographic position, which allows serving
the Asia-Pacific from within the same time
zones and is supported by the quality of
its institutions and higher education,
world-class infrastructure as well as the
country’s sound and rapidly expanding
R&D strategy, makes Singapore the
obvious location for DNV’s new
Deepwater Technology Centre.

o n s t r e am

Allseas naar IJmuiden

Twee innovatieve ROV’s

Zoals reeds vorig jaar aangekondigd
in Offshore Visie, komt Allseas
definitief naar IJmuiden. Het pand aan
de Strandweg waar tot februari 2011
Cofely (voorheen Fabricom en Genius
Vos) was te vinden, is voor een aantal
jaren gehuurd voor een nieuwe
vestiging. In de vestiging in IJmuiden
zullen diverse activiteiten plaatsvinden
ter ondersteuning van Allseas’ offshore
werkzaamheden en worden
onderdelen voor de aanpassingen
van Allseas’ schepen gefabriceerd.

Seatools in Numansdorp bouwt momenteel twee fallpipe ROV’s (voor het storten
van stenen) met een dynamisch positioneringsysteem. Hierbij worden de te storten
trajecten uiterst nauwkeurig voorgeprogrammeerd, waarna de ROV het opgegeven
patroon minutieus volgt.

Het werk varieert van machinebouw
tot fabricage van grote staalconstructies.
Tevens zullen er delen van de uitrusting
van Pieter Schelte worden gefabriceerd.
Allseas in IJmuiden moet werk
opleveren voor honderd tot
honderdvijftig mensen. Het bedrijf
voert momenteel een campagne in
de regio om nieuw personeel aan
te trekken.

De opdracht voor de twee ROV’s is
afkomstig van de Jan De Nul Group
uit België.
In juli 2011 bestelde Jan De Nul een
grote ROV die tot op een diepte van
2 kilometer kan opereren met een totaal
geïnstalleerd vermogen van 600 kW.
De bestelling voor het tweede, kleinere
exemplaar dateert van begin januari dit
jaar en betreft een ROV voor het nieuwe
side-dump schip ‘Willem De Vlamingh’.
De ROV kan opereren tot op een diepte
van 200 meter en heeft een geïnstalleerd
vermogen van 75 kW. Seatools levert de
ROV’s uit in kwartaal twee en drie van
2012.
ROV in productie bij Seatools, Numansdorp.

Pipelay services in Dutch North Sea
Grup Servicii Petroliere SA (GSP) has been awarded a new
contract in the North Sea, for pipelay services. This is the
second contract awarded to the company by Wintershall
Noordzee B.V.
The pipelay contract is for GSP Falcon, the DNV class pipelay
vessel which will carry out the installation of a 10 inch diameter
30km offshore pipeline in the Dutch sector.

GSP Falcon is expected to mobilize to the North Sea in June
2012 and, after the completion of the prelay survey, the vessel
will carry out the pipelay operations. The pipeline will reroute
the production from the existing Q4-C platform and will
connect subsea to the 10 inch pipeline which currently
connects the Q8-A platform to IJmuiden.
Stuart Oakley, GSP’s CEO: “These recently signed contracts
mark the arrival of GSP in the North Sea market, in addition to
our existing markets of the Black Sea,
the Mediterranean, the Russian
Federation and Mexico. Working from
our established offices in Rotterdam
and Aberdeen we anticipate further
growth of our share of this market, and
plan to bring additional assets to meet
the North Sea demand.”
Grup Servicii Petroliere (GSP), is a
member of Upetrom Group, and
provides a wide range of integrated
services in offshore drilling, offshore
construction and support vessels, well
services, plug and abandonment and
decommissioning, hydro-technical
construction, engineering, subsea
installation, offshore windmill
construction & installation, training.
GSP is a member of the International
Association of Drilling Contractors
(IADC), International Well Control
Forum (IWCF), and International
Maritime Contractors Association
(IMCA).

GSP Falcon.
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OFFSHORE ENERGY
Amsterdam welcomes back international offshore community

Offshore Energy 2012
addresses key challenges
in future energy supply

Global energy demand will double by 2050 and could even triple from what it
was in 2000. By 2050, renewable energy sources and nuclear energy may account
for some 40% of the world’s energy supply. This means that the remaining 60%
will still have to come from fossil fuels. In order to meet growing energy demand,
the world will need to invest heavily in energy production, drawing both from
renewable and traditional fossil sources. Natural gas, produced increasingly from
offshore provinces, will play a key role. Offshore Energy in The Netherlands,
a country home to a wide range of renowned and internationally operating
offshore companies, addresses the challenges associated with securing the
world’s future energy supply.
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Allseas’ founder and president Edward
Heerema will open the Offshore Energy
principal Networking Event on the first
day of the event. Mr. Heerema will
present his views on the position of The
Netherlands as a country that makes an
innovative partner within the
international oil and gas industry.

Direct connect event
The fifth edition of Offshore Energy
will take place on 23 and 24 October
in the Amsterdam RAI, the Netherlands.
Visitors have a chance to mingle with
over 400 offshore energy companies in
one, central place. Offshore Energy is
the fastest growing business-to-business
offshore event in Europe and offers a two
day exhibition and conference program.
It is the perfect place in The Netherlands
for connecting with one of the most
concentrated groups of decision makers
and industry players from over 30
different nationalities. It is also the
access point to potential customers,
acquisition opportunities and strategic
partners. The number of exhibitors is
expected to grow by almost 33%
compared to the 2011 edition.
Some 400 exhibitors are expected to
showcase their products and services to
the world’s leading experts and decision
makers in the upstream oil, gas and
energy industry. Visitors will have the
opportunity to meet these offshore
energy companies in a 12,000 m²
exhibition hall (an increase in floor space
of 4,000 m², compared to last year).
Key reasons for exhibiting at Offshore
Energy are the spacious set-up, the
professional atmosphere and variety,
a high decision making level and the
drive of the visitors.
Leader firms at 2012 edition
Leader firms are present at Offshore
Energy to meet new prospects, to
introduce new products, services and
technologies. But also to interact face-toface with the industry’s leading players
and network with high-profile
conference delegates, to explore best
practices and new project developments,
to strengthen relationships with existing
clients, to raise brand awareness or to
showcase career opportunities to a
targeted audience.

Diversification across industry sectors,
as well as stages of development, makes
this a one-of-a-kind event where business
gets done. New corporate exhibitors at
Offshore Energy 2012 are Lloyd’s
Register, the international maritime
classification society and risk
management organization, and Bosch
Rexroth, one of the world’s leading
specialists in the field of drive and control
technologies. Offshore Energy welcomes
back companies such as Van Oord, Fugro,
Imtech Marine, GustoMSC and Heerema.
Conference highlights
Conveniently running parallel to the
exhibition, Offshore Energy offers a
conference covering key topics and
solutions for the offshore community.
In separately bookable sessions the
organization brings together a wellrounded international speaker faculty.
Developments on the North Sea will
be part of the program. The role of the
maturing North Sea is far from over and
OE12 presents an outlook for new E&P
opportunities in Northwest Europe.
Invited expert speakers will discuss new
North Sea discoveries as well as the latest
technologies to extend the operational
life of oil and gas fields.
Looking beyond Northwest Europe, OE12
also offers an outlook for frontier E&P,
including Australia, Brazil and parts of
Asia. Will today’s frontiers become
tomorrow’s heartlands? Fact is that
strong business cases for both oil and gas
allow oil companies to invest heavily in
increasingly complex projects. In
addressing the challenges of meeting
future energy demand, Offshore Energy
also looks at alternatives for fossil fuels.
Although the lion’s share of electric
energy is generated from hydrocarbon
resources, investments in renewable
power generation, including offshore
wind, wave and tidal energy are
increasing. The OE12 conference will

Mr. Heerema founded his company
Allseas in 1985. Today, Allseas Group
S.A. is a global leader in offshore
pipeline installation and subsea
construction.
The company employs over 2,000
people worldwide and operates a
versatile fleet of six specialized pipelay
and support vessels, designed and
developed in-house.
discuss developments in some of the
world’s biggest offshore wind producing
countries including the UK, China and
Germany and will give an update on the
latest state of play in wave and tidal energy.

23 & 24 October 2012
Amsterdam RAI, Europaplein 22,
The Netherlands
Exhibition: Hall 8, Entrance F
Conference: Park Foyer and F-rooms
23 October 2012
09.30 - 10.30 hrs
Official opening Offshore Energy 2012
(exhibitors and invitees only)
10.00 - 18.00 hrs
Exhibition opening hours
10.30 - 17.00 hrs
Conference program
24 October 2012
09.30 - 16.30 hrs
Exhibition opening hours
10.00 - 15.30 hrs
Conference program
Free exhibition entrance
Conference delegates pay a fee
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Kraanschip met 4.000 ton hijsvermogen voor Scaldis
Scaldis uit België heeft een kraanschip met 4.000 ton hijsvermogen besteld voor
offshore installatie- en decommissioningwerken voor de olie- en gasindustrie en
windenergie markt. Het zelfvarend DP2 kraanschip is in opdracht gegeven bij de
Koreaanse scheepsbouwers STX Offshore & Shipbuilding. Het schip zal gebouwd
worden op de scheepswerf van STX in Dalian, en afgewerkt worden te Xiamen,
beiden in de Volksrepubliek China.
Het contract met STX Offshore & Shipbuilding voor de bouw en oplevering van het
schip werd getekend op 29 februari 2012. Het ontwerp werd in-huis voorbereid op
basis van de rijke ervaring die Scaldis heeft verworven bij het hijsen van zware
objecten in uitdagende offshore omstandigheden. De kiel zal worden gelegd in
februari 2013. De oplevering is voorzien voor de lente 2014.
Scaldis bestelt dit schip met het oog op de verdere ondersteuning en uitbreiding
van zijn diensten o.a. ten behoeve van het installeren van offshore infrastructuur
en decommissioning activiteiten tot in diepe wateren ten behoeve van de olie- en
gasindustrie en ten behoeve van de aanleg van offshore windmolenparken.
Het schip kan echter ook worden ingezet voor elk type zwaar hijswerk in uitdagende
omstandigheden. Door de voorziening van een heliplatform in combinatie met een
accommodatiecapaciteit voor 78 personen is Scaldis in staat een gevarieerd pakket
van bijkomende diensten te leveren.
Enkele specifieke kenmerken maken dit nieuwe kraanschip uniek in zijn soort.
Het is voorzien van twee Huisman kranen met elk een hijsvermogen van 2000 ton,
gebaseerd op een ontwerp van Vuyk Engineering Rotterdam. Bovendien heeft het
schip een extra laadvermogen van 3000 ton. Deze kranen kunnen op het schip
25 m verschoven worden. Op die manier kan het dek gebruikt worden om lasten
te vervoeren en later te plaatsen.
Het schip en de kranen zijn geïntegreerd ontworpen om de maximum last te kunnen
hijsen tot 1,5m significante golfhoogte. In die omstandigheden is het vrijboord
nergens kleiner dan 3m. In stand by of transport mag de significante golfhoogte
oplopen tot 7,0 m.
Opmerkelijk is verder dat de maximum last ook kan gehesen worden in een
waterdiepte van nauwelijks 5,0m.
De vier Azimuth thrusters en het DP2 systeem laten installatiewerk in diepere
wateren zonder het gebruik van ankers mogelijk. Dit waarborgt meer flexibiliteit
en efficiëntie en de mogelijkheid te werken in zones waar bv. reeds veel pijpleidingen
of kabels op de bodem zijn aangebracht. Daarnaast is het kraanschip voorzien van
4 stuks hoofd werkankers en lieren en 4 stuks secundaire.
Het krachtige en snelle ballastsysteem zal de hijsoperatie perfect kunnen volgen,
hetgeen een snellere en continue werking waarborgt.
Het 108 meter lange schip zal voorzien zijn van een zogenaamde moonpool voor een
los te bedienen ROV (Remote Operated Vehicle) voor de inspectie en het begeleiden
van het installatiewerk op de zeebodem. Tenslotte laat de aanwezigheid van zware
fenders het mogelijk in volle zee transportbakken te laden of te lossen.

Voeg toe aan uw favorieten:

WWW.OFFSHOREVISIE.NL
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Hydrauvision VCA
gecertificeerd
Hydrauvision, specialist op gebied
van aandrijven en besturen is in de
volle breedte VCA gecertificeerd.
De hoofdvestiging in Schoondijke
was al VCA gecertificeerd sinds 1995.
Alle overige vestigingen werkten al
sinds de opstart volgens dezelfde
procedures en werkwijzen. Werken
volgens deze richtlijnen is dus bij de
dagelijkse werkzaamheden een
vanzelfsprekendheid. Bovendien
waren alle medewerkers al VOL-VCA
gecertificeerd. De VCA-certificering
was, na een externe audit door Lloyd’s,
dan ook vrij snel realiseerbaar. VCA
staat officieel voor VGM Checklist
Aannemers, waarbij ‘VGM’ betrekking
heeft op Veiligheid, Gezondheid en
Milieu. Alle vestigingen opereren
volgens het hetzelfde VGM
management systeem wat continue
als een rode leidraad door het beleid
van Hydrauvision loopt.

Grootste offshore
windpark
Royal Haskoning heeft eind november
vorig jaar met Forewind een
raamovereenkomst gesloten voor
de coördinatie en uitvoering van
de werkzaamheden voor de
milieueffectrapportages (MER’s)
van het offshore windpark op de
Doggersbank. Dit project, ’s werelds
grootste offshore windpark, kan tot
zo’n 10% van de energiebehoefte
van het Verenigd Koninkrijk leveren.
De Doggersbank, gelegen in de
Noordzee op 125 tot 290 km afstand
van de oostkust van Yorkshire, beslaat
een zeer groot oppervlak van 8.660
km2 en kan, wanneer de aanleg
helemaal af is, plaats bieden aan
meer dan 2.000 windturbines die
een enorme hoeveelheid duurzame
energie kunnen leveren.
De MER-procedure is voor
opdrachtgever Forewind van vitaal
belang om toestemming te krijgen
van de Infrastructure Planning
Commission (IPC) die verantwoordelijk
is voor het goedkeuren van alle
belangrijke infrastructuurprojecten
in het Verenigd Koninkrijk. Royal
Haskoning is actief voor verschillende
deelprojecten binnen dit project.
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IHC Merwede boekt orders voor drie pijpenleggers
IHC Offshore & Marine, onderdeel van IHC Merwede, en SapuraCrest hebben twee
contracten getekend voor het ontwerp, de engineering en bouw van twee 550 ton
pijpenleggers. Een derde contract is getekend met OSX Construção Naval S.A. Brazil
voor het ontwerp en de engineering van een 300 ton pijpenlegger met equipment
van onder andere IHC Engineering Business. De orders hebben een waarde van € 450
miljoen. De schepen gaan flexibele pijpen leggen voor de Braziliaanse kust, ter
uitvoering van het chartercontract van Petrobras dat eerder is gewonnen door
SapuraCrest.
IHC Merwede bouwt de twee identieke 550 ton pijpenleggers op de werf in Krimpen
aan den IJssel. Deze twee pijpenleggers zijn de eerste compleet geïntegreerde
offshore schepen, volledig ontworpen, geëngineerd en gebouwd door IHC Merwede
met een pijpenleginstallatie van IHC Engineering Business. IHC Drives & Automation
levert het geïntegreerde automatiseringsysteem, de elektrische installatie en de
complete elektrische machinery package. Andere onderdelen van IHC Merwede,
zoals IHC Piping, leveren ook equipment voor deze schepen.
Het derde schip, met een capaciteit van 300 ton, is eveneens ontworpen en
geëngineerd door IHC Merwede. Het schip zal op verzoek van Petrobras gebouwd
worden in Brazilië op de werf van OSX in Açu, Rio de Janeiro. De pijpenleginstallatie
voor dit schip zal ook geleverd worden door IHC Engineering Business.
De oplevering van de schepen die gebouwd worden in Nederland, is gepland voor
respectievelijk mei en augustus 2014.
“IHC Merwede is zeer verheugd met de orders van SapuraCrest en OSX,” zegt
Goof Hamers, IHC Merwedes president-directeur. “Samen met de pijpenlegger die
we bouwen voor Subsea 7, speelt IHC Merwede een belangrijke rol als technology
provider bij vier van de zes pijpenleggers die besteld zijn door Petrobras. “Dit contract
bevestigt de positie van IHC Merwede als leverancier van betrouwbare, efficiënte
en flexibele schepen en equipment met een zo kort mogelijk levertijd om te voldoen
aan de eisen van de projecten in de olie & gasmarkt.”

Atradius Dutch State
Business and bank
consortium facilitate
huge finance agreement
for IHC Merwede
A ceremony for the largest ever
working capital guarantee issued by
Atradius Dutch State Business – on
behalf of the Dutch Government –
took place on Thursday 5 April 2012 at
IHC Merwede’s shipyard in Krimpen
aan den IJssel. With this finance
agreement in place, IHC Merwede will
start work on the construction of two
pipelaying vessels for its Malaysian
customer SapuraCrest.
The ships are part of a recent offshore
order worth €450 million and will
install flexible pipelines in Brazilian
waters, where large quantities of oil
have been discovered. The delivery
dates for the vessels, which will be
built in The Netherlands, have been set
for May and August 2014 respectively.
IHC Merwede has signed a working
capital finance facility of €200 million
with its bank consortium, formed by
ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche
Bank, ING and Rabobank. The banks
are providing the capital because
Atradius Dutch State Business covers
the repayment risk through a working
capital guarantee in the main. The
facility will be used by IHC Merwede to
cover the construction costs.
The guarantee has been developed
after close cooperation with the Dutch
Ministries of Finance and Economic
Affairs, Agriculture and Innovation,
banks and exporting business. The
overall aim is to promote the provision
of working capital to Dutch capital
goods exporters, so that they can have
access to the required financial
resources. Since the introduction of
this facility in 2010, hundreds of
millions of euros have been provided
as coverage. The SapuraCrest order is
the largest financing facility covered by
a Dutch State working capital
guarantee. “We are delighted to have
received this huge order in recognition
of IHC Merwede being a supplier of
high-quality technological vessels and
equipment,” says IHC Merwede’s
President Govert Hamers. “Apart from
the technology at our disposal, being
able to offer a financial package was
decisive in securing this sale. We are
proud of this achievement, along with
Atradius our banks and SapuraCrest.”

Artist impression of the Sapura pijpenleggers.
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Boskalis haalt
Australische order
binnen
Boskalis heeft van Saipem een letter
of award verkregen voor het Ichthys
offshore project dat deel uitmaakt
van de Ichthys gasexportpijpleiding
vlakbij Dar win, Noord-Australië.
De projectwaarde bedraagt circa
E 200 miljoen. Het Ichthys-project
wordt ontwikkeld door INPEX en
Boskalis zal de werkzaam-heden
namens Saipem (Portugal) Comércio
Marítimo uitvoeren.
Het Ichthysproject heeft betrekking
op de aanleg van een nieuwe 880
kilometer lange diepzee gaspijpleiding
met een doorsnee van 42 inch voor
het exporteren van aardgas vanuit
het Ichthys gasveld gelegen in de
Browse Basin naar Darwin op het
vasteland. De pijpleiding zal door de
haven van Darwin lopen, waardoor
bagger- en steenstortwerkzaamheden
noodzakelijk zijn in het nabijgelegen
kustgebied. Daarnaast dient een
landfall te worden aangelegd als
constructie voor het aan land brengen
van de pijpleiding.
Boskalis zal verantwoordelijk zijn voor
het uitgraven van een 18 kilometer
lange geul waarin de gaspijpleiding
wordt gelegd, een zogenoemde ‘pipe
pull’ over een lengte van circa 3.000
meter, en de plaatsing van een uit
stenen bestaande beschermingslaag
nadat de pijpleiding is aangelegd.
Een kofferdam en lierplatform zullen
aan de kustlijn worden gebouwd om
de pijpleiding in een landfall aan land
te kunnen trekken. De werkzaamheden
zullen medio 2013 van start gaan en
naar verwachting halverwege 2015
worden afgerond.

Wintershall starts production
in K18-Golf field
Germany’s largest internationally active oil and gas producer, Wintershall,
is continuing to step up its activities in the southern North Sea and is now
launching natural gas production from the K18-Golf field in the Dutch North
Sea. By carefully designing the well and deploying a new down hole completion
technology, Wintershall managed to set new standards in field development and
cost-efficiency for tight gas reservoirs offshore. Wintershall initially plans to
produce around 1.0 million cubic meters of natural gas per day from the tight
gas deposit via a subsea well (subsea completion). A second production well
next summer is set to maintain plat-eau between 1.0 and 1.4 million cubic
meters of natural gas per day. With the production of the field around 250,000
households can be supplied with gas.
“Our investment in the K18-Golf tight gas project once again proves that we still
see substantial potential in the Dutch North Sea and plan to tap into this potential,”
Martin Bachmann, Member of the Wintershall Board of Executive Directors with
responsibility for Exploration and Production, explains. One of the challenges in
developing the K18-Golf field is its location in a restricted military zone. For this
reason the field had to be developed subsea and within a very short time window.
This is also why the production site was connected via a sea bottom pipeline to the
platform K15-FA ten kilometers further north. The gas will be treated there to sales
specification before be-ing sent to Den Helder on the Dutch mainland via the
Wintershall-operated WGT pipeline network.
The K18-G1 well goes down vertically for approximately 3750 meters and then has
a horizontal section in the gas bearing sand of about 1400 meters. “We are proud
of what we have achieved in de-veloping this first tight gas field by Wintershall in
the Dutch North Sea,” Gilbert Van den Brink, Managing Director of Wintershall
Noordzee, explains. “The K18-G1 well showed a better reservoir than predicted,
and we have high expectations for a firm and durable production from this tight
Rotliegend reservoir. This summer we will spud the second production well K18-G4
in the northern extent of the field. Based on the good results of this first tight gas
project, Wintershall will focus on the development of more tight gas fields in the
Dutch offshore.”
Jan Dirk Bokhoven, CEO of co-investor EBN comments: “We are pleased to have
supported this project that takes us one step further to developing tight gas fields
offshore. It proves that a proper devel-opment of a tight reservoir can go hand in
hand with excellent economic, environmental and safety performance.”
Wintershall has a share of 41.7 percent in K18-Golf. The other com-panies
participating are EBN (40 percent), NAM (15.9 percent), Tullow (2.2 percent)
and Oranje-Nassau Energie (0.2 percent). Wintershall was awarded the concession
block K18 in 1983. The natural gas field was discovered in 2005.

A
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FUTURE
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Eerste belangrijke levering Bakker
Marine Electric Zhangzou
Deze maand wordt de eerste van vier, in China geproduceerde frequentieregelaars
afgeleverd aan Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd. (ZPMC) in Shanghai.
Daarmee bevestigt Bakker Sliedrecht definitief zijn entree in de Chinese maritieme
markt. Deze direct-watergekoelde frequentieregelaars zijn bestemd voor gebruik
aan boord van de kabelleggers van de SMIT/Boskalis offshore vloot, waarvoor Bakker
Sliedrecht het complete e-pakket inclusief engineering en bouwbegeleiding levert.
De schepen zijn uitgerust met een diesel-elektrische voortstuwing met DP2-notatie.
De frequentieregelaars hiervoor zijn van het type DC-bus. Er zijn 2 voortstuwingsthrusters van 1250 kW en 2 retractable thrusters van 1000 kW. Elke voortstuwingsthruster van 1250 kW is gecombineerd met 4 mooringlieren van elk 75 kW en elke
1000 kW retractable thruster is gecombineerd met 2 mooringlieren, elk ook 75 kW.
Tevens is een van de 1000 kW retractable thrusters gecombineerd met een
boegschroef van 590 kW. De voedingsspanning is 3 x 690 V/50 Hz. Voor Bakker
Sliedrecht is deze levering een kroon op het werk. Het is nog maar zeer recent dat de
productie van direct watergekoelde frequentieregelaars in de fabriek in Xiamen is
gestart. Het is het resultaat van de lange-termijnvisie van Bakker Sliedrecht. Om de
concurrentiepositie in een ´booming-market´ als de Chinese veilig te stellen is indertijd
besloten om in China zelf te produceren. Want ook hier worden de vermogens aan
boord van baggerschepen steeds groter en moeten dus ook beter beheersbaar
worden. Daarvoor is intelligente
elektronica nodig, zoals die voor
frequentieregelaars. De tweede reden is
dat Bakker Sliedrecht hecht aan het in
eigen huis produceren van dit type hi-tech
installaties. Tegelijk met het aanstellen
van een Chinese staf werd de opleiding
gestart van Chinese servicemedewerkers.
Inmiddels is deze training afgerond en
levert Bakker Marine Electric Zhangzhou
full-service on the spot.

Major milestone YORK PLATFORM
Centrica Energy’s York platform, built by Heerema Fabrication Group (HFG) at its
Hartlepool fabrication yard, reaches its completion and will be the first to be installed
in the North Sea this year. The normally unmanned York platform, which will be
located in the Southern North Sea, 40km east of Humberside, will produce enough
gas to meet the daily needs of half a million (500,000) UK homes. The 2,750 tonnes
York Platform has taken just over one year to complete from design through to build
and, when complete, will stand at over 90 metres tall – almost the height of Big Ben.
The platform was fabricated by Heerema Fabrication Group at the company’s
extensive indoor fabrication halls in Hartlepool and will be installed in a water
depth of over 40 metres by Heerema Marine Contractors next month.
This is the third successful project delivered by the partnership between Centrica
Energy and Heerema, with the ground breaking F3-FA self-installing platform
celebrating its first year of successful production in January. The contract has
provided employment for around 350 people with over 90% of materials sourced
from here in the UK. Greg McKenna, Centrica Energy’s incoming Southern North Sea
Regional Director, said: “York represents another great achievement for Centrica
Energy, following a busy year of production, exploration and acquisition activities,
and will play an important part in securing the UK’s energy needs. I am delighted
that we have been able to support local UK businesses by building another platform
at Heerema’s Hartlepool yard, but most importantly delivered the project safely.”
Wim Matthijssen, COO of Heerema Fabrication Group said: “The successful delivery
of this Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) project for our
client Centrica is a result of great team work and commitment to high performance
and safety of Centrica Energy, Heerema Fabrication Group and other partners.
It demonstrates the dedication and experience of everyone involved to get projects
such as this completed on schedule and, most importantly, safely.”
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Offshore Mast Crane
Huisman has secured a new contract
from Allseas for the design and
manufacturing of an 850mt Offshore
Mast Crane. The crane will replace the
current 300mt Offshore Mast Crane
onboard Allseas’ pipelayer Solitaire,
the largest pipelay vessel in the world.
The delivery is scheduled for 1 October
2012 at the Huisman production
facility in Fujian, China.
The 850mt Offshore Mast Crane – up
to 1600m hook travel single fall – is
equipped with an active heave
compensation system on the main and
whip hoist to counter-act the vessel’s
heave motion when landing a load on
the seabed. The use of a splittable
block on the main hoist allows the
number of falls to be adjusted from
8 to 4 falls without re-reeving. The
adjustment of falls is beneficial to
optimize the lift with the required
load and speed.

Integrated Trenching
Spread
CTC Marine Projects, part of
DeepOcean Group Holding, has
announced its multi-million pound
contract award for Dolwin 1, Germany.
The workscope, for client EMAS AMC,
will include the trenching of 62.34
kilometres of a bundled HVDC power
cable from 14 metres water depth and
trenching of a power cable from
Dolwin Alpha West Platform to
Borkum West II Platform.
CTC will mobilise its new industry
leading integrated trenching spread
for this project, consisting of the
converted Northern Wave vessel,
equipped with T2 trencher upgraded
to three metre jetting capability and a
deck-fed system. It will also be
supported by CTC’s 1.5 Mega Watt jet
trencher, PT-1. This complete trenching
package provides the ideal trenching
solution from a single platform.
Tony Inglis, CTC’s Managing Director,
comments on the project award:
“We are extremely pleased to have
secured this project with EMAS AMC,
which will see our new integrated
trenching spread working in the
Germany sector of the North Sea.”
The project is expected to commence
in field in late September.

IRO NIEUWS

Succesvolle IRO/CEDA bijeenkomst
over ‘Trenching voor kabels,
buizen en pijpen’
Op 8 maart 2012 vond een zeer succesvolle gezamenlijke IRO
en CEDA bijeenkomst plaats met het thema ‘Trenchen voor
kabels, buizen en pijpen’. Erik de Haas, Proposals Manager
Boskalis Offshore, gaf een presentatie over het pre- en post-lay
graven van sleuven: praktische overwegingen vanuit het
oogpunt van de baggeraar. Bart van Mierlo van Periplus gaf een
presentatie over de geofysische aspecten van het graven van
sleuven in zijn presentatie ‘Trouble in trenching’. De baggerprocessen tijdens het graven van sleuven werden besproken
door prof.dr. Cees van Rhee, Offshore en Dredging Engineering
aan de Technische Universiteit Delft. Met ruim 160 deelnemers
blijkt de jaarlijkse gezamenlijke IRO/CEDA bijeenkomst een
succesvolle formule te zijn.

Verslag Offshore Windmissie
naar Duitsland
Van 14 tot en met 15 maart 2012 heeft FME-CWM met
ondersteuning van IRO een offshore wind missie naar Hamburg
en Bremerhaven georganiseerd. 37 bedrijven en organisaties
waarvan 22 IRO leden hebben aan de missie deelgenomen.
Het programma in Hamburg op 14 maart bestond uit een
seminar dat een goed beeld gaf van de ontwikkelingen die
er in Duitsland op het gebied van offshore wind plaatsvinden.
Verder bestond het programma uit ‘Break-out sessions’ waar
in kleine groepen met Duitse bedrijven over een aantal offshore
wind onderwerpen werd gediscussieerd en een individuele
matchmaking bijeenkomst met de leden van Renewable Energy
Hamburg (zie www.eehh.de voor de ledenlijst).
Ook van Nederlandse zijde werden er presentaties gegeven
over de Nederlandse offshore windindustrie voor de aanwezige
Duitse toehoorders.
Het programma op 15 maart in Bremerhaven bestond uit
een bezoek aan het speciaal voor de offshore wind industrie
ontwikkelde havenbedrijfsterrein. Bezocht zijn daar Weserwind,
waar enorme fundaties worden gebouwd en twee turbine
bouwers: Areva en Repower Systems AG. Het programma in
Bremerhaven werd gecomplementeerd met o.a. presentaties
over de ontwikkeling van de offshore wind industrie in
Bremerhaven en een individueel matchmaking programma

met de leden van Windenergie
Agentur Bremen (www.wab.net).
Duitsland heeft grote plannen
voor de ontwikkeling van offshore
windenergie. Het is de ambitie van
de federale overheid om in 2020
10.000 MW offshore windenergie
te hebben geïnstalleerd. In 2050
moet de helft van de Duitse energie
behoefte uit offshore wind worden
gerealiseerd. Op het moment zijn er
2 offshore windparken operationeel:
Alpha Ventus en Baltic 1. Verder
hebben 28 offshore windparken een vergunning om te worden
gebouwd en zijn er 72 aanvragen voor een vergunning.
Hiernaast wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een
offshore windindustrie en worden speciale offshore wind
havenbedrijfsterreinen ontwikkeld zoals in Bremerhaven.
Echter wat steeds tijdens de presentaties naar voren kwam is
dat het de Duitse industrie ontbeert aan offshore kennis en
ervaring en dat men daarom op dit gebied graag met
Nederlandse bedrijven wil samenwerken.

On & Offshore Gorinchem en
Irak Seminar
Van 27 t/m 29 maart was IRO met een informatiestand
aanwezig op de beurs On & Offshore in Gorinchem.
Ruim 195 bedrijven actief in de olie-, gas-, (petro)chemische
en baggerindustrie waren op eveneens vertegenwoordigd
met een stand. Hiervan waren ruim 30 IRO leden aanwezig.
De driedaagse beurs heeft 5.316 bezoekers getrokken
en IRO heeft veel nuttige contacten gelegd.
Tijdens On & Offshore werd op 28 maart door IRO een seminar
georganiseerd over zakendoen in Irak. Met 143 miljard vaten
heeft Irak de op twee na grootste oliereserves in de wereld.
Toch is de productie sterk gedaald door de jaren heen als gevolg
van instabiliteit in het land. Irak investeert nu fors in een poging
de olie- en gasindustrie weer op te bouwen. In de afgelopen
jaren heeft Irak, door middel van zogenoemde bidding rounds,
servicecontracten gesloten met IOC’s en de nationale
oliemaatschappijen, meestal in consortia, voor de bijkomende
ontwikkeling van bestaande ‘brown fields’ en de ontwikkeling
van een aantal ‘green fields’. Het ministerie van olie in Irak,
Koninklijke Nederlandse Shell en Mitsubishi hebben bijvoorbeeld
een deal van 17 miljard dollar gesloten om bestaande en nieuwe
infrastructuur voor het verwerken van aardgas te helpen
ontwikkelen en opnieuw op te bouwen.
Z.E. Dr. Saad Abdulmajeed Ibrahim Al Ali, de Iraakse
ambassadeur in Den Haag, gaf een presentatie over Irak.
De Nederlandse ambassadeur in Bagdad, Irak, Z.E. Jeroen
Roodenburg, gaf een presentatie over zakendoen in Irak in
het algemeen. Vervolgens gaf Hans Nijkamp, Vice president
en landenvoorzitter Irak bij Shell Upstream International,
een presentatie specifiek over zakendoen in de olie- en
gasindustrie in Irak.
Daarna gaven Sander Pielkenrood, Managing Director van
Pielkenrood Group en Chris Schomper, Business Development
Manager bij A. Hak Industrial Services presentaties over hun
ervaringen met zakendoen in de Iraakse olie- en gasindustrie.
Ruim 50 deelnemers woonden de presentaties bij.
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Succesvolle Ledenbijeenkomst
Heinen & Hopman Spakenburg

IRO sponsort succesvol Techniek
Toernooi voor de jeugd

Op donderdag 12 april vond een IRO ledenbijeenkomst plaats bij
Heinen & Hopman Engineering in Spakenburg. Het bedrijf is een
wereldleider op het gebied van airconditioning, mechanische
ventilatie, centrale verwarming, koeling, sanitair, brandbeveiliging,
milieu-systemen en het reinigen van luchtkanalen. Heinen &
Hopman Engineering werkt in vier vakgebieden: Superyachts,
commerciële scheepvaart, de offshore industrie en marine
schepen. Hun missie is om ervoor te zorgen dat het klimaat
‘binnen’ perfect voldoet aan de behoeften van mensen en
producten, ongeacht het klimaat buiten.

Welke Zuid-Hollandse basisscholieren bouwen van kartonnen
dozen de winnende gigabrug? Welke curlingpuck eindigt het
dichtst bij het huis? Hoeveel bakstenen moeten blijven drijven
om in de prijzen te vallen? En hoe zorg je ervoor dat een
duikbootje precies op tijd weer boven komt drijven?
Deze vragen stonden centraal op het voor de vierde keer
georganiseerde Techniek Toernooi Zuid-Holland op donderdag
12 april bij Science Centre Delft. De grootste en leukste
techniekwedstrijd voor Zuid-Hollandse basisscholen stond dit
jaar in het teken van ‘water’. Er deden scholen mee uit
Alphen a/d Rijn, Brandwijk, De Lier, Delfgauw, Delft, Den Haag,
Den Hoorn, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam,
Hoogvliet-Rotterdam, Leerbroek, Leiden, Leiderdorp, Maasdijk,
Maassluis, Nieuwe Wetering, Nootdorp, Oegstgeest, Pijnacker,
Ridderkerk, Rotterdam, Ter Aar, Voorschoten, Zoetermeer,
Zuid Beijerland en Zwammerdam.

IRO directeur Sander Vergroesen en Joep Hopman, een van de
directeuren van Heinen & Hopman, verwelkomden de ruim 40
aanwezige IRO leden. Eric Stoffelsen, Sales Manager, gaf een
presentatie over de activiteiten van Heinen & Hopman en hun
innovatieve ontwikkelingen en producten. Ook kregen twee
andere IRO leden de gelegenheid om een zeer korte presentatie
te verzorgen, te weten: de heer VJ Chun van DSR Corp en Ton
Ippel van MechaHeat. Na de presentaties werden de deelnemers
rondgeleid door het kantoorgebouw en de werkplaats, waar
men kon zien hoe de verschillende machines en apparaten
worden ontworpen en vervolgens gebouwd. De middag werd
afgesloten met een netwerkbijeenkomst.

IRO Kalender 2012
6 juni

IRO ledenbijeenkomst

meer informatie of aanmeldformulier:

info@iro.nl of telefoon 079 341 19 81
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Rotterdam

Er waren veel scholen, en dus
veel kinderen aanwezig. In de
ochtend de jongste groepen,
en in de middag groepen 5-8.
De opdrachten waren erg
goed uitgedacht voor de
verschillende leeftijden, dit
leverde veel innovatieve
oplossingen op. Veel scholen
hadden in de klas al een
voorwedstrijd gehouden en
hadden hun winnende team
afgevaardigd, dus de hele klas
is ermee bezig geweest. Erg
leuk was dat professoren (in toga) in de jury zaten, waar zowel de
kinderen als begeleiders behoorlijk van onder de indruk waren.
IRO heeft haar wervingsfolder ‘Kom werken in de dynamische
wereld van olie en gas!’ bij de inschrijving van de leerlingen
uitgedeeld. In de middag werden ook nog posters uitgedeeld,
om mee terug te nemen naar de klas. IRO ziet het Techniek
Toernooi als een uitstekend initiatief om leerlingen van lagere
scholen te enthousiasmeren voor techniek en voor de olie- en
gasindustrie.
De landelijke finale van het Techniek Toernooi vindt plaats op
7 juni a.s. in het Openluchtmuseum in Arnhem. Het thema van
het Techniek Toernooi van volgend jaar is waarschijnlijk
‘energie’, een thema waar IRO uiteraard graag aan meewerkt.

IRO NIEUWS

IRO jaarverslag 2011
verschenen
Het IRO Jaarverslag 2011, met
informatie over de activiteiten van de
vereniging in het afgelopen jaar, is
gepubliceerd en verzonden naar alle
IRO-leden. Indien u een kopie wilt
ontvangen, stuur dan een e-mail naar
info@iro.nl.

Cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’
Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niettechnische 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.
Beschikbare cursusdata:
• Woe+Do 6&7 juni 2012 (NL)
Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact
opnemen met José de Goede via degoede@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.

IRO is ondersteunend partner van Offshore Energy en is tijdens
het evenement te vinden op stand 202 in hal 8. Meer informatie
over de beurs, geregistreerde exposanten en de conferentie kunt
u vinden op www.offshore-energy.biz.

3e Offshore Wind Installation
and Maintenance conference
IRO is supporting partner van de derde editie van de Offshore
Wind Installation and Maintenance conference (OWIM) op
donderdag 31 mei 2012 in het STC gebouw te Rotterdam.
OWIM brengt de belangrijkste spelers in offshore windenergie
onderhoud en installatie sector bij elkaar. Op het programma
staan nieuwe kansen en bewezen methodes in offshore
windinstallatie en onderhoud en kosteneffectieve oplossingen.
Ook is er dit jaar speciale aandacht voor het vergroten van
de financierbaarheid van nieuwe projecten. Investeer in het
bijwonen van OWIM en hoor Andrew Garrad (GL Garrad
Hassan), Pieter Tavenier (Eneco), Bart Hoefakker (NoordzeeWind)
en vele andere topsprekers.
Voor meer informatie: www.owimconference.com.

BEURSGENOTEERD

Offshore Energy 2012
De vijfde editie van Offshore Energy vindt dit jaar plaats op
dinsdag 23 en woensdag 24 oktober in de Amsterdam RAI.
Op de beurs worden meer dan 400 exposanten uit binnenen buitenland verwacht. Naast de beurs biedt Offshore
Energy wederom een conferentieprogramma over actuele
ontwikkelingen in offshore olie, gas en windenergie.

Offshore Northern Seas 2012,
Stavanger, 28-31 augustus 2012

Alle ruimte voor eigen stand is verkocht. Er is nog beschikbaarheid
in de IRO stand. De informatie en het inschrijfformulier zijn te
vinden op www.iro.nl.
RIO OIL & GAS 2012, RIO DE JANEIRO 17-20 SEPTEMBER 2012

De inschrijving voor Rio Oil & Gas is gesloten en het IRO paviljoen
is uitverkocht.

Voorlopig beurs /
exportprogramma 2012

ADIPEC 2012, ABU DHABI,11-14 NOVEMBER 2012 (nieuwe data!)

28-31 augustus 	Offshore Northern Seas		
Stavanger, Noorwegen
17-20 september 	Rio Oil & Gas
Rio de Janeiro, Brazilië
23-24 oktober 	Offshore Energy
Amsterdam

De inschrijving voor ADIPEC is gestart. 75 % van het paviljoen van
580 m2 is verkocht. De informatie en het inschrijfformulier zijn te
vinden op www.iro.nl.
OSEA 2012, SINGAPORE, 27-30 NOVEMBER 2012

In samenwerking met HME organiseert IRO een Holland
paviljoen op de beurs OSEA in Singapore.
U kunt er voor kiezen onder de IRO vlag te staan, of onder
het ‘Maritime by Holland’ concept.
IRO is helemaal uitverkocht, maar u kunt nog ruimte boeken via
HME, Marjan Lacet: ml@hme.nl

11-14 november 	ADIPEC
Abu Dhabi, VAE
Deelname aan beurzen/handelsmissies via IRO

27-30 november	OSEA	
Singapore

Deze pagina’s bevatten nieuws van IRO, Branchevereniging voor de
Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie en haar leden.

Adres
:
		
Postadres :
		

Engelandlaan 330
2711 DZ Zoetermeer
Postbus 7261
2701 AG Zoetermeer

Telefoon
Fax
E-mail
Website

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

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.
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BUYERS GUIDE

ELEcTROTECHNIEK

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

Inleiding

Maximator 2011 ad_Opmaak 1 12-01-11

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

Our Energy Works!

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

•

On & Offshore Pressure Systems

•

Service & Rental Units

(VTF)

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

RECRUITMENT

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

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 Tonny Handgraaf
023 571 8480
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OFFSHORE
HANDLING
with a personal touch

Broekman Project Services
The perfect partner for transport, storage
and handling of all break-bulk, heavy
lifts and project cargoes

• Located in Port of Rotterdam
• Lifting capacity up to 1,500 tons
• Overhead cranes up to 750 tons
• 300 meters deep sea quay
• 27,000 sqm warehouse capacity

projects@broekman-group.com / www.broekman-group.com

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.

www.vroonoffshore.com
ABERDEEN • DEN HELDER • GENOVA • SINGAPORE

