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ONDERNEMEN

HEFVAARTUIG PIETER SCHELTE IN ZOMER 2015 OPERATIONEEL

Eerste project 
verwijderen Yme-platform

In 1978 wist zijn vader Pieter Schelte Heerema met de introductie van de halfafzinkbare kraanvaartuigen Balder en 

Hermod in één klap de grenzen in de offshore-installatiemarkt aanzienlijk te verleggen. De geschiedenis herhaalt 

zich als zijn zoon Edward P. Heerema volgend jaar een supergroot en zeer innovatief hefvaartuig in de vaart brengt, 

dat net als destijds de Balder en Hermod uniek is in de wereld. En als het aan de oprichter en CEO van Allseas ligt, 

blijft het hier niet bij.
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Offshorepioniers mogen vader en zoon 
zeker worden genoemd. Pieter Schelte 
Heerema wist al met de monohull 
kraanschepen Challenger (1969), 
Champion (1972), Thor (1974) en  
Odin (1976) de grenzen in de offshore-
installatie-markt steeds verder op te 
rekken. Hefrecord na hefrecord werd met 
deze schepen gevestigd. Met name in de 
Noordzeeregio, waar het ene na het andere 
olie- en gasveld in productie werd gebracht. 

Vervolgens was hij de eerste die het 
aandurfde om met halfafzinkbare 
kraanvaartuigen in zee te gaan. Hiervoor 
werden in de jaren 1977-1979 bij de 
Japanse Mitsui-werf de Balder en Hermod 
gebouwd. Elk schip werd uitgerust met 
twee grote kranen die in tandem lasten 
tot zo’n 5.000 ton konden tillen. Later 
zou deze hefcapaciteit worden verhoogd 
naar 8.000 ton. Eigenschappen als lef, 
hang naar innoveren en goed 
ondernemerschap zitten ontegenzeglijk 
ook in de genen van zijn zoon Edward, 
die met zijn bedrijf Allseas inmiddels 
heeft aangetoond dat ook pionieren in 
de pijplegmarkt offshore loont. Hier is hij 
met zijn vloot van geavanceerde monohull 
pijpenleggers dan ook voortdurend 
grensverleggend bezig. 

Maar daarnaast is bij Allseas al vanaf  
een jaar na de oprichting in 1985, stevig 
nagedacht over het ontwerp van een 
hefvaartuig dat offshore topsides en 
jackets van platformen kan installeren 
met gewichten die ver buiten het bereik 
van de halfafzinkbare kraanvaartuigen 
liggen. Als eerbetoon aan zijn vader heeft 
Edward dit schip Pieter Schelte genoemd.

eerste concept
Tijdens een op 3 juni 1987 in Londen 
gehouden persconferentie presenteerde 
Edward Heerema zijn plan om met de 
Pieter Schelte de grenzen in de offshore-
installatiemarkt wederom aanzienlijk te 
verleggen. Nu door twee supertankers 
(VLCC’s) aan elkaar te koppelen, met 
tussen de boegsecties een hefsysteem 
waarmee topsides met gewichten tot 
55.000 ton offshore geïnstalleerd 
zouden kunnen worden. Nieuws dat 
als een lopend vuurtje door de offshore 
sector ging en waarop zowel enigszins 
verbaasd als sceptisch werd gereageerd. 

Terugkijkend op die periode zegt de 
bedenker van het concept: “Het was 
voor ons een heel spannende tijd. 
Allemaal jonge en enthousiaste mensen 
waarmee we net Allseas hadden 
opgericht en die graag een in hun  
ogen super idee wilden verwezenlijken. 
Alleen waren we er destijds in elk opzicht 
nog veel te klein voor, ook wat financiële 
kracht betrof. Daarbij was het concept 
toen nog niet goed genoeg om het 
installatievaartuig in die vorm te bouwen. 
We hadden nog een lange weg te gaan 
om het ontwerp echt goed te krijgen en 
om onze organisatie naar een niveau te 
tillen waarop we zoiets wel zouden 
aankunnen. Daar hadden we ons dus  
op verkeken, maar wel waren we ervan 
overtuigd dat ons plan in praktijk kon 
worden gebracht. Dit was een grote 
stimulans om ermee door te gaan.”

multifunctionele inzet
In de daaropvolgende jaren werd alles op 
alles gezet om het eerste concept te 
verbeteren en de eigen organisatie verder 
uit te breiden. Ook werden de 
marktontwikkelingen op de voet 
gevolgd. Heerema: “De installatiemarkt 
was zeker een factor die ons eind jaren 
tachtig en begin jaren negentig het 
vertrouwen gaf dat zo’n groot schip er 
moest komen. In eerste instantie zouden 
we met het schip alleen installatiewerk 
gaan uitvoeren. Pas na een jaar of zes 
begonnen we ook over zogeheten 
removals te denken. Met een dergelijk 
schip zouden namelijk, vanwege 
omkering van hetzelfde principe 
(reversed installation, red.), ook 
betrekkelijk eenvoudig grote 
platformdelen uit zee kunnen worden 
verwijderd. Na een aantal jaren beseften 
we tevens dat de Pieter Schelte, als we 
het schip zeg maar zo’n negen maanden 
per jaar wilden bezighouden, naast 
installeren en verwijderen van 
platformdelen ook pijpen moest kunnen 
leggen. Het schip had een aantal 
specifieke eigenschappen die het 
hiervoor heel geschikt maakten, 
waaronder de grote lengte van het schip, 
het dynamisch positioneringssysteem dat 
we inmiddels hadden geïntroduceerd, de 
beschikbare dekruimte voor de opslag 
van pijpen en de mogelijkheid om de 
stinger op te hangen in het slot tussen de 
boegsecties. Dit deed ons besluiten om er 
ook een hele zware pijpenlegger van te 
maken. Bij het MARIN werden uitvoerige 
modelproeven gedaan om het 
bewegingsgedrag van het schip beter te 
leren kennen en de vaarsnelheid te 
bepalen. Maar ook of het concept nog 
verder geperfectioneerd kon worden.”

start bouw
In juni 2010 maakte Allseas bekend dat 
de bouw van de Pieter Schelte, het 
allergrootste platforminstallatie/
verwijderings- en pijpenlegvaartuig ter 
wereld, daadwerkelijk van start zou gaan. 
Een supergrote catamaran met een 
lengte van 382 meter en een breedte van 
124 meter. “Wij hadden besloten om 
hiervoor met de Daewoo-werf in Zuid-
Korea in zee gegaan,” vervolgt Edward 
Heerema. “Op dat moment was het 
concept van de Pieter Schelte al enige 
tijd vastgelegd. Bij het bepalen van de 
breedte van het slot tussen de 
boegsecties moesten we het destijds 
doen met de tamelijk algemene 
informatie die oliemaatschappijen gaven 
over de afmetingen van hun bestaande 
platformen. We besloten het slot 52 
meter breed te maken. Maar toen we 
een jaar of vier geleden in detail studies 
gingen doen voor oliemaatschappijen, 
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De Pieter Schelte is het grootste platforminstallatie/ 

verwijderings- en pijpenlegvaartuig ter wereld 

(afb.: Allseas).



ONDERNEMEN

kwamen de juiste gegevens wel op tafel 
en liepen we er herhaaldelijk tegenaan 
dat het slot eigenlijk wat aan de krappe 
kant was. Dat was voor ons heel 
frustrerend, want nu hadden we een 
schip ontworpen dat op de opening 
tussen de boegsecties na, in alle 
opzichten fantastisch was. We vroegen 
de werf dan ook om het slot zeven meter 
breder te maken. In eerste instantie 
weigerden zij dat, maar toen de werf 
voor het afronden van de bouw wat 
meer tijd nodig bleek te hebben en ons 
hiervoor om toestemming vroeg, kon 
deze verbreding alsnog worden 
geregeld.” Dit hield wel in dat de Pieter 
Schelte een half jaar later zou worden 
opgeleverd. Het slot is nu 122 meter 
lang en 59 meter breed.

hefbalken
Voor het installeren en verwijderen van 
topsides met gewichten tot maximaal 
48.000 ton worden acht sets van twee 
horizontale hefbalken ingezet, die 
allemaal zijn voorzien van hydraulische 
klemmen of grijpers. De hefbalken 
worden in Italië gefabriceerd. 
“De grijpers komen te hangen in 
een stelsel van armen die door het 
deiningscompensatiesysteem op een 
neer kunnen bewegen, en de balken 
kunnen zowel zijwaarts bewegen als 
in- en uitrollen. Hierdoor worden er 
middels een actieve aansturing in drie 
richtingen bewegingen gecompenseerd. 
Wil je de zogeheten fastlift-methode 
toepassen, dan wordt dit armenstelsel 
met een aantal zeer grote cilinders 
uitgedrukt, zodat de gehele topside 

enkele meters naar boven gaat.” 
Moeten er hoog geplaatste topsides van 
een gravity-based structure (GBS) worden 
getild, dan wordt de diepgang van het 
schip verminderd en worden in de 
grijpers speciale jukken (yokes) geplaatst, 
waarmee tegen de onderkant van een 
topside kan worden geduwd om deze 
op te tillen. Dit laatste is ook het geval bij 
het Brent-contract van Shell, het eerste 
contract dat Allseas heeft mogen sluiten 
voor de inzet van de Pieter Schelte. “Bij 
drie van de vier topsides van het Brent-
complex gaat het om de bovenbouw van 
een GBS. Hierbij moeten inderdaad flinke 
hoogtes worden overwonnen. Verder zijn 
studies gedaan om ook in de Noorse 
sector van de Noordzee topsides van 
een hoge betonnen onderbouw te 
kunnen verwijderen.” Voor het Brent-
contract moet overigens ook een grote 
stalen jacket worden verwijderd. 
“Het hefsysteem voor jackets op het 
achterschip van de Pieter Schelte wordt 
pas over twee jaar aan boord 
geïnstalleerd. De hiervoor benodigde 
lieren zijn al wel in het schip ingebouwd 
en het benodigde hoogwaardige staal is 
reeds aangekocht. Momenteel worden 
de laatste details voor de engineering 
afgerond, zodat op korte termijn aan 
de bouw van het systeem kan worden 
begonnen. Het Brent-jacket hoeft pas 
in 2019 te worden verwijderd, dus we 
hebben nog even de tijd.” Als een jacket 
van de zeebodem wordt gelicht, wordt 
dit tegen het hijs- c.q. kanteljuk 
getrokken. Hierna kantelt het juk met 
het jacket achterover en komt 
vervolgens, voor verder transport, 

horizontaal op het dek van de Pieter 
Schelte te liggen. De maximale 
hefcapaciteit voor het verwijderen 
van jackets is 25.000 ton.

eerste project
Edward Heerema vindt het heel bijzonder 
dat oliemaatschappij Shell de Pieter 
Schelte al voor het Brent-
ontmantelingsproject contracteerde 
voordat het schip ook maar een meter 
had gevaren. Het Brent-veld bevindt zich 
in de Britse sector van de Noordzee, op 
186 kilometer ten noordoosten van het 
Schotse Lerwick. De waterdiepte ter 
plaatse bedraagt 140 meter. In het veld 
staan vier grote productieplatformen. 
Hiervan is Brent Alpha opgebouwd uit 
een stalen jacket en een stalen bovenbouw 
en Brent Bravo, Brent Charlie en Brent 
Delta uit een betonnen GBS met stalen 
bovenbouw. De gewichten van de 
topsides liggen tussen de 16.000 en 
30.000 ton. Als eerste zal de Pieter 
Schelte in de periode 2015-2016 de 
topside van Brent Delta verwijderen. 
De andere volgen in de jaren hierna. 
Zoals het er nu naar uitziet, zal de 
Pieter Schelte echter voor het eerst in de 
Noorse sector van de Noordzee optreden. 
“Ons eerste project omvat het weghalen 
van het Yme-platform van Talisman. 
Dit platform bleek na de installatie in 
het Yme-veld instabiel en heeft daarom 
nooit gewerkt. Omdat dit gevaar 
oplevert, moet het platform worden 
verwijderd. Wij verwachten deze klus 
volgend jaar mei te kunnen klaren.”
Voor het aanlanden van uit zee 
verwijderde topsides laat Allseas een 
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Met van grijpers voorziene hefbalken wordt een topside van een jacket getild (afb.: Allseas).

'De grijpers komen te hangen in 

een stelsel van armen die door 

het deiningscompensatiesysteem 

op een neer kunnen bewegen, 

en de balken kunnen zowel 

zijwaarts bewegen als 

in- en uitrollen.'

Edward Heerema



toe te passen hangt de stinger al onder 
de goede hoek voor de begeleiding van 
de pijpleiding in zee. Om deze leiding 
strak te houden is 2.000 ton aan tension 
capaciteit beschikbaar.” Het dek biedt 
naast de accommodatie, opslagruimte 
voor 27.000 ton aan pijpen. Onder de 
accommodatie worden double-joint 
stations gesitueerd. Hier worden steeds 
twee pijpstukken (joints) van 12 meter 
samengevoegd tot double joints met een 
lengte van 24 meter voordat zij naar de 
lasstraat gaan. Met de Pieter Schelte 
kunnen straks pijpen worden gelegd met 
een maximale diameter van 68 inch in 
waterdieptes tot 3.000 meter.
Edward Heerema verwacht dat de 
Pieter Schelte in oktober van dit jaar de 
Daewoo-werf zal verlaten en vervolgens 
de overtocht zal maken naar West-
Europa. Nog niet besloten is waar 
de hefbalken aan boord worden 
geïnstalleerd. Dit zou in Vlissingen of op 
de Tweede Maasvlakte kunnen gebeuren, 
maar ook op locaties in Frankrijk of Italië. 
Dit werk moet de komende 
winterperiode worden uitgevoerd. 
“In mei kunnen we dan met het Yme-
project aan de slag.” Verwacht wordt 
dat de Pieter Schelte een vaarsnelheid 
van ongeveer 14 knopen kan halen. 
Het kloppend hart van het vaartuig 
bestaat uit acht MAN-dieselgeneratoren, 
samen goed voor 95 MW. Deze leveren 
ook de energie voor de twaalf 
schroefunits van elk 6.050 kW die onder 
het schip zijn bevestigd. Deze zorgen niet 
alleen voor de voortstuwing, maar zijn 
ook gekoppeld aan een klasse 3 
dynamisch positioneringssysteem.

speciaal transportponton bouwen dat 
tussen de boegsecties kan worden 
gemanoeuvreerd. “De overdracht van de 
topside vindt plaats in beschut en 
voldoende diep water. Eenmaal bij de 
werf, kan de topside zo van het ponton 
de kade op worden geschoven. Met een 
nieuwgebouwde topside gebeurt dit alles 
in omgekeerde richting. Het ponton 
wordt 200 meter lang en 57 meter breed. 
Voor het Brent-contract zijn we ook 
verantwoordelijk voor het transport van 
de platformdelen en het veilig afleveren 
van de topsides op de kade van de Able-
werf in Hartlepool, waar de ontmanteling 
zal plaatsvinden. Shell heeft voor dit 
laatste een apart contract met Able 
gesloten. Maar er zijn oliemaatschappijen 
die ook het ontmantelen onshore in 
het totale contract willen meenemen. 
Dit houdt in dat een sloopwerf onze 
onderaannemer zal worden.”

pijpen leggen
Op de vraag of de Pieter Schelte ook al 
een eerste pijpenlegcontract tegemoet 
kan zien, antwoordt Edward Heerema: 
“Nog niet concreet, maar we voeren 
wel gesprekken met potentiële klanten. 
De stinger is momenteel in aanbouw 
bij Iemants in België. Inclusief het 
transitieframe dat tussen de romp en de 
stinger komt te hangen, krijgt deze een 
lengte van 210 meter. De lasstraat (firing 
line) met zes lasstations voor zogeheten 
double-joints komt onderdeks over de 
gehele lengte van het schip te lopen. In 
deze firing line komen ook nog een NDT-
station voor lasnaadcontrole en zes 
coatingstations. Door zo’n transitieframe 

nog groter
Dat met de Pieter Schelte de uiterste 
grenzen in de offshore installatie- en 
verwijderingsmarkt nog lang niet zijn 
bereikt, blijkt uit het feit dat er nog een 
grotere versie van dit op zich al 
indrukwekkende vaartuig in aantocht is. 
Dit heeft Allseas vorig jaar november 
bekend gemaakt. “Het lijkt een beetje 
vreemd dat we, voordat het eerste schip in 
de vaart komt, al met een plan voor een 
grotere versie komen. Maar het zit al jaren 
in ons hoofd dat de Pieter Schelte niet 
groot genoeg is voor de allergrootste 
platformen. Toen de afgelopen jaren de 
belangstelling voor de Pieter Schelte erg 
groot bleek, zat het ons toch dwars dat we 
de allergrootste platformen niet zouden 
aankunnen. Ondertussen weten we ook 
dat single-lifting steeds voordeliger wordt 
naarmate de topsides groter worden. Je 
relatieve voordeel neemt toe. Daarom zijn 
we al zo’n 2,5 jaar geleden gestart met het 
ontwerpen van een schip met een 
hefcapaciteit voor topsides met een 
gewicht van maximaal 72.000 ton. Dat is 
vijftig procent meer dan de Pieter Schelte 
kan tillen. Dit schip krijgt een lengte van 
400 meter en een breedte van 160 meter, 
met een nog diepere en bredere insnijding 
tussen de boegsecties, en twaalf sets van 
twee hefbalken. Wij hebben dit ontwerp 
getoetst bij diverse oliemaatschappijen, 
waaronder vorig jaar bij Statoil uit Noorwegen. 
Deze maatschappijen reageerden heel 
enthousiast. Dit heeft geresulteerd in een 
besluit dat ook dit schip er moet komen.” 
Verwacht wordt dat de grotere zus van de 
Pieter Schelte in 2020 operationeel kan zijn. 
Ofwel de geschiedenis blijft zich herhalen. 
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Deze luchtfoto van de Pieter Schelte is in december 2013 bij de Daewoo-werf genomen (foto: Allseas).

Artist’s impression van de Pieter Schelte (rechts) 

met links de vergrote versie die in 2020 

van stapel zal lopen (afb.: Allseas).
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Op donderdag 17 april was het op het 
hoofdkantoor van Total E&P Nederland 
aan de Borderwijk 18 in Den Haag 
een drukte van belang in de centrale 
controlekamer. Met het wegtrekken van 
een Total-vlag werd een schaalmodel 
onthuld van de kort daarvoor in het K4-Z 
veld geïnstalleerde subsea productie-
installatie. Dit gebeurde in aanwezigheid 
van directeur Energiemarkt van het 
Ministerie van Economische Zaken,
 Jos de Groot, de Franse ambassadeur 
in Nederland, Pierre Ménat, en senior 
vice-president Noord-Europa van de 
Total Groep, Patrice de Viviès, en diverse 
andere genodigden. Over het in 
productie brengen van dit al in 1974 
ontdekte gasveld zegt Henri-Max 
Ndong-Nzue: “De ontwikkeling van 
dit marginale veld was alleen mogelijk 
dankzij het kleineveldenbeleid van de 
Nederlandse overheid en de mogelijkheid 
van versnelde afschrijving. Voor het 
gebruik in ondiep water is een speciaal 

subsea productiesysteem met twee slots 
ontworpen en gebouwd. Dit staat in 36 
meter diep water en wordt beschermd 
door een staalconstructie met een 
gewicht van 140 ton. 
Uit de twee K4-Z putten wordt per 
dag 1,7 miljoen kubieke meter (11.500 
boe/d) gas geproduceerd, waarmee 
de totale gaswinning van Total E&P 
Nederland met circa tien procent is 
verhoogd.” Verwacht wordt dat er 
doorlopend zo’n twaalf jaar gas uit 
het K4-Z veld kan worden gewonnen. 
De K4-Z locatie bevindt zich op 140 
kilometer ten noordwesten van Den 
Helder en op 17 kilometer ten westen 
van het door Total beheerde K5 Centrale 
Complex. Vanaf dit complex wordt het 
subsea productiesysteem bestuurd 
door middel van een umbilical, 
die hydraulische lagedruk- en 
hogedrukleidingen bevat voor de injectie 
van chemicaliën, alsmede elektrische 
kabels. Het gas uit K4-Z wordt naar 

TOTAL E&P NEDERLAND VIERT 50-JARIG BESTAAN

Gasproducent wil 
sterke speler blijven

Dit jaar wordt uitgebreid stilgestaan 

bij het feit dat Total E&P Nederland, 

toen nog onder de naam Petroland, 

vijftig jaar geleden in Nederland van 

start is gegaan. Het bedrijf kent een 

rijke historie met tal van (innovatieve) 

mijlpalen, waaronder zeer recent de 

officiële ingebruikname van het 

K4-Z gasveld. In een interview met 

Offshore Visie vertelt managing 

director Henri-Max Ndong-Nzue 

over zowel de reeds bereikte 

resultaten als de plannen die worden 

voorbereid om als gasproducent een 

toonaangevende rol te blijven spelen 

op het Nederlandse continentale plat.
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Managing director Henri-Max Ndong-Nzue 

van Total E&P Nederland (foto: Total).



inzet van innovaties
Veilig werken en het toepassen van 
innovaties staan hoog in het vaandel 
van Total E&P Nederland. Henri-Max 
Ndong-Nzue vervolgt: “In 1985 waren 
wij de eerste maatschappij die in de 
Nederlandse sector van de Noordzee 
met onbemande platformen gas ging 
produceren. Dit betrof de platformen 
L7-A en L4-B. Tevens werden door ons, 
als eerste in de wereld, drie horizontale 
gasproductieputten geboord. 

Dit gebeurde vanaf het Zuidwal platform 
in de Waddenzee, waar vervolgens 
de gasproductie in 1988 van start kon 
gaan.” Het Zuidwal project op zich was 
al heel bijzonder omdat dit in een zeer 
milieugevoelig gebied werd uitgevoerd. 

het K5-A platform gevoerd en daar 
behandeld en samengevoegd met gas 
uit de andere K5 satellietplatformen. 
Via het K5-CC platform wordt het gas 
vervolgens door de bestaande WGT-
pijpleiding naar de terminal in Den Helder 
getransporteerd. “Om het 
gas op K5-A te kunnen ontvangen, 
is onshore eerst een 48 ton wegende 
hang-off module gebouwd. 
Deze kon na de oplevering heel snel 
offshore worden geïnstalleerd, waardoor 
dit platform maar heel kort behoefde te 
worden stilgelegd. Bij het K4-Z project 
zijn door ons ook nieuwe milieuvriendelijke 
hydraatremmers toegepast. En qua 
veiligheidsresultaten is een mijlpaal 
bereikt van meer dan 1 miljoen manuren 
zonder enig Lost Time Incident (LTI).”

Hierdoor moest een scala aan 
maatregelen worden genomen om 
het milieu minimaal te belasten. 
Een volgende innovatieve mijlpaal werd 
in 2005 bereikt. “In het K5 blok werd 
destijds de langste extended-reach put 
geboord. En drie jaar later konden we 
in dit blok als eerste in de wereld een 
volledig elektrisch bestuurbare subsea 
gasproductiesysteem in gebruik nemen.” 
Op de vraag of het toepassen van subsea 
systemen een trend wordt, antwoordt 
Total’s managing director: “Dit heeft 
alles te maken met de economische 
haalbaarheid van de ontdekkingen. 
Bij kleine velden gaan we, als dit 
economisch haalbaar is, door met subsea 
installaties, maar bij grote velden gaan 
we zeker weer platformen inzetten. 

OPERATOR
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Op het K5-A platform is een hang-off module geïnstalleerd voor het K4-Z project (foto: Total).
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De kracht van onze bedrijf is dat we 
dingen mogelijk maken die eerst niet 
mogelijk bleken. Dat stelt ons in staat 
reserves te ontwikkelen die eerst niet 
als economisch haalbaar werden 
beschouwd.”

op weg naar de toekomst
Wat de productie van gas offshore 
betreft, is Total met 4 miljard kuub 
per jaar, ofwel 10 miljoen kuub per dag, 
na GDF SUEZ de nummer twee op de 
ranglijst, gevolgd door NAM en 
Wintershall. Een positie die Total graag 
wenst te behouden. De voorbereidingen 
hiervoor zijn volgens Henri-Max Ndong-
Nzue ondertussen in volle gang. 
“In 2012 hebben we met twee grote 
schepen van Fugro ten noordwesten 
van Den Helder een grote 
driedimensionale seismische kampanje 
afgewerkt. De processing van de 
hierdoor verkregen data is nagenoeg 
afgerond en inmiddels zijn we al druk 
bezig om deze data te interpreteren. 
Aan de hand daarvan gaan we volgend 
jaar een exploratiekampanje voeren. 
Wij zijn van plan om de komende jaren 
zeker drie exploratieputten te boren, 
maar wellicht worden het er meer.” 

Total ziet ook mogelijkheden in het 
noordelijke deel van de Nederlandse 
sector van de Noordzee. “Bij de overheid 
hebben wij een aanvraag ingediend 
voor een nieuwe exploratievergunning. 

Daar gaan we, als deze vergunning 
wordt afgegeven, ook een put boren.”
Verder heeft Total van Fugro een grote 
hoeveelheid seismische data gekocht. 
Deze moeten ook nog nader worden 
bestudeerd. 

“Wij zijn zeer geïnteresseerd om meer 
te gaan investeren in de Nederlandse 
sector. En wil je het goed doen, 
moet je wel precies weten waar 
de kansen liggen. De stappen die we 
momenteel maken zorgen ervoor dat 
wij één van de sterke spelers op het 
Nederlandse continentale plat blijven.” 

De maatschappij bezit momenteel 
22 productievergunningen en 2 
exploratievergunningen. Dagelijks 
wordt uit 64 putten in totaal 10 miljoen 
kuub gas geproduceerd. Als operator 
exploiteert Total offshore 5 bemande 
gasbehandelingscentra, 17 onbemande 
satellietplatformen en 4 subsea 
productie-installaties. Total E&P Nederland 
biedt werkt aan circa 800 mensen, 
waarvan er 350 offshore werken.

opnieuw naar nederland
Henri-Max Ndong-Nzue is sinds 2013 
weer terug in Nederland, waar hij 
eerder als engineer en afstudeerder 
op het gebied van economie en 
financiën zijn eerste ervaringen in de 
olie- en gasindustrie had opgedaan. 
“Ruim twintig jaar geleden kreeg ik 

bij Elf Petroland mijn eerste plaatsing. 
Ik was toen 22 jaar oud. Ik maakte toen 
ook voor het eerst kennis met de 
Nederlandse cultuur.” Na twee jaar in 
ons land te hebben gewerkt, volgde 
een overplaatsing naar zijn geboorteland 
Gabon. Hierna werkte hij in Frankrijk, 
Noorwegen en Jemen om uiteindelijk 
via Gabon weer in Nederland terug te 
keren. Dit maal met een schat aan 
kennis en ervaring, opgedaan in de 
olie- en gasindustrie. “De eerste keer in 
Nederland was de sector booming, met 
tal van ontwikkelingen. Nu spreken we 
over een mature area, waarbij de focus 
ligt op maximaal gebruik maken van 
bestaande faciliteiten en op het treffen 
van voorbereidingen om één van de 
leidende gasproducenten te blijven in 
de Nederlandse offshoresector.”
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Onthulling van het schaalmodel van het K4-Z subsea productiesysteem in de centrale controlekamer (foto: Total).

Het speciaal voor K4-Z ontworpen en gebouwde 

subsea productiesysteem is voorzien van een 

beschermingsframe (foto: Total).



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

Bedrijfsnaam:

Adres:

PC/Plaats:

(Mob) Tel.nr.:

Fax: 

E-mail:

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

1. Hr. / Mw.              

2. Hr. / Mw.  

3. Hr. / Mw.  

4. Hr. / Mw.  

Contactpersoon:    __________________________________________________     M / V

reserVerinGsFormulier daGVlucht naar ons staVanGer  
Ja, wij gaan met ___ personen mee naar de ons in stavanger op:      q maandag 25 augustus 2014
            q dinsdag 26 augustus 2014
Verzorg ook voor ons:  q beursentreekaart ( E50,00 p.s.) aantal: ______   q annuleringsverzekering (6% v.d. reissom) 

 q parkeerkaart Rotterdam The Hague Airport;    q P3       q P7       q P2 Business       aantal: ______

Speciale 1-daagse chartervluchten 
naar de OnS Stavanger 

Vroegboektarief: € 495,00 p.p. (tarief na 15 juli: € 545,00)
•  de vluchten met een Fokker F50 van CityJet
•  de luchthavenbelastingen
•   transfers met de speciale TradeFairs-bus tussen  

de luchthaven en de beurs
•  ontbijt en lichte maaltijd aan boord
•  reisbegeleiding

parkeerplaats rotterdam the hague airport
Kies voor gemak en laat ons uw parkeerplaats reserveren!  
U hoeft dan ‘s avonds niet in de rij te staan om af te rekenen.  
U heeft 3 opties:
• P3, 8-15 minuten lopen (€ 25,00)
• P7, 2-3 minuten lopen (€ 32,50)
• P2 Business, 0-1 minuut lopen (€ 35,00)

beursentreekaart
De beursentreekaart kunt u tot 15 juli bij ons bestellen. Deze wordt 
vooraf per e-mail aan u toegestuurd. Als u na 15 juli reserveert 
moet u zelf uw entreekaart aanvragen op www.ons.no.

reisvoorwaarden
Reservering en betaling:
Door het verzenden van onderstaand ondertekend formulier óf 
boeken via de website, verklaart u zich akkoord met onze voor-
waarden (zie www.tradefairs.nl) en doet u een definitieve boeking.

Annuleringskosten:
• € 150,00 per persoon tot 29 dagen voor vertrek
• € 250,00 per persoon vanaf 28 tot 7 dagen voor vertrek
•  100% van de reissom per persoon vanaf 6 dagen voor vertrek

Naamswijzigingen:
Zijn tot 1 dag voor vertrek toegestaan en kosteloos.

Van 25 t/m 28 augustus a.s. vindt in stavanger  de ons 2014 plaats. 
tradeFairs.nl organiseert weer de succesvolle 1-daagse  
chartervluchten naar deze beurs. op veler verzoek vliegen wij dit 
jaar vanaf rotterdam the hague airport! er staan twee vluchten 
gepland: maandag 25 augustus en dinsdag 26 augustus.

Waarom u deze vlucht niet mag missen?
Onze speciale ONS-reis begint met een ultra-korte inchecktijd op 
Rotterdam The Hague Airport. Tijdens de vlucht kunt u onder het genot 
van een licht ontbijt al netwerken met uw collega’s uit de branche. 
Na de landing in Stavanger staat de TradeFairs-bus klaar om u naar 
de beurs te brengen. 

Vlieg mee op 25 of 26 augustus

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

Handtekening:    Datum :

proGramma daGVluchten

07.00 uur  vertrek per chartervliegtuig van cityJet vanaf 
rotterdam the hague airport

09.10 uur   aankomst in stavanger,  
transfer per touring car naar de beurs

10.00 - 17.30 uur  individueel bezoek aan de ons 2014
17.30 uur  transfer van de beurs naar de luchthaven
19.15 uur  vertrek met cityJet naar rotterdam
21.25 uur  aankomst rotterdam the hague airport

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



GIETWERK

Met name de Nederlandse offshore-
industrie is het Belgische Allard-Europe 
heel goed gezind. Het merendeel van 
de huidige opdrachten komt dan ook 
uit het buurland. En daar is Jef Dijckmans 
heel gelukkig mee. “Heel veel 
Nederlandse toeleveranciers aan de 
internationale offshore-industrie zitten 
volop in het werk. En als het bij hen 
regent, dan druppelt het hier. Dan 
komt er ook werk deze kant op. 
Niet automatisch hoor, want het zijn 
telkens weer felbevochten opdrachten, 
maar uiteindelijk wordt toch gekozen 
voor de kwaliteit van ons eindproduct. 
En dat geeft ons heel veel motivatie. 
Wij ervaren het als een bevestiging dat 
ons beleid om anticyclisch te investeren 
correct is geweest. Wij hadden die 
mogelijkheid omdat wij niet afhankelijk 
zijn van een bank. Wij hebben altijd goed 
op onze centjes gepast. Op het oog lijkt 
het een riskante strategie maar voor ons 
is het heel belangrijk geweest om te 
overleven in een conjuncturele crisis. 
Menig gieterij in Europa heeft het niet 
gered. Wij zijn sterker dan ooit. En als 
binnenkort de economische dip weer 
voorbij is, hebben wij een enorme 
voorsprong op die gieterijen die dan 
nog moeten gaan investeren.”

Grootste opdracht
Allard-Europe is klaar voor de toekomst. 
De wens is nog wel om een grotere 

straalcabine te bouwen, maar realisatie 
daarvan is momenteel niet echt urgent. 
Op jaarbasis kan nu 5000 ton worden 
gesmolten. Dat is bijna 50% meer dan 
voorheen. Die extra hoeveelheid werk 
moet natuurlijk wel eerst worden 
gegenereerd. Geen eenvoudige opgave 
tijdens een crisis die toch al resulteert in 
een rationale overcapaciteit. Er moet 
daarom stevig aan de weg worden 
getimmerd om voor de komende jaren 
voldoende continuïteit in de aanvoer 
van werk te kunnen garanderen. 
Vandaar dat de focus nu helemaal 
gericht is op het binnenhalen van 
opdrachten en het aanboren van 
nieuwe doelgroepen. “De potentie is er. 
Nu alleen het werk nog. Maar onze 
voorwaarde daarbij is wel dat we 
beheerst willen groeien,” stelt Jef 
Dijckmans terecht. “Wij zijn goed op 
weg, maar gemakkelijk is het niet. 
We zitten nu eenmaal in een hyper 
concurrerende markt. En in dat kader 
ben ik ontzettend blij te mogen melden 
dat wij in oktober 2013 zelfs de grootste 
order ooit in onze geschiedenis hebben 
afgesloten. Zowel in gewicht als in geld. 
Het gaat om de productie van een aantal 
waaiers en van 34 pompen met een 
smeltgewicht van elk 28 ton en 17 
pompen met een smeltgewicht van 22 
ton.” De opdracht is afkomstig van Van 
Oord, de toonaangevende aannemer van 
bagger-, waterbouwkundige en offshore 

projecten en de pompen zijn bestemd 
voor installatie op de zelfvarende 
cutterzuigers Athena en Artemis. 
De mega-order volgde op een voor 
dezelfde klant met succes voltooide 
opdracht een jaar eerder. Hier betrof 
het de productie van 32 verschillende 
en uiterst specialistische  gietstukken. 
Slechts bij 1 stuk werd de 
afleveringsdatum met twee weken 
overschreden. Alle andere hoogwaardige 
gietstukken werden ‘just in time’ 
afgeleverd. Zonder ook maar een dag 
vertraging.” Een andere uit Nederland 
afkomstige opdracht is de productie van 
een serie unieke snaarschijven bestemd 
voor een in aanbouw zijnde pijpenlegger. 
En ook voor de nabije toekomst zit er een 
aantal zeer aantrekkelijke ‘Nederlandse’ 
orders in de pijplijn.

specialisatie
Allard-Europe kenmerkt zichzelf als de 
specialist in complex en/of kwalitatief 
gietwerk. Het ISO 9001 gecertificeerde 
bedrijf heeft feitelijk geen eigen 
producten, maar beschikt wel over een 
welhaast onbegrensde knowhow op 
het gebied van complexe gietproducten. 
En dat in wel meer dan honderd 
verschillende materialen. Voornamelijk 
laag tot hoog gelegeerde gietstalen, 
maar ook witte gietijzers voor typische 
slijtvaste toepassingen. De unieke 
producten die in Turnhout worden 

CEO JEF DIJCKMANS VAN ALLARD-EUROPE

‘Klaar voor de toekomst’

De in 2008 gestarte globale economische crisis heeft voor heel wat onrust gezorgd overal ter wereld. 

Ook bij de in Turnhout, België, gevestigde staal- en ijzergieterij Allard-Europe, dat het afgelopen decennium 

ruim 25 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de uitbreiding van de gietcapaciteit tot meer dan 35 ton alsook in 

volumecapaciteit in zowel de gieterij als poetserij en tevens in de bouw van een nieuwe bewerkingsafdeling 

met dito grote bewerkingsmachines. Alles met als ultiem doel de kloof naar de wereldtop volledig weg te vagen. 

“Wij zijn de daling van het aantal opdrachten gedurende de afgelopen drie jaar verstandig opportunistisch te lijf 

gegaan,” stelt CEO Jef Dijckmans. “Wij hebben hier nooit paniekerig over gedaan. Maar zijn blijven geloven 

in ons eigen vakmanschap en in de effectiviteit van onze geavanceerde productiemiddelen.

Met als positief resultaat dat onze orderportefeuille voor 2014 er weer rooskleurig uit ziet.”
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Een zogeheten ‘impeller’ voor baggertoepassing. 
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Een zogeheten ‘impeller’ voor baggertoepassing. 
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gemaakt zijn meestal ontwikkeld 
door een extern engineering bureau. 
En het gietwerk wordt in alle gevallen 
uitgevoerd op basis van interne 
engineering en simulaties. Specialisatie 
is de core business van Allard-Europe 
en telkens weer slaagt het bedrijf erin 
de grenzen van het onmogelijke te 
doorbreken. Het is daarom niet vreemd 
dat de Nederlandse offshore- en 
baggerindustrie de weg naar Turnhout 
met regelmaat weten te vinden. 
Op de referentielijst van Allard-Europe 
prijken namen als Heerema Marine 
Contractors, Damen, IHC Hydrohammer, 
IHC Merwede, Boskalis, Van Oord, 

Huisman en Breman Machinery. 
“Gieterij klinkt niet modern, maar 
het is wel hightech,” benadrukt 
Dijckmans. “En dat weten onze 
Nederlandse klanten maar al te goed. 
En dat geldt ook voor onze loyale 
opdrachtgevers uit België en Duitsland. 
Onze kwaliteit is onberispelijk. 
Daar durf ik mijn handen voor 
in het vuur te steken.”  

huzarenstuk
“Hadden we voorheen onze handen 
vol aan orders uit de internationale 
maritieme-, offshore- en baggermarkt, 
de capaciteitsuitbreiding in combinatie 

met de crisis heeft ons genoodzaakt 
ook andere industrieën op de hoogte te 
stellen van onze kwaliteiten als gieterij. 
En wij zijn er dan ook trots op dat wij 
een opdracht hebben gekregen vanuit 
de hydropower sector,” vervolgt 
Dijckmans. Na een audit van zowel 
Andritz Hydro uit Oostenrijk als hun 
klant, het Franse EDF, werd een bestelling 
geplaatst voor twee uiterst kritische 
onderdelen van een immense 
kogelkraan. Deze kogelkraan is een vitaal 
onderdeel in de waterkrachtcentrale van 
Grand’Maison in het Département Isère 
in de Rhône-Alpes. Met zijn hoogte van 
920 meter en capaciteit van 1800MW is 
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dit de grootste waterkrachtcentrale 
van EDF in Frankrijk. “Het is 
met recht een huzarenstuk geworden. 
De precisiewerkstukken die wij moesten 
gieten zijn het kraanhuis van 16,5 ton 
en de eigenlijke kogel afsluiter, een 
bol van 2 meter diameter van 12 ton. 
De kogelkraan heeft een belangrijke 
functie bij het opstarten van de 
hydraulische turbines. Zij zorgt voor 
de regeling van de turbinesnelheid 
zodat deze synchroon loopt met 
de netfrequentie van 50Hz. 

De centrale heeft in totaal twaalf van 
dergelijke kogelkranen en deze zijn 
allemaal aan revisie toe. De initiële 
planning is dat de kogelkraan die door 
Allard-Europe is gegoten, zal dienen 
om een eerste bestaande kogelkraan te 
vervangen, die dan op zijn beurt volledig 
zal worden gereviseerd. Deze zal op zijn 
beurt weer een volgende kogelkraan 
ontvangen totdat alle twaalf kranen 
weer als nieuw zijn. Ondertussen wordt 
onderzocht of het hergebruik van de 
oude kogelkranen weer veilig genoeg 
is vanwege het overschrijden van het 
maximaal aantal belastingcycli. 
Mogelijk moeten ze dus op termijn 
toch alle twaalf worden vervangen!” 

nieuwe sectoren
Sectoren die door Dijckmans zeker 
ook worden gezien als een duurzame 
aanvulling op de bezettingsgraad zijn 
de nucleaire en de automobiel industrie. 
Bij een Italiaanse toeleverancier aan 
laatstgenoemde sector haalde hij binnen 
een tijdsbestek van zes maanden 
twee ‘hoopgevende’ opdrachten weg. 

“Wij hebben heel veel engineering werk 
gestopt in deze orders, want de kans 
op repeat orders over een periode 
van zeven tot tien jaar is heel groot. 
Deze investering moet zich op termijn 
gaan uitbetalen.” 

Een ander onderscheidend element van 
Allard-Europe is de unieke toepassing 
van duplex roestvast staal in gietstukken 
bestemd voor de offshore. Met succes 
zijn inmiddels onderdelen gegoten met 
een gietgewicht van 12 ton en een 
wanddikte tot 300 mm. Door een 
gebalanceerde legering en een 
uitgekiende thermische behandeling 
slaagt Allard-Europe erin de typische 
50/50 ferriet-austeniet verhouding te 
verkrijgen in de microstructuur van de 
gietstukken. Deze speciale microstructuur 
verenigt het beste van twee werelden 
in roestvast staal en zorgt voor een 
uitstekende corrosieweerstand in 
vooral zeewater.  

GIETWERK

Kogelkraan 
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Providing strategic business risk insurance

and expert advice tailored to the international

Renewable Energy Industry



WINDENERGIE

Wanneer de windmolens op een tripod 
geplaatst worden, is het niet alleen 
van groot belang dat deze stevig in de 
zeebodem verankerd is, maar vooral 
dat hij perfect waterpas is. Om dit te 
bewerkstelligen, heeft Hydrauvision 
een geavanceerd gelijkloopsysteem 
ontwikkeld. Roland Picavet, Commercial 
Manager, licht toe: “Dit is een mooi 
voorbeeld van de synergie die bestaat 
tussen de divisies van Hydrauvision. 
Hoofdaannemer Hydrauvision Rental - 
leverancier van lieren en powerpacks - 
heeft delen van het werk uitbesteed
 aan Hydrauvision Services en 
Hydrauvision Piping, die de installatie 
hebben uitgevoerd. De Rental-vloot is 
uiteraard ontwikkeld en gefabriceerd 
door Hydrauvision Systems.” 

driekantig heiframe
Picavet legt uit hoe het gelijkloopsysteem 
werkt: “Het systeem bestaat uit een 
heiframe, ook wel template genoemd, 
dat met kabellieren onderaan de jackup 
hangt. Tijdens transport wordt de 
template door middel van drie 80-tons 
lieren tegen de onderzijde van de jackup 
aangetrokken. Drie opstaande punten 
vallen precies in de uitsparingen 
onderaan de jackup. Om de template 
tijdens transport te zekeren wordt 
elke lier vastgezet met een liertrekkracht 
van 30 tot 70 ton, afhankelijk van 
de positie.”

powerpacks
Eenmaal op locatie aangekomen, laat 
men de template met behulp van het 

gelijkloopsysteem voor de drie lieren 
naar de bodem van de zee zakken. 
Vanuit de controlekamer wordt per lier 
een finetuning uitgevoerd om uiteindelijk 
een perfecte horizontale stand van 
de template te verkrijgen. 
Op de template zelf zit een levelsysteem 
met zestien onderwatercamera’s voor 
monitoring van het gehele proces. 
Het gehele systeem bevat twee 
ringleidingen met hydrauliekolie. 
Ringleiding 1, die de lieren bedient, 
wordt gevoed door twee 200 kW 
dieselgedreven Hydrauvision Rental 
powerpacks. Ringleiding 2, ten behoeve 
van klantspecifieke functies, wordt 
gevoed door een enkele, elektrisch 
gedreven 45 kW Hydrauvision 
Rental powerpack. 

VOOR WINDMOLENPARK IN BALTISCHE ZEE

Hydrauvision ontwikkelt 
geavanceerd 
gelijkloopsysteem

In de Baltische Zee is een 

windmolenpark bestaande uit in 

totaal 64 windmolens gebouwd. 

De waterdieptes variëren van 

20 tot 40 meter. Het project is in 

augustus 2013 gestart en is in 

april 2014 met succes voltooid. 

Alle hydraulische installaties 

worden uitgevoerd met behulp van 

Hydrauvision Rental equipment.
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Bedieningsconsole ten behoeve van synchronisatie 

lieren met zicht op de lieren zelf. 



Extreme precision

Breman Offshore B.V., The Netherlands, T +31 (0)88 - 273 62 66
info@breman-offshore.nl, www.breman-offshore.nl

In the sea port of IJmuiden Breman Offshore B.V. is situated. Directly 
alongside the quay, accessible for sea vessels. From this location we 
support builders of ship equipment, machine builders, construction 
companies and service providers. Thus we assemble and overhaul 
equipment for crane vessels and construction vessels. 

We also, as a service partner, provide solutions for your specialised 
marine equipment. We have both the space and the know-how. For 
this same reason Breman Offshore B.V. is also your partner if you are 
looking for facilities to build and test machines and constructions. Call 
+31 (0)88 273 62 66 or surf to www.breman-offshore.nl.
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Bureau Veritas is a worldwide provider of QHSE testing, inspections and certification services. With over 63.000 employ-
ees in more than 140 countries we are an ambitious company, focused on development and growth. We currently have 
the following positions available: 

SALES BUSINESS DEVELOPER
(Upstream Oil & Gas)

To support our growth objectives in our Offshore Industry department covering the Upstream Oil & Gas sector, we are searching for a candidate 
who has the drive and enthusiasm to contribute to our fast paced aggressive ambitions. The position requires someone with a solid network of 
the Dutch Oil & Gas (upstream and offshore) Industry, a technical background and a commercial attitude to drive results.

INSPECTOR OFFSHORE
For this versatile, diverse and growth-oriented job we are looking for candidates with training ONC  or HNC Engineering, Marine Engineering or 
General Operating Engineering supplemented with training IKT 2 (preferably SKO 2 certified), supplemented with PED, EEMUA 158 API rp2a, 
AWS D1.1 and knowledge of BS 3650 and ISO 19902. Additionally, you have several years of experience in the offshore industry. 

Because you often have to make decisions for yourself, we expect a great deal of practical insight, independence and responsibility. You are 
in possession of a driving license and have a flexible and practical attitude. 

Interested?
Please submit your cv and cover letter in English to our HR department via the following email address: 
paul.meester@nl.bureauveritas.com

BUREAU VERITAS
Human Resources Department
PO Box 2620, 3800 GD AMERSFOORT
Tel.: +31 (0)88 - 450 55 00
E-mail: hrmnld@nl.bureauveritas.com
www.bureauveritas.nl

offshore-veritas 140612.indd   1 17-06-14   12:07



INNOVATIE

Op de hoofdvestiging van Huisman in 
Schiedam, Nederland, zijn al diverse 
stappen gezet richting het creëren van 
het meest efficiënte schip voor het 
boren van putten in ultradiep water. 
Product Manager Drilling Dieter Wijning: 
“Eigenlijk is die ontwikkeling al 
begonnen met de Bully drillships. 
Daar hebben we op een bestaand 
scheepsontwerp onze equipment, 
waaronder de Dual Multi Purpose 
Tower, mogen plaatsen. Vervolgens 
hebben we zelf een compleet boorschip, 
de Globetrotter, ontworpen. Dit is een 
vaartuig dat om onze boorinstallatie is 
ontworpen en waarvan er net als bij de 
Bully’s nu twee operationeel zijn. 
Aan de hand van de ervaringen die zijn 

HUISMAN INNOVATIES VOOR DIEPWATER GEPRESENTEERD OP OTC 

Oliemaatschappijen 
zetten steeds 
meer in op 
kostenreductie

De drive van Huisman om steeds weer met innovatieve producten de 

markt te bestormen, is ook op de OTC beurs van 2104 weer genoegzaam 

getoond. Op basis van de positieve ervaringen, opgedaan met de 

boorschepen Noble Globetrotter I en II, is dit keer een compleet nieuw 

schip ontworpen voor boorwerk in ultradiep water. Met het schip kan 

nog effectiever en veiliger worden gewerkt en het levert een besparing 

op van 20 tot 30 procent of meer op de operationele kosten. Een ander 

innovatief product is het ontwerp van een rope luffing knuckleboom 

crane voor de inzet op offshore construction vessels die in diep water 

installatiewerk moeten uitvoeren.
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procent en mogelijks zelfs meer. Tijdens 
de OTC zullen we dit ontwerp aan de 
hand van een schaalmodel presenteren.”

Verschillen
Het nieuwe ontwerp lijkt precies op 
tijd te komen nu oliemaatschappijen 
bij diepwater exploratieprojecten 
steeds meer inzetten op kostenreductie. 
Dieter Wijning: ”Je kunt met het nieuwe 
type boorschip ook putten boren 
die voorheen niet rendabel waren. 
Dit maakt ons nieuwe schip heel 
interessant.” Op de Globetrotters werd al 
een auto-tripping systeem geïnstalleerd 
om volledig geautomatiseerd een pijp uit 
het boorgat te trekken, maar Huisman 
gaat nu nog een stapje verder. 

opgedaan met laatstgenoemde 
type, waarbij zowel mensen van de 
commissioning als de dagelijkse operaties 
waren betrokken, zijn we aan de slag 
gegaan. Hierbij is veel tijd uitgetrokken 
om alle boorprocedures waarmee op de 
Globetrotters wordt gewerkt nog eens 
goed tegen het licht te houden. En om 
te kijken waar nog een flinke 
efficiëntieslag zou kunnen worden 
gemaakt. Daarnaast zijn ook nog diverse 
wensen van oliemaatschappijen in ons 
nieuwe ontwerp meegenomen. Dit heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een dynamic 
positioned drillship design for 13,200 ft 
water depth (4.000 meter). De inzet 
van dit nieuwe type boorschip kan een 
kostenbesparing opleveren van 20 tot 30 

“Met het systeem op de Globetrotters 
worden steeds pijplengtes van 135 ft uit 
het boorgat getrokken. Bij het nieuwe 
ontwerp gaat het om pijplengtes van 180 
ft. Dit resulteert in een tijdwinst van 5 tot 
10 procent. Wordt op de Globetrotters 
nog gewerkt met risers van 75 ft, nu 
gaan we met risers van 150 ft aan de 
slag. Dit bespaart ook weer veel tijd. 
Het optrekken, repareren en weer 
terugplaatsen op de zeebodem van een 
BOP, wat normaal gesproken ongeveer 
twee weken in beslag neemt, gaan we 
straks binnen een week uitvoeren. 
Wederom een flinke tijdbesparing.” 

En om nog efficiënter en veiliger te 
kunnen werken, wordt boven het 
maindeck een compleet nieuwe 
workdeck gemaakt. “Op de 
Globetrotters wordt op het maindeck 
alle boorequipment opgeslagen tussen 
andere zaken als ventilatiesystemen en 
afmeersystemen. Dat is geen ideale 
situatie. Om deze reden komt er nu een 
nieuw workdeck boven het maindeck 
dat uitsluitend is bestemd voor de driller, 
die hierdoor veel meer armslag krijgt. 
En dit workdeck is flush met de drillfloor. 
Hierdoor hoeven er geen trappen meer te 
worden gebruikt en minder te worden 
gehesen. Dit bevordert de veiligheid 
aanzienlijk.”

Nieuw in het ontwerp is ook de inzet 
van verschillende tools die aan de 
manipulators zijn gekoppeld. Hiermee 
kan bijvoorbeeld het overschakelen 
van casing runnen naar drillpipe runnen 
worden versneld. Ten opzichte van de 
Globetrotters wordt het nieuwe type 
boorschip zo’n 8 procent langer en 8 
procent breder. Hierdoor neemt de 
payload toe van 20.000 naar 30.000 ton. 
En de hoogte van de Dual Multi Purpose 
Tower gaat van 200 naar 250 ft. Net als 
bij de Globetrotters zitten bij het nieuwe 
type ook de engine rooms en de air 
intakes in het voorschip. Hiermee wordt 
voorkomen dat bij well testen, via het 
achterschip, gassen via de air intakes 
het schip binnendringen.

nieuw kraanontwerp
Een andere noviteit is de rope luffing 
knuckle boom crane. Product & Sales 
Manager Cranes Gerben Roks: 
“Dit is ons antwoord op de vraag 
naar grote subsea installatiekranen. 
Tot nu toe worden hiervoor met name 
knuckle boom cranes gebruikt met 
gewone cilinders als mechanisme om 
de hoofdgiek en hulpgiek (main and 
knuckle boom) op een neer te laten 
gaan. Door onder andere buiging in 
de gieken worden dit echter steeds 
zwaardere constructies. 

INNOVATIE
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Artist’s impression van het nieuwste type drillship dat door Huisman is ontwikkeld (afb.: Huisman).



INNOVATIE

Hier hebben we nu een alternatief voor 
bedacht, waarbij in plaats van cilinders 
tuidraden worden gebruikt. Vooral de 
hoge capaciteit kranen van 600 en 900 
ton kunnen hiervan profiteren. De eerste 
900-tons kraan van dit type is op dit 
moment al in aanbouw. Deze is bestemd 
voor installatie op het dp3 heavy 
construction and flexible pipelaying 
vessel Seven Arctic van Subsea 7. 
Dit schip is momenteel bij Hyundai 
in Zuid-Korea in aanbouw.” 

specificaties
De main hoist kan in twee falls een diepte 
van 3.000 meter bereiken. En in single 
falls zelfs 4.000 meter. Verder wordt 
gebruik gemaakt van een combined  
active and passive heave compensation 
system. De kraan wordt geheel elektrisch 
aangedreven. Alleen voor de heave 
compensator wordt nog hydrauliek 
toegepast. Geheel uitgeklapt (high lift 

mode) kan boven het werkdek een 
hijshoogte van 50 meter worden bereikt. 
Bijzonder aan de kraan is ook zijn grote 
outreach. Op 53 meter outreach kan  
nog 300 ton worden getild. 

“Een innovatie die bij deze kraan wordt 
toegepast is een anti twist device dat  
al eerder op de Seven Borealis is getest. 
Hierbij wordt op dekniveau de separatie 
tussen de twee hijsdraden vergroot, 
waardoor een grote basis wordt verkregen 
die veel stabieler is tegen het in elkaar 
draaien (twisten) van de draden.  
Dit systeem is, evenals het ontwerp van  
de nieuwe kraan, door ons gepatenteerd. 
Eigenlijk is deze kraan een hybride 
solution tussen onze mastkranen en  
een normale knuckle boom crane.” In 
Schiedam wordt ondertussen hard gewerkt 
om een nog grotere en een kleinere versie, 
met respectievelijk een hefcapaciteit van 
1.200 en 600 ton, te ontwerpen. 

Nieuw is ook dat de kraanafdeling van 
Huisman een grote leg-encircling crane 
aan het bouwen is. “Dit wordt de grootste 
in haar soort ter wereld en krijgt een 
hefcapaciteit van 1.500 ton. Deze kraan  
is bestemd voor installatie op het nieuwe 
jack-up windturbine installation vessel 
Seajacks Scylla dat bij Samsung Heavy 
Industries in Zuid-Korea voor Seajacks 
International wordt gebouwd.” 
Tevens wordt een grote pedestal mounted 
crane met actieve deiningcompensatie 
gefabriceerd voor het offshore subsea 
construction vessel dat de Noorse VARD 
werf voor DOF Subsea bouwt. 
Ook worden in Schiedam nog grote 
pedestal cranes met hefcapaciteiten 
van 5.000 tot 10.000 ton ontwikkeld. 
“Onze drive is om steeds weer met iets 
nieuws te komen. Innoveren is nodig om 
je positie in de markt te bewaken en 
de concurrentie voor te blijven,” zegt 
Gerben Roks tot besluit.
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De ervaringen opgedaan met de Noble 

Globetrotters zijn in het nieuwe 

ontwerp verwerkt (afb.: Huisman).

Artist’s impression van de nieuwe 

rope luffing knuckleboom crane 

van Huisman (afb.: Huisman).
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The purpose-built facility consists of two 

4 man living chambers, a transfer hub, 

a testing, training and welding chamber, 

a rescue chamber and a control room. 

Every possible hyperbaric working situation 

can be simulated with a working pressure 

of up to 200 M.

Comprehensive support from start to finish.

x Training

x Hyperbaric welding

x Subsea testing

x Consulting

HYPErbArIC TESTInG, 
      TrAInInG AnD WELDInG CEnTrE 

UnIqUE In HOLLAnD. UnCOMMOn AnYWHErE In THE WOrLD.

your subsea service provider

Eén naam zegt voldoende:

Hydrauvision.com

Peter Kesteloo, groepsleider bij Hydrauvision 
Systems, is verantwoordelijk voor de continuïteit
van een project. Een mooi voorbeeld is een serie
Continues Jack-up Systems voor de windmolen-
bouw: „Samen met mijn team bouw ik de units in
onze werkplaats. Na de testfase worden de units
weer uit elkaar gehaald en verscheept naar Dubai.
Mijn collega’s van Services bouwen de units ter
plaatse weer op.”

Hydraulic solutions
Peter: „We krijgen steeds meer ervaring in het
bouwen van kleine series. Het werkt heel efficiënt,
de doorlooptijd verkort aanzienlijk. Het voordeel
voor de klant? Hydrauvision levert topkwaliteit op
topsnelheid!” 

Leer ons kennen 
tijdens de 

Open Dag 
op

6 september
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JACK-UP bArGE ACqUIrES PLATFOrM FOr InCrEASED VErSATILITY

Jack-Up Barge has announced the acquisition of the Odin self-elevating platform 
from Hochtief. The acquisition expands the Jack-Up Barge fleet, increasing capacity 
and versatility. This is a new approach from Jack-Up Barge who have previously 
expanded with new builds. The company are renaming the barge JB 119, ready to 
take its place alongside the seven platforms currently operated. The platform, 46.1m 
long by 30m wide and 4.6m high, has 60m legs that enable operation in water 
depths of up to 45m. The platform features on board accommodation for up to 40 
persons. Jack-Up Barge Commercial Director Maarten Hardon says the JB 119 will fit 
neatly into the pre-existing fleet, with no requirement for adjustments to be made. 
“She fits perfectly into our portfolio. Currently the platforms we operate are 
generally for either large or small scale operations. This acquisition will enable us 
to offer a mid-scale platform in the future.” He says the purchase was a natural one, 
when the opportunity arose, considering the quality of the platform. “She was well 
maintained, in good condition and with an almost new crane.” The Liebherr BOS 
7500 Heavy Lift Crane lifts 300t at 15m. The maximum reach of the boom is 84m 
to accommodate offshore wind installations. Hardon says that the platform’s 
specifications make her suitable for use as a coastal unit carrying out civil 
construction work or for small offshore wind installation projects. Jack-Up Barge 
are planning to put the platform into international service and have already secured 
a contract for her in South America. She is due to sail at the beginning of May for a 
construction project that is expected to take 8 months.In the past Hochtief employed 
the platform for foundation pile installation, offshore substation construction and 
pile driving for harbour construction. Jack-Up Barge are expanding their fleet 
further with a new build platform they will name JB 120.

JACK-UP bArGE 
ACqUIrES PLATFOrM

Jack-Up Barge, the offshore self-
elevating platform supplier, has 
announced the acquisition of the Odin 
self-elevating platform from Hochtief. 

The acquisition expands the Jack-Up 
Barge fleet, increasing capacity and 
versatility. This is a new approach from 
Jack-Up Barge who have previously 
expanded with new builds. The company 
are renaming the barge JB 119, ready 
to take its place alongside the seven 
platforms currently operated.

HEJrE LAUnCH JACKET SETS SAIL

At Heerema Vlissingen the 8,500 t DONG Hejre launch jacket for client Technip, 
sailed to its offshore location in the Danish sector of the North Sea.
The contract comprises the procurement and construction of a jacket, pre-drilling 
wellhead deck and piles. The Vlissingen yard started fabrication of the launch 
jacket in January 2013. The 8-leg launch jacket measures 60 x 35 x 85 m, 
including two buoyancy tanks of 400 t each installed on both sides to keep the 
jacket floating after launch. The predrilling wellhead deck has a weight of 900 t 
and measures 40 x 12 x 10 m.

The jacket was successfully skidded onto the Heerema barge H-627 on 22 April, 
followed by the 900t wellhead deck on 6 May, whereafter the seafastening 
operation started. A few days later the barge loaded with the jacket and 
wellhead deck has set sail to its final offshore destination for installation by 
sister division Heerema Marine Contractors. Hereafter drilling will commence 
followed by the topsides installation in 2015.

The Hejre launch jacket for client Technip.

nAM rISK MAnAGEMEnT 

NAM has renewed and extended its 
Health, Safety and Environmental (HSE) 
contract with Royal HaskoningDHV. 
The three year contract covers risk 
above the ground on all NAM’s 175 
onshore and offshore oil and gas 
exploration and production sites.
 The multi-million euro contract 
encompasses all of NAM’s offshore 
and onshore assets in the Netherlands 
and the North Sea area. Royal 
HaskoningDHV will support NAM 
to achieve the safest, most efficient 
and sustainable gas exploration 
and production. 
Eric Dorenbos, NAM’s HSE Regulatory 
Affairs Manager, said: “Royal 
HaskoningDHV’s understanding of 
the oil and gas industry and strong 
presence in the north of the 
Netherlands means they understand 
local sensitivities. They have acquired 
extensive knowledge of NAM’s assets 
and operations over recent years, and 
demonstrated they are a reliable and 
trusted partner. For this reason we 
want to continue our relationship 
with them and have therefore 
renewed and extended their contract 
for a period of three years.”
Arthur Groot, Account Manager of 
the NAM at Royal HaskoningDHV, 
said: “We are helping NAM to achieve 
their objectives of conducting their 
operations in a safe, sustainable and 
efficient way. Our work will focus on 
Hazard and Effect Management, 
Compliance Management and Impact 
Assessment. This will include 
preparation of key documents, safety 
management studies, operation and 
contingency manuals, technical 
safety support and legal support.”
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OFFSHOrE WInDPArKEn 2009 VErGUnnInG nIET VErLEnGEn

Op 24 april werd er een debat gehouden over de plannen voor de toekomstige 
windparken. De Tweede Kamer wilde een aantal alternatieve locaties en 
overwegingen rond de nieuwe windparken bespreken. Kamp gaf te kennen haast te 
hebben omdat de doelen voor 6.000 MW wind op land en 4.500 MW wind op zee 
een enorme opgave is. “Nu de plannen zijn gemaakt, gaan we ook door. Ik ben een 
diesel als het gaat om de uitvoering van de projecten.”

Wind op Zee komt voor de zomer van 2014 een nieuw plan om windparken te 
clusteren in kavels (Routekaart voor Wind op Zee). De minister komt met een wet 
hiervoor, waarin bijvoorbeeld telkens één kavel per jaar wordt aanbesteed. Een partij 
die aanbesteding wint, krijgt dan tegelijkertijd de vergunning én de subsidie, 
waardoor de uitvoering direct kan beginnen. Op deze manier wordt ook de 
bekabeling naar het land efficiënt ingericht.

Oorspronkelijk was de gedachte om alle windparken naar land te brengen met 
individuele kabels, maar clustering is goedkoper. Dit is wel slecht nieuws voor negen 
oude vergunningen voor offshore windparken uit 2009, die niet in deze aanpak 
passen. “Die vergunningen moeten we niet verlengen. Ik denk niet dat ze tot 
windparken leiden. De bekabeling is te inefficiënt,” aldus de minister.

COnSTrUCTIOn HALL DESIGn

Huisman awarded Iv-Consult with the 
assignment to design one of world’s 
largest construction halls for Huisman’s 
production facility in Fujian, China. Iv-
Consult is designing the complete new 
construction hall, including the steel 
superstructure, cranes, crane railways, 
staircases and walkways. Designing the 
concrete foundations and floors is also 
part of the activities.

The hall is about 100 meters high, 100 
meters wide and 200 meters long. 
With these dimensions, it is one of the 
world’s larger construction halls. The 
new construction hall will be used for 
the construction of cranes, drilling 
derricks and pipe laying systems. 
Huisman is active worldwide and has 
extensive experience in the design and 
manufacturing of heavy construction 
equipment for the world’s leading 
onshore and offshore companies.

ALLSEAS TO LAY SECOnD LInE OF 
SOUTH STrEAM OFFSHOrE PIPELInE

South Stream Transport has signed a contract with the Allseas Group to lay the 
second line of the South Stream Offshore Pipeline. In addition, the company has 
signed a contract with Saipem for the provision of complementary works for Line 2.
The South Stream Offshore Pipeline will consist of four parallel gas pipelines of 931 
kilometres across the Black Sea. In March 2014, the Italian company Saipem was 
contracted to perform the offshore laying of the first line and construct the landfalls 
and shallow-water parts for all four pipelines.

According to the newly signed contracts:
-  Allseas will lay almost 900 km of offshore pipe to complete the second line. 
The Swiss-based company plans to use the new vessel Pieter Schelte for the job. 
With a total length of 477 metres and 6 welding and coating stations, the vessel 
is the biggest of its kind;
-  Saipem will provide additional works for the laying of the second line. This includes 

engineering, coordination of storage yards, cable crossing preparations, and 
connecting the offshore pipeline to the landfall sections through so-called ‘tie-ins’.

Allseas will start laying of the second line in the summer of 2015 while Saipem 
will be laying Line 1. Line 2 will be taken into operations by the end of 2016.

From left to right: 

Umberto Vergine (CEO of Saipem), Dr. Oleg Aksyutin (CEO of South Stream Transport), Frits Janmaat (VP 

Finance, Legal and Commercial of Allseas) and Cees Kooger (General Counsel Legal, Director of Allseas).

TEnnET zOrGT VOOr 
3.450 MW AAnSLUITInG 
OFFSHOrE WInDEnErGIE

Minister Kamp heeft op 17 juni de 
Tweede Kamer laten weten dat TenneT 
een electriciteitsnetwerk op zee gaat 
aanleggen. Dit met de bedoeling om de 
door windmolens opgewekte electriciteit 
zo goedkoop mogelijk over te brengen 
naar de consumenten op het land. 
Hiermee wordt volgens Kamp de 
komende 15 jaar 3 miljard euro 
bespaard. TenneT gaat de aansluiting 
verzorgen van 3.450 MW (megawatt) 
aan windparken die volgens het SER 
Energieakkoord tot en met 2023 op de 
Noordzee gebouwd moeten worden. 
De stroomopbrengst hiervan komt 
ongeveer overeen met het jaarlijkse 
stroomgebruik van 1 miljoen huishoudens, 
bijna 1/7 van het totale aantal 
huishoudens in Nederland. Op basis van 
het kabinetsbesluit gaat TenneT nu al 
aan de slag met de voorbereidingen. Om 
de Nederlandse doelstellingen te halen - 
14 % duurzame energieproductie in 
2020 en 16% in 2023 - mag geen tijd 
verloren gaan. De Nederlandse overheid 
zal op korte termijn bekend maken op 
welke locaties de windparken gebouwd 
kunnen worden en ook aangeven in welke 
volgorde die locaties benut gaan worden. 
Op basis van deze routekaart zal TenneT 
tot een offshore netplanning komen.



TRAINING

MTC International globally supports 
safety training centers and their clients, 
mainly active in offshore, shipping and 
renewable energy. Centers profit from 
benefits like network certification, 
shared services for course administration 
and booking systems, joined sales and 
presence at important tradeshows 
and events in the industry. 

The state-of-the-art facility in  
Amsterdam and MTC International’s 
innovative approach promise to offer 
more-efficient, high-quality safety 

training by harnessing the latest 
technologies and providing a client-
driven and flexible service. MTC 
Amsterdam makes intelligent use of 
an old shipyard in the heart of the city. 
The building has been fitted with 
three floors to enable small groups to 
undertake separate activities at the same 
time. It also boasts a16 meter indoor 
wind turbine, a sea survival and lifeboat 
training pool, two helicopter underwater-
escape training (HUET) modules in a 
separate pool and a virtual-reality room 
for team training.

As well as leading-edge facilities, MTC 
Amsterdam has innovative practices 
designed to increase training efficiency. 
For example, assessing the competencies 
of each participant before a course 
enables their training to be focused 
on the skills and knowledge they lack. 
In this way, the training becomes more 
interactive and reduces the training time 
for experienced workers.

Nicole van Ham, Sales & Marketing 
Manager, MTC International, says: 
“We believe that the combination of 

MARITIME TRAINING CENTRE AMSTERDAM OPENS FOR BUSINESS

High-quality safety training

After MAAP in the Philippines and Jaheziya in Abu Dhabi, 

MTC Amsterdam is the third center to become accredited  

with the support of MTC International. 
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There are two helicopter underwater-escape 

training (HUET) modules in a separate pool.
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high-tech facilities and new ways of 
working provides many benefits. For 
example, because the center is designed 
for small groups working in parallel, 
we can offer flexible start times that fit 
with different travel arrangements. 
Rather than being forced to forgo a 
weekend with their families to travel 
for the traditional early Monday 
morning start, attendees can opt for a 
mid-morning start on Tuesday or 

Wednesday. Once on-site, they will 
typically be trained in small groups, 
so they will not waste time waiting for 
one of the seats in a HUET module, for 
instance. Our new facility is also well 
equipped with workstations, but we are 
all about flexibility and in the future we’ll 
offer much of our theoretical training and 
assessment through an e-learning portal. 
This will enable people to learn at a time 
that suits them and at their own pace.”

MTC Amsterdam serves the offshore oil 
and gas, offshore renewable energy, 
maritime and various onshore industries, 
and will provide courses accredited by 
OPITO, NOGEPA, STCW and GWO.
 It is just 6 minutes from Amsterdam 
Central railway station by free ferry, 
which is only 20 minutes from Schiphol 
Airport. Although centrally located, 
the former shipyard has a generous 
parking area.

Sea survival and lifeboat training pool.
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EnI GUnT bIArDO COnTrACT

Biardo Survival Suits uit Heemsnkerk mag de komende jaren het offshore 
personeel van ENI Italië voorzien van overlevingspakken. De operator heeft 80 
productieplatforms  in de Adriatische zee. Een ieder die offshore gaat zal een 
nieuw (recent ontwikkeld) PTS004 overlevingspak aandoen om offshore te 
vliegen naar de diverse locaties in de Adriatische zee. De pakken zijn voorzien van 
de laatste ontwikkelingen op diverse gebieden, zoals: FR Neopreen seals, Nomex 
ademde voering (Duflot), Silver+ verwerkt in de voering (ivm betere hygiëne en 
frisser gebruik),  ontwikkeld volgens de laatste regelgeving en certificatie-eisen.

Om de leveringen te kunnen ondersteunen zal Biardo vanuit 6 verschillende 
locaties gaan werken, verspreid en gelegen aan de oostkust van Italië te weten: 
Ravenna, Falconara, Pescara /Ortona, Brindisi, Crotone en Gela (Sicilië).

Op iedere locatie worden de pakken uitgegeven en ingenomen door Biardo 
personeel. Biardo zal het complete onderhoud van de pakken uitvoeren op de 
thuisbasis in Heemskerk. Hier wordt volgens onze hoge interne kwaliteitsnormen 
en de strikte EASA regelgeving gewerkt. Er zal een logistieke keten worden 
opgezet tussen de diverse locaties in Nederland en Italië.

Deze ontwikkeling is voor Biardo een volgende stap in de uitbreiding van 
activiteiten – mede na de recent geopende vestiging in Aberdeen (UK) wordt 
Biardo nu een bedrijf dat zich wereldwijd verder aan het ontwikkelen is.

COnSTrUCTIOn OF 
MULTI-PUrPOSE VESSEL 

Early June Uljanik Brodogradiliste in 
Pula, Croatia, started with the 
construction of the Multi-Purpose 
Vessel JDN8628, for Jan De Nul. 
This versatile vessel can be equipped 
with two cable turntables with a total 
capacity of 10,000 tonnes. For Subsea 
Rock Installation the vessel can carry 
up to 10,000 tonnes of rock. The rock 
is unloaded by two excavators and 
discharged through a fall pipe with 
ROV down to waterdepths of about 
400 m. The fall pipe installation is a 
further development of the system 
used on the vessels La Boudeuse and 
Willem De Vlamingh, but has been 
adapted to install rock at greater 
depths. Two active heave compensated 
cranes, an A-frame and a workclass 
ROV further enhance the capabilities 
of the vessel. The as yet unnamed vessel 
will be launched by the end of this year, 
and be operational by mid 2015.

FrAMEWOrK AGrEEMEnT FOr FrEEFALL LIFEbOATS

Verhoef Aluminium has been awarded a five year Framework Agreement by Statoil to 
provide freefall lifeboat systems, as well as related products and support services. 
“Since our initial contact in February 2012 we have exchanged a lot of information 
regarding our aluminium freefall lifeboats. Statoil has inspected our FFLB’s which 
were already designed and manufactured in accordance with DNV-OS-E406 and 
NORSOK R-002,” said Martin Verhoef, CEO from Verhoef. “Our freefall lifeboats are 
considerably different, and manufacturing them from aluminium alloys offers a lot of 
advantages towards GRP lifeboats.”

Aluminium is renowned for its high strength to weight-ratio characteristic, long 
duration of life (>25 years) and a minimum of maintenance required. It also offers the 
flexibility to manufacture lifeboats as per Clients’ specific requirements, in view of 
capacity but also towards sizes. These features are of great value not only for future 
projects, but also with regard to upcoming ‘retrofit projects’ where existing platforms 
of Statoil will be upgraded with new freefall lifeboats, in accordance with the latest 
standards.  

Verhoef has already submitted various proposals where existing platforms do not 
need to change out their launching systems to match with the tailor-made aluminium 
freefall lifeboats. Clearly this offers a significant cost-saving effect for the Oil 
Companies. 

“The frame agreement signed with Statoil underlines exactly the mutual goal of both 
companies, to achieve maximum safety for all workers on board of the platforms and 
ships,” said Verhoef. “We are of course honoured with this agreement, which shows 
that Statoil has confidence in our technology, competence and ability to deliver 
solutions they need.”

Freefall lifeboat system of  Verhoef Aluminium.

SIEMEnS OnTVAnGT 
TEnnET OPDrACHT 

Siemens heeft een grote order 
ontvangen voor de aanleg van kabels 
voor het offshore windpark BorWin3 in 
de Duitse wateren van de Noordzee. 
Het betreft hier een project van 900 
MW welke in 2019 gerealiseerd dient 
te worden en stroom moet leveren 
voor bijna 1 miljoen Duitse 
huishoudens. In samenwerking met 
Petrofac die meer dan 30 jaar ervaring 
heeft in de gas en olie industrie zal de 
constructie en offshore installatie 
plaats gaan vinden. De kabel wordt in 
totaal 160 kilometer lang en verbindt 
meerdere windparken aan elkaar.  
Deze order is inmiddels de vijfde welke 
Siemens heeft ontvangen van TenneT.

www.offshorevisie.nl
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FAIrMOUnT ExPEDITIOn TOWED nAGA 3

Tug Fairmount Expedition has towed jack-up rig Naga 3 safely from the PV Marine 
Shipyard in Vung Tau, Vietnam, to the RD-19X Block 15-2 oilfield offshore Vietnam. 
Last month the tug has towed the rig from Singapore to the shipyard, after which the 
Fairmount Expedition remained anchored off Vung Tau. The Naga 3 is a Gusto MSC 
CJ46-X100-D design jack-up rig, built in 2010 by Dubai Drydocks World and owned 
by UMW Petropipe/Singapore Drilling. The 70 meters long rig can drill up to 9,144   
meters in depth. At the Vung Tau shipyard the Naga 3 was prepared for her next job 

offshore Vietnam for the 
Japan Vietnam Petroleum 
Company (JVPC). 

After the towage to the 
offshore location the 
Fairmount Expedition 
assisted with the 
installation of the rig. 
Also some cargo runs 
were performed. During 
this operations several 
JVPC employees were 
accommodated onboard.

            Naga 3 on its way. 

SAIPEM TO COnSTrUCT 
SECOnD LInE OF 

South Stream Offshore Pipeline
Saipem has been contracted by South 
Stream Transport B.V. to provide 
supporting works relating to the 
construction of the second line of the 
South Stream Offshore Pipeline for a 
total value of approximately €400 
million ($552 Mln).
The entire offshore South Stream 
project consists of four parallel gas 
pipelines, across the Black Sea from 
Russia to Bulgaria, each 931 kilometers 
long, to be laid at depths of up to 
2,200 meters. According to this 
contract Saipem will perform 
additional supporting works, including 
engineering, coordination of storage 
yards, cable crossing preparation, and 
connecting the offshore pipeline to the 
landfall sections through so called tie ins.

The works relating to the construction 
of the second line will end by the end 
of 2016. This contract is an addendum 
to the major contract for the first line 
of the South Stream Offshore Pipeline 
project signed on the 14 March 2014.

PrOJECTHOTEL VOOr rWE WInDPArK nOrDSEE OST

Jack-Up Barge uit Sliedrecht gaat in opdracht van energiebedrijf RWE een 
projecthotel in de Noordzee neerzetten. Het biedt onderdak aan ongeveer 40 
bouwvakkers en andere projectmedewerkers die werken aan het offshore windpark 
Nordsee Ost. Het tijdelijk onderkomen wordt op 35 kilometer uit de kust van 
Duitsland geplaatst. Erwin van Laethem CEO van RWE's dochtermaatschappij Essent: 
“Opnieuw gaat een Nederlands bedrijf aan de slag voor dit windpark op zee. Met het 
project scheppen we werkgelegenheid voor de Nederlandse offshore industrie en 
leveren een bijdrage aan een duurzame energievoorziening.” Eerder deze maand 
werd bekend dat het bedrijf Fabricom uit Den Helder de komende 4 jaar 
verantwoordelijk is voor het onderhoud en de inspectie van 48 funderingen, waarop 
de windmolens in het windpark worden gebouwd, evenals de fundering van de 
meteomast en transformatorstation. Het projecthotel dat wordt neergezet heeft een 
oppervlakte van 1.000 vierkante meter en beschikt over 64 slaapplaatsen, 2 
recreatieruimtes, een fitnesszaal, vergaderruimtes een bouwkraan en 
helikopterplatform. Het projecthotel zal dienst doen als uitvalsbasis voor 
medewerkers die aan het transformatorstation van het windpark werken.

Jack-Up Barge zet projecthotel in de Noordzee neer.

ALUMInIUM MOTIOn 
COMPEnSATED HELIDECK

In the offshore industry operational 
hours are valuable and uptime is 
critical. Most people would agree that 
vessel motions currently have a larger 
than preferred effect on the safety and 
costs of offshore operations. The 
market requires a solution that 
increases the window for offshore 
helicopter landings in severe weather 
conditions.  

Bayards Aluminium constructions has 
paired up with Barge Master, a pioneer 
in motion compensated equipment for 
the offshore industry, to design the 
first aluminium Motion Compensated 
Helideck.

The new Motion Compensated 
Helideck (MCH) is driven by three 
actuators compensating two 
translations (sway and heave) and one 
rotation (roll) of the vessel it is installed 
on. This ensures that the platform stays 
in an earth fixed steady position and 
that the influence of sea induced 
vessel motions will no longer be a 
limiting factor for offshore operations.  
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360-CONTROL OPENT DEUREN

Geavanceerd en realistisch 
sleepbootsimulatorcentrum 

Op dinsdag 3 juni werd aan de Monnickendamkade in IJmuiden het nieuwe moderne sleepboot- en offshore 

simulator centrum van 360-Control geopend. Onder belangstelling van zo’n 100 genodigden verrichtte de 

burgemeester van Velsen, Franc Weerwind, de openingsceremonie waarbij twee ASD sleepboten al 

spuitend en met luid getoeter een symbolisch rondje van 360 graden draaiden.
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Menthe de Jong, general manager 
van 360-Control liet weten: 
“De 360° simulator is één van de 
meest geavanceerde en realistische 
sleepbootsimulatoren ter wereld. 
Wij zijn dan ook erg trots dat we dit 
centrum op deze wijze kunnen 
presenteren.” 

360-Control – een joint-venture van Iskes 
Towage & Salvage en Damen Shipyards – 
heeft de eerste (internationale) trainingen 
inmiddels succesvol uitgevoerd en kijkt 
nu uit naar een verdere uitbreiding van 
de faciliteiten. 

Full mission simulatoren 
De nieuwe trainingsfaciliteit is zeer 
comfortabel, beschikt over twee VSTEP 
NAUTIS Tug en Offshore simulatoren en 
biedt bovendien de mogelijkheid om 
aanvullend aan boord van een sleepboot 
te trainen. 360-Control is gespecialiseerd 
in Azimuthing Stern Drive (ASD) en 
Azimuthing Tractor Drive (ATD) 
sleepboottrainingen en assessments. 
De trainingsprogramma’s zijn opgesteld 
door een zeer ervaren team en zijn 
gericht op het realistisch en efficiënt 
trainen van zeevarenden.  

Menthe de Jong: “De simulatorbrug is 
uitgerust met identieke sleepbootconsole 
en navigatieapparatuur zoals te vinden 
op de sleepboten van het type Damen 
2810 en 3212, met waarheidsgetrouwe 
dynamische eigenschappen. De tweede 
simulator is weliswaar kleiner maar 
kan gebruikt worden voor dezelfde 
trainingsscenario’s. Daarnaast kunnen 
de simulatoren gekoppeld worden, 

waardoor ook scenario’s met meerdere 
sleepboten realistisch getraind kunnen 
worden.”

hoogwaardig trainingscentrum 
Met de opening van dit hoogwaardige 
trainingscentrum kan de opleidingstijd 
voor ASD en ATD sleepbootkapiteins 
aanzienlijk teruggebracht worden. 
Door de beschikbare trainingsfaciliteiten 
is het nu tevens mogelijk om het gebruik 
van de simulator te combineren met 
een training aan boord van een echte 
sleepboot van Iskes, type Damen 2810. 
De trainingsfaciliteiten zijn beschikbaar 
voor externe partijen. 
Het trainingscentrum heeft de afgelopen 
maanden de eerste (internationale) 
trainingen succesvol afgerond en gaat 
met het oog op de toekomst verdere 
ontwikkelingen doorvoeren op het 
gebied van trainingen en assessments. 

Wanneer het centrum naar verwachting 
gaat draaien, dan overwegen beide 
partners meer simulatoren neer te zetten. 
Schetsen voor een tweede 360° full 
mission brugsimulator, waarbij gedacht 
wordt aan een multifunctionele flexibele 
brugopstelling, zijn inmiddels gemaakt. 

Met de komst van die simulator zullen 
er meer sleepvaart- en offshore 
scheepsmodellen geïmplementeerd 
worden en zullen er trainingen 
ontwikkeld worden voor bijvoorbeeld 
bemanningsleden van offshore schepen 
én kapiteins van fast crew supply 
catamarans die onderhoudspersoneel 
naar offshore windparken moeten 
brengen. 

ONDERNEMEN
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De 360° simulator is één van de meest geavanceerde 

en realistische sleepbootsimulatoren ter wereld.

Arnoud Damen en Jim Iskes in gesprek met burgemeester Franc Weerwind.
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InnOVATIVE HI-TrAq TrEnCHEr

IHC Merwede has officially introduced the world’s first four-tracked subsea trencher, 
specifically developed for shallow water operations and targeted towards cable burial 
in offshore wind farms. The Hi-Traq was presented at a special event at the Stadium 
of Light in Sunderland, which was attended by offshore wind industry professionals 
from the UK, Europe and the USA. This new remotely operated vehicle has been 
developed to be the most efficient tracked trencher, capable of tackling the full 
range of challenges typically faced in this application. High wave loadings and 
strong currents at the seabed meant the vehicle had to have a minimum weight to 
guarantee safe, accurate working and efficient trenching operati ons, for example. 
Varied seabed soil conditions were also considered in the Hi-Traq’s design. Chris 
Jones, Product Manager of the Subsea Vehicle Team at IHC Engineering Business, 
part of IHC Merwede, explained how the Hi-Traq differed from existing trenching 
assets: “Features such as the independent four-track undercarriage and a flexible 
tooling arrangement were engineered as integral parts of the design, and have 
remained the main focus of the project throughout.”  

A high level of manoeuvrability also sets the Hi-Traq apart from the competition. The four-track undercarriage 

design enables it to climb slopes with gradients of up to 20 degrees. This high traction functionality gives the 

vehicle its name.  Foto tekst Hi-Traq has been successfully tested and demonstrated at IHC’s the Port of Tyne 

facility in South Shields, where a special terrain was created to mimic subsea conditions.   

MAGELLAn-CLASS DrILLSHIP

GustoMSC presents the Magellan-class 
drillship, the next step in deep-water 
drillship design. Named after Ferdin
and Magellan who was the first sea 
explorer to circumnavigate the earth, 
GustoMSC developed the Magellan-
class drillship in the explorer’s own 
tradition of endurance, perseverance 
and determination. The Magellan is 
outperforming the current generation 
fleet with respect to redundancy, 
autonomy, safety and load carrying 
capacity.

Advanced new drilling techniques and 
developments in drilling equipment, 
together with the growing interest in 
units that could drill in deeper water 
and have more operational flexibility 
and capability, prompted thinking 
about a new class of drilling vessel. 
“The design is the result of a specific 
focus on operators’ requirements. 
We also received feedback on our 
existing products and, of course, 
learn from the industry in general. 
After the Macondo incident in 2010, 
for example, there were many 
recommendations concerning 
operational procedures and rig 
design - with an emphasis on safety. 
We naturally wanted to incorporate 
that information into the new design,” 
says Sjoerd Hendriks, Design Manager 
of the Magellan project.
The Magellan is the largest drillship that 
GustoMSC has designed to date. The 
design backbone of the ship consists of 
the well-established and field-proven 
principles of its predecessors. The most 
important step forward is that the 
Magellan design is equipped for 20,000 
psi well-control systems, including the 
associated increases in capacity, such as 
high hook loads and setback capacities. 
Magellan's ability to accommodate 
higher pressure, high variable loads, 
mud volumes and setback capacities 
and incorporate any type of advanced 
drilling techniques - such as managed 
pressure drilling and dual gradient 
systems – means it is equipped to drill 
well beyond the current market limit 
of 12,000 feet.

Artist impression of the Magellan drillship.

‘STOPCOnTACT’ HELWIn bèTA nAAr zEE
 
Zaterdag 14 juni is het HelWin bèta topdek vertrokken van de Heerema Fabrication 
Group (HFG) werf in Zwijndrecht. Tennet’s enorme converter platform is vervoerd 
langs de Oude Maas naar Schiedam waar de laatste afrondende werkzaamheden 
zullen plaatsvinden. Deze operatie markeert het begin van de reis van het platform 
naar Helgoland in de Duitse Noordzee. Eind augustus zal het converter station 
geplaatst worden op het reeds geïnstalleerde onderstel. 

TenneT's 690 MW netwerkaansluiting verbindt windpark Amrumbank west, gelegen 
in het HelWin cluster in de oostelijke Noordzee, met het Duitse elektriciteitsnet. De 
offshore windparken van Amrumbank west zullen met wisselstroomkabels worden 
aangesloten op het converter station in de Noordzee. Hier wordt de wisselstroom 
omgezet naar gelijkstroom en vervolgens via 85 kilometer aan gelijkstroom zeekabel 
en 45 km aan gelijkstroom landkabel aangesloten op het converter station in Büttel. 
Daar wordt de wisselstroom weer omgezet in gelijkstroom en verbonden met het 
Duitse elektriciteitsnet. De verbinding zal volgens planning in 2015 operationeel zijn. 

Het HelWin bèta topdek vertrekkend van de Heerema werf in Zwijndrecht (foto: HFG).
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IJmuiden Port & Offshore Services (IJPOS) represents a group of servicecom-
panies in the ‘open’ port area of IJmuiden, directly situated at the North Sea. 
Furthermore, IJmuiden is also closely located to Schiphol, the international 
airport. All companies are located close to each other, providing a one-stop 
shop for the shipping and offshore industries: from hydraulics to towage, from 

waste handling to diving services and from steel fabrication to electrical and elec-
tronic installations. Related non-engineering services including surveys and supply 
of hydrographic and navigation equipment are also offered. So the firms involved 
in this cooperation can provide you with any service in the offshore and maritime 
sector. Look forward to meet you in IJmuiden!

IJmuiden: Service port for offshore 
and maritime sector
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P.O. Box 230, 1970 AE  IJmuiden 
Tel. 24 hrs.: +31 255 56 19 01
Internet: www.iskestugs.nl
e-mail: ops@iskestugs.nl



I JMUIDEN

In de beleving van beide ondernemers is 
de haven van IJmuiden jarenlang slecht 
verkocht als servicehaven. Niet alleen 
door gemeente en havenautoriteiten, 
maar ook door de ondernemers zelf. 
“We hebben alleen maar verloren en 
nauwelijks gewonnen. Een doelgroep 
als de offshore zijn we grotendeels 
kwijtgeraakt, al pakken we nu beetje 

bij beetje wat terrein terug. Wat dat 
aangaat steken wij als ondernemers de 
hand in eigen boezem,” stelt Wesselius 
oprecht. Al dertig jaar lang ontwerpt en 
bouwt hij met zijn bedrijf kleine en zware 
constructies (staal, rvs en aluminium) 
voor de visserij, de offshore-, maritieme- 
en baggerindustrie. In januari van dit jaar 
leverde Wesco nog een zestal bokken 

aan Van Oord voor plaatsing op 
de nieuwe pijpenlegger Stingray. 
Eén van de eerst behaalde successen 
van de gezamenlijke ondernemers in 
het IJmuidense havengebied (visserij en 
servicebedrijven) is het tenietdoen van 
een havenverordening die reeds in 
concept gereed was. In deze verordening 
vanuit het Amsterdamse werd gesteld 

IJPOS GAAT IJMUIDEN WEER OP MARITIEME KAART ZETTEN

‘Samenwerking maakt 
ons veel sterker’

Veel maritieme disciplines en kwaliteit op de vierkante kilometer, dat heeft het in 2013 opgerichte bedrijvencluster 

IJPOS te bieden. De letters staan voor IJmuiden Ports & Offshore Services en haar leden staan voor nuchterheid, 

eenvoud en korte lijntjes. Typisch IJmuidens. Zonder franje. Gewoon lekker recht door zee. Collectief grote maritieme 

projecten binnenhalen met één hoofdaannemer, handen uit de ‘specialistische’ mouwen en zorgen dat de klanten 

kwalitatief zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. 24 Uur per dag, 365 dagen in het jaar. Een goede 

samenwerking met Zeehaven IJmuiden is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Offshore Visie spreekt openhartig 

met voorzitter John Apeldoorn en penningmeester Sjoerd Wesselius over trots, eensgezindheid, de one-stop-shop 

formule en de uitdagingen waarvoor het nieuwbakken cluster zich geplaatst ziet. John is in het dagelijks leven 

directeur van Schot Verticaal Transport en Sjoerd is directeur van Wesco IJmuiden Apparatenbouw.
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Offshore activiteiten in d haven van IJmuiden.



breinpositie
“Wat in de tijd duidelijk naar voren 
kwam, was het gebrek aan trots bij de 
lokale ondernemers,” vult Apeldoorn 
zijn collega bestuurslid aan. 
“Er ontbrak eensgezindheid. Er was 
geen homogeniteit. We kenden elkaar 
wel allemaal, maar niemand liet zich 
door iemand inspireren. Het was ieder 
voor zich en God voor ons allen. 
IJmuiden is een unieke haven. 
Uitermate geschikt om grote reparatie- 
of modificatieprojecten uit te voeren. 
Toch ontbrak het bewustzijn bij de 
meeste ondernemers dat we alleen 
samen ijzersterk staan. En dat het juist 
die fundamentele verbondenheid is die 
voor een enorme economische impuls 
kan zorgen.” Vandaar dat Apeldoorn 
en Wesselius destijds alle havengebonden 
ondernemers bijeen hebben geroepen, 
als initiatiefnemers hun visie hebben 
verteld om vervolgens de collega 
ondernemers hun samenwerkingswens 
voor te leggen. Het zal ongetwijfeld met 
de dreigende teloorgang van de haven 

dat ter bescherming van het milieu een 
aantal werkzaamheden niet meer in 
de haven van IJmuiden mocht worden 
uitgevoerd. Een visserijschip, 
werkplatform of offshore-constructie 
mocht nog maar drie dagen in de haven 
verblijven voor onderhoud, het verrichten 
van reparaties of het uitvoeren van 
modificaties. Daarna  moest worden 
uitgeweken naar een werf in Amsterdam. 
“Gelukkig is toen een aantal 
vooraanstaande bedrijven opgestaan 
uit met name de visserijsector en 
zij heeft een dusdanig serieus 
protest aangetekend dat zowel de 
havenautoriteiten als de afdeling EZ 
van de gemeente Velsen in actie zijn 
gekomen om de verordening teniet 
te doen. Het is tijdens één van die 
bijeenkomsten geweest dat voor het 
eerst het woord ‘servicehaven’ is 
gevallen,” herinnert een zeer 
gepassioneerde Wesselius zich nog 
als de dag van gisteren. Want dat is 
wat IJmuiden heden ten dage is: 
een servicehaven!

en de eventuele sociale gevolgen ervan 
te maken hebben gehad, want de oproep 
van beide heren bleek een regelrechte 
eye-opener. Besloten werd schild aan 
schild en schouder aan schouder verder 
te gaan om een rol van betekenis te 
kunnen blijven spelen in het IJmuidense 
havengebeuren. Kort daarna was IJPOS 
formeel een feit. “Wat wij nastreven is 
dat er op korte termijn meer schepen, 
baggereenheden, jack-up’s, werkeilanden 
en offshore service schepen naar de 
haven van IJmuiden komen om 
onderhoud te plegen of modificaties 
door te voeren. Meer schepen in 
de haven betekent meer kans op 
werkgelegenheid en daar gaat het ons 
om. IJmuiden is een unieke zeehaven 
waar ondernemers zich hebben verenigd 
in een cluster om klanten optimaal te 
kunnen bedienen op het gebied van 
onderhoud, reparatie en modificatie. 
Om dat gegeven te communiceren moet 
IJPOS zich vooral gaan manifesteren als 
pure pr-machine. Wij moeten met z’n 
allen zo snel mogelijk een breinpositie bij 
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Breman Machinery,  met haar vestiging in IJmuiden is ook lid van IJPOS.  Op de foto ziet u een Pile Gripper Frame op het buitenterrein van 

haar vestiging in IJmuiden. Hiermee worden straks de monopiles voor windpark Luchterduinen gemanipuleerd.
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onze potentiele doelgroepen zien te 
verwezenlijken die hen bij een calamiteit 
of in geval van een onderhouds- of 
modificatieproject onmiddellijk doet 
besluiten richting IJmuiden te varen. 
Nagenoeg alle disciplines zijn hier 
aanwezig: van hydraulische systemen 
tot sleepvaart, van afvalverwerking tot 
het uitvoeren van onderwaterwerken, 
van het bouwen van generatoren tot 
het leveren van modern communicatie 
apparatuur en van het bouwen van 
opzienbarende stalen werkstukken tot 
het aanbieden van totaaloplossingen op 
het gebied van maritieme en industriële 
elektrotechniek. En wat er niet is, halen 
we via ons gezamenlijk netwerk extern,” 
verduidelijkt Apeldoorn.  
  
stootkracht
Volgens een overzicht op de website van 
IJPOS telt het cluster momenteel 21 
leden. Nieuwe leden zijn welkom maar 
dan moet die onderneming wel aan een 
passend profiel voldoen. Als een bedrijf 
gevestigd is in het havengebied van 
IJmuiden dat waarneembaar is op een 
afdruk van een luchtfoto, dan kan hij 
lid worden,” legt Apeldoorn uit. 
“Nieuwe leden moeten hier in de haven 
van IJmuiden gevestigd zijn. We staan 
weliswaar open voor samenwerking met 
iedereen, maar we opereren wel als een 
coöperatief verband met een heel 
duidelijke identiteit. Wij zijn 
havengeboden ondernemers die letterlijk 
op een paar vierkante kilometer 
ondernemen. Zouden wij ondernemers 
van buiten dit gebied toelaten, dan 
verwatert onze identiteit en onze 
stootkracht en dan komt ons doel, 
het sterker maken en steviger op de 
kaart zetten van de IJmuidense haven 
uiteindelijk niet ten goede. In principe 
is ons aanname beleid best wel flexibel 
maar elk nieuw lid moet qua core 
business wel complementair zijn aan wat 
IJPOS nu in gezamenlijkheid al te bieden 
heeft. Het heeft ons inziens geen zin om 
vijf leden te hebben die allemaal 
gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld 

hydrauliek. Ook voor de interne 
saamhorigheid is een gecontroleerde 
groei van het aantal leden veel beter. 
Vaak zie je dat leden van verenigingen 
zonder duidelijke identiteit, zich er nooit 
echt thuis voelen. Een van de taken van 
IJPOS is juist om ervoor te zorgen dat 
lokale ondernemers in de haven elkaar 
veel beter gaan leren kennen. Want door 
elkaar te kennen, herken je ook veel 
beter kansen om samen te werken en 
kansen om samen zaken te doen.”

ambitie
“Elk IJPOS lid moet zich als het ware 
gaan opwerken tot en presenteren als 
ambassadeur van dit bedrijvencluster,” 
stelt Wesselius. “De leden moeten de 
kracht van onze samenwerking vol 
enthousiasme en vol overtuiging 
naar buiten gaan uitdragen. Alleen 
dan komen ze geloofwaardig over. 
Een reder of offshore contractor moet 
‘ondernemend’ IJmuiden gaan zien als 
één grote toeleverancier. Terwijl we in 
feite met 21 bedrijven IJPOS vormen. 
Hij doet zaken met één lokale 
hoofdaannemer maar weet dat dit bedrijf 
een back-up heeft van twintig andere 
bedrijven. Die perceptie valt helemaal 
samen met wat onze ambitie is. Namelijk 
om allemaal, ieder vanuit zijn eigen 
kracht, gezamenlijk als een dienstverlener 
de offshore, windenergie en haven 
gerelateerde klanten te bedienen.” 
Voor alle duidelijkheid: IJPOS levert 
geen product. Het zijn de leden die hun 
diensten of producten aanbieden en 
daarbij gebruik kunnen maken van 
de diensten van een collega-lid. 
Niets is verplicht. Elk IJPOS-lid acteert 
gewoon als zelfstandig ondernemer. 
Maar dankzij zijn lJPOS lidmaatschap en 
de mix van specialiteiten kan een IJPOS 
lid zijn klant wel compleet ontzorgen. 
Kan hij snel en efficiënt invulling geven 
aan de wensen van zijn klant. Dit is 
met name in de offshore-industrie een 
zeer gewaardeerde ontwikkeling. 
Eén aanspreekpunt voor een 
totale dienstverlening. 
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'IJmuiden is een unieke zeehaven waar ondernemers 

zich hebben verenigd in een cluster om klanten 

optimaal te kunnen bedienen op het gebied van 

onderhoud, reparatie en modificatie.' 

John Apeldoorn, voorzitter IJPOS
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Rambiz schuilt in haven IJmuiden

Begin juni werd de haven van IJmuiden gebruikt 

als toevluchtsoord door het zelfvarend dubbel 

kraanponton Rambiz 3000. In haar bokken hing 

het nieuwe gasproductieplatform L6-B, dat in 

opdracht van Wintershall inmiddels op de 

Noordzee is geplaatst in blok L6 op zo’n 25 mijl 

noordwest van Terschelling. De Rambiz is 

eigendom van het in België gevestigde 

Scaldis Salvage and Marine Contractors NV. 

Het onbemande platform gaat via een pijpleiding 

gas leveren aan een bemand platform met 

verwerkingsinstallatie. De reden voor het 

schuilen aan de Leonarduskade in de haven 

van IJmuiden waren de slechte 

weersomstandigheden. De skyline van 

IJmuiden bestond voor een paar dagen uit 

vier reusachtige kranen.
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NEWBUILDING

The DOC 8500 will extend DeepOcean’s 
capabilities in the larger cable laying end 
of the market, representing a new focus 
on Interconnector projects, in addition to 
oil & gas sector and renewables work. 
The specially-equipped vessel will be 
delivered from the Damen Galati yard in 
Romania. Owned and operated by Maersk 
Supply Service, the vessel will become the 
latest addition to the 60-plus strong 
Maersk offshore support vessel fleet.

René Berkvens, Damen Shipyards Group 
Chief Executive Officer, says: “We are 
very proud of being contracted by 
Maersk Supply Service and DeepOcean 
for this cable layer. We really believe in 
the new design, a result of our 
continuous R&D efforts. Because of the 
flexibility of the concept, the customer 
can incorporate a large number of 
purpose-specific demands to suit his 
specific needs. This particular vessel has 
been adapted in close cooperation with 
our clients, drawing on the expertise of 
all three companies to create a state-of-
the-art Offshore Construction Vessel.”

lasting relationship
Maersk Supply Service Chief Executive 

Officer Carsten Plougmann Andersen 
says: “This project builds on our long 
lasting relationship with DeepOcean, 
supporting their subsea operations. 
We look forward to expanding our 
cooperation with this highly valued 
customer and entering into a close 
working relationship with Damen 
Shipyards Group. We are convinced 
that the cooperation between all 
three parties will result in an efficient, 
reliable and very competitive vessel.”

Tony Inglis, DeepOcean UK Managing 
Director, says: “This next generation 
cable lay vessel in combination with our 
survey and trenching capabilities will 
enable us to bundle our services for 
customers in the offshore power cable 
and umbilical markets. The versatile new 
vessel will be well suited for installation 
and burial projects using its 7,000 tonne 
carousel from land-fall to deepwater and 
also in remote geographical locations. 
The vessel is designed to meet the high 
standards demanded by North Sea Oil 
and Gas customers. We are delighted to 
be working with Maersk Supply Service 
and Damen to bring this high capability 
vessel to the market.”

Flexible platform
Remko Bouma of Damen Shipyards 
Bergum, who is overseeing vessel 
construction, describes the DOC 8500 
as a ‘semi-customised, modular’ design. 
For DeepOcean, the ship-to-ship rule 
compliant vessel has been configured 
to accommodate 90 personnel, mostly 
in single occupancy cabins. 
“The DOC 8500 has been developed as 
a flexible platform for both transport 
and installation work offshore,” says 
Mr Bouma. “Its bow and slender hull 
optimise sea keeping in rough seas and 
suppress slamming. The ship will run 
on either MGO or HFO and has DP2 
capabilities in line with offshore market 
preferences. Its high on-deck cable 
carrying capacity makes it particularly 
competitive as a cable layer, while the 
vessel has also been optimised for 
shallow water operations, coming 
complete with a seven-point mooring 
system and the ability to take the 
ground fully loaded.”
The 138m length, 27.5m breadth DOC 
8500 features 2,200 m² of unobstructed 
deck of 20T/m2 load capacity with ro-ro 
capability. The 9,300dwt vessel will 
have a top speed of 12 knots.

ORDER FROM MAERSK SUPPLY SERVICE AND DEEPOCEAN 

Second call for Damen 
Offshore Carrier

A charter agreement between expanding subsea contractor DeepOcean and Maersk 

Supply Service has triggered an order for a Damen Offshore Carrier DOC 8500 - the 

second order for this new ship design from Damen Shipyards Group.
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PETER VAN DE MEERAKKER VAN ZEEHAVEN IJMUIDEN N.V. VOL ENTHOUSIASME

‘Wij hebben hier met z’n 
allen een fascinerende 
metamorfose gerealiseerd’
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Voortgekomen uit het voormalige Staatsvissershavenbedrijf 

heeft Zeehaven IJmuiden NV zich de afgelopen 25 jaar 

ontwikkeld tot een dynamisch en spannend havenbedrijf dat 

volop ruimte geeft aan nieuwe bedrijven en ladingstromen. 

De komst van offshore-contractors Airborne Oil & Gas, Allseas, 

Alphatron, Breman Offshore en energiereus Eneco zijn daarvan 

goede voorbeelden. Maar bovenal is Zeehaven IJmuiden het 

enige geprivatiseerde havenbedrijf van Nederland. Alle reden 

voor een feest op 10 april van dit jaar. “Het is altijd goed om even 

stil te staan bij een mijlpaal en om terug te blikken,” stelt een 

tevreden algemeen directeur Peter van de Meerakker. 

“Wij zijn begonnen met een forse achterstand. Het was hier 

een verwaarloosd gebied. We hebben een fascinerende 

metamorfose gerealiseerd. In nauw samenspel met lokale 

ondernemers en de gemeente Velsen.  Herstructureringsprojecten 

en de nieuwe haveninfrastructuur hebben geleid tot een 

aanzienlijke kwaliteitsimpuls van het havengebied. IJmuiden 

heeft zich ontwikkeld tot een goed geoutilleerde en flexibele 

haven die up-to-date faciliteiten biedt. Niet alleen aan 

servicebedrijven actief in de clusters food (verse en diepgevroren 

visserij) en leisure (ferry- en cruisevaart), maar vooral aan 

operators en contractors werkzaam in de cluster energy, gesplitst 

in offshore olie- en gaswinning en offshore windenergie.”

In de beleving van algemeen directeur Peter van de 

Meerakker is een haven zonder ruimte geen haven! “Je kunt 

strategische visies hebben tot je een ons weegt, maar je 

moet ook in staat zijn om naar die visies te handelen. Een 

haven heeft ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen. 

Wij hebben die ruimte hier.” (Foto: Gwendelyn Luijk).



cluster Energy kijkt, dan mogen we de 
beslissingen van bedrijven als Airborne 
Oil & Gas en Breman om zich in IJmuiden 
te vestigen, zeker wel als doorbraken 
bestempelen. Het zijn bedrijven die 
dankzij hun innovatieve houding 
garant staan voor een enorme 
toegevoegde waarde.” 

Daarnaast draagt ook het door 
projectontwikkelaar Het Kleine Strand 
haar steentje bij met het twee jaar 
geleden gebouwde bedrijfsverzamel-
gebouw aan de IJmondhaven (met Iskes 
Towage & Salvage als belangrijkste 
huurder) en het momenteel in aanbouw 
zijnde kantoor annex bedrijfshallen voor 
respectievelijk Eneco en olie- en gas 
dienstverlener Asco Holland (Logistics). 
Asco werkt onder meer voor Wintershall. 
Peter van de Meerakker: “Een terugblik 
leert ons dat er vrijwel jaarlijks wel een of 
andere forse investering is gedaan binnen 
onze kernsectoren voeding, energie en 
vrije tijd. Drie noodzakelijke bestanddelen 
in het leven. En het is ons streven om 
ook voor de komende jaren de koers 
die wij destijds zijn ingeslagen, verder 
te ontwikkelen. Met als doel om de 
economische dynamiek van onze 
haven verder te versterken. Om de 
naamsbekendheid van de haven 
internationaal te vergroten. De missie 
van Zeehaven IJmuiden is en blijft: het in 
stand houden en verder ontwikkelen 
van een adequate haven- en visveiling-

Binnen het Masterplan Noordzeekanaal is 
de haven van IJmuiden een voorpost met 
grote potenties. Het is een innovatief 
gebied waar visserij, offshore, en 
cruisevaart op een betrekkelijk klein 
gebied met al hun snelle veranderingen 
tezamen komen. De ontwikkeling van 
de IJmondhaven, de vernieuwing van 
diverse kades en de transformatie van 
het bestaande havengebied heeft
ertoe bijgedragen dat IJmuiden als 
aanlandingsplaats voor allerlei nautische 
activiteiten gerust uniek genoemd mag 
worden. Zeehaven IJmuiden beschikt 
over zo’n 170 hectare grond en water. 

En er is nog zo’n 15 hectare grond 
beschikbaar voor uitgifte. Potentie 
voldoende dus voor de toekomst, 
want in de beleving van Peter van de 
Meerakker is een haven zonder ruimte 
geen haven! “Je kunt strategische visies 
hebben tot je een ons weegt, maar je 
moet ook in staat zijn om naar die visies 
te handelen. Een haven heeft ruimte 
nodig om zich te kunnen ontwikkelen. 
Wij hebben die ruimte hier.” 

kernsectoren
Van de Meerakker vindt het moeilijk om 
een hoogtepunt te noemen van alles 
wat er op ‘zijn’ grond- en watergebied 
is gebeurd de afgelopen kwart eeuw. 
Bij het noemen van een naam is hij 
terecht bang andere bedrijven tekort 
te doen. “Maar als je specifiek naar de 

infrastructuur, die goede faciliteiten biedt 
voor behoud en groei van bedrijven die 
actief zijn in de kernsectoren in onze 
haven. Vanuit die optiek volgen wij 
daarom nauwgezet de economische 
perspectieven van die sectoren. 
En anticiperen wij daarop middels 
investeringen. Wij creëren faciliteiten 
in de wetenschap dat ondernemers er 
daadwerkelijk iets mee gaan doen. 

Een recent voorbeeld is de bouw van 
windpark Luchterduinen circa 23 
kilometer uit de kust van Noordwijk 
en Zandvoort. Om de IJmondhaven als 
uitvalsbasis voor dit project op de kaart te 
zetten hebben wij er alles aan gedaan 
om samen met projectontwikkelaar Het 
Kleine Strand te kunnen voldoen aan de 
wens van Eneco om over een eigen 
permanente vestiging in de IJmondhaven 
te kunnen beschikken met een ruime 
afmeerlocatie voor de tenders van en 
naar de bouwlocatie.” Inmiddels is het 
huurcontract tussen Het Kleine Strand en 
Eneco een feit en heeft ook Van Oord, 
als EPC contractor verantwoordelijk voor 
ontwerp, inkoop en uitvoering, de 
fundaties, de elektrische infrastructuur, 
het offshore transformatorstation en 
de installatie van de turbines voor 
Luchterduinen gekozen voor IJmuiden 
als operationeel centrum. Van Oord zet 
het nieuwe generatie transport- en 
installatieschip Aeolus in voor de 
plaatsing van de 43 windmolens. 
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Overzicht haven van IJmuiden met op de 

voorgrond de Noble Regina Allen in de 

IJmondhaven (foto: Henk Honing).
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Van de Meerakker: “Iedereen in de regio 
profiteert hiervan: toeleveranciers, 
bunkerservices, constructiebedrijven, 
sleepbedrijven, restaurants, hotels, 
uitzendbureaus en kraanbedrijven. 
Vanzelfsprekend zijn wij ook alert op 
de plannen van Eneco met betrekking 
tot het verplaatsen van het offshore 
windpark voor de kust van Scheveningen 
naar blok Q4-West ter hoogte van 
Bergen aan Zee. Daarnaast kijken we 
ook naar windparken voor de Engelse 
kust en zijn wij in contact met een aantal 
parkeigenaren en contractors met 
betrekking tot de bouw en het 
onderhoud van deze parken. Een aantal 
van deze parken wordt op redelijke 
vaarafstanden van de haven van 
IJmuiden gerealiseerd. IJmuiden biedt 
als direct aan zee gelegen haven 
aantrekkelijke mogelijkheden. Zowel 
voor de olie- en gasindustrie als voor de 
windenergie markt zijn wij uitgegroeid 
tot een onmisbaar steunpunt voor 
onderhoud en dienstverlening.”

saamhorigheid
Is het verstandig om IJmuiden als 
allround haven te positioneren? 
Peter van de Meerakker gelooft in zijn 
beleid. Natuurlijk beseft hij zich terdege 

dat het evenwichtig ‘wedden op drie 
paarden’ altijd spanningen met zich 
zal meebrengen. “Maar het zou 
onverstandig zijn als wij uit economisch 
oogpunt vol gaan inzetten op 
bijvoorbeeld alleen maar food. 
Om de simpele reden dat wij dan nooit 
de revenuen en de havengeldinkomsten 
zouden hebben kunnen halen, die wij als 
Zeehaven IJmuiden nu wel genereren. 
Juist door voor die drie eerdergenoemde 
clusters te kiezen, kunnen wij spreken 
van een hoge bezettingsgraad van de 
kades. En dankzij de inkomsten die 
daaruit voortvloeien, kunnen wij het 
huidige hoge investeringsvolume 
waarmaken. IJmuiden is als haven 
gebaat bij diversificatie. De economische 
perspectieven van zowel food, energy 
als leisure zijn behoorlijk positief. 
Het zou onverstandig zijn en veel te 
risicovol om slechts een van die sectoren 
als speerpunt te benoemen. Nee, alle 
drie de clusters zijn voor IJmuiden enorm 
belangrijk. Er moet sprake zijn van meer 
evenwicht. Duurzaam samenwerken. 
Daar gaat het om. De kracht van 
IJmuiden is dat wij een uiterst veelzijdige 
zeehaven zijn. Er is al een aantal keren 
bewezen dat cruiseschepen en offshore-
eenheden tegelijk afgehandeld kunnen 

worden in de IJmondhaven. Ook de 
Monnickendamkade is al vele malen 
gelijktijdig voor beide type schepen 
ingezet. Die kracht moeten wij als haven 
blijven uitstralen. Als dat besef bij alle 
partijen aanwezig is, dan kunnen er hier 
in de haven van IJmuiden heel veel mooie 
activiteiten tegelijk worden uitgevoerd. 
Ik ben ervan overtuigd dat 
saamhorigheid, ambitie en een open 
communicatie een enorme impuls 
kunnen geven aan de economische 
activiteiten in en rond onze haven.” 
Voorwaarde daarbij is wel dat haven, 
kennisinstellingen en het complete lokale 
bedrijfsleven de handen ineen moeten 
slaan. Moeten blijven samenwerken. 
Niemand uitgezonderd. 

olie en gas
Tot de eeuwwisseling hadden de 
Noordzee-operators elk hun eigen 
supply-basis in de haven van IJmuiden. 
Zowel voor als achter de sluis. De 
logistieke dienstverlening richting de 
olie- en gas productieplatforms heeft 
zich vervolgens door het ‘poolconcept’, 
waarbij operators bevoorradingsschepen 
delen, verplaatst naar Den Helder. 
IJmuiden telde nauwelijks nog mee en 
haar toppositie als offshore haven 
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Sleepboten van Iskes Towage & Salvage assisteren de 

Noble Regina Allen bij vertrek (foto: Ron Garau).

Ook schepen van Fugro doen regelmatig de 

haven van IJmuiden aan (foto: Ron Garau).



niet alleen naar de bevoorrading van 
platforms en toelevering en verwerking 
van boormaterialen, maar zeker 
naar activiteiten zoals  reparatie, 
refurbishment en ontmanteling 
van platforms.”

De algemeen directeur verwijst in deze 
terecht nog even op de perfecte 
grondgesteldheid in de verschillende 
havens van IJmuiden. Voor jack-up rigs 
en werkeilanden is het dan ook geen 
enkel probleem om hier tijdelijk even 
‘geparkeerd’ te staan. Een opvallende 
gast die aanvang 2014 in IJmuiden te 
aanschouwen was, was het gloednieuwe 
booreiland Noble Regina Allen. Haar dek 
meet 80 bij 80 meter, terwijl de poten 
168 meter hoog zijn. In de IJmondhaven 
werd de in Singapore gebouwde jack-up 
gereed gemaakt voor haar eerste 
boorklus op de Noordzee in opdracht 
van Gaz de France.    

Windenergie
In 2006 en 2007 is de IJmondhaven 
ingezet voor de bouw en assemblage van 
het offshore windpark Egmond (36 
turbines van 3 megawatt) en het Prinses 
Amalia park (60 turbines van 2 
megawatt). In de daarop volgende jaren 

nummer 1 in Nederland ging snel 
verloren. De ene na de andere offshore 
basis werd gesloten. Offshore IJmuiden 
was weer terug bij af. Inschattingsfouten 
hadden een enorme deuk in het imago 
geslagen. Gelukkig bleven vooraanstaande 
bedrijven als Schlumberger, Baker Oil 
Tools, Halliburton en CMF Services de 
regio wel trouw, zodat het contact met 
de olie- en gasindustrie niet compleet 
verdween. Een geluk bij een ongeluk.

Van de Meerakker: “Den Helder heeft in 
die periode aangetoond dat zij voor de 
logistieke dienstverlening een 
uitstekende uitvalsbasis is, maar als 
IJmuiden hebben wij zeker gedurende de 
afgelopen jaren weer bewezen dat wij in 
de drilling support, in de serviceverlening 
en bij  projectmatige zaken wel degelijk 
een belangrijke rol kunnen spelen. 
IJmuiden telt van oudsher een acceptabel 
aantal inventieve ondernemers in 
onderhoud en constructie- en 
apparatenbouw. Daarnaast zijn er 
recent tal van hoogwaardige bedrijven 
neergestreken. Airborne Oil & Gas, 
Allseas en Breman Offshore tonen 
ondubbelzinnig de weer groeiende 
aantrekkingskracht aan van onze haven. 
Samen staan zij sterk. En dan verwijs ik 

zijn rederijen die actief zijn in het 
onderhoud en de installatie van de 
windturbines de faciliteiten van de 
IJmondhaven blijven benutten. Voor de 
offshore windindustrie werd IJmuiden als 
uitvalsbasis steeds belangrijker met als 
meest recente aanwinst het windpark 
Luchterduinen. De assemblage en bouw 
van dit derde offshore windpark voor de 
Nederlandse kust, zal dit jaar en in 2015 
veel extra werk genereren voor de 
IJmondhaven en de lokale 
dienstverlenende bedrijven. 
Van de Meerkakker vervolgt: 
“In het recent gesloten Energieakkoord 
is bovendien voorzien in 4.500 megawatt 
aan windenergie op zee. Dit zal 
onherroepelijk leiden tot een forse 
groei van het aantal offshore windparken 
voor de Zuid- en Noord-Hollandse kust. 
Linksom of rechtsom zal dit voor een 
haven als IJmuiden tot 2023 zeker 
veel werk genereren. IJmuiden heeft de 
infrastructuur, faciliteiten en specialisten 
die hiervoor nodig zijn. Bovendien is de 
haven gesitueerd in een omgeving 
waarin mensen gewoon heel Hollands 
24 uur per dag -  7 dagen in de week, 
de handen uit de mouwen steken. 
Een snelle service aan de klant staat 
hier altijd voorop.”

I JMUIDEN
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Artist impression van het nieuwe kantoor annex bedrijfshal dat momenteel in 

opdracht van Het Kleine Strand nabij de IJmondhaven wordt gebouwd. 

Huurders van het pand zijn Eneco en Asco Holland (Logistics).



ONDERZOEK

Er wordt al sinds de jaren zestig van de 
vorige eeuw onderzoek naar gedaan: 
het voorkomen van het opslingeren van 
pijpleidingen, de zogenaamde risers, die 
olie en gas verticaal transporteren vanuit 
de zeebodem. Het gaat met name om 
het oppompen van olie uit de diepe zee 
(vanaf enkele honderden meters 
waterdiepte), waarbij geen vast 
boorplatform kan worden gebruikt. 
Er is sprake van een drijvend platform. 
Het opslingeren van de pijpleiding wordt 
enerzijds veroorzaakt door dit drijvende 
platform, maar anderzijds door de 
stroming van het water. Door het 
slingeren kan het oppompen worden 
bemoeilijkt en wordt de levensduur 
van de buis verminderd.

Windsel
Aan de achterzijde van waar de 
stroming op de pijpleiding botst, 
ontstaat een werveling van het water 
waardoor de buis gaat slingeren. Om dit 
te voorkomen wordt al een windsel om 
de pijpleiding aangebracht, die er voor 
zorgt dat het stromende water over de 
lengte van de pijpleiding niet in fase 
wordt afgebogen. Door de windsels, 
de zogenaamde strakes, wordt de 
liftkracht minder, maar neemt de 
trekkracht toe.

Voorspelling
Heerema heeft recent een riser-systeem 

ontworpen waarbij de risers worden 
afgehangen aan een grote boei die 
verankerd is aan de zeebodem met een 
stalen kabel . Op verschillende hoogtes 
langs de stalen kabel zullen beugels 
geplaatst worden, waarin de risers 
vastgeklemd kunnen worden. Heerema 
wilde weten op welke hoogte de risers 
moeten worden vastgemaakt en daartoe 
moet kunnen worden voorspeld waar 
de risers eventueel zouden kunnen 
gaan slingeren.

Mina legt uit: “Om deze reden is het 
belangrijk dat de trillingen tijdens 
het ontwerp van de pijpleiding goed 
voorspeld kunnen worden. Als die 
voorspelling er is, kan bijvoorbeeld 
het ontwerp en de installatie worden 
aangepast.” Door gebruik te maken 
van een zogenoemd numeriek model 
(een wiskundige formule die je in de 
computer stopt) en door gebruik te 
maken van reeds uitgevoerde 
experimenten met een schaalmodel van 
een stuk buis, toonde Achilleas aan dat 
de vibraties van dergelijke afgehangen 
en vastgeklemde pijpleidingen  niet 
gelijktijdig over de gehele lengte van de 
pijpleiding voorkomen, maar afhankelijk 
van de stromingssnelheid alleen op 
bepaalde hoogtes langs de pijpleiding.

interactie
Uniek in het model van Achilleas is 

bovendien dat de interactie van de 
pijpleiding en de stroming in het water 
uitgerekend wordt. Mina: “Vibraties 
van de pijpleiding zullen de stroming 
beïnvloeden, de veranderingen in de 
stroming hebben vervolgens weer een 
effect op de wervels in het water. 
Aangezien wervels in het water een 
kracht uitoefenen op de pijpleiding 
zullen de vibraties weer veranderen. 
Dit proces zal zich herhalen totdat de 
pijpleiding zich in een stabiele trilling 
bevindt. Er is dus sprake van een 
domino-effect.” Middels het door 
Achilleas ontwikkelde computermodel 
kan de dynamica van “multi-span free 
standing risers” snel en efficiënt 
berekend worden. 

reden
De prijsuitreiking had een reden. Doel 
was en is om het belang te accentueren 

ACHILLEAS MINA WINNAAR PRIJS VOOR HET BESTE AFSTUDEERWERK

KIVI Offshore 
Techniek prijs 2014 

De prestigieuze KIVI Offshore Techniek prijs werd begin mei uitgereikt aan de uit 

Cyprus afkomstige Achilleas Mina. Hij onderzocht de dynamica van “multi-span 

free standing risers”, ofwel de trillingen  in de verticale transportleidingen voor 

opgepompte olie en gas. Hij deed de uitvoering van het onderzoek bij Heerema 

Marine Contractors in Leiden en de begeleiding was in handen van Prof. 

Metrikine van de TU Delft.
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Prijsuitreiking aan Achilleas Mina.



van Offshore en Dredging onderzoek. 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs 
KIVI looft jaarlijks een bedrag van 2000 
euro uit voor de beste afstudeerscriptie. 
De wedstrijd is bedoeld voor studenten 
van de TU Delft waarvan het onderzoek 
betrekking heeft op Offshore Techniek. 

In totaal werden vijf afstudeerders 
genomineerd op voordracht van 
hoogleraren van de TU Delft. Vervolgens 
boog een commissie van emeritus 
hoogleraren en enkele experts uit de 
industrie zich over de inzendingen. 
Unaniem kwamen zij tot een keuze: 
het beste afstudeerwerk van 2013. 
Kernwaarden van de prijs zijn de 
zelfstandigheid van de afstudeerder en 
de kwaliteit van het onderzoek, zoals de 
vernieuwing die het aan het licht brengt.

•  een stimulans te vormen voor 
studenten in deze richting af te 
studeren en voor het bedrijfsleven 
contact te onderhouden met dit 
vakgebied;

•  de band te versterken tussen 
afstudeerders en KIVI.

Het afstudeeronderwerp dient te 
passen in het vakgebied, zoals dat is 
omschreven door de sectie Offshore 
and Dredging Engineering van de 
afdeling Marine & Transportation 
Technology van de Faculteit 
Mechanical, Maritime & Materials 
Engineering (3mE).

ONDERZOEK

3  /  2 0 1 4    O F F S H O r E  V I S I E 43

Achtergrond

Met ingang van 2012 stelt de 
Afdeling voor Offshore Techniek 
van het Koninklijk Instituut Van 
Ingenieurs (KIVI) een jaarlijkse prijs 
in voor het Beste Afstudeerwerk 
Offshore en Bagger Techniek. Met 
de afstudeerprijs is €2.000 gemoeid.

Er zijn meerdere doelen geformuleerd:
•  het belang te accentueren van het 

Offshore en Dredging (toegepast) 
onderzoek dat in het kader van 
afstudeerprojecten plaatsvindt;

•  het bedrijfsleven en de maatschappij 
te attenderen op de resultaten van 
afstudeerprojecten;



EPCI

This project falls within the Technip 
Heerema strategic alliance formed 15 
months ago that offers comprehensive 
subsea solutions through a unique 
combination of complementary assets, 
technologies and capabilities. It provides 
the industry with a strong and 
experienced contractor to address the 
ultra-deepwater market.

The project’s scope of work consists 
of the engineering, procurement, 
fabrication, transport and installation of:
•    18 rigid risers, of the Single Top Tension 

Riser (STTR) type, including large 
buoyancy tanks (~40m high, ~6m 
diameter), flexible top riser jumpers and 
riser base spools,

•    approximately 300 kilometers (km) of 
rigid pipe-in-pipe production and single 
pipe injection pipelines,

•    a large number of subsea structures, 
piles and steel jumpers.

Besides, it covers the transport and 
installation of approximately 115km 
of client-supplied umbilicals, manifolds, 
well jumpers and flying leads.

The partners will leverage the 
complementarity of their respective 
field-proven technologies, thus 
optimizing the project execution: 
Heerema’s scope will cover the riser 
systems, as well as the deeper and 
heavier pipe-in-pipe (18”/12”) 
production pipelines, Technip’s scope 
will include flowlines, flexible pipe 
manufacturing and installation, 
umbilical installation, hook-up and pre-

commissioning activities The engineering 
work will start immediately in the Paris 
(France), Leiden (the Netherlands) and 
Luanda (Angola) centers with most of 
the offshore installation activities being 
scheduled for 2016 and 2017.

National content is of strategic 
importance to Technip and Heerema and 
their Angolan subsidiaries will bring 
their competencies and expertise to the 
project. Technip Angola Engenharia 
will provide engineering and project 
management services, while Angoflex 
will fabricate pipeline stalks and execute 
spooling services to the installation 
vessel. Heerema Porto Amboim will 
provide fabrication services for the 
subsea structures as well as double 
jointing of line pipe sections that later 
will be installed by the Deep Water 
Construction vessel Balder. The flexible 
pipes will be manufactured at Technip’s 
FlexiFrance facility in Le Trait (France). The 
fabrication of the rigid flowlines for reel 
lay will take place at Angoflex’s 
spoolbase in Barra do Dande (Angola).

Heerema intends to mobilize its Deep 
Water Construction vessel, the Balder, 
to install all STTRs and the pipe-in-pipe 
(18”/12”) production pipelines. Technip’s 
vessel, the Deep Blue, will install all the 
remaining pipelines. Other vessels from 
Technip’s fleet will install the flexibles 
and umbilicals and provide construction 
work support.
 
The project is scheduled for completion 
in the first half of 2018. 

Thierry Pilenko, Chairman and Chief 
Executive Officer of Technip, declared: 
“This project is the largest subsea 
contract ever awarded to Technip 
and strengthens our position in the 
ultra-deepwater market. This award 
further reflects the confidence of major 
industry players, such as Total, in the 
Technip Heerema Alliance to address the 
significant challenges of ultra-deepwater 
projects. We are proud to bring an 
unrivaled complementarity of 
capabilities, while leveraging leading-
edge technologies, R&D and assets. 
Furthermore, we are delighted to see 
that this award validates both 
companies’ commitment to developing 
facilities and workforce locally for the 
benefit of the Angolan energy 
infrastructure.”

Pieter Heerema, Chairman and Owner 
of Heerema Marine Contractors, 
declared: “To be awarded the largest 
SURF project in the industry to date as 
the first project for the Technip Heerema 
Alliance is a fantastic success. This 
award is a recognition that our clients 
appreciate the value of the Alliance in 
delivering safe, robust, competitive and 
unrivalled solutions for large and 
complex ultra-deepwater projects. 
Building on our reputations, we are 
convinced that we will bring this 
prestigious project to a successful end. 
Finally, we are very pleased that the 
award of the Kaombo project allows 
us to bring substantial work volumes 
to our Angolan fabrication and marine 
transportation companies.”

TECHNIP HEEREMA STRATEGIC ALLIANCE 

Total’s Kaombo project 
offshore Angola

The consortium, comprising Technip and Heerema Marine Contractors 

(Heerema), was awarded a major lump-sum contract by Total E&P Angola for the 

engineering, procurement, construction, installation (EPCI) and pre-

commissioning for the SURF (subsea umbilicals, risers and flowlines) part of the 

Kaombo project, located in Block 32 offshore Angola in water depths up to 

2,000 meters. The contract is valued at approximately USD 3.5 billion with a 

Technip share of around 55% and a Heerema share of around 45%.
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O N s T R E A M

nIEUW OnDErHOUDSSYSTEEM VErLAAGT 
KOSTEn WInDPArKEn OP zEE

Een nieuw systeem voor de bedrijfsvoering moet de 
onderhoudskosten voor windparken op zee significant gaan 
verlagen. Het systeem is ontwikkeld door Energieonderzoek 
Centrum Nederland met behulp van data van energiebedrijf 
Essent/RWE. Het systeem verzamelt en analyseert snel en 
nauwkeurig data van offshore windparken, om te komen 
tot een kostenverlagende strategie voor onderhoud en 
bedrijfsvoering.

De kosten van offshore windparken bestaan voor ongeveer 
25 procent uit onderhoud en bedrijfsvoering (O&M). 
Dit is relatief hoog ten opzichte van de onderhoudskosten 
van windparken op land. De kosten voor onderhoud en 
bedrijfsvoering van offshore windparken bedragen rond drie 
eurocent per kilowattuur stroom. Glen Donnelly, business 
development ECN zegt op de site van Wind Energy Nieuws: 
“Het is mogelijk deze kosten met een derde te verlagen 
binnen tien jaar.” Innovatieve tools en processen zijn essentieel 
om dit doel te bereiken. Het O&M-systeem (Operations & 
Maintenance Systeem) van ECN is nu klaar en zal de industrie 
helpen om tegen lagere kosten windparken op zee te runnen.
Windparken leveren talloze data op. Honderden sensoren 
op de turbines verzamelen data en sturen deze door. 

Ook technici en monteurs verzamelen data. Al deze data 
gaan over storingen, reparaties en onderhoudsbeurten, 
benodigde reserveonderdelen, de inzet van monteurs, 
maar ook de belasting en de levensduur van turbines. 
Ze komen samen in het O&M-systeem. Essent/RWE stelt 
operationele data aan ECN beschikbaar om het O&M-systeem 
op basis van reële gegevens te kunnen testen. Niels Bijkersma, 
projectmanager bij RWE Innogy: “Dankzij onze langjarige 
ervaringen met het beheer en onderhoud van offshore 
windparken in het Verenigd Koninkrijk kunnen wij bijdragen 
aan het geavanceerde O&M-systeem van ECN dat aan 
de behoeftes van kostenbewuste exploitanten voldoet.” 
Met name door beter preventief onderhoud kunnen veel 
plotselinge storingen en schade voorkomen worden, 
wat kosten bespaart.

Het verlagen van de kosten van windparken op zee is 
een voorwaarde om de ambities uit het vorig jaar gesloten 
Nationaal Energieakkoord waar te kunnen maken. In het 
Energieakkoord is de intentie vastgelegd om te komen tot 
4450 MW wind op zee in 2023. Daarin is rekening gehouden 
met een steeds oplopende kostprijsdaling. Het onderhoudssysteem 
is een van de schakels in de totale kostprijs en is ontwikkeld 
binnen het FLOW-programma. FLOW richt zich op kostenreductie 
van grote offshore windparken en stimuleert Nederlandse 
bedrijven te innoveren in deze snel groeiende sector.

Let our compass be your guide
www.vectormm.nl

You maximise your valuable production
capacity and extend the

service life of your installations
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WInDMOLEnS DICHTEr bIJ KUST SCHEELT TOT 280 MILJOEn

Uit een haalbaarheidsstudie welke de overheid liet maken naar windmolens op zee 
binnen de 12-mijlszone (22 km) blijkt dat dat 250 – 280 miljoen euro aan kosten 
te besparen. Het rapport is via de Telegraaf gelekt. De indirecte en externe 
maatschappelijke effecten komen hoger uit wanneer binnen de 22 km wordt 
gebouwd, maar zijn de bespaarde onderhoudskosten hoger, aldus de onderzoekers. 
Tevens hangt het voordeel  mede af van het totale omvang van de windparken.
Opbrengsten zijn dan voor overheid (vanwege minder uitkering subsidie) en 
consument door een lagere energierekening. Een vijftal zoekgebieden zijn onder 
de loep genomen als eventuele locatie voor een windpark. Geen enkel gebied wordt 
uitgesloten maar Zeeland lijkt  het minst aantrekkelijk omdat het ecologisch erg 
waardevol is en vanwege verschillende verdragen met Vlaanderen. De Maasvlakte 
bij Rotterdam biedt de meeste kansen. Een windpark met een grootte van circa 
100 – 150 MW kan er gebouwd worden. Daarnaast is Zuid-Holland na de 
Maasvlakte de meest gunstigste. Noord-Holland scoort gemiddeld en het plaatsen 
van een windpark bij Ameland zou ongunstig zijn.

Het onderzoek werd gedaan na het opzetten van de doelstelling om in 2023 
4.450 megawatt aan windenergie op zee te hebben. Dit betekent dat er nog eens 
3.450 megawatt aan windplannen bij moeten in Nederland. Minister Henk Kamp 
(Economische Zaken) heeft eerder altijd de kostenvoordelen van windparken 
dichterbij de kust benadrukt.

LUCHTErDUInEn COnTrACT 
nAAr VSMC

Kabelinstallatiespecialist VSMC, een 
joint venture van VolkerWessels en 
Boskalis, heeft een contract gekregen 
voor de installatie en het begraven van 
een 25-kilometer-lange kabel naar het 
Eneco Luchterduinen Offshore 
Windmolenpark. Het werk wordt 
uitgevoerd in opdracht van Van Oord 
Offshore Wind Projects.
Het Eneco Luchterduinen offshore 
windmolenpark, dat gebouwd wordt 
in opdracht van Eneco en Mitsubishi, 
komt in de Noordzee te liggen op 23 
kilometer uit de kust tussen Noordwijk 
en Zandvoort. De 43 windturbines zijn 
genoeg om 150.000 huishoudens van 
groene energie te voorzien. 
Het werk wordt in september 
uitgevoerd. Dit gebeurt met hulp van 
de Trenchformer: een zelfontwikkelde 
machine om kabels onder water te 
begraven. Ook wordt het nieuwe 
kabellegschip Ndurance ingezet.

InSTALLATIOn OF THE TrAnSFOrMEr TOPSIDE MEErWInD PrOJECT

Seaway Heavy Lifting has successfully completed the installation of the 
transformer topside as the last big milestone for the Meerwind project. Seaway 
Heavy Lifting has completed the installation of the 3,300 mT transformer topside 
of the WindMW Meerwind project. The installation took place at a water depth 
of 23 meters in the German Bight on 3rd April. Seaway Heavy Lifting performed 
the lift on DP with its crane vessel Oleg Strashnov. With the installation of the 
topside the wind farm is completed. 

The Meerwind offshore wind farm has a capacity of 288 MW and consists of 80 
wind turbines of 3.6 MW each. Seaway Heavy Lifting performed the Transport & 
Installation of transition pieces, the transformer topside as well as the jacket for 
WindMW. 

The Meerwind project started 
for Seaway Heavy Lifting in 
September 2011 and the 
offshore installation part of the 
transition pieces and the jacket 
took place in the second 
quarter of 2013.

Seaway Heavy Lifting has successfully completed the installation of the Meerwind transformer topside.

bOOrPLATFOrM nAAr DAMEn

Damen Shiprepair Vlissingen (DSV), 
onderdeel van Damen Shiprepair & 
Conversion, heeft het contract voor de 
ombouw van de Rowan Viking 
gewonnen. De Rowan Viking is een 
Keppel Fels ‘N’ Class Drilling Rig. De 
werkzaamheden bestaan uit: Special 
Periodic Survey (verlengen van 
certificaten); Acknowlegdement of 
Compliance  Scope (veiligheidsaan-
passingen volgens de Noorse 
Wetgeving); Leg Extension Scope (om 
in de Noorse (diepere) wateren te 
mogen werken zullen de 170 meter 
lange poten verlengd worden naar 180 
meter). Voor de pootverlenging wordt 
op grote hoogte gewerkt. Om dit veilig 
te doen heeft DSV een contract 
gesloten met Palfinger Systems voor 
het gebruik van de unieke JUMP 
Systemen. De Rowan Viking zal rond 
de 130 dagen aan de werf zijn.
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IrO En AYOP LEDEn KOMEn 
SAMEn In IJMUIDEn

Ruim 150 IRO en AYOP leden (Amsterdam IJmuiden Offshore 
Ports) kwamen op maandag 26 mei samen in de Felison Cruise 
Terminal in de IJmondhaven in IJmuiden. Veel IRO leden zijn ook 
lid van AYOP, wat de aanleiding was voor de gezamenlijke Leden 
Onmoeten Leden bijeenkomst. Vertegenwoordigers van MHI 
Vestas Offshore Wind, Eneco Wind en IRO lid Airborne Oil & Gas 
gingen in op de kansen en groeimogelijkheden van de offshore 
(wind) sector in de regio. 

En die zijn er voldoende, blijkt onder andere uit het relaas van 
Eric van der Meer van Airborne Oil & Gas, dat zich richt op 
machinebouw en de ontwikkeling van producten uit composiet. 
De onderneming heeft een gepatenteerde productiemethodiek 
voor buissystemen die bijvoorbeeld zijn in te zetten voor het 
afvoeren van olie vanuit de boorput naar boven. Daarbij wordt 
geen metalen buis gebruikt, maar een flexibele van composiet 
materiaal. Dat maakt dat veel makkelijker 'in bochten' is te 
werken. Andere voordelen zijn dat op grotere diepte is te 
boren en moeilijk bereikbare olie- en gasvelden exploitabel zijn 
(bron: IJmuider Courant).

  
DEFEnSIETALEnTEn

Op dinsdag 3 juni was IRO aanwezig op de Offshore, Onshore 
en Maritiem banenmarkt georganiseerd door DefensieTalenten. 
Het idee achter dit initiatief is dat Defensiepersoneel dat 
boventallig is een baan kan vinden in de offshore, onshore en 
maritieme branche. Er is vanuit het Ministerie van Defensie zelfs 
een pot beschikbaar gesteld om kandidaten waar nodig bij te 
scholen om een 100% match te crëeren. Ruim 150 bezoekers 

kwamen op de banenmarkt in Expo Houten af. Naast een beurs-
vloer met stands was er gelegenheid om worshops te volgen. 
Namens IRO-NOGEPA gaf Chris Wijsman, Employment & 
Education coördinator, een presentatie over de olie- en gas-
industrie en de kansen bij de toeleveranciers in de olie- en 
gasindustrie. Bezoekers kregen een Netherlands Oil & Gas 
Catalogue uitgereikt met hierin de profielen van bedrijven uit 
de branche. IRO leden als Damen Shipyards, Boskalis, Tideway, 
Oceanwide, Peterson, iPS, Fabricom, Atlas, Applus RTD waren 
van de partij. 

Voor meer informatie over DefentieTalenten kunt u contact 
opnemen met Pieter Verdaasdonk, Talentenmanager of kijk op 
www.defensietalenten.nl.

IrO JAArVErSLAG 
2013

Het IRO Jaarverslag 2013 met in-
formatie over de activiteiten van 
IRO in het afgelopen jaar is ver-
schenen en verzonden naar alle 
IRO leden. Indien u een extra ex-
emplaar wilt ontvangen, stuur 
dan een e-mail naar info@iro.nl. 

OFFSHOrE EnErGY 2014

De zevende editie van Offshore Energy vindt dit jaar plaats op  
 28 en 29 oktober in de Amsterdam RAI. Op de beurs worden 
meer dan 600 exposanten uit binnen- en buitenland verwacht. 
Naast de beurs biedt Offshore Energy wederom een conferen-
tieprogramma over actuele ontwikkelingen in offshore olie, 
gas en windenergie. IRO is ondersteunend partner van 
Offshore Energy. Meer informatie over de beurs, 
geregistreerde exposanten en de conferentie kunt u vinden op 
www.offshore-energy.biz.
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Op 29 oktober 2014 vindt in Amsterdam de vijfde editie van 
Offshore WIND Installation and Maintenance Conference plaats. 

Tijdens de conferentie worden de volgende onderwerpen 
besproken:
- Offshore grid developments
- Future foundations
- Supply chain management
- Global business opportunities

Sprekers van onder andere Technip Offshore Wind Ltd., 
de Europese Commissie en DNV GL hebben reeds bevestigd.
IRO leden ontvangen een korting van 15% bij gebruik van 
de kortingscode IRO2014 bij stap 5 in het registratieproces. 

Voor het programma, sprekers en om te registreren kijk op 
www.owimconference.com.

CUrSUS ‘OLIE En GAS VAnAF DE brOn’

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

DOnG EnErY SOLAr CHALLEnGE: 
HIGHTECH bOTEn GAAn 
InTErnATIOnALE CHALLEnGE AAn

Van 28 juni t/m 5 juli 2014 wordt de grootste zonnebootrace 
ter wereld gehouden in Groningen en Friesland. Aan de race 
doen 11 landen mee met meer dan 40 solarboten. De teams 
komen uit Nederland, Duitsland, België, Polen, Finland, Turkije, 
China, Indonesië, Brazilië, Amerika en Bahrein. 

Doel van de race is om innovatieve technologieën te initiëren 
en verder te helpen ontwikkelen. Jongeren met een technische 
achtergrond op HBO- en WO-niveau vanuit de hele wereld 
kunnen voorafgaand aan en tijdens de race kennis uitwisselen. 

Daarbij vaak geholpen door lokale, regionale, nationale en 
internationale bedrijven. Nederland Maritiem Land, waar IRO 
onderdeel van uitmaakt, ondersteunt drie studententeams van 
de Technische Universiteit Delft, NHL Hogeschool Leeuwarden 
en de Technische opleidingen van de Koninklijke Marine. 
Donderdag 5 juni jl. vond de doop plaats van de V20, een high 
tech boot gebouwd door studenten van de Marine.
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Deze pagina’s bevatten nieuws van IRO, Branchevereniging voor de 

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

 

lol biJeenkomst stc-knrm, saio en stc 
rotterdam, heiJplaat, 2 oktober 

oFFshore enerGY    
amsterdam rai,28+29 oktober 

oWim      
amsterdam rai,29 oktober 

alGemene ledenVerGaderinG    
nieuW-lekkerland, 19 noVember

IrO KALEnDEr 2014

bEUrS / ExPOrTPrOGrAMMA 2014 

2015 

25-28 auGustus   oFFshore northern seas 

(UITVERKOCHT) STAVANGER, NOORWEGEN

15-18 september   rio oil & Gas  

(UITVERKOCHT) RIO DE JANEIRO, BRAZILIë

10-13 noVember   adipec 

 ABU DHABI, VAE

2-5 december osea    

 SINGAPORE

10-13 maart   australasian oil & Gas exhibition 

 ABU DHABI, VAE

4-7 mei  oFFshore technoloGY conFerence

 HOUSTON, VS

2-4 Juni  oil & Gas asia 

 KUALA LUMPUR, MALEISIë

17-19 auGusust ons norWaY 

(TO BE CONFIRMED)  STAVANGER, NOORWEGEN

8-11 september oFFshore europe 

 ABERDEEN, SCHOTLAND

27-29 oktober otc brasil 

 RIO DE JANEIRO, BRAZILIë

noVember 2015 adipec 

 ABU DHABI, VAE

 

adipec, abu dhabi, 10-13 noVember 2014
Er is nog beperkte ruimte beschikbaar in het Holland Paviljoen. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk: m.stoutjesdijk@iro.nl.

osea, sinGapore, 2-5 december 2014
In samenwerking met HME organiseert IRO het Holland paviljoen op OSEA. We hebben een 

fantastische plek, in het midden van de hoofdhal. Er zijn nog 3 stands beschikbaar. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk: m.stoutjesdijk@iro.nl. 

australasian oil & Gas exhibition, perth,  
10-13 maart 2015
De inschrijving voor het Holland paviljoen op de Australasian Oil & Gas Expo is gestart. Voor 

meer informatie over deze beurs kunt u contact opnemen met Marlijn Stoutjesdijk: m.

stoutjesdijk@iro.nl. 

oFFshore technoloGY conFerence,  
houston, 4-7 mei 2015
De inschrijving voor OTC 2015 is gestart. Inschrijven is mogelijk tot 4 juli 2014. 

deelname aan beurZen/handelsmissies Via iro 

Deelname in een Holland Paviljoen of aan handelsmissies staat 
open voor IRO leden en niet-leden. Bovenstaande activiteiten 
zullen alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.

Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem 
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl of 
telefoonnummer 079-3411981.

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

bEUrSGEnOTEErD

Adres : Boompjes 40 (Willemswerf)  

  13th floor 3011 XB  Rotterdam

Postadres : Postbus 390

  3000 AJ  Rotterdam

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl

Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u een e-mail 
sturen aan info@iro.nl of contact opnemen met IRO via telefoon-
nummer 079-3411981. De cursus vindt plaats op de werf bij 
Keppel Verolme. Bij deelname aan de cursus zijn persoonlijke  
beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsbril en -schoenen) verplicht.

De volgende cursusdata voor 2014 zijn gepland:

•	 8-9	juli	2014	 	 Engels
•	 23-24	september	 Nederlands
•	 21-22	oktober	 	 Engels
•	 18-19	november	 Nederlands
•	 9-10	december	 	 Engels
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MAXIMATOR

MAXIMATOR

MAXIMATOR

www.maximator.nl

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

 www.vageri.nl

TES TAP PAR A TUURELEcTROTEcHNIEK TES TAP PAR A TUUR

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

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

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

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

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

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

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

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

   www.redwave.nl

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

REcRUITMENT

www.tos.nl

TOS is an international service 
provider in personnel solutions  

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

provide recruitment & selection 
services and maritime services 

such as ship deliveries. 

+31 10 436 62 93 • info@tos.nl
The Netherlands
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The Royal Netherlands Sea Rescue Institution ‘KNRM’, together with Damen Shipyards Group and  some 
of the best Dutch maritime experts (TU Delft, TNO, Marin, De Vries Lentsch Naval Architects)  has 
created an advanced ‘on-scene coordination Search-and-Rescue vessel’.
 
The NH 1816 Class is a self-righting, fast, aluminium hulled SAR vessel with a composite wheelhouse  
and a modified Damen Sea Axe Bow which reduces vertical g-forces by 45% and enabling top speeds  of 
over 30 knots, radically transforming seaworthiness.
 
Principal innovations in hull design, ergonomics, communications and navigation systems give the  NH 
1816 Class superior capabilities to any conventional lifeboat. Speed, range, efficiency, seaworthiness  
and safety all have been fundamentally improved and crew comfort and ease of maintenance  have been 
upgraded significantly.
 
In addition to the Axe Bow, the NH 1816 is outfitted with retractable rear fins that can  be 
lowered for more course stability or raised to give extra manoeuvrability.

NOW YOU WANT TO BE RESCUED...

See the NH 1816 in action. 
Scan this ad with your Layar-app.

WWW.DAMEN.COM/EN/MARKETS/SEARCH-AND-RESCUE-VESSEL |  BENELUX@DAMEN.COM | +31 183 65 51 77

THE NEW STANDARD IN RESCUE VESSELS    

The Royal Netherlands Sea Rescue Institution ‘KNRM’, together with Damen Shipyards Group and  some 
of the best Dutch maritime experts (TU Delft, TNO, Marin, De Vries Lentsch Naval Architects)  has 
created an advanced ‘on-scene coordination Search-and-Rescue vessel’.

The NH 1816 Class is a self-righting, fast, aluminium hulled SAR vessel with a composite wheelhouse  
and a modified Damen Sea Axe Bow which reduces vertical g-forces by 45% and enabling top speeds  of 
over 30 knots, radically transforming seaworthiness.

Principal innovations in hull design, ergonomics, communications and navigation systems give the  NH 
1816 Class superior capabilities to any conventional lifeboat. Speed, range, efficiency, seaworthiness  
and safety all have been fundamentally improved and crew comfort and ease of maintenance  have been 
upgraded significantly.

In addition to the Axe Bow, the NH 1816 is outfitted with retractable rear fins that can  be 
lowered for more course stability or raised to give extra manoeuvrability.
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