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Zo’n twee maanden lang vormde de Seafox 4 van 
Workfox een absolute blikvanger in de IJmondhaven. 
IJmuiden werd aangedaan voor een vijfjaarlijks  
survey, maar gelijktijdig werden in het kader  
van preventief onderhoud drie tandwielkasten  
(gearboxes) van de hefsystemen verwisseld.  
Offshore Visie doet een verslag.
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Met de ingebruikname van het zelfheffende boor- 
eiland Swift 10 heeft het door Shell UK en NAM  
geïnitieerde SWEEP project een belangrijke stap 
voorwaarts gezet. Doel van dit project is om met 
goedkope en gestandaardiseerde technieken zoveel 
mogelijk kleine of marginale velden in de zuidelijke 
Noordzee op te sporen en rendabel in productie  
te brengen. Paul Schaap doet verslag.
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Allard-Europe kenmerkt zichzelf als de specialist in 
complex en/of kwalitatief gietwerk. Het bedrijf heeft 
een welhaast onbegrensde knowhow op het gebied 
van complexe gierproducten. En dat in wel meer dan 
honderd verschillende materialen. Het is een niche-
speler in een breed speelveld van vaak complemen-
taire sectoren. Offshore Visie ging naar België. 
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De offshore industrie herontdekt IJmuiden als uitvals-
basis voor haar werkzaamheden op de Noordzee.  
De afgelopen maanden heeft de Noordhollandse  
havenplaats zich mogen verheugen in een opvallende 
interesse van zowel oliemaatschappijen als toeleve-
ranciers. Er is weer duidelijk leven in de  offshore-
brouwerij. Met name de voor de sluizen liggende 
IJmondhaven speelt daarbij een belangrijke rol. 
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SURVEY

NA ANDERHALF JAAR VAN VOORBEREIDING

Gearboxwisseling  
op Seafox 4 verloopt 
voorspoedig

Zo’n twee maanden lang vormde de Seafox 4 van Workfox een 

absolute blikvanger in de IJmondhaven. Vooral in de periode dat het 

accommodatieplatform tot grote hoogte was opgevijzeld. IJmuiden werd 

aangedaan voor een vijfjaarlijks survey, maar gelijktijdig werden in het kader 

van preventief onderhoud drie tandwielkasten (gearboxes) van de hefsystemen 

verwisseld. Een operatie die in de 35 jaar dat het platform in bedrijf was nog 

niet eerder had plaatsgevonden, maar die dankzij de inzet van een 

gespecialiseerd bedrijf met succes kon worden uitgevoerd.
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De Seafox 4 als blikvanger in de IJmondhaven (foto: PAS Publicaties).



over het verwisselen van die gearboxes. 
Werk waarmee we door de jaren heen al 
veel ervaring hebben opgedaan. Het gaat 
hierbij veelal om oudere rigs, waarbij de 
producenten van de tandwielen allang 
niet meer bestaan. Ook bij de Seafox 4 is 
dit het geval. Voor ons dus een 
uitdagende klus. Het viel mij meteen 
op dat Workfox ook een dienstverlenend 
bedrijf is. Met de intentie om het werk 
dat moet gebeuren zo goed mogelijk 
uit te voeren. En net als wij beschikt 
Workfox over een gedreven projectteam 
en aan boord van de Seafox 4 is de 
bemanning al even  gedreven. 

Samen heeft dit heel goed gewerkt. 
Aan de hand van oude tekeningen en 
de specificaties die daar nog op staan, 
zijn door ons eerst nieuwe berekeningen 
gemaakt en nieuwe kasten ontworpen. 
Na goedkeuring hiervan hebben wij de 
productie van de benodigde tandwielen 
uitbesteed bij Machinefabriek Krimpen. 
Deze moesten door hen wel op een 
geheel nieuwe manier worden gemaakt, 
waarbij met name de visgraatvertanding, 
waarbij de tanden aan twee kanten 
scheef staan, veel aandacht vergde.”

Het bruist aan boord van de activiteiten 
als onze redacteur medio mei samen met 
rigmanager Guus Lemmers aan boord 
van de Seafox 4 stapt. “Op dit moment 
zijn hier dagelijks gemiddeld zo’n 80 
mensen aan het werk. Niet alleen eigen 
mensen, maar ook van subcontractors. 
Eind april zijn we binnengekomen voor 
ons vijfjaarlijks survey en het eerste dat 
wij hebben aangepakt, is de inwendige 
inspectie van de zes poten. Dit is gebeurd 
met behulp van de rope access methode. 
De Seafox 4 heeft hiervoor enige tijd 
hoog op haar poten gestaan. Naast 
de inwendige inspectie hebben we ook 
de buitenkant van de poten en de romp 
geïnspecteerd. Voordeel van een 
platform met zes poten is dat deze 
een voor een omhoog kunnen worden 
gehaald en dat hierdoor een dokking 
niet nodig is.” De binnenligperiode 
wordt volgens Guus Lemmers tevens 
gebruikt om de accommodatie aan te 
passen, de twee Liebherr kranen te 
inspecteren en de veiligheidsmiddelen 
te testen. Verder zijn ook de rubberen 
vibratiedempers (shockpads) vervangen. 
Maar een heel specifiek project is toch 
wel het verwisselen van drie gearboxes 
van de (rack and pinion) hefsystemen. 

“We gaan deze gearboxes preventief 
vervangen, omdat we na 35 trouwe 
dienst wel eens precies willen weten 
wat hun status is. Zij zijn altijd netjes 
gecheckt en hebben al die jaren 
probleemloos gewerkt. In totaal hebben 
we 52 van die gearboxes. Op de vier 
hoekpoten zitten er elk acht en op de 
twee middelste poten elk tien. Elke box 
wordt aangedreven door een kleine 
elektromotor. De vertraging is 1 op 
7.000. Dit betekent dat er in zo’n box 
heel wat tandwielen zitten. Op het 
tandwiel dat langs de vertanding op 
de poot loopt, staat ruwweg een kracht 
van 400 ton. We hebben ervoor gekozen 
om als eerste de gearbox die zich op de 
moeilijkst bereikbare positie in de 
behuizing bevindt te vervangen. En dit 
is inmiddels goed verlopen, dankzij een 
gedegen voorbereiding van ons team, 
in nauwe samenwerking met de firma 
Willtéco uit Broek op Langedijk.”

tandwielen en kasten
Op dat moment schuift Willem Wille, 
oprichter en eigenaar van Willtéco, aan. 
Zijn bedrijf kwam eerder in het nieuws 
door het aandragen van een goede 
oplossing om booreilanden zonder 
schade op een zwaartransportschip 
over de oceaan te vervoeren. Dit is 
mogelijk door de poten vast te zetten 
met epoxy. Over het gearboxproject zegt 
hij: “Al zo’n anderhalf jaar geleden zijn 
met ons de eerste gesprekken gevoerd 

hijsgereedschap
Hiermee waren echter niet alle problemen 
opgelost, want er moest ook een 
methode worden bedacht om aan boord 
de gearboxes uit hun behuizing te krijgen. 
Willem Wille: “Er zijn door ons heel wat 
uurtjes in die behuizing doorgebracht. In 
Duitsland raadpleegden we zelfs mensen 
die 35 jaar geleden bij de bouw 
betrokken waren. In die tijd was echter 
alles nog open en kon je overal makkelijk 
bij. Nu is alles ingebouwd. Uiteindelijk 
hebben we besloten een stuk uit het dak 
van de behuizing te snijden en hierdoor 
de gearbox omhoog te hijsen. Hiervoor is 
in samenwerking met FG International 
een speciaal hefsysteem ontworpen en 
gebouwd. Met de eigen boordkranen 
konden we er niet bij komen en we 
wilden niet afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van walkranen. 
Voordeel van dit eigen hefsysteem is 
dat nu ook offshore een gearbox kan 
worden verwisseld.” Het interview 
wordt gehouden op het moment dat net 
de eerste en meest moeilijk bereikbare 
gearbox door een nieuw exemplaar is 
vervangen en uitvoerig getest en de 
tweede bijna in de takels hangt. 

SURVEY
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In de bovenkant van de behuizing is een gat gesneden, waardoor de 

gearbox omhoog wordt gehesen (foto: PAS Publicaties).



SURVEY

Alles verloopt zeer voorspoedig en in 
dertig procent minder tijd dan verwacht. 
“Het is altijd fijn als de dingen ook zo 
lopen als je samen hebt bedacht. Ik 
verwacht dat we over enkele weken het 
gehele project hebben afgerond. Daarna 
maken we nog een draaiboek voor 
Workfox, waarin al onze opgedane kennis 
en ervaring wordt vermeld. Hierna worden 
de oude gearboxes grondig geïnspecteerd.” 
Workfox heeft een aantal extra boxen laten 
maken dat als reservedelen is opgeslagen. 
De gearboxes hebben elk een gewicht van 
5 ton. Naast voor het verwisselen van de 
boxes was Willtéco ook verantwoordelijk 
voor het vervangen van de 
eerdergenoemde shockpads.

activiteiten
De Seafox 4 is de voormalige, in 1976 als 
zelfheffend (jackup) booreiland 
gebouwde Transocean 4, die in 1991 is 
omgebouwd tot accommodatieplatform 
met een capaciteit van 139 POB. Het 
platform staat al vanaf 2008 onder 
contract van Shell/NAM. Dit contract 
loopt tot 2014, met opties tot verlenging. 
“Voor we naar IJmuiden kwamen,” 
vertelt Guus Lemmers, “hebben we ruim 
zeven maanden in de Britse sector van de 
Noordzee bij het Leman Alpha platform 
gestaan, omdat dit platform moest 
worden uitgebreid. We zorgden hierbij 
niet alleen voor extra accommodatie, 
maar waren met onze twee 50-tons 
kranen ook heel intensief betrokken bij 
het installatiewerk.”

De rigmanager verwacht eind juni met de 
Seafox 4 weer naar zee te kunnen 
vertrekken. “Waarschijnlijk gaan we eerst 
een periode naar een monotower in het L9 
blok in de Nederlandse sector en 
vervolgens weer naar de Britse sector van 
de Noordzee. Naar het Leman BT/BH 
platform om precies te zijn. We verwachten 
dat de Seafox 4 over enige tijd ook bij 
putonderhoud, in de vorm van cold tubing, 
wordt ingezet. Hierbij zal weer veel van 
onze twee Liebherr kranen, die ik als de 
beste van de Noordzee beschouw, worden 
gevergd. Dat is ook de reden dat we ze nu 
al grondig hebben geïnspecteerd.”

De Seafox 4 is een ABS geklasseerde 
accommodatie- en multifunctioneel 
inzetbaar platform. De maximale lengte 
bedraagt meer dan 97 meter en de breedte 
bijna 53 meter. Het platform heeft zes ruim 
84 meter lange poten. Aan deklading kan 
2.200 ton worden meegenomen. Naast 
twee 50-tons kranen is de Seafox 4 
uitgerust met een helikopterdek en vier 
reddingboten. Met het platform, met een 
accommodatiecapaciteit voor in totaal 139 
personen, kan in waterdieptes tot 46 meter 
worden gewerkt.
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Groepsfoto van het team dat de gears heeft gewisseld.

Het speciale hefmechanisme voor het verwijderen van oude en 

het installeren van nieuwe gearboxes (foto: PAS Publicaties).

Op het helikopterdek staat al een nieuwe tandwielkast met toebehoren 

gereed voor installatie (foto: PAS Publicaties).



Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder 

Telefoon 0223 612222
Fax 0223 615522

info@intramar.nl 
www.intramar.nl

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

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

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

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

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



GIETWERK

ALLARD-EUROPE: ééN VAN DE MEEST INNOVERENDE STAAL- EN IJZERGIETERIJEN

Allard-Europe kenmerkt zichzelf als de specialist in complex en/of kwalitatief gietwerk, maar op de logische vraag naar 

een opsomming van de productrange, antwoordt CEO Jef Dijckmans heel laconiek: “Wij hebben feitelijk geen eigen 

producten. Wat wij hebben is 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 typisch slijtvaste toepassingen. De unieke producten of kleine series die wij maken, zijn meestal 

ontwikkeld door een extern engineering bureau. Wij voeren het - vaak uniek - gietwerk uit op basis van onze interne 

engineering en simulaties.” En omdat specialisatie feitelijk de core business is, slaagt het bedrijf er doorlopend in de 

grenzen van het onmogelijke te doorbreken en een kwalitatief hoogwaardig gietstuk af te leveren. Voor elke gietvraag 

gaat Allard-Europe op zoek naar een passende gietoplossing. Zowel via co-engineering als via co-makership. Het is een 

nichespeler in een breed speelveld van vaak complementaire sectoren, hun processen en toepassingen, materialen en 

gewichten: ‘Excellence in Casting’.
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Onderbed met slede voor nieuwe 
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PC 1051 SR 3000.

Specialist in specialiteiten



uiteenlopende toepassingen, zoals: 
knooppunten, kabelschijven, 
kraanhaken, scharnierpunten, 
kapflenzen, kettingschijven, tensioners, 
pomphuizen, waaiers, cutterkoppen, 
dubbelwandleidingen, zuigmonden en 
spudpunten. Voor de baggersector zijn 
specifieke slijtvaste materialen zoals 
Alladur 400, Alladur 500, Alladur 600, 

Mik Doms, die bij Allard Europe de 
simulaties en engineering leidt, zegt: 
“Het is ons ultieme doel het gieten 
naar een hoger niveau te tillen en van 
de kunst van het gieten een wetenschap 
te maken! Vandaar dat wij streven naar 
duurzame implementaties en 
ontwikkelingen. De leiding van ons 
bedrijf bestaat enkel en alleen uit 
technici. Vaak ingenieurs met een 
gegarandeerde passie voor metallurgie, 
met feeling voor lassen en feeling voor 
materialen. Wij zijn gewend de 
geometrie van een gietstuk kritisch te 
bekijken. Juist daarin onderscheidt 
Allard-Europe zich van zovele anderen. 
Onze knowhow en kennis is enorm. 
Bij ons staat de klant altijd centraal en 
wordt er heel veel aandacht besteed aan 
de juiste materiaalkeuze. Door verschillende 
materialen naast elkaar te zetten en af 
te wegen, kunnen wij, op basis van de 
toepassing, mechanische belasting en 
werkomstandigheden, klanten optimaal 
adviseren. Onze intensieve contacten 
met een groot aantal nationale en 
internationale academici alsmede 
vakgenoten zijn daarbij van cruciaal 
belang. Het is deze onafhankelijkheid die 
Allard-Europe in staat stelt zich objectief 
maar doelbewust te positioneren.”

referenties
Binnen de internationale offshore-en 
baggerindustrie is Allard-Europe zeker 
geen onbekende. Op zijn referentielijst 
prijken onder meer namen als Atlas 
Copco, Andritz Hydro, Heerema, 
Huisman, Vryhof Ankers, IHC 
Hydrohammer, IHC Merwede, Damen, 
Boskalis, Deme, Jan de Nul, Van Oord, 
Tideway, .... Het bedrijf kan van 
ongelegeerde tot hoog gelegeerde 
staalkwaliteiten gieten voor de meest 

TGS3, TGS5 (H) en TGS7(H)/(HH) 
ontwikkeld. Met betrekking tot de 
offshore industrie behoort het gieten 
van kraanhakenmet een hefcapaciteit 
van 800 tot 2500 Tmede tot één van de 
specialiteiten. Ook hiervoor werd een 
eigen materiaal ontwikkeld: TGS750-40. 
Als eindverantwoordelijke voor de 
commercie laat Dijckmans zich graag aan 
de haak slaan, zoals hij het zelf 
kenschetst. Toch is het niet zo dat elke 
kraanhaakopdracht linea recta naar de 
staal- en ijzergieterij in Turnhout gaat. 
“We hebben hier te maken met een 
spanningsveld tussen smeden en gieten,” 
geeft hij aan. “Het is maar net waar de 
voorkeur van een opdrachtgever ligt. 
Wij, of beter nog: de inkopers weten 
perfect waar het financiële omslagpunt 
ligt, maar er zijn partijen die liever voor 
smeden gaan. Ook al kost het hen (veel) 
meer geld. Smeden is een dynamisch 
proces, waarbij door middel van hameren 
als het ware de korrels verdrongen en 
verdicht worden. Maar op een bepaald 
moment wordt een smeedstuk zo groot 
dat er een hamer nodig is van geen1.000 
ton maar meer dan 10.000 ton slagkracht. 
Een slag met een dergelijk zware hamer 
voelt dan aan als een ware aardbeving. 
En dat is voor geen enkele locatie, in 
welk land dan ook, aanvaardbaar. 

GIETWERK
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 “Men kan ons niet vergelijken met andere 

gieterijen. Wij zijn anders!“

CEO Jef Dijckmans

CEO Jef Dijckmans.

Buitenopname van verlengde gieterij met 2 nieuwe zandsilo’s voor nieuw en gerecupereerd zand.



GIETWERK

Technisch gezien heeft smeden daarom 
zijn limieten. Bij gieten is het gebruik van 
dergelijke gigantische krachten volledig 
overbodig of deze zijn statisch, ter 
compensatie van de immense opwaartse 
krachten door de opgebouwde 
vloeistofkolom in vloeibare fase, tijdens 
het gieten. Juist dat maakt het verschil, 
maar wij laten de uiteindelijke beslissing 
graag over aan de markt.” 

Vertrouwen
Een trouwe klant in dit opzicht is de 
Nederlandse kraanontwerper/-specialist 
Huisman uit Schiedam. In opdracht van 
Heerema Marine Contractors (HMC), 
a worldleading marine contractor in the 
offshore oil and gas industry, heeft 
Huisman recent een kraan van 4.000 ton 
ge-engineered. Allard-Europe giet o.a. 
de lagerkransdelen. Jef Dijckmans: 
“Binnen dit innovatieve project is 
Huisman de engineer; wij zijn het 
productiebedrijf. Alles wordt in overleg 
met elkaar besloten en uitgevoerd. 
Keuze van grondstof volgens gewenste 
mechanische specificaties, afspraken 
en opvolging met classificatiebureau. 
Huisman kijkt in onze keuken en wij 
kijken bij Huisman in de keuken. 
Dit is zuiver een kwestie van elkaar 
volledig vertrouwen. Huisman kent 
onze competenties. Respecteert onze 
toegevoegde waarde binnen zijn eigen 
succes. Productietechnisch hebben wij 
daarom een vrij mandaat. Ik ben er trots 

op dat wij met een expert als Huisman 
een dergelijke verstandhouding hebben. 
Het lijkt voor de buitenwereld wellicht 
weinig dynamisch, maar wat wij hier 
allemaal doen, is echt spectaculair. 
Zo’n gietproduct is niet een kwestie 
van een vormpje vullen met zand. 
Daar komt wel degelijk een brok 
weloverwogen engineering bij kijken. 
Er moet een gietconcept zijn. Er moet 
een gietmethode worden opgemaakt. 
Elk product heeft zijn ideale gietvorm, 
los van de functionaliteiten, met zijn 
opkomers en zijn gietsysteem. 
Onze medewerkers weten exact 
waarmee zij bezig zijn. Het zijn stuk 
oor stuk toppers op hun vakgebied. 
Daarom staan we bovenaan de ranglijst 
van de gieterijen.Uiteindelijk gaat het 
om de kwaliteit van ons eindproduct, 
zo mogelijk finaal bewerkt.”

investeringen
Allard-Europe is verankerd in de Belgische 
Kempen sinds haar oprichting als gieterij 
rond 1920. Na diverse fusies/overnames 
en een belangrijke management buy-out 
in 1996, werd in 2002 het startschot 
gegeven voor een eerste ambitieus en 
succesvol investeringsprogramma van 
4 miljoen euro. Doel: de kloof naar de 
wereldtop wegvagen! En om die 
koppositie te bevestigen en te 
verstevigen werd in 2008 een tweede 
investeringsronde van zo’n kleine 20 
miljoen euro aangevat. Deze zal eind 

2012 volledig zijn afgerond. Het gaat 
om renovaties en nieuwbouw verspreid 
over de hele fabriek van modelmakerij en 
-opslag tot machinale bewerking en een 
meer geoptimaliseerde kwaliteitscontrole.

De modelmakerij werd behoorlijk 
uitgebreid en de opslag en beheer van 
alle modellen verder verbeterd. In de 
moderne gieterij met vier inductie-
smeltovens wordt een verhoging van de 
smeltcapaciteit gerealiseerd om te komen 
tot smelten van minimaal 500 kg tot 
meer dan 37 ton. En dankzij een technisch 
vernuftige aanpak kan per stuk bijna 50 
ton smeltgewicht in 1 gieting gegoten 
worden (de stukgewichten die kunnen 
worden gerealiseerd variëren zodoende 
van 26 tot 35 ton maximum, schoon aan 
de maat, afhankelijk van vorm en 
legering). De afmeting van de vormzone 
werd verdubbeld en voorzien van een 
nieuwe verrijdbare 60t-zandmenger. Er 
worden tevens zwaardere loopkranen 
(tot 80t) geïnstalleerd en de opslagruimte 
voor de schroot- en legeringselementen 
zal uitgebreid worden.

Met de aankoop van een Eltra ONH-2000 
en CS-800 heeft Allard-Europe medio 
vorig jaar ook zijn mogelijkheden voor 
chemische analyse stevig uitgebreid.  
De toestellen zijn een aanvulling op de 
bestaande Spectrolab optische emissie 
spectrometer (OES) door een nauw-
keurigere analyse van C, S, N, O en H. 
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Nieuwe verrijdbare IMF-zandmenger met debiet van 60t/u in nieuw verlengd deel (+60m) van de gieterij.



machinaal bewerken werd een compleet 
nieuw gebouw neergezet en worden 
naast de bestaande CNC gestuurde 
machines, ook een nieuwe carrousel-
draaibank met draaicirkel van 4,7 meter 
(voorzien van spindel en dubbelstaander-
uitvoering; tot 60t) geïnstalleerd alsmede 
een nieuwe 5-assige kotterbank met 
werkbereik tot 13 meter lengte en  
5 meter werkhoogte (tot 65t).

kracht
Jef Dijckmans beseft terdege dat hij 
met Allard-Europe opereert in een 
prijsmarkt. Zich bewijzen hoeft de 
gieterij niet meer, maar zelfs voor zijn 
top vijf klanten, die de toegevoegde 
waarde van Allard-Europe perfect 
kennen en dus bepalen, moet telkens 
weer een topprestatie worden geleverd 
om hen als  opdrachtgever te behouden. 
De vinger moet aan de pols blijven, want 
klanten confronteren hen zo nu en dan 
met offertes van ‘andere’ gieterijen. 
“We steken dan maar weer ons 
kwaliteitsverhaal af met de daarbij 
horende leverbetrouwbaarheid,” licht 
hij gedwee toe. “Men kan ons niet 
vergelijken met andere gieterijen.  
Wij zijn anders! Bij ons is gieten niet 
gewoon gieten. Het is een wetenschap! 
De markt moet weten dat de 
kwaliteitsnorm die wij onszelf opleggen, 
niet kan worden gehaald in de  
lageloonlanden. De producten die wij 
maken, zijn zo specifiek, vereisen zo’n 

Dit is nodig vanwege de steeds meer 
toenemende eisen die worden gesteld 
aan hoge sterkte stalen en de 
toenemende vraag naar roestvast staal.
In tegenstelling tot OES, die werkt op 
basis van een plasma in een elektrische 
vlamboog, zijn metingen met ONH-2000 
en CS-800 gebaseerd op de analyse  
van gassen die vrijkomen na verbranding 
van het monster. Het kwantificeren van 
de elementen gebeurt via IR of meting 
van de thermische geleidbaarheid van 
de verbrandingsgassen. Hierdoor hoeven 
de monsters niet elektrisch geleidend  
te zijn. 

Dit maakt het mogelijk om ook grond-
stoffen te analyseren, wat uiteindelijk 
resulteert in een smelt van hogere 
kwaliteit.In de bramerij kan via 
thermische behandelingsovens tot  
quasi 1200 °C ‘nabehandeld’ worden. 
Deze bramerij kreeg in de tussentijd ook  
een betere ergonomie voor het welzijn 
van de werknemers en de kwaliteitsdienst  
zal extra afteken-/meettafels krijgen naast 
de reeds aanwezige inmeetmodules  
van Metronor en Gom, alsmede een 
additionele ruimte voor NDO-onderzoek. 
Een eigen bewerkingsatelier uitgerust 
met moderne CNC gestuurde machines 
en met diverse bewerkingsmogelijkheden 
zoals carrousseldraaien tot 10m diameter 
(100t). Op enkele van deze machines  
zijn postprocessors voorzien voor het 
omzetten van de CAM data. Voor het 

specifieke aanpak dat ze ook een 
specifieke prijsstelling hebben. 
Dat kun je niet in kilogramprijzen 
verrekenen." 

"Bij ons onderstrepen we de ‘Total Cost 
of Buying’. Geheel zonder zorgen. 
Afspraak is afspraak. En levertijd is 
levertijd.”
Het is ook daarom dat Allard-Europe 
niet op elke prijsaanvraag ingaat. 
Dijckmans: “Wij kennen onze plaats 
binnen de sector en kunnen bij voorbaat 
inschatten of we prijstechnisch wel of 
niet kunnen meekomen. Dit heeft totaal 
niets met arrogantie te maken. Wij 
weten gewoon waar we staan. Voor 
bepaalde producten kan men beter  
naar China gaan, of Polen. Maar als  
men een kwalitatief topproduct wenst, 
dan is Allard-Europe de aangewezen 
partner. Je kunt een product van ons 
niet vergelijken met een product uit 
China. Onmogelijk! Alleen vergt het  
van ons zijde heel veel inzet."

"Je moet de markt namelijk vertellen hoe 
de vork in de steel zit. Je moet de markt 
erop wijzen dat goedkoop wel eens 
duurkoop kan worden. Onderbouwd  
met overtuigende argumenten. De kracht 
van Allard-Europe zit in de service van 
onze mensen, de productkennis, de 
duurzaamheid en kwaliteit van onze 
producten. Dat is de keiharde garantie 
die wij kunnen en willen afgeven.” 

GIETWERK
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PAMA-kotterbank met gemonteerde kolom.
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Exciting projEct 
for HErtEl

Hertel has been awarded the contract 
to design and build the living quarters 
for Statoil’s new North Sea Valemon 
Topsides which is being supplied by 
Samsung Heavy Industries Co. 

The living quarters will be housed in 
a eight storey building totalling 
1860 m2 and includes 40 single 
bed cabins, kitchens and galleys, 
recreational areas, a medical centre 
and a large control room. 

The structure of the building will 
also include a heli-deck. Work start 
at Hertel’s facilities in Rotterdam on 
1 June with mechanical completion 
due in April 2013. 

Peter Van Aken, Managing Director 
of Hertel Offshore, said: “This is an 
exciting project for us and the 
requirements for providing a highly 
complex living quarter will draw 
together the many skills we have 
within the business. We will also be 
using our vast experience of working 
in the North Sea.”   
 
The Valemon field will be one of 
Statoil's largest development projects 
on the Norwegian Continental Shelf 
in the time ahead. The field is 
estimated to contain about 206 million 
barrels of oil equivalent.

niEuw kabEllEgscHip boskalis

Koninklijke Boskalis Westminster heeft een contract getekend 
met Samsung voor de bouw van een kabellegschip. Het schip 
heeft een lengte van 100 meter en een laadcapaciteit van 
5.000 ton. Naar verwachting wordt het schip in de tweede 
helft van 2012 opgeleverd. Boskalis Westminster heeft tevens 
een opdracht verworven ter waarde van € 20 miljoen voor het 
leggen van twee stroomkabels tussen de eilanden Java en Bali 
in Indonesië. 
 
In opdracht van Indonesia State Electricity Corporation PT. PLN 
(PLN) zal Boskalis, samen met twee Aziatische partners, twee 
stroomkabels aanleggen van elk 150 kV en met een lengte van 
circa 5 kilometer. Het gebied tussen beide eilanden heeft een 
harde en onregelmatige zeebodem en een sterke zeestroming. 
Als onderdeel van dit project zal Boskalis derhalve ook stenen 
plaatsen om de zeebodem te stabiliseren en de stroomkabels 
te beschermen.
 
Het eiland Bali heeft momenteel te lijden van een voortdurend 
elektriciteitstekort waardoor PLN genoodzaakt is afnemers te 
verzoeken stroom te besparen en de elektriciteitsvoorziening 

te staken wanneer er onderhoud gepleegd moet worden aan 
bestaande elektriciteitscentrales. Dit project zal voldoende 
additionele stroom leveren om dit tekort op te heffen. Hierdoor 
is het ook mogelijk om de populaire toeristenindustrie, met een 
jaarlijkse toestroom van 2,3 miljoen toeristen, verder te 
ontwikkelen.Het ontwerp voor het kabellegschip is in korte tijd 
door een team van Boskalis en SMIT specialisten ontwikkeld en 
het schip zal de positie van de groep op de energiemarkten 
versterken. Er is vraag naar offshore elektriciteitsnetwerken 
door de groei en geografische onbalans in het energieverbruik 
en de toename van offshore windmolenparken.

noordHoEk rEalisEErt doorstart

De Noordhoek Groep heeft op 13 mei een doorstart geformaliseerd. Door het
aantrekken van extern kapitaal wordt het bedrijf voortgezet vanaf dezelfde locatie  
in Zierikzee en kan het overgrote deel van het kwalitatief hoogwaardige personeel 
meegaan. De investeringsmaatschappij Value Enhancement Partners uit Amsterdam 
neemt een meerderheidsbelang en zal worden ondersteund door de familie 
Noordhoek en Hanzevast, de eigenaar van de Noordhoek Pathfinder.

“Door de kapitaalinjectie en de geplande versterking van het management wordt
met groot vertrouwen de toekomst tegemoet gezien en zal het bedrijf haar
specialistische kennis op het gebied van Diving, Subsea IRM, Survey en onderwater 
equipment verder uitbouwen,” verklaart Cees Noordhoek tegenover Offshore Visie. 
De werkzaamheden en voorbereidingen op een aantal recentelijk gewonnen 
projecten worden onveranderd voortgezet. Op dit moment is Noordhoek direct 
betrokken bij een aantal grote projecten waaronder de aanbouw van de tweede 
Coentunnel, IRM en Survey projecten op de Noordzee en de Middelandse zee.

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

Online reserveren is ook mogelijk: www.galatours.nl 

Snelle en efficiënte dagvlucht naar
Offshore Europe 2011 Aberdeen

Bedrijfsnaam:

Adres:

PC/Plaats:

(Mob) Tel.nr.:

Fax:

E-mail:

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

1. Hr. / Mw.            

2. Hr. / Mw.

3. Hr. / Mw.

4. Hr. / Mw.

Contactpers.: _______________________________________________    M / V

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMA

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

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

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

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

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

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

Reserveer voor                              perso(o)n(en).

VLIEG MEE OP 6 SEPTEMBER MET DE ...

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

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

Handtekening:         ______________________________________________________Datum:               _________________________________________________________
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BOREN

De grote uitdaging van het SWEEP 
project is de kosten voor exploratie en 
productie met vijftig procent of meer 
terug te dringen. Iets dat volgens 
technisch manager Siebe Visser van Swift 
Drilling met de inzet van de Swift 10 
zeker moet gaan lukken. “Dit hefeiland 
was al, naar een ontwerp van GustoMSC, 
in aanbouw op de werf van Drydocks 
World op het eiland Batam bij Singapore 
toen wij door Shell/NAM werden 
benaderd. Hierdoor konden we snel 
inspelen op hun wensen om het tot 
booreiland om te vormen. 

Speciaal hiervoor is Swift Drilling 
opgezet, een joint venture van de Van Es 
Groep en Fabricom Oil & Gas, die elk 
hierin een belang van vijftig procent 
hebben. Met de Swift 10 kunnen we 
conform een zogeheten slim well design 
putten boren die qua diameter veel 
kleiner zijn dan de conventionele putten. 
Dit levert voor het gebruik van buizen, 
boorspoeling en materieel een flink 
besparing op. Daarnaast hebben we de 
gehele pipehandling geautomatiseerd. 
De boorpijpen komen in baskets, gevuld 
met 48 pijpen, aan boord en worden in 
een voor mensen afgesloten ruimte 
neergezet. Met een speciale grijper 
worden de pijpen één voor één 
opgepakt, waarna boorstrings van zes 
pijpen worden samengesteld. Hier komt 
geen mensenhand meer aan te pas. 
Voor het hele boorproces ia maar één 
man nodig, die vanuit het drilling control 
centre (doghouse) alles bestuurt. Omdat 
we zoveel hebben geautomatiseerd, 
kunnen we met veel minder mensen en 
veel veiliger werken. Waren voorheen 
voor het boren van een put 1.000 
kraanliften nodig, nu zijn dit er nog 
maar 300. Verder is het aantal 
handelingen waarbij handen nodig 
waren, teruggebracht van 31.000 
naar minder dan 3.000.”

specificaties
Een aanzienlijke besparing betrof ook 
de kostprijs van de Swift 10. Hoewel 
hierover door de betrokken partijen geen 
uitspraken worden gedaan, hangt aan 
de Swift 10 waarschijnlijk een prijskaartje 
van ongeveer een derde van de 
bouwkosten van een conventionele 

jack-up en deze liggen tussen de 500 en 
600 miljoen dollar. De Swift 10 is 
geschikt om putten te boren tot een 
diepte van 6.500 meter. De maximale 
waterdiepte waarbij dit mogelijk is, 
bedraagt 45 meter. De romp is 67 meter 
lang, 40 meter breed en 5,5 meter hoog. 
De vier poten hebben elk een lengte van 
90 meter. Aan boord bevindt zich slechts 
één kraan met een hefcapaciteit van 80 
ton. Aan deklading kan 1.400 ton aan 
gewicht worden meegenomen. De door 
Cofely in IJmuiden gebouwde cantilever 
is 38 meter lang, 14 meter breed, 12 
meter hoog en heeft een gewicht van 
270 ton. Hij kan zestien meter naar 
buiten en zowel 3,5 meter naar links en 
rechts worden verschoven. Op de 
cantilever staat een 52 meter hoge 
derrick van het type Terra Invader 250 
CL. Een heel compacte en lichtgewicht 
boortoren die door Herrenknecht Vertical 
uit het Duitse Kehl speciaal is ontwikkeld 
voor toepassing offshore. De cantilever 
en de derrick zijn op de Keppel Verolme 
werf aan boord van de Swift 10 
geïnstalleerd. Mudpompen en het 
tankenpark staan onderdeks opgesteld. 
Over de 50 personen tellende bemanning 
van de Swift 10 zegt directeur Hans 
Holkenborg: “Wij beschikken over vier 
boorploegen, waarvan er steeds twee 
aan boord en twee thuis zijn. Zij werken 
volgens een schema van twee weken op 
en twee weken af. Allen hebben ruime 
ervaring met het uitvoeren van boorwerk 
in de zuidelijke Noordzee. Aan boord is 
accommodatie voor maximaal 60 
personen. Met Shell/NAM hebben we 
een contract voor de inzet van de Swift 
10 met een looptijd van vijf jaar, plus vijf 

SWEEP PROJECT KRIJGT VORM

Booreiland 
Swift 10 
operationeel

Met de ingebruikname van het zelfheffende booreiland Swift 10 heeft het door Shell UK en NAM geïnitieerde Smart Well 

Engineering Exploration and Production (SWEEP) project een belangrijke stap voorwaarts gezet. Doel van dit project is 

om met goedkope en gestandaardiseerde technieken zoveel mogelijk kleine of marginale velden in de zuidelijke 

Noordzee op te sporen en rendabel in productie te brengen. Naast Swift Drilling, eigenaar van de Swift 10, is hierbij ook 

Mercon Steel Structures uit Gorinchem en GE Oil & Gas Drilling and Production uit het Schotse Aberdeen betrokken.
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Het behandelen van boorpijpen is volledige 

geautomatiseerd (foto: PAS Publicaties).

Het vertrek naar zee van de Swift 10 voor 

de eerste opdracht in het L13 blok (foto: PAS Publicaties).



verankerd. De eerste RAT zal in het K15 
blok in de Nederlandse sector van de 
Noordzee worden geïnstalleerd.”
Niet alleen in Nederland wordt aan het 
SWEEP project gewerkt, maar ook in 
Schotland gebeurt dit. Daar is bij GE Oil & 
Gas Drilling and Production de 
VectroGray SVXT S-serie subsea tree 
ontwikkeld. Een lichtgewicht en compact 
systeem dat op de zeebodem over een 
gasproductieput wordt gezet. Via een 
pijpleiding worden een of meerdere van 
deze systemen op een RAT aangesloten, 
die op zijn beurt weer vlak naast een 
bestaand productieplatform wordt 
geïnstalleerd. Hier wordt het 
geproduceerde gas verder behandeld. 
Kortom, het SWEEP project is in volle 
gang en volgens asset manager Ante 
Frens van ONEgas, eindverantwoordelijke 
voor alle Shell/Nam operaties in de 
zuidelijke Noordzee, de enige manier om 
tegen veel lagere kosten marginale 
gasvelden op te sporen en in productie te 
brengen. “Door zoals bij dit project 
innovatie te stimuleren, kunnen we nog 
heel wat gas uit kleine velden halen. En 
dit past in het kleineveldenbeleid van de 
Nederlandse overheid om eerst zoveel 
mogelijk gas uit dergelijke velden te 
halen, waardoor ons grote Groninger 
gasveld meer kan worden gespaard.

opties van een jaar voor verlenging. Als 
eerste gaan we een well abandonment 
project in het L13 blok in de Nederlandse 
sector van de Noordzee uitvoeren.” 
Hiervoor is de Swift 10 op 19 mei naar 
het L13 blok op 50 kilometer ten westen 
van Den Helder gesleept. 

monotowers
Een ander belangrijk onderdeel van het 
SWEEP project is de inzet van zogeheten 
Riser Access Towers, ofwel 
gestandaardiseerde monotower- of 
monopileplatformen. Voor de fabricage 
en installatie van deze platformen heeft 
Shell/NAM een raamovereenkomst 
gesloten met Mercon Steel Structures. 
Mercon-directeur Willem Griffioen zegt 
hierover: “Deze framework agreement 
omvat maximaal negen Riser Access 
Towers (RAT’s), waarvan de eerste in 
augustus van dit jaar wordt opgeleverd. 
Als fundatie in de zeebodem worden per 
RAT vier grote zuigankers toegepast.” 
Mercon heeft samen met ALE Heavy Lift 
uit Breda een innovatieve manier 
ontwikkeld om deze platformen offshore 
te installeren. “Hiervoor zal een ponton 
met skidbaan en kantelmechanisme 
worden ingezet. Vervolgens zal de RAT 
met behulp van strandjacks worden 
neergelaten en met zuigpompen worden 

BOREN
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Voor de fabricage en 

installatie van deze 

platformen heeft 

Shell/NAM een 

raamovereenkomst 

gesloten met Mercon 

Steel Structures. 

De Swift 10 is bij de 

Keppel Verolme werf 

gereed gemaakt voor 

de inzet op de zuide-

lijke Noordzee (foto: 

PAS Publicaties).



aCCOmmODaTIE

De door BV gecertificeerde tijdelijk 
accommodatiemodules worden volgens 
Wichert Dubbeldam in de vorm van 
een all-in huurovereenkomst voor de 
midden- en langetermijn aangeboden. 
“Huurkoop of directe aankoop is echter 
ook mogelijk. Wij maken gebruik van een 
standaardontwerp dat, indien gewenst, 
kan worden aangepast naar de specifieke 
wensen van de klant. 

De modules voldoen aan alle eisen, 
waaronder de A-60 brandveiligheids-
voorschriften, zijn praktisch en 
comfortabel ingericht en volledig 
gecertificeerd. Ook zijn ze voorzien van 
systemen als HVAC, rook- en gasdetectie 
en alarmering, een sprinklerinstallatie en 
telefoon-, televisie- en internetaan-
sluitingen.” De TLQ’s hebben een lengte 
van 6,20 meter, een breedte van 3,10 

meter en een hoogte van 2,90 meter. 
Bijzonder is dat de TLQ’s door hun relatief 
lage gewicht met de eigen kranen aan 
boord van de betrokken boor- en 
productieplatformen kunnen worden 
geplaatst. De levertijd bedraagt 2,5 tot 3 
maanden. De oprichter van TLQ Supply 
verwacht dat hij de accommodatiemodules 
tegen een zeer concurrerende prijs kan 
leveren en dat ze offshore niet alleen 
in de olie- en gassector, maar ook in 
de windenergiesector hun weg 
zullen vinden.

al tien jaar
Wichert Dubbeldam is met het opzetten 
van zijn nieuwe bedrijf niet over één 
nacht ijs gegaan. Sterker nog, hij is al 
zo’n tien jaar actief in de olie- en 
gassector offshore. “In 2001 heb ik 
Dubbeldam Offshore Supply & 
Maintenance opgericht. Dit bedrijf voert 
volgens een uniek full service concept 
renovatie- en nieuwbouwwerk uit 
ten behoeve van het upgraden en 
uitbreiden van living quarters aan 
boord van zelfheffende booreilanden, 
accommodatie- en productieplatformen 
en andersoortige mobiele offshore-units. 
Voor ons is het normaal dat wij ons werk 
offshore doen terwijl het boor-, 
productie- of installatiewerk gewoon 
doorgaat. Dit is mogelijk door kant-en-
klare en compleet ingerichte woonunits 
aan te leveren. Voordeel hierbij is dat alle 
benodigde werkzaamheden reeds aan de 
wal zijn uitgevoerd. Het installatiewerk 
neemt hierdoor maar weinig tijd en 
ruimte in beslag.” Zijn bedrijf verzorgt 
verder ook alle documentatie met 
betrekking tot classificatie, verzekering 

ZUSTERBEDRIJVEN SAMEN STERK

nieuwe leverancier 
accommodatiemodules

Middels een persbericht heeft het nieuwe bedrijf TLQ Supply uit Zwolle in mei 

van dit jaar de internationale olie- en gasindustrie laten weten in de markt te 

zijn voor het leveren van tijdelijke verblijfsruimtes, in vaktermen temporary 

living quarters (TLQ’s). Accommodatiemodules, gebouwd naar een 

standaardontwerp, opgedeeld in twee afgesloten ruimtes en met een 

totaalgewicht van 8 ton, die onderdak bieden aan vier personen. TLQ Supply is 

opgericht door Wichert Dubbeldam, die met de constructie en renovatie van 

living quarters reeds zijn sporen in de offshoresector heeft verdiend.
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Artist’s impression van de 

tijdelijke verblijfruimtes die TLQ 

Supply op de markt gaat brengen 

(afbeelding: TLQ Supply).



Als eerste bouwden we een 15 ton 
wegende module die vervolgens als 
radiokamer werd ingericht. Deze module 
ging eind 2009 ook als eerste offshore. 
Daaromheen installeerden wij begin 2010 
de woonunits. In totaal acht kleinere 

en keurmerk. “Wij hebben bijvoorbeeld 
projecten uitgevoerd om de bedden-
capaciteit uit te breiden, aanpassingen 
aan te brengen met betrekking tot de 
brandwerendheid en verwarming en 
ventilatie en de inrichting, waaronder 
vloeren, wanden en meubilair, te 
moderniseren. Maar het kan ook gaan 
om het herinrichten van een keuken of 
een eetzaal of het installeren van koel- en 
vriescellen, liften, trappen, en dergelijke.”

uitbreidingsproject
Een goed voorbeeld van de expertise 
van het bedrijf uit Zwolle is het project 
dat vorig jaar in opdracht van Noble 
Drilling is uitgevoerd. “In 2008 ontvingen 
we de opdracht om in de living quarters 
van het jack-up booreiland Noble George 
Sauvageau, met 24 slaapplaatsen, 
verdeeld over twaalf hutten, uit te 
breiden. Na het nodige passen en meten 
aan boord van het booreiland hebben 
we samen met Vuyk Engineering een 
ontwerp gemaakt. Gedurende dit proces 
bleek echter dat de aanpassing niet in 
een haven, maar offshore moest 
plaatsvinden. Dit had te maken met 
het drukke werkprogramma van het 
booreiland. Hierop stelden wij voor de te 
bouwen living quarters op te delen in 
kleinere modules, variërend in gewicht 
van 14 tot bijna 20 ton. 
Dit voorstel werd geaccepteerd, 
waarna wij in september 2009 op de 
werf van Niestern Sander in Delfzijl met 
de fabricage van start konden gaan. 

modules die vanuit Delfzijl met een 
bevoorrader naar de Noble George 
Sauvageau werden overgebracht en 
met de eigen boordkranen aan boord 
werden geïnstalleerd.”

De nieuwe accommodatie, samengesteld 
uit 12 tweepersoons hutten, werd 
bovenop de bestaande geplaatst en 
had een totale lengte van 14 meter, een 
breedte van 18 meter en een hoogte van 
4 meter. Door de uitbreiding steeg de 
capaciteit van het booreiland naar 102 
pob (persons on board). De modules 
konden snel worden geïnstalleerd omdat 
eerst op de bestaande accommodatie 
een dubbelplaat was aangebracht. 
Hierdoor konden de krachten goed 
worden verdeeld en bleef er voldoende 
ruimte over om alle technische 
voorzieningen aan te sluiten. 
Naast op de Noble George Sauvageau 
heeft het bedrijf uit Zwolle ook gewerkt 
op en materialen geleverd aan andere 
booreilanden van Noble Drilling die 
werkzaam zijn op de Noordzee. 
Hieronder ook de allernieuwste eilanden. 
Daarnaast doen ook regelmatig andere 
boormaatschappijen een beroep op 
de expertise van Dubbeldam Offshore 
Supply & Maintenance. “Van de kennis 
en ervaring die wij de afgelopen tien 
jaar hebben opgedaan, kan TLQ Supply 
nu optimaal profiteren. Ik verwacht 
dat we dit jaar dan ook een goede start 
kunnen maken.”

aCCOmmODaTIE
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Transport van de living quarters bestemd voor de Noble George Sauvageau (foto: Dubbeldam).

De uitbreiding van de living quarters aan boord van de Noble George Sauvageau (foto: Dubbeldam).



Op zee

Golfslag, stroming en harde wind – bouwen op zee brengt grote uitdagingen met zich mee. Het ontwerpen, 
aanleggen, opereren en ontmantelen van constructies vereist maatwerk; innovatieve, kostene�  ciënte en 
optimale oplossingen die het zeemilieu zo min mogelijk verstoren. 

Deltares is een wereldwijd toonaangevend instituut op het gebied voor hydraulische, geotechnische en 
milieu-gerelateerde problemen. We combineren wetenschappelijke kennis met een resultaatgerichte aanpak. 
A  ankelijk van de complexiteit en de status van het project en specifi eke eisen maken wij gebruik van 
onze onderzoeksfaciliteiten, veldmetingen, numerieke modellen, 
so� ware ontwikkeling en expert judgement.

www.deltares.nl | info@deltares.nl

advertentie 183 x 125 Op zee.indd   1 23-6-2011   13:41:59

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

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

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

20˚c

9˚c

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder 

Telefoon 0223 612222
Fax 0223 615522

info@intramar.nl 
www.intramar.nl

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

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

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

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

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

OV 5 2010edit.indd   19 22-10-10   09:26
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nEw contracts 
for dockwisE

Early May Dockwise announced 
6 awards for Heavy Marine Transport 
(HMT) with a total contract value of 
more than USD 34 million. Following 
the recently closed Master Service 
Agreement with Seadrill, Dockwise 
will be transporting the West Linus 
jack-up rig for North Atlantic Norway 
Ltd, one of Seadrill’s subsidiaries, 
at the beginning of Q4 2013. After 
being loaded in Singapore, the jack-up 
rig will be transported to Stavanger, 
Norway. In addition Dockwise was 
awarded a contract by FGUP 
Artikmorneftegazrazvedka to transport 
the jack-up rig ‘Kolskaya’ from 
Murmansk, Russia to Magadan, 
Russia via Cape of Good Hope. The 
transport is scheduled for Q2 2011. 
For Sevan Drilling, Dockwise will 
transport the Sevan Brasil from its new 
built yard in China to Brasil in the first 
quarter of 2012.

Other contract awards include the 
transport of four lift boats from 
Freeport, USA to Luba, and the 
transport of the Kantan VI jack-up rig 
from Singapore to Shanghai in Q2 
2011. Dockwise will furthermore 
transport four STS container cranes 
from Nantong, China to Savannah, 
USA during Q4 2012. 
André Goedée, Chief Executive Officer: 
“After a depressed first quarter, the 
spot market has shown a recovery 
and we have steadily secured 
bookings. The transport of exploration 
and production equipment is showing 
signs of improvement, and we see a 
sizeable group of new build rigs 
scheduled for delivery next year, 
improving visibility for the years 2012 
and ahead. The West Linus is a next 
award under the terms of the MSA 
between Dockwise and Seadrill and it 
is a positive sign that parties are 
growing into this construction.”

gasvEldEn nuon vErkocHt

Het Zweedse energieconcern Vattenfall heeft de gasvelden op de Noordzee van zijn 
Nederlandse dochter Nuon voor euro 300 mln verkocht aan het Britse Tullow Oil. 
“Deze verkoop bewijst de heroriëntering van Vattenfall op de kernactiviteiten van de 
kernmarkten en het waarmaken van haar nieuwe strategie,” aldus Vattenfall-topman 
Oystein Loseth. Kort nadat de Noor in juni 2008 was aangetreden als de nieuwe 
topman van Nuon kocht hij de gasvelden op de Noordzee. Nuon betaalde er destijds 
euro 475 mln voor.

Of de transactie leidt tot een boekverlies bij Vattenfall kon een woordvoerster van 
Nuon niet zeggen. Het Zweedse bedrijf maakte in januari al een afboeking van 
euro500 mln bekend op de bezitting in de Benelux (Nuon). Of de gasvelden 
onderdeel waren van deze afboeking, is niet duidelijk. Als dat niet het geval is, moet 
Vattenfall mogelijk opnieuw een boekverlies nemen. Maar ondertussen is er ook gas 
uit de velden gewonnen. 
Vattenfall nam Nuon medio 2009 over voor circa euro 10 mrd. De helft van de 
overnamesom moet de komende jaren nog worden afgerekend, waarvoor Vattenfall 
behoorlijk krom moet liggen, temeer daar de omstandigheden in de energiesector 
sinds de overname aanmerkelijk zijn verslechterd.

Met de verkoop van de gasvelden, die in februari al werd aangekondigd, verlaat 
Loseth de strategie die hij als topman van Nuon zelf had uitgestippeld. De Noor liet in 
juni 2008 weten dat Nuon 10% tot 15% van zijn gasbehoefte uit eigen bronnen wil 
halen om minder afhankelijk te worden van geopolitieke onrust op de gasmarkt.

De gasbelangen die Nuon destijds kocht, voorzagen in 6% tot 7% van zijn 
gasbehoefte. Een verdubbeling lag daarom in het verschiet.

Bij de zoektocht naar een Europese partner noemde Loseth ook nog het belang van 
aardgas. “Een partner moet ons kunnen helpen duurzaam te opereren in deze 
veranderende markt. Maar ook een grotere toegang tot aardgas is voor ons 
belangrijk.” Vattenfall wordt geteisterd door operationele problemen en financiële 
tegenslagen en gooide daarom het roer om. Het Zweedse concern beperkt zich nu 
tot de drie kernmarkten Zweden, Duitsland en Nederland. De winning van aardgas is 
ondertussen geen speerpunt meer maar juist een 'niet-kernactiviteit'. Ook Nuon 
België en zonne-energiebedrijf Helianthos staan in de etalage.

De verkoop van de activiteiten, die waren ondergebracht in het onderdeel Nuon 
Exploration & Production bv, zal naar verwachting in juli afgerond worden en gaat in 
per 1 januari 2011.

nEw flarE stack for valEro in aruba

FG International Holland has been awarded a major turnkey 
contract by North America’s largest independent petroleum 
refiner Valero Energy Group. The project involves the 
dismantling and removal of the old flare stack, a 90m 
high tower with a 11.5m x 11.5m base. 
At the same location a new unit will be build up. 
The limited space near the waterfront created an extra 
challenge that mainly triggered the used erection method. 

And the fast delivery to shorten the shutdown time further 
cemented the deal between Valero and FG. FG International 
has worldwide applied various methods for flare stack 
erection throughout the years. The most notable being the 
self-erecting method as per the above picture. On request
of its offshore customers FG has recently developed this 
method into a system to install leg sections on jack-up rigs, 
the so-called Rig Uplifting Leg Extension System.

Voeg toe als bookmark: 
www.offshorevisie.nl



I JmUIDEN

De aanrij route richting havens van 
IJmuiden is nog altijd belabberd, maar hier 
wordt momenteel keihard aan gewerkt. 
Sommige delen van het havengebied 
kenmerken zich nog altijd door bouw-
vallen en louche onderkomens, maar er 
wordt ook stevig nieuwbouw gepleegd 
en kades worden gemoderniseerd. De 
haven van IJmuiden maakt zich op voor 
een doordachte, trefzekere toekomst.  
En zij richt zich daarbij niet alleen op de 
visserij (van oudsher de belangrijkste 
gebruiker van de haven), maar ook op de 
offshore- en windenergiemarkt. Anders 
dan in Den Helder waar alle investeringen 
(mede gesubsidieerd door de Provincie 
Noord Holland) volledig gericht zijn op de 
offshore. “Wij gaan geen strijd aan met 
Den Helder,” stelt een woordvoerder van 
de nieuwe investeringsgroep. “Wij gaan 
uit van onze eigen kracht en proberen 
daarmee weloverwogen onze plaats in 
de markt te heroveren.”     

Vitalisering iJmondhaven.
De zeehavens van IJmuiden zijn de 
afgelopen jaren samen met de havens 
van Beverwijk en Den Helder brandpunt 
geweest van een fascinerend 
veranderingsproces in de kop van Noord 
Holland. IJmuiden is wel een van de 
meest dynamische gebieden. Visserij, 
short sea, offshore en wind energie 
komen hier tezamen op een betrekkelijk 
klein gebied. Toch stokte de ontwikkeling 
van IJmuiden om allerlei redenen en was 
het met name Den Helder dat scoorde. 
Gelukkig is er nu sprake van een 

ommekeer en is de ontwikkeling van 
de nieuwe IJmondhaven (eerder Derde 
Haven genoemd) en de transformatie 
van het bestaande havengebied 
inmiddels volop zichtbaar.  
Vorig jaar hebben zes ondernemers  
uit het IJmondgebied een 
samenwerkingsverband opgezet onder 
de naam ‘Het Kleine Strand bv’. Zij zijn 
gaan brainstormen over de vitalisering en 
herontwikkeling van de kadeterreinen 
naast de IJmondhaven. Met als doel 
sturing te geven aan de verdere inrichting 
en het beheer van het kadeterrein. 
Als thema omschrijving voor de missie 
die de zes ondernemers voor ogen staat, 
geldt: Intelligent Centre for North Sea 
Quay facilities; innovation for energy 
efficiency and renewables.

Aan de hand van deze missie werkt Het 
Kleine Strand aan de realisatie van een 
vorm van parkmanagement. De uitstraling 
van een bedrijventerrein kan door goed 
parkmanagement sterk verbeteren. 
Hierdoor blijft het terrein concurrerend 
en wordt achteruitgang tijdig aangepakt. 
Zoals hierboven aangegeven zal Het 
Kleine Strand zich gaan manifesteren als 
een groep ondernemers die bereid is om 
de kadeterreinen rond de IJmondhaven 
naast shortsea activiteiten uit te bouwen 
tot een facilitair centrum voor alle facetten 
van de olie-, gas- en renewables industrie. 
De voordelen van IJmuiden voor de 
windenergie sector zijn reeds 
genoegzaam bekend, maar ook voor de 
offshore kan IJmuiden heel goed als 

uitvalsbasis dienen voor het zuidelijk deel 
van de Noordzee. Specialiteit van IJmuiden 
moet met name komen te liggen in 
transport, en innovatief onderhoud en 
reparatie.
Met fase A van het totaalplan is 
inmiddels een aanvang genomen. 
Op het terrein naast de IJmondhaven 
is begonnen met de bouw van een 
drieverdiepingen tellend kantoorpand 
met 1500 m2 bedrijfshal. Fase B behelst 
de aanleg van opslag- en verwerkings-
faciliteiten. De zes ondernemers spreken 
momenteel hun internationale, nationale 
als lokale netwerken aan om jonge, 
innovatieve bedrijven alsmede reeds 
gevestigde bedrijven te interesseren om 
samen nieuwe vormen van 
dienstverlening op te zetten en om zich 
te vestigen in de in aanbouw zijnde 
kantoren en gebruik te maken van de 
opslagfaciliteiten, pal naast de kade. 

asco
In dit kader is een nauwe samenwerking 
opgezet met het reeds in IJmuiden  
gevestigde ASCO Holland dat zich  
vooral richt op de serviceverlening aan 
gevestigde, Nederlandse offshore 
bedrijven door een centraal punt voor  
de verscheping van allerlei offshore  
stuk- en bulkgoederen te bieden. ASCO 
en het nieuwe Intelligent Centre for 
North Sea Quay facilities vullen elkaar 
optimaal aan. ASCO levert de software - 
lees oliemaatschappijen - het Centre 
zorgt voor de hardware - lees innovatieve 
toeleveranciers en dienstverleners. 

OFFSHORE HERONTDEKT IJMUIDEN

Vitalisering haven 
in volle gang
De offshore industrie herontdekt IJmuiden als uitvalsbasis voor haar werkzaamheden op de Noordzee. De afgelopen 

maanden heeft de Noordhollandse havenplaats zich mogen verheugen in een opvallende interesse van zowel 

oliemaatschappijen als toeleveranciers. Er is weer duidelijk leven in de offshorebrouwerij. Met name de voor de sluizen 

liggende IJmondhaven speelt daarbij een belangrijke rol. Niet alleen meren om allerlei redenen offshore-eenheden af in 

de haven, ook herrijzen er rond de haven nieuwe kantoorpanden en loodsen, die in gebruik worden genomen door 

bedrijven die zowel de offshore als de windenergie markt bedienen. Jarenlang heeft de haven, in de realisatie waarvan 

destijds heel veel subsidiegeld is gestopt, volkomen anoniem dienst gedaan. Mede door gebrek aan initiatief van 

verschillende partijen, leverde de haven niet meer dan een troosteloze aanblik op. Gelukkig voor IJmuiden is er een 

gemotiveerde groep ondernemers opgestaan die in samenwerking met Zeehaven IJmuiden wel bereid zijn te investeren 

in een gezonde toekomst voor de havenstad. 
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miljoen en in eerste instantie 75 
arbeidsplaatsen voor hoger opgeleiden. 
Het bedrijf verwacht op termijn te 
kunnen groeien naar 150 arbeidsplaatsen. 
Airborne heeft, naast de hoofdvestiging 
in Den Haag, al een filiaal in het Spaanse 
Girona. In de nieuwe vestiging in 
IJmuiden gaat het bedrijf zich toeleggen 
op het produceren van hoogwaardige 
thermoplastische composietbuizen voor 
de olie- en gasindustrie. Deze buizen zijn 
vanwege hun beperkte gewicht en grote 
flexibiliteit uitermate geschikt voor de 
exploratie en productie van olie in de 
diepste wateren. Airborne is met haar 
technologische en innovatieve kracht een 
belangrijke impuls voor de economie in 
de IJmond en een versterking van het 
offshore cluster in IJmuiden. 

Ook directeur Peter van de Meerakker 
van Zeehaven IJmuiden N.V. is bijzonder 
ingenomen met de keuze van het bedrijf: 
“Deze vestiging van Airborne geeft 
invulling aan de ambitie om de 
IJmondhaven in te zetten voor 
innovatieve bedrijven in onder meer de 
offshore wind en olie- en gasmarkt.”

Nieuwkomers in IJmuiden zijn ook  
het wereldvermaarde Allseas en een 
bedrijf dat nog niet met naam en 
toenaam kan worden genoemd, maar 
dat is gespecialiseerd in communicatie, 
observatie en navigatie. Voor zover 
bekend heeft Allseas voor waarschijnlijk 

Daarnaast betekent de ontwikkeling  
van deze nieuwe activiteiten dat er ook 
gebruik gemaakt zal worden van de 
bestaande lokale dienstverlening (extra 
werkgelegenheid) en de goede infra-
structuur in deze regio. Bekend is dat 
ASCO reeds een driejarig contract heeft 
afgesloten met Tullow Netherlands (zie 
Offshore Visie 2/11). Tullow heeft onlangs 
ook de gasvelden op de Noordzee van 
Nuon overgenomen. 
Ook andere oliemaatschappijen hebben 
inmiddels serieus (weer) hun oog laten 
vallen op IJmuiden en onderzoeken de 
voordelen ten opzichte van Den Helder. 
Een van de ondernemingen die ook een 
verdieping heeft gehuurd in het nieuwe 
kantoorpand van Het Kleine Strand is  
Iskes Towage and Salvage. Daarnaast 
komt er ook een bedrijf gespecialiseerd  
in onderhoud aan offshore windmolen-
parken. Het Kleine Strand wil nog niet 
kwijt welke andere bedrijven in het 
kantoorpand komen, maar zeker is wel 
dat alle bedrijven elkaar met raad en 
daad kunnen bijstaan.

arbeidsplaatsen
Begin juni kondigde Airborne uit Den 
Haag aan om in IJmuiden een nieuwe 
vestiging te gaan openen. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in het ontwerpen en 
vervaardigen van composietproducten 
voor met name de lucht- en ruimtevaart 
en de olie- en gasindustrie. Het betreft 
een totale investering van circa € 20 

een periode van drie jaar het leegstaande 
kantoorpand plus fabricagehal van Cofely 
in IJmuiden gehuurd. Wat Allseas precies 
in de fabricagehal gaat construeren is 
nog onbekend, maar het zou vooralsnog 
gaan om twee grote objecten. De komst 
van Allseas is voor de IJmuidense offshore 
industrie uiteraard een enorme opsteker. 

Tegenover de komst van nieuwe 
bedrijven in IJmuiden staat helaas ook 
het faillissement van Boon Transport,  
dat op dinsdag 21 juni is uitgesproken. 
Boon Transport stamt uit 1889 en is een 
begrip in IJmuiden. De activiteiten van 
Boon Transport zijn inmiddels met ingang 
van 24 juni 2011 in afgeslankte vorm 
overgenomen door BUKO Services te 
Beverwijk. BUKO Services maakt deel uit 
van de BUKO-groep. De BUKO-groep is 
als dienstverlenende organisatie actief in 
met name de bouw- en transportsector 
en houdt zich ondermeer bezig met het 
verhuren en verkopen van tijdelijke en 
semi-permanente huisvesting, transport-, 
lift- en kraanwerkzaamheden en de 
verhuur van bouwplaatsvoorzieningen. 
Boon Transport B.V. blijft gevestigd op  
de huidige locatie te IJmuiden en zal als 
zelfstandige vennootschap, geleid door 
de huidige directeur Jerry van den Bosch, 
onderdeel zijn van de BUKO-groep. Boon 
Transport reed vooral voor de offshore en 
deed dat met ruim 55 vrachtwagens. Er 
zijn dependances in Aberdeen en Emmen.

I JmUIDEN
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Artist impression pand Het Kleine Strand naast de IJmondhaven.
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sts nEEmt britsE rbg group ovEr

Medio mei kondigden Stork Technical Services (STS) en Arle de overname aan van 
RBG Limited, de Britse leverancier van inspectie-, onderzoek- en reparatiediensten 
voor de wereldwijde energie-industrie. RBG Limited, met een jaaromzet van ruim £ 
300 miljoen in 2010, is overgenomen als een strategische aanvulling op Stork 
Technical Services Holding B.V., een op kennis gebaseerd Asset Integrity 
Management-bedrijf met een jaaromzet van ruim € 1 miljard. De overname werd 
gedaan via London Acquisition Luxco Sarl, de uiteindelijke moedermaatschappij van 
Stork Technical Services. De kosten van de overname en financieringsstructuren 
worden niet bekendgemaakt. 

De overname betreft alle primaire activiteiten van RBG in het Verenigd Koninkrijk, de 
rest van Europa, Noord- en Zuid-Amerika, het gebied rond de Kaspische Zee en het 
Midden-Oosten. De 4.500 medewerkers gaan ook over. Door de integratie van de 
portefeuille van RBG, die onder andere complexe ondersteunende diensten bevat als 
de ontmanteling van olie- en gasplatforms, fabric maintenance, inspectiediensten en 
accessoplossingen, kan Stork Technical Services haar klanten nu nog meer expertise 
en keuze bieden. Zij krijgen toegang tot Asset Integrity Management-oplossingen 
met betrekking tot onderhoud, modificatie en revisie van bestaande faciliteiten voor 
de olie & gas-, power- en chemische industrie. 

"De overname van RBG is een geweldige mijlpaal in de groeistrategie van de groep," 
aldus Sjoerd Vollebregt, CEO van Stork B.V. "Onder het leiderschap van Doug Meikle 
heeft Stork Technical Services een stevige basis opgebouwd om de groei van Stork 
Technical Services in belangrijke markten te versnellen. Binnen Stork blijven we  
het succesverhaal van Stork Technical Services stimuleren en ondersteunen. Daarbij 
houden we de historische waarden waarop dit bedrijf is gebouwd, steeds levend."  

"Deze overname is consistent met onze strategie om ons dienstenaanbod te 
verbeteren en onze wereldwijde service uit te breiden," stelde Doug Meikle, CEO van 
Stork Technical Services. "RBG is een solide, goed gestructureerd bedrijf dat in het 
verleden sterke prestaties heeft geleverd. De getalenteerde werknemers van RBG en 
sterke relaties met klanten passen goed bij de strategie van Stork Technical Services: 
een partner zijn voor onze klanten door te luisteren, te denken en te doen. We kijken 
ernaar uit om samen te werken met operators en hoofdcontractanten en ze te 
ondersteunen bij de uitvoering van veilig, consistent en productief Asset Integrity 
Management." 

De activiteiten van RBG vormen een aanzienlijke uitbreiding van het wereldwijde 
netwerk en de mogelijkheden van Stork Technical Services. Klanten in Noord- en 
Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, het gebied rond de Kaspische Zee en 
Azië-Pacific zullen ook in de toekomst het voordeel blijven hebben van lokaal 
verzorgde geïntegreerde diensten die worden geleverd volgens wereldwijd uniforme 
normen. 

"De overname van RBG is goed nieuws voor onze wereldwijde gemeenschap," aldus 
Dave Workman, CEO bij RBG. "We werken al een aantal jaar hard aan de 
ontwikkeling van het bedrijf op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Milieu en 
Kwaliteit, de strategie voor onze medewerkers, ons geïntegreerde dienstenaanbod 
en ons innovatievermogen. Onze inspanningen hebben ertoe geleid dat ons bedrijf 
nu wordt gezien als een toonaangevende ondersteunende partner die wil investeren 
in het opbouwen van de geografische aanwezigheid die nodig is om de wereldwijde 
energie-industrie te kunnen bedienen. Deze deal luidt de volgende fase voor ons 
bedrijf in en leidt tot meer mogelijkheden voor onze medewerkers en belangrijke 
voordelen voor onze klanten, aan wie we een verbeterd en uniek dienstenpakket 
kunnen bieden. Ik weet zeker dat dit voor iedereen een positieve stap is. Samen zijn 
we er klaar voor om ons bedrijf naar het volgende niveau van internationale groei en 
ontwikkeling te tillen." 

Rugter Bruining van Arle: "Dit is onze eerste grote overname na onze afsplitsing van 
Candover Investments, en deze past precies in onze strategie van actiefbeheer. De 
overname van RBG is van strategisch belang voor Stork Technical Services, onderdeel 
van de Stork Groep, een van de meest prominente en interessante bedrijven in onze 
portefeuille."

boskalis vErwErft 
opdracHtEn in nigEria 

Koninklijke Boskalis Westminster heeft 
onlangs diverse contracten in Nigeria 
verkregen met een totale waarde van 
circa €90 miljoen. Het grootste 
contract, dat werd toegekend door 
Prodeco International Limited, omvat 
baggeren en landaanwinnings-
werkzaamheden voor de verdere 
ontwikkeling van de Federal Lighter 
Terminal en Federal Ocean Terminal 
van Onne Port, welke wordt beheerd 
door Intels Nigeria Limited, een grote 
logistieke dienstverlener voor de  
olie- en gasindustrie.
Boskalis zal circa 180 hectare land 
aanwinnen voor de verdere 
ontwikkeling van de Onne Port Oil & 
Gas Free Zone. Het benodigde 
materiaal voor de landaanwinning zal 
met behulp van een snijkopzuiger en 
een middelgrote sleephopperzuiger 
worden gewonnen uit nabijgelegen 
kreken en rivieren. Het project gaat 
naar verwachting medio 2011 van 
start en zal zo'n twee tot drie jaar in 
beslag nemen. Drie andere recent 
toegekende projecten in Nigeria 
hebben betrekking op het aanleggen 
van rivierbodembescherming, 
onderhoud van kanalen en 
landaanwinningswerkzaamheden -  
alle in de Niger Delta.
 
De strategie van Boskalis is erop 
gericht om te profiteren van de 
belangrijkste macro-economische 
factoren die de wereldwijde vraag 
opdrijven op onze markten: de 
wereldhandel, stijgende 
energieconsumptie, druk als gevolg 
van de groeiende wereldbevolking en 
de uitdagingen die gepaard gaan met 
klimaatverandering. Aanleiding voor 
deze projecten is de noodzaak om 
haveninfrastructuur uit te breiden  
om de uitvoer van olie en gas te 
bevorderen alsmede om de kustlijn  
te beschermen tegen erosie.

OFFSHOrEVISIE

www.offshorevisie.nl
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oranjE-nassau EnErgiE 
acquirEs q16a licEnsE 

Early May Oranje-Nassau Energie (ONE) announced that it has 
agreed with the NAM to acquire NAM’s 41,7% interest in the 
Q16a license, which includes the producing Q16-FA gas field 
and to take over NAM’s operatorship of the asset. The 
acquisition, which will increase ONE’s reserves with 2.5 million 
boe (barrels of oil equivalent) and production by 1,500 boe 
per day, is still subject to government approval.

NAM’s managing director Bart van de Leemput said: 
“The decision to sell the Q16a license is part of our active 
portfolio management in the North Sea, which is aimed at 
focusing our efforts on those areas where we can create 
most value for our shareholders and partners.”

ONE CEO Alexander Berger said: "This operated asset is an 
excellent add-on to the recent acquisition of Dutch operator 
Cirrus Energy and its team by ONE. Furthermore it underlines 
our ambition to grow our operated portfolio. ONE has a target 
of increasing its developed reserve base from the current level 
of 30 million boe to at least 80 million within five years and 
this acquisition is a 10%  boost of our reserves base.”
Gasvelden Nuon verkocht
Het Zweedse energieconcern Vattenfall heeft de gasvelden op 
de Noordzee van zijn Nederlandse dochter Nuon voor euro 300 
mln verkocht aan het Britse Tullow Oil. “Deze verkoop bewijst 
de heroriëntering van Vattenfall op de kernactiviteiten van de 
kernmarkten en het waarmaken van haar nieuwe strategie,” 
aldus Vattenfall-topman Oystein Loseth. Kort nadat de Noor in 
juni 2008 was aangetreden als de nieuwe topman van Nuon 
kocht hij de gasvelden op de Noordzee. Nuon betaalde er 
destijds euro 475 mln voor.

Of de transactie leidt tot een boekverlies bij Vattenfall kon een 
woordvoerster van Nuon niet zeggen. Het Zweedse bedrijf 
maakte in januari al een afboeking van euro 500 mln bekend 
op de bezitting in de Benelux (Nuon). Of de gasvelden 
onderdeel waren van deze afboeking, is niet duidelijk. 
Als dat niet het geval is, moet Vattenfall mogelijk opnieuw 
een boekverlies nemen. Maar ondertussen is er ook gas 
uit de velden gewonnen. 
Vattenfall nam Nuon medio 2009 over voor circa euro 10 mrd. 
De helft van de overnamesom moet de komende jaren nog 
worden afgerekend, waarvoor Vattenfall behoorlijk krom moet 
liggen, temeer daar de omstandigheden in de energiesector 
sinds de overname aanmerkelijk zijn verslechterd.
Met de verkoop van de gasvelden, die in februari al werd 
aangekondigd, verlaat Loseth de strategie die hij als topman 
van Nuon zelf had uitgestippeld. De Noor liet in juni 2008 
weten dat Nuon 10% tot 15% van zijn gasbehoefte uit eigen 
bronnen wil halen om minder afhankelijk te worden van 
geopolitieke onrust op de gasmarkt. De gasbelangen die Nuon 
destijds kocht, voorzagen in 6% tot 7% van zijn gasbehoefte. 
Een verdubbeling lag daarom in het verschiet.

Bij de zoektocht naar een Europese partner noemde Loseth 
ook nog het belang van aardgas. “Een partner moet ons 
kunnen helpen duurzaam te opereren in deze veranderende 
markt. Maar ook een grotere toegang tot aardgas is voor ons 
belangrijk.” Vattenfall wordt geteisterd door operationele 
problemen en financiële tegenslagen en gooide daarom het 
roer om. Het Zweedse concern beperkt zich nu tot de drie 
kernmarkten Zweden, Duitsland en Nederland.
De winning van aardgas is ondertussen geen speerpunt  
meer maar juist een 'niet-kernactiviteit'. Ook Nuon België 
en zonne-energiebedrijf Helianthos staan in de etalage.

sEaway HEavy lifting on 
scHEdulE at sHEringHam sHoal

Although the project had faced a critical preparation and 
mobilisation schedule on Wednesday 20 April 2011, the newly 
built 5000 mT Heavy Lift Vessel (HLV) Oleg Strashnov sailed on 
schedule for its maiden trip to the Sheringham Shoal Offshore 
Wind Farm location. The vessel was loaded with 4 220 Ton, 
25-meter-high transition pieces, each with a 5-meter diameter, 
that were installed on top of the existing foundation piles in 
water depths ranging from 15 to 22 meters. These transition 
pieces form the basis for the windmills that will later be placed 
on top of the structures by other contractors. The HLV Oleg 
Strashnov successfully completed the installation of the four 
transition pieces as scheduled, and returned to port to collect 
another load of transition pieces and foundation piles. 

During the campaign, the HLV will shuttle between Vlissingen, 
the Netherlands and the Field, installing 4 piles and 4 transition 
pieces at a time. In total, SHL is to install 71 transition pieces 
and 66 mono piles. The mono piles, each with a diameter of 
approximately 5 meters, weigh between 375 and 531 ton 
and are up to 61 meters long. Recently, the Oleg Strashnov 
has successfully installed the two topsides that collect the 
power from all windmills in the field and export it to shore 
for distribution to households. The installation will span the 
summer season of 2011.

The Sheringham Shoal TP Installation at night.



GaS

WINGAS REGELT DOORVOER RUSSISCH GAS

nEL en OPAL verlengen 
nord Stream leidingen

Om de grote aardgasreserves in Siberië te verbinden met de afzetmarkten 

in West- en Centraal-Europa wordt, naast het leggen van de twee Nord 

Stream leidingen door de Oostzee, onshore ook hard gewerkt aan de 

aanleg van de NEL en OPAL systemen. Met de aanleg van eerstgenoemd 

systeem is eerder dit jaar een begin gemaakt, terwijl die van het OPAL 

systeem bijna is afgerond. Beide projecten worden in opdracht van 

Wintershall’s dochter Wingas uitgevoerd.
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De aanleg van de OPAL naar Zuid-Duitsland is 

nagenoeg gereed (foto: Wingas).



kilometer lange leidingsysteem is 
Olbernhau bij de grens met Tsjechië. 
Deze leiding krijgt een transportcapaciteit 
van 35 miljard kubieke meter gas per jaar. 
Partner van Wingas in dit project is E.On 
Ruhrgas. De oplevering van dit systeem 
wordt in juli van dit jaar verwacht. 
Operator van NEL en OPAL wordt OPAL 
NEL TRANSPORT.

Het al bestaande gasleidingtransport-
netwerk, dat wordt beheerd door 
Wintershall’s dochter Wingas Transport, 
bestaat uit de systemen JAGAL, STEGAL, 
MIDAL en WEDAL. JAGAL staat voor 
Jamal Gas Anbindungs Leitung (Yamal 
Gas Link) en STEGAL voor Sachsen 

De eerste mijlpalen met het Nord Stream 
project zijn ondertussen bereikt. Van de 
twee elk 1.224 kilometer lange 
pijpleidingen door de Oostzee is de 
eerste al volledig gelegd. Het noordelijke 
deel in de Finse Golf door de grootste 
pijpenlegger ter wereld, de Solitaire van 
Allseas, en het centrale en zuidelijke deel 
door de Castoro Sei van Saipem. 
Afgelopen mei zijn door Technip met het 
nieuwe duikondersteuningsvaartuig 
Skandi Arctic op de zeebodem de drie 
secties door middel van hyperbaric tie-ins 
in waterdieptes van 80 en 110 meter aan 
elkaar gelast. De leiding bestaat uit ruim 
100.000 pijpstukken, die door hun 
betonnen gewichtscoating elk 23 ton 
wegen. Bij Lubmin, vlakbij Greifswald in 
Noord-Duitsland, heeft Saipem met de 
Castoro Dieci de beide aanlandingen 
verzorgd. De eerste leiding is naar 
verwachting in het vierde kwartaal van 
dit jaar operationeel. Deze krijgt, net als 
de tweede, een transportcapaciteit van 
27,5 miljard kubieke meter gas per jaar. 
Van de tweede leiding, die in het vierde 
kwartaal van 2012 wordt opgeleverd, zijn 
al de eerste 200 kilometer gelegd. Om 
het Russische gas na de aanlanding naar 
West- en Centraal-Europa te kunnen 
transporteren en vandaar verder te 
distribueren, voert WINGAS een 
indrukwekkend investeringsprogramma 
van enkele miljarden euro’s uit.

twee systemen
Een groot deel van de Wingas 
investeringen wordt besteed aan de 
aanleg van twee grote 
pijpleidingsystemen. Dit zijn de 
Nordeuropäische Erdgasleitung - NEL 
(North European Gas Pipeline) en de 
Ostsee Pipeline Anbindungs Leitung - 
OPAL (Baltic Sea Pipeline Link). Het NEL 
systeem wordt 440 kilometer lang en 
gaat van Greifswald via Hamburg naar 
Rehden lopen, waar het op het netwerk 
van Gasunie wordt aangesloten. Via dit 
netwerk kan het Russische gas onder 
andere naar Nederland, België, Frankrijk 
en Groot-Brittannië worden 
doorgevoerd. De aanleg is in maart van 
dit jaar van start gegaan en zal eind 2012 
gereed zijn. Gelijk met de tweede Nord 
Stream leiding. Het leidingsysteem krijgt 
een transportcapaciteit van 20 miljard 
kubieke meter gas per jaar. Wingas een 
belang van 51 procent in NEL. Partners 
zijn Gasunie en E.On Ruhrgas. 
Afgesproken is dat later ook het 
Belgische Fluxys een belang in NEL krijgt. 
Samen gaan de partners ongeveer 1 
miljard euro in dit project investeren.
Terwijl NEL vanaf Greifswald naar het 
westen komt te lopen, gaat OPAL naar 
het zuiden. Eindpunt van deze 470 

Thüringen Erdgas Leitung (Saxony 
Thuringia Nature Gas Pipeline). Beide 
systemen worden gebruikt voor het 
transport van Russische gas naar 
Centraal-Duitsland. MIDAL staat voor 
Mitte Deutschland Anbindungs Leitung 
(Central Germany Gas Link). Dit systeem 
doorkruist Duitsland van noord naar zuid 
en vormt het hart van het Duitse 
leidingnet. De WEDAL, dat staat voor 
West Deutschland Anbindings Leitung 
(Western Germany Gas Link), voorziet 
Duitsland onder andere van Brits 
Noordzeegas. Het leidingnetwerk van 
beide Wingas pijpleidingoperators zal 
na de oplevering van NEL en OPAL in 
totaal ruim 2.100 kilometer beslaan.

GaS
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Overzichtskaart van het 

WINGAS leidingnetwerk in 

Duitsland met de nieuwe 

systemen NEL en OPAL 

(afbeelding: Wingas).

De Solitaire van Allseas in de Finse Golf aan het werk voor het Nord Stream project (foto: Nord Stream).



PLaaTWaLSEN

“Voor ons als buig- en walsbedrijf van 
vooral grote profielen en platen, is deze 
wals eigenlijk een logische investering,” 
aldus Ries den Oudsten, directeur en 
eigenaar van het gelijknamige bedrijf met 
ruim 30 vakmensen. “Wij hebben al 
jaren de mogelijkheid om met onze 3 
meter walsen platen, schalen en 
conussen te walsen tot een dikte van 33 
mm. De groeiende vraag vanuit de markt 
naar nóg grotere en zwaardere 
producten, heeft ons vorig jaar doen 
besluiten om een aantal forse 
investeringen te doen, waaronder deze 
75 ton zware platenwals. De machine is 
voorzien van een hydraulisch 
bombeersysteem, om de diverse diktes 

goed en nauwkeurig te kunnen walsen. 
Bijzonder aan deze machine is, dat de 
onvermijdelijke rechte uitloop tot een 
minimum wordt beperkt. Deze uitloop 
bedraagt niet meer dan  1,5 keer de 
plaatdikte, waardoor het nasnijden van 
het gewalste product niet meer nodig is 
en dat spaart weer materiaal en 
productietijd”.

nieuwe hal
“Omdat wij ons plaatwalswerk op één 
productielocatie willen concentreren was 
de bouw van een nieuwe productiehal 
van 8000 m2  noodzakelijk. Tenslotte 
heb je nogal wat ruimte nodig om de 
steeds groter wordende producten te 

kunnen verwerken en opslaan. De hal 
hebben wij grotendeels zelf gebouwd  
in de achter ons liggende rustige periode 
en werd eind  2010 in gebruik genomen. 
Naast de nieuwe walsmachine staan 
straks al onze plaatwalsen op één locatie, 
ten behoeve van een betere productie-
logistiek,” aldus Ries den Oudsten. 

meer
Ofschoon de naam van het bedrijf - 
M. den Oudsten Buigwerken BV -  dit 
niet aangeeft, kan het bedrijf meer dan 
alleen maar buigen. “Wij buigen en 
walsen hier niet alleen grote platen, 
maar kunnen die ook snijden met onze 
lasersnijmachines van 24 x 4,5 meter tot 

M. DEN OUDSTEN BUIGWERKEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST

nieuwe zware roundo PAS 
600x3500 platenwals

Met de investering in een nieuwe grote platenwals van het type Roundo PAS 600 x 

3500 voor staalplaten van maximaal 3500 mm breed completeert M. den Oudsten 

Buigwerken BV in Rhenen haar mogelijkheden op het gebied van plaatwalsen. 

De enorme platenwalsmachine is geschikt om staalplaten te walsen vanaf 18 tot en 

met 100 mm. dikte in St. 52.3-N. De machine, met 4 gehardstalen rollen, waarvan 

de bovenrol een diameter heeft van 620 mm, is uitermate geschikt voor het buigen 

en walsen van schalen, rompen en kegels in o.a.  RVS, Weldox, Creusabo en andere 

speciale staalsoorten. De platenwals is onlangs in de nieuwe productiehal van 

M. den Oudsten Buigwerken in gebruik genomen.
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Directeur Ries den Oudsten is blij met z'n nieuwe Roundo PAS 600 x 3500 platenwals.



20 mm dikte. Dikkere platen tot 50 mm. 
gaan op onze plasmasnijmachines, welke 
een snijbereik hebben van 30 x 3 meter 
en waarmee ook meteen een schuine 
laskant tot 48 graden gesneden kan 
worden. Op snijgebied denken we zelfs 
aan nóg verdere uitbreiding; vooral het 
snijden van zware en grote staalplaten, 
in combinatie met buigen en walsen, 
gekoppeld aan een zéér korte levertijd 
is een van de speerpunten van ons 
bedrijf,” vervolgt Ries Den Oudsten. 
“Voor het zware kantwerk kunnen we 
beschikken over kantpersen met een 
capaciteit tot 2500 ton, met een 
zetlengte van 15,4 meter. Ook voor het 
buigen van zware HE-M profielen tot 
1000 mm en kokers tot 500x500x30 mm 
draaien wij onze hand niet om. Wij 
hebben niet voor niets de zwaarste en 
grootste profielwals van Europa binnen 
onze muren,” stelt hij. “Voorlopig 
kunnen wij met de geplande en 
grotendeels reeds ingevulde 
investeringen ten behoeve de thans 
aantrekkende markt in binnen- en 
buitenland, wel vooruit. Wij zijn in 
ieder geval klaar voor de toekomst”.

PLaaTWaLSEN
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De nieuwe Roundo PAS 600 x 3500 platenwals buigt en walst staalplaten tot 100 mm. dikte.

Senior Facility Engineer (m/f)
Offshore/Subsea
Your responsibilities:
	 Generate	facility	concepts	and	associated	CAPEX,	OPEX	and	schedule	estimates	for	
	 development	of	offshore	exploration	blocks	or	re-development	of	existing	offshore	fields	
	 and	work	closely	together	with	subsurface	team	to	maximize	potential
	 Act	as	first	point	of	reference	for	technical	advice	on	offshore	facilities	design
	 Conduct	independent	design	reviews	of	conceptual	design,	FEED	and	detail	design	of	OMV	
	 operated	offshore	(re-)	development	projects	and	ensure	solid	basis	of	design	is	established	
	 in	adherence	to	OMV	E&P	standards
	 Support	development	of	design	guidelines	and	philosophies	applicable	to	offshore	facilities	
	 (topsides,	subsea)
	 Participate	in	due	diligence	activity	for	farm-in	opportunities,	including	on-site	assessment	
	 and	data	room	visits

Your profile:
	 University	degree	in	Chemical	or	Mechanical	Engineering
	 Minimum	7	years	of	process/facility	engineering	experience	in	Oil	&	Gas	offshore,	including	
	 topsides	(floating	and	fixed	structures)	and	subsea	systems	design
	 In-depth	knowledge	of	international	standards	and	codes	of	practices	for	offshore	and	
	 subsea	facilities
	 Exposure	to	major,	international	offshore	field	development	projects
	 Computer	literate	with	process	engineering	and	flow	assurance	software	(Hysys,	Olga,	etc.)
	 Experience	in	working	with	multidisciplinary	teams,	including	sub-surface,	drilling	and	
	 production	technology
	 Willingness	to	travel	and	ability	to	work	in	a	multi-cultural	environment
	 Proficiency	in	English

We offer you:
	 Challenging	projects	in	an	exciting	environment
	 The	opportunity	to	join	an	enthusiastic	team	of	international	experts	based	in	Vienna

Are you interested in joining our team?
Please	sent	your	application	to:	paul.meester@omv.com
specifying	application	number	AE10.EP94

OMV is an equal opportunity employer.

Your contact: Mr.	Paul	Meester		
OMV	Solutions	GmbH,	Trabrennstraße	6-8,	1020	Vienna,	Austria
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OMV Exploration & Production
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Het plan van de Nederlandse overheid om de draaischijf op de Noordwest-

Europese gasmarkt te worden, dreigt vertraging op te lopen.

GaSROTONDE

Bankiers zeggen dat Gasunie door de 
uitspraak zijn ambitieniveau moet 
terugschroeven. Kredietbeoordelaar 
Moody's heeft het over een 'significante 
verslechtering van het financiële profiel' 
van het gastransportbedrijf. Gasunie, dat 
voor 100% in handen is van de 
Nederlandse overheid, wil nu niet 
reageren, maar eind vorige jaar was 
bestuursvoorzitter Paul van Gelder er in 
deze krant helder over: als de tarieven 
omlaag moeten, wordt een deel van de 

geplande investeringen onrendabel. 
“Dit bedrijf investeert niet in onrendabele 
projecten,” zei Van Gelder toen. Op de 
vraag of Gasunie door investeringen af te 
blazen in de knel komt met zijn wettelijke 
investeringsplicht, zei hij: “We hebben 
ook de plicht om de investeringen te 
doen met het vooruitzicht op een redelijk 
rendement.”

Een investeringsstop in Nederland kan 
nadelige gevolgen hebben voor dezelfde 

energiebedrijven die op lagere tarieven 
kunnen rekenen door het besluit van de 
NMa. Van Gelder gaf in het interview aan 
dat de geplande investeringen onder 
meer nodig zijn om nieuwe elektriciteits-
centrales aan te sluiten. Nuon, Essent  
en de combinatie Eneco-Dong bouwen 
op dit moment gasgestookte centrales  
in Nederland. 
Zij zeggen allemaal echter dat de aan-
sluiting op het gasnet al is afgesproken  
met Gasunie.

GASUNIE ZOU TE VEEL BEREKENEN VOLGENS NMA

Vertraging op 
nederlandse gasrotonde
Het plan van de Nederlandse overheid om de draaischijf op de Noordwest-Europese gasmarkt te worden,  

dreigt vertraging op te lopen. De miljardeninvesteringen in pijpleidingen, verbindingen met het buitenland en 

opslagruimtes die nodig zijn voor de zogeheten gasrotondestrategie - een van de pijlers onder het Nederlandse 

energiebeleid - staan op de helling. Dat komt door een uitspraak van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(NMa) medio mei. De toezichthouder op de energiesector zegt dat Gasunie, verantwoordelijk is voor het transport 

van gas in Nederland en grote delen van Duitsland, de afgelopen jaren ongeveer euro 1 mrd te veel in rekening 

heeft gebracht bij klanten in Nederland. Dit zijn onder meer energiebedrijven als Nuon en Essent. Gasunie moet 

het te veel betaalde de komende jaren verrekenen in de tarieven, waardoor de inkomsten dalen.
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In een reactie op de uitspraken van het NMa heeft Gasunie 
op 18 mei het volgende persbericht uitgestuurd:

Onjuiste beeldvorming tarieven gastransport in media

In sommige media is een verkeerd beeld ontstaan over de tarieven die Gasunie’s 
netbeheerder GTS in de afgelopen jaren heeft berekend. De media baseren zich 
hierbij op een zinsnede uit het persbericht dat de toezichthouder NMa gisteren heeft 
uitgegeven over de nieuwe ontwerp-methodebesluiten voor gastransport. In dat 
persbericht wordt gesproken over een geschat bedrag van 1 miljard euro dat te  
veel in rekening zou zijn gebracht.

Onterecht en onwaar is het beeld dat Gasunie haar klanten te hoge tarieven in 
rekening heeft gebracht. Dat is immers ook niet mogelijk, omdat het de toezicht- 
houder zelf is die de hoogte van deze tarieven bepaalt. Niet de GTS-tarieven waren 
verkeerd, maar de door de NMa vastgestelde methodiek op basis waarvan deze 
tarieven waren vastgesteld, is door de rechter ongeldig verklaard. De bepaling,  
door de NMa, van de tarieven die GTS in rekening mag brengen, gebeurt op basis 
van de waarde van de assets van Gasunie (pijpleidingen, installaties). In 2005 werd 
de transporttak van het toenmalige geïntegreerde gashandels- en transportbedrijf 
afgesplitst. Dit transportbedrijf is het huidige Gasunie. Vervolgens is in 2008 door  
de minister een Beleidsregel vastgesteld die de waarde van de activa bepaalde op 
6,4 miljard euro.

De tarieven van de afgelopen jaren waren dan ook gebaseerd op een methode-
besluit van de NMa waarin deze Beleidsregel centraal stond. Het College van Beroep 
voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft vorig jaar beslist dat dit niet had gemogen. 

De NMa maakt nu in de ontwerp-methodebesluiten een andere afweging en stelt 
dat de waarde van de assets veel lager moet worden vastgesteld dan destijds in de 
Beleidsregel was aangegeven. In het verlengde van dat nieuwe uitgangspunt stelt  
de NMa dat de in afgelopen periode in rekening gebrachte tarieven – die zijn 
vastgesteld binnen het door NMa bepaalde kader - achteraf gezien als te hoog 
beschouwd moeten worden.

De conclusie moet dus luiden dat niet de door GTS in rekening gebrachte tarieven 
verkeerd waren, maar dat de door de NMa vastgestelde methodiek op basis waar-
van deze tarieven waren vastgesteld bij de rechter is gesneuveld. De tarieven van 
Gasunie zijn de afgelopen jaren onder regime van de NMa steeds naar beneden 
gegaan. De tarieven van Gasunie behoren al jaren tot de laagste van Europa.

Ook de geplande investeringen die  
nodig zijn om gasopslagen aan te sluiten, 
zouden volgens topman Van Gelder op 
losse schroeven komen te staan. 
Hij wilde echter niet zeggen of het  
gaat om de gasopslag die Taqa Energy, 
waar Van Gelder tot vorig jaar zelf de 
scepter zwaaide, gaat bouwen in het 
Noord-Hollandse Bergen. Voor dit 
miljardenproject, dat een cruciaal 
onderdeel is van de Nederlandse 
gasrotonde-strategie, kreeg Taqa vorige 
week eindelijk het groene licht van het 
ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie (EL&I).

In Nederland heeft Gasunie verder 
plannen om extra verbindingen aan te 
leggen naar Duitsland. Dit heeft als doel 
de internationale handel te bevorderen, 
ook een essentieel onderdeel van de 
gasrotondestrategie. Met die verbeterde 
verhandelbaarheid van gas hoopt 
Nederland in de toekomst, wanneer de 
eigen gasreserves slinken, meer gas uit 
het buitenland aan te kunnen trekken 
om een prominente rol te kunnen blijven 
spelen op de internationale gasmarkt.
De Nederlandse gasrotonde-strategie 
kreeg nog niet zo lang geleden een 
financiële onderbouwing. 
Het Britse onderzoeksbureau Brattle 
Group heeft in opdracht van het 
ministerie van EL&I becijferd dat de 
gasrotonde de komende tien jaar 13.600 
banen oplevert en de Nederlandse 
economie een impuls geeft van euro 21,4 
mrd. De geplande investeringen van 
Gasunie in Nederland, zo'n euro 700 mln, 
zijn daar onderdeel van.

Over de grens in Duitsland zit Gasunie 
overigens in een vergelijkbaar parket. 
Ook daar heeft de toezichthouder, het 
Bundesnetzagentur, de tarieven verlaagd, 
waardoor investeringen mogelijk ook niet 
doorgaan. In Duitsland, waar Gasunie in 
2008 een groot gasnetwerk overnam, 
gaat het om het dubbele van het 
investeringsbedrag in Nederland: euro 
1,4 mrd. Een deel daarvan is bestemd 
voor een nieuwe gasverbinding met 
Denemarken. Ook die verbinding kan 
gezien worden als een belangrijke afslag 
op de Nederlandse gasrotonde.

Gasunie besloot vorig jaar in Duitsland 
een groot deel van de investeringen in 
de ijskast te zetten in afwachting van 
een beroepsprocedure bij de rechter 
tegen de lage tarieven. Een woordvoerder 
van Gasunie liet begin mei van dit jaar 
weten dat de definitieve investerings-
beslissing voor Nederland waarschijnlijk 
in juni zal worden genomen.
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In het afgelopen jaar realiseerde de onderneming met 323,6 
(2009: 308) miljard kWh in totaal een duidelijke afzetgroei van 
ruim vijf procent. “Met een plus van negen procent zijn wij met 
name in Duitsland veel sterker gegroeid dan de markt algemeen,” 
verklaarde de WINGAS-directeur tegenover Offshore Visie.  
De leveringen aan klanten in de Duitse markt bedroegen 184,4 
miljard kWh. Het bedrijf heeft in Duitsland nu een marktaandeel 
van circa 20 procent. König: “Naast de opleving van de economie 
hebben we ook geprofiteerd van het koude weer in de 
wintermaanden. Maar we konden tevens een groot aantal 
overeenkomsten met nieuwe klanten afsluiten.” 
Op de buitenlandse markten wist WINGAS een lichte stijging 
van 138,7 naar 139,2 miljard kWh te behalen. WINGAS is naar 
verluidt in de Europese markten en tevens in de handel aan de 
internationale spotmarkten gegroeid. 
De omzet van de onderneming zakte van 7,599 miljard in  
2009 naar 6,862 miljard euro. Het resultaat uit gewone  
bedrijfs-uitoefening (EBIT) daalde in vergelijking met vorig  

jaar met name door de overdracht van het aardgasnet aan 
dochtermaatschappij WINGAS TRANSPORT van 392,3 miljoen 
tot 284,6 miljoen euro. Het resultaat na belasting steeg van 
255,7 miljoen euro naar 302,6 miljoen euro.

Vooruitzicht
“Onze zakelijke activiteiten blijven gericht op groei. 2011 zal 
daarbij geen gemakkelijk, maar wel een zeer kansrijk jaar 
worden,” aldus de WINGAS-directeur ten aanzien van de 
verwachtingen voor het lopende financiële jaar. Want door het 
toenemende belang van de spotmarkt, de sterkere concurrentie 
en het samengroeien van de Europese energiemarkten worden 
er steeds meer eisen gesteld aan aardgasleveranciers. 

In het eerste kwartaal van 2011 daalde het aardgasverbruik  
ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar met circa  
10 procent, omdat er in deze relatief warme winter minder 
gestookt hoefde te worden. Deze trend trof ook WINGAS. 

WINGAS VOORZIET VERDERE GROEI IN NEDERLAND

Aardgas heeft de toekomst

WINGAS zet in op het toenemend belang van aardgas in de Europese energievoorziening. “Een duurzame Duitse en 

Europese energiemix zal alleen met aardgas als sterke component kunnen bestaan,” is de overtuiging van dr. Gerhard 

König, woordvoerder van de WINGAS-directie, ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de onderneming. WINGAS is 

een van de grootste Duitse aardgasleveranciers en naast de Duitse thuismarkt ook actief in België, Nederland, Groot-

Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, de Tsjechische Republiek en Denemarken. “Aardgas is de fossiele brandstof met de 

laagste CO2-uitstoot en zal een sleutelrol gaan spelen bij de uitbreiding van duurzame energiebronnen,” aldus König 

op een persbijeenkomst van de onderneming in Salzburg aan de vooravond van de ingebruikname van de tweede 

uitbreidingsfase van de aardgasopslagplaats Haidach. 
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Dr. Gerhard König.



de opslag binnen de komende twee jaren in gebruik genomen, 
begin dit jaar werd een begin gemaakt met de bouw van de 
eerste cavernes. König: “Ook met de aanleg van de OPAL-
pijpleiding liggen we op schema. Binnenkort wordt de laatste 
naad gelast, zodat de pipeline in de herfst samen met de Nord 
Stream-pijpleiding in gebruik genomen kan worden.” In maart  
is men begonnen met de aanleg van de Noord-Europese 
aardgaspijpleiding NEL, die het aardgas uit de Nord Stream  
naar Noordwest-Europa zal transporteren. Het project zal in de 
herfst van 2012 worden voltooid. De pipeline wordt in 
samenwerking met het Nederlandse gasinfrastructuurbedrijf 
Gasunie en E.ON Ruhrgas gerealiseerd. Daarnaast zal de 
Belgische aardgasvervoers-maatschappij Fluxys aandelen aan 
 de NEL overnemen. WINGAS zal de komende vier jaar circa 1,7 
miljard euro investeren in de uitbreiding van de infrastructuur. 

“Deze investeringen vormen voor onze onderneming een 
aanzienlijk risico”, stelde de directeur van WINGAS. “Maar 
dergelijke investeringen staan met het oog op de Duitse en 
Europese bureaucratie op het spel.” König eiste daarom een op 
Europa gericht energiebeleid met een functionerende interne 
energiemarkt, omdat het tweede pakket voor een interne markt 
naar zijn mening door een ontbrekende implementatie door 
nationale regeringen buiten werking wordt gesteld. Ondanks 
alle toezeggingen bestaat er volgens König in Europa geen  
goed functionerende interne energiemarkt. 

In 2011 zal naar verwachting de afzet nagenoeg het niveau  
van vorig jaar bereiken, ondanks de nog steeds hoge 
concurrentiedruk en het buitengewone koude weer in de 
wintermaanden van 2010. Als gevolg van de aan de olieprijs 
gekoppelde hogere gasprijzen zal de omzet waarschijnlijk licht 
stijgen. König: “Onze focus blijft gericht op groei, en wij zullen 
ook in de toekomst een winstgevende groei genereren.” 

nederland
De onderneming gaat bovendien de activiteiten in Europa 
uitbreiden. “Ruim 40 procent van onze afzet realiseren wij 
buiten onze thuismarkt Duitsland,” lichtte König toe. “Dit 
marktaandeel moet verder omhoog. We kijken daarom ook 
goed naar nieuwe afzetmarkten.”
In Nederland is WINGAS al goed vertegenwoordigd op de 
markt. Vanaf 2012 gaat de onderneming jaarlijks tot een  
miljard kubieke meter aardgas (circa 10 miljard kWh) leveren 
aan Eneco, de op twee na grootste energieleverancier in 
Nederland. “Deze belangrijke leveringsovereenkomst biedt de 
basis voor verdere groei in Nederland,” aldus de directeur van 
WINGAS. Analoog met de ontwikkeling in België is WINGAS 
van plan de afzet in Nederland geleidelijk te verhogen, met als 
doelstelling tot 2020 een marktaandeel van circa 10 procent te 
bereiken. “De ontwikkeling in Nederland dient als blauwdruk 
voor de uitbreiding van de activiteiten in de rest van Europa,” 
verklaart het bestuurslid van de aardgasleverancier.

aardgas
“De productie van aardgas in Europa zelf zal de komende  
jaren significant afnemen, terwijl de vraag verder stijgt. Om  
die reden is het veilig stellen van de leveringscapaciteit een 
essentiële pijler van onze ondernemingsstrategie,” aldus  
König verder. WINGAS voorziet grotendeels in zijn eigen  
vraag door langetermijncontracten. 

De gecontraheerde hoeveelheden stammen voor circa 50 
procent van OOO Gazprom export. Het gas uit Rusland wordt 
aangevuld door gas uit velden in de Noordzee. Bij het kopen  
van aardgas in West-Europa zet het aardgasbedrijf versterkt in 
op de mogelijkheden in de West-Europese spothandel, met 
name bij het National Balancing Point (NBP) in Groot-Brittannië 
en op de termijnmarkt in Zeebrugge (ZBH) in België. Hierdoor 
kon WINGAS in bijzondere mate profiteren van de voordelige  
prijzen op de spotmarkten.

Naast de toereikende beschikbaarheid van aardgas en de 
maatschappelijke acceptatie ziet de directeur van WINGAS 
vooral de goede aardgasinfrastructuur als duidelijk voordeel  
van aardgas als energiebron voor de energievoorziening in  
de toekomst. “Opslag en transport vormen de sleutel voor  
een duurzame energievoorziening. Want ook voor wind- en  
zonne-energie zijn er opslagplaatsen en een leidingnet nodig. 
En die heeft onze branche al,” stelt König. Met de gasopslag  
in het Noord-Duitse Rehden en het Oostenrijkse Haidach en  
de aardgasopslagplaats Jemgum aan de Nederlands-Duitse 
grens is WINGAS een van de grootste aanbieders van 
aardgasopslag in Europa.

investeringen 
De aardgasonderneming stimuleert de uitbreiding van de 
Europese infrastructuur: samen met de Oostenrijkse RAG  
(Rohöl Aufsuchungs Aktiengesellschaft) en OAO Gazprom  
werd in de afgelopen jaren de aardgasopslag Haidach 
gebouwd. De op een na grootste aardgasopslagplaats van 
Midden-Europa heeft na een tweede uitbreidingsfase een 
capaciteit van 2,6 miljard kubieke meter. In Jemgum wordt  

aaRDGaS
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UTIL IT IES

As the world continues to fight against 
the effects of climate change, renewable 
sources of energy such as solar, wind, 
wave, biomass and others are often cited 
as the solution to help both curb carbon 
emissions and meet rising global demand 
for power. 

Indeed, in a recent report, the UN 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) suggested that the total 
global potential for renewable energy 
“is substantially higher than both current 
and future projected global energy 
demand”. The study states that 
renewable energy production will 
increase between three and 10 times 
by 2050, with almost half of all new 
electricity production capacity installed 
globally in the two year period 2008-
2009 coming from renewable sources. 

The renewables revolution is already well 
under way. In 2008, renewables 
contributed around 19 percent of the 
global electricity supply. By 2030 wind 
power alone could be providing 10 
percent of the total global electricity 
supply and in excess of 20 percent by 
2050 – a massive expansion considering 
that in 2009 wind power met just 1.8 
percent of worldwide electricity demand.

So far, so good. And what’s more, 
analysts expect investment in renewables 
to increase as concerns over the viability 
of nuclear power continue to rise in the 
wake of the Japanese earthquake and 
Fukushima nuclear emergency. The 
change in sentiment will be seen as more 
evidence of the potential for energy 

investment shifting to renewables.
However, there are a number of potential 
challenges inherent in integrating 
renewable energy into the existing grid – 
due in large part to its intermittent and 
distributed nature – that utilities will 
need to address in order to capitalise 
on the renewables opportunity. 
The lack of an effective electricity storage 
system means utilities must deal with 
unwanted supply during low-demand 
hours and insufficient supply during 
peak-demand times.

It’s an issue that will be further 
exacerbated by the prospect of greater 
use of electric vehicles, which poses 
utilities with an additional supply/demand 
dilemma. Analysts suggest an electric car 
consumes about as much power per year 
as an average European household, and 
the rapid increase in demand will force 
utilities to offer so-called smart metering 
solutions to cope. 

“If you have 50 percent or more 
renewable in the grid and also large 
amounts of electric cars to supply, then 
the grid will need smart metering and we 
will have to prepare their roll-out soon,” 
says Marc De Witte, VP for Research and 
Innovation at French energy firm GDF Suez.

Jens Jakobsson, Vice President for 
Distribution at Danish utility Dong, 
agrees. “Most people will charge their 
cars when they get home from work, 
which is still during peak demand hours. 
That will put increasing pressure on the 
grid,” he says. “It would be best if a 
smart metering option could 

automatically control when the electric 
car is being charged, preferably during 
low-demand, off-peak hours.”

Some grids may struggle to supply 
enough power if drivers plug in millions 
of electric cars at about the same time, 
particularly during peak demand.

The topic is sure to be top of the agenda 
at the Next Generation Utilities Summit 
Europe 2011 that takes place in Malaga, 
Spain from 15-17 November.  This 
closed-door summit, hosted by GDS 
International, features some of the 
leading voices in the European utilities 
sector. As well as both De Witte and 
Jakobsson, attendees include Philip 
Lowe, Director General of the Energy 
Directorate at the European Commission; 
Julio Gonzalo, CTO of Gas Natural 
Fenosa; and Miguel Angel Sanchez 
Fornie, Director of Control Systems at 
Iberdrola. 

Along with how to integrate renewables 
into the grid, other topics on the agenda 
include how R&D can deliver a low 
carbon future, overcoming infrastructural 
and regulatory challenges in Europe, 
achieving greater customer satisfaction 
through real-time information, and using 
GIS as the foundation for the smart grid.

The Next Generation Utilities Summit 
Europe 2011 (www.ngueurope.com) 
is an exclusive C-level event reserved 
for 100 participants that includes 
expert workshops, facilitated 
roundtables, peer-to-peer networks and 
co-ordinated meetings.

NEXT GENERATION UTILITIES SUMMIT EUROPE 2011 

renewable integration 
still a challenge for 
utilities

The prospect of renewables taking a greater share of the energy mix, 

as well as additional demand from electric vehicles, poses utilities with 

a major challenge, say industry experts.





FaBRICaGE

Hoewel beide bedrijven een breed scala aan staalconstructiewerk uitvoeren,  
loopt de fabricage van subsea protection covers als een rode draad door hun 
opdrachtenportefeuille. Met name Multimetaal heeft internationale bekendheid 
verworven met de bouw van deze constructies voor onder andere NAM/McDermott-
ETPM, Marathon Oil, Allseas, Elf Petroland, DSND, Gaz de France en Chevron. 
Maar ook in Den Oever zijn eerder al voor de oliemaatschappijen Wintershall 
Noordzee en Gaz de France frames gebouwd. Een bijzondere gezamenlijke 
opdracht voor beide bedrijven was het P9A&B project dat Wintershall in 2009  
in de Nederlandse sector van de Noordzee uitvoerde. 

WINTERSHALL KIEST OPNIEUW VOOR NOORD-HOLLANDSE BEDRIJVEN

Met de drijvende bok Taklift 7 zijn in Den Helder twee zogeheten subsea 

protection covers opgehaald om offshore te worden geïnstalleerd. Deze  

twee ruim 110 ton wegende beschermingsframes werden gebouwd in opdracht 

van Wintershall Noordzee, die hiervoor wederom een beroep deed op de 

constructiebedrijven Multimetaal uit Den Helder en OMF Services uit Den Oever.
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Het door OMF Services vervaardigde frame in de takels van de Taklift 7 (foto: PAS Publicaties).

Twee grote 
beschermingsframes 
naar zee



FaBRICaGE

Multimetaal fabriceerde hiervoor twee beschermingsframes met een gewicht  
van 24 ton en OMF Services twee van 49 ton. De vier frames werden destijds voor 
installatie offshore in Den Helder aan boord genomen van het duikondersteunings-
vaartuig Skandi Achiever.

op herhaling
Ook de jongste gezamenlijke fabricageopdracht werd eind 2010 weer gegund 
door Wintershall Noordzee. Deze omvatte voor elk bedrijf de bouw van een ruim 
110 ton wegend beschermingsframe met een footprint van 12,5 bij 12,5 meter 
en een hoogte van 8 meter. Daarnaast kreeg Multimetaal ook de opdracht om 
voor beide frames het binnenwerk, waaronder een complex duplex stalen 
leidingen-stelsel, te fabriceren. De eerste maanden van dit jaar is aan deze 
opdrachten zowel in Den Helder als Den Oever hard gewerkt. OMF Services 
schakelde Mammoet Transport in om het door haar gefabriceerde frame in  
Den Oever van het fabrieksterrein naar de haven te vervoeren. Multimetaal 
assembleerde haar frame langs het Noordhollands-kanaal en schakelde Winder 
Limmen in voor de benodigde transport- en hijsfaciliteiten. Rodie Transport 
verzorgde het vervoer van de frames over water naar Den Helder, waar de 
constructies door de bok Taklift 7 in de tweede week van mei werden opgehaald.
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Het Multimetaal-frame is langs het Noordhollandskanaal geassembleerd (foto: PAS Publicaties).
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BEVOORRaDING

Naast rederijen uit de landen rondom 

de Noordzee durven nu ook rederijen 

elders in Europa weer te investeren in 

nieuwe offshorewerkschepen. 

Hieronder diverse rederijen uit Italië, 

waarvan de platformbevoorraders en 

slepers/ankerbehandelaars steeds 

vaker op de Noordzee en in havens 

als Den Helder, IJmuiden 

en Rotterdam te zien zijn. 

Veelal schepen gebouwd 

naar Noors ontwerp.

In de offshoresector is Italië het meest 
bekend door de activiteiten van Saipem, 
een offshorecontractor die vooral naam 
heeft gemaakt in Noordwest-Europa met 
de inzet van het grote halfafzinkbare 
kraanvaartuig Saipem 7000 en de 
pijpenleggers Castoro Sei en Castoro 
Dieci. Ondertussen wordt echter ook flink 
aan de weg getimmerd door de Italiaanse 
rederijen Fratelli D’Amato en Augustea 
Imprese Marittime e di Salvataggi, beide 
uit Napels. Eerstgenoemde rederij, 
opgericht in 1870, bezat al een vloot van 
tankers en bulkcarriers toen in 2005 het 
besluit werd genomen om een serie van 
vier platformbevoorraders van het type 
Rolls Royce UT 755-L te laten bouwen. 
Een populair scheepstype op de Noordzee. 
De 72 meter lange en 16 meter brede 
bevoorraders zijn gebouwd op de werf 
Rosetti Marino in het Italiaanse Ravenna. 
Daar zijn achtereenvolgens in 2006 de F.D. 
Invincible, in 2007 de F.D. Incredible en de 
F.D. Reliable en in 2008 de F.D. Irresistible 
van stapel gelopen. De voortstuwing 
bestaat uit twee Wärtsilä 9L26 
hoofdmotoren, die een totaal-vermogen 
van 7.482 bhp leveren. Elke bevoorrader is 
uitgerust met twee boeg- en twee 
hekschroeven, gekoppeld aan een klasse 
2 dynamisch positioneringssysteem. 

De vaartuigen varen onder Britse vlag 
en hebben Aberdeen als thuishaven. 
Fratelli D’Amato heeft hiervoor zelfs 
een eigen kantoor in Londen geopend, 
maar het management van de schepen 
is in handen gegeven van het in de 
Schotse offshorehoofdstad Aberdeen 
gevestigde Gulf Offshore North Sea. 
Hierdoor zijn de bevoorraders van 
deze rederij ook regelmatig te zien 
in Nederlandse havens, waaronder 
Den Helder en IJmuiden. 

Zo is bijvoorbeeld de F.D. Reliable vlak 
na haar oplevering in november 2007 
voor een korte periode bij de Southern 
North Sea (SNS) Pool ingedeeld geweest. 
Deze bevoorraderspool heeft Den Helder 
als uitvalsbasis. Hetzelfde is na de 
oplevering in 2011 gebeurd met de  
F.D. Indomitable. Ook de F.D. Incredible 
heeft al diverse keren kort meegedraaid 
in de SNS Pool, waaronder in september 
2009 en in mei van dit jaar. Het bijzondere 
aan deze bevoorrader is dat deze enige 
tijd op de Noordzee heeft gewerkt met 
een Offshore Access System (OAS) 
van Offshore Solutions uit IJmuiden 
op het achterdek. Dit systeem is in 
april 2010 in IJmuiden aan boord 
geïnstalleerd.

ITALIAANSE REDERIJEN ZIJN IN OPMARS 

Met bevoorraders en 
slepers op noordzee
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De bevoorrader F.D. Incredible, op de foto afgemeerd in Den Helder, heeft kort deel uitgemaakt van de SNS Pool (foto: PAS Publicaties).



versies te laten bouwen. Dit zijn de 
Kamarina en de Eraclea, die 
respectievelijk in maart en juni 2010 de 
vloot zijn komen versterken. Dit tweetal 
is vijf meter korter dan de eerste twee. 
De voortstuwing bestaat uit twee 
Wärtsilä 6L32 dieselmotoren met een 
totaalvermogen van 8.160 bhp (6.000 
kW) en een trekkracht van 120 ton. 
Naast de inzet van dit kwartet in de 
offshoresector, waaronder de Noordzee, 
is Augustea ook met bulkcarriers, 
vrachtschepen in de scheepvaartsector 
actief en worden havensleepdiensten 
verleend en bergingsoperaties 
uitgevoerd. Ook deze zeeslepers zijn 
ondertussen vertrouwde verschijningen 
in diverse Nederlandse havens geworden.
De derde Italiaanse rederij is Portosalvo 
Limited, een dochter van Rimorchiatori 
Napolitani, één van de bekendste 
havensleepdiensten van Italië met een 
vloot van ongeveer twintig slepers. De 
rederij is in de offshoresector actief met 
de platformbevoorraders Gargano en 
Portosalvo. Deze respectievelijk in 2002 
en 2005 in de vaart gekomen vaartuigen 
zijn beide van het type Rolls Royce UT 
755-L. Dit tweetal wordt eveneens 
berederd door Gulf Offshore North Sea 
uit Aberdeen en beide bevoorraders zijn 
vrijwel continu op de Noordzee aan het 
werk. De Gargano vaart op dit moment, 
na de ombouw tot surveyvaartuig voor 
zeebodemonderzoek, in charter voor 
Fugro. Voor bemanningswisselingen en 
bunkeren wordt regelmatig Den Helder 
aangedaan. De laatste keer in april van 
dit jaar. Tot slot is in Noorwegen voor 
Portosalvo nog een bevoorrader van het 
type Aker PSV 09 CD in aanbouw.

andere spelers
Een andere Italiaanse rederij uit Napels is 

nog meer nieuwbouw
In 2009 besloot de Fratelli D’Amato 
wederom een serie van vier 
platformbevoorraders te laten bouwen. 
Gezien de ervaringen die waren 
opgedaan met de eerste serie werd ook 
nu weer voor hetzelfde ontwerp 
gekozen, alleen dit keer betrof het een 
met drie meter verlengde versie, de Rolls 
Royce UT 755-LX. Ook deze 
bouwopdracht ging weer naar Rosetti 
Marino, die op 8 januari 2011 de eerste, 
de F.D. Indomitable, zou opleveren. Voor 
later dit jaar staat de oplevering van de 
F.D. Honorable op het programma en de 
F.D. Incomparable en de F.D. Remarkable 
zullen in 2012 in de vaart komen. Alle 
vier worden ze voortgestuwd door twee 
General Electric hoofdmotoren die samen 
goed zijn voor een vermogen van 7.600 
bhp (5.580 kW).

De tweede Italiaanse rederij die zich 
steeds vaker op de Noordzee 
manifesteert, is Augustea Imprese 
Marittime e di Salvataggi. Niet met 
platformbevoorraders, maar met sterke 
zeeslepers die tevens ankerwerk kunnen 
verrichten. Als eerste is in 2006 de Carlo 
Magno door de Rosetti Marino werf 
opgeleverd. Een vaartuig van het type 
Rolls Royce UT 514-L met een lengte van 
55,40 meter en een breedte van 15,50 
meter. De voortstuwing bestaat uit twee 
Wärtsilä 8L32 dieselmotoren, die samen 
goed zijn voor 10.880 bhp (8.000 kW). 
De trekkracht bedraagt 154 ton. Een 
ideale sleper voor het verhalen van 
booreilanden. Gezien de goede 
ervaringen is in 2008 op dezelfde werf 
het zusterschip Carlo Martello op stapel 
gezet en vervolgens in juni 2009 
opgeleverd. Augustea besloot hierna bij 
Rosetti Marino nog twee iets kleinere 

Augusta Offshore, die met haar vloot van 
twintig werkschepen zelden op de 
Noordzee is te zien. Hierin zou wel eens 
verandering kunnen komen nu de rederij 
sinds kort de beschikking heeft over de 
zeesleper annex ankerbehandelaar 
Almisan. Deze 52 meter lange sleper 
heeft een vermogen van 10.800 bhp en 
een trekkracht van 142 ton. Het ontwerp 
is afkomstig van Rosetti Marino, de het 
vaartuig ook heeft gebouwd. De 
oplevering heeft op 26 februari van dit 
jaar plaatsgevonden. Bij deze werf staat 
nu nog een grotere en sterkere versie op 
stapel. Deze sleper krijgt een vermogen 
van bijna 19.000 bhp.
Verder manifesteert ook Marnavi 
Offshore zich in de offshoresector. 
Deze van huis uit tankerrederij heeft een 
vloot van negen bevoorraders die ook 
sleep- en ankerwerk kunnen verrichten. 
De jongste aanwinsten, de Ievoli Blue en 
Ievoli Black, hebben een vermogen van 
10.000 bhp en een trekkracht van ruim 
120 ton. Van dit tweetal is de Ievoli 
Black door de Nederlandse Kustwacht, 
als vervanger van de Waker, gecharterd 
en heeft hierdoor Den Helder als 
uitvalsbasis gekregen.

Een relatief nieuwe speler op de 
Italiaanse markt is Vroon Offshore 
Services uit Den Helder, die hiervoor 
ook in Genua een eigen vestiging heeft. 
De onder de Italiaanse vlag varende vloot 
telt tien bevoorraders annex slepers en 
ankerbehandelaars plus nog enkele 
andere offshoresupportvaartuigen. 
Hieronder de pas in China gebouwde 
VOS Hestia, VOS Hades, VOS Hera en 
VOS Tethys, alle met een vermogen van 
5.150 bhp en een trekkracht van 66 ton. 
Met deze vaartuigen wordt voornamelijk 
op de Middellandse Zee gewerkt. 

BEVOORRaDING
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De zeesleper Eraclea heeft in mei van dit jaar de IJmond 

aangedaan (foto: PAS Publicaties).

De tot surveyvaartuig omgebouwde bevoorrader Gargano 

vaart momenteel voor Fugro (Foto: PAS Publicaties).
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2,500 safE connEctions

Mid May Offshore Solutions (OSBV), the joint venture 
between AMEC and Cofely Nederland, has announced 
another significant achievement in the operation of the 
Offshore Access System.
Installed on the GDF SUEZ E&P Nederland B.V. (GSEPN) 
chartered vessel, REM Mermaid, the OAS has successfully 
achieved 2,500 operational connections. This is the third 
operational OAS in the Southern North Sea and during its 
operational life so far has also facilitated the safe transfer of 
22,000 personnel, whilst reaching two-and-a-half years 
without any lost time incidents (LTIs). During this time the OAS 
has regularly transferred personnel in sea states of more than 
3Hs (significant wave height).

The REM Mermaid is a multi purpose supply vessel, equipped 
with a class two dynamic positioning system (guaranteeing the 
ship’s stable position); it is ideally suited to support the OAS.
OSBV’s managing director, Lindsay Young, said: “This 
milestone is a further major achievement for Offshore 
Solutions and sees the OAS continue to build its reputation in 
the safe and efficient transfer of personnel.
“To accomplish 2,500 connections without any lost time 
incidents proves that our step changing technology continues 
to be one of the most proficient options for accessing offshore 
installations, improving manpower availability on offshore 
installations. The OAS installed on the REM Mermaid has been 
in continual use since February 2009, demonstrating the 
competence of our personnel and the robustness and reliability 
of our system. We are delighted to have been involved in the 
safe transfer of thousands of people particularly in such a 
challenging marine environment.”

Ruud Zoon, managing director for GDF SUEZ E&P Nederland 
B.V. adds: “This system has more than lived up to our 
expectations and has proven to be a safe way of working; 
marine access is now part of our standard operations.”

The OAS has successfully achieved 2,500 operational connections.

nEdErlands kantoor voor wingas

Wingas zet in op Europese groei: met een pas geopend 
handelskantoor in Rijswijk bij Den Haag wil het aardgasbedrijf 
zijn activiteiten op de Nederlandse energiemarkt uitbreiden. 
Voorbeeld voor de verkoopactiviteiten in Nederland is het 
succes van de onderneming in buurland België. Hier is de 
leverancier sinds 2003 actief en heeft inmiddels een 
marktaandeel van bijna tien procent. “Wij willen parallel aan 
onze groei in België ook ons marktaandeel in Nederland verder 
vergroten,” vertelde Dr. Gerhard König tijdens de opening van 
het kantoor op woensdag 27 april. “Met de start van de 
aardgasverkoop in Nederland spelen we bovendien in op de 
eisen en wensen uit de markt – veel van onze huidige klanten 
zijn ook daar actief en willen dat we ook de standplaatsen hier 
voorzien van gas.” Wingas is in Noordwest-Europa naast de 
Duitse thuismarkt ook in België en Groot-Brittannië actief in de 
aardgasvoorziening. In Duitsland is de onderneming met een 
marktaandeel van momenteel circa 20 procent een van 
de grootste aardgasleveranciers. 

Wingas heeft in Nederland al een eerste groot leveringscontract 
afgesloten: vanaf 2012 zal het bedrijf 18 jaar lang jaarlijks tot 
maximaal een miljard kubieke meter aardgas leveren aan de op 
twee na grootste Nederlandse energieleverancier Eneco 
Holding. “Dit omvangrijke leveringscontract is de basis, 
waarop we verder willen groeien,” zegt König vol vertrouwen. 
“Juist de samenwerking met een van de grootste binnenlandse 

energieleveranciers vormt voor ons een goede basis, om onze 
doelstellingen te bereiken,” aldus de directeur. Net als in de 
andere landen, waarin het bedrijf actief is, levert Wingas ook 
in Nederland aan regionale leveranciers, industriële afnemers 
en krachtcentrales. In het licht van de dalende 
aardgasproductie in de zuidelijke Noordzee vult Wingas het 
aanbod op de Nederlandse energiemarkt aan. Het bedrijf, een 
joint venture van BASF-energiedochter Wintershall en de 
grootste aardgasonderneming ter wereld Gazprom, vermarkt 
aardgas uit de Noordzee en uit Rusland. 
Daarnaast kan het bedrijf terugvallen op eigen 
aardgasopslagplaatsen in het noordwesten van Duitsland. 
Naast de grootste aardgasopslagplaats van West-Europa in 
Rehden met een capaciteit van circa 4,2 miljard kubieke meter 
wordt momenteel de opslagplaats Jemgum gebouwd. De 
opslagplaats zal beschikken over een capaciteit van circa 1,2 
miljard kubieke meter. De caverneopslag zal volgend jaar 
bovendien via een circa 15 kilometer lange pipeline worden 
aangesloten op het Nederlandse leidingensysteem. König: 
“Op deze manier kunnen we de Nederlandse energiemarkt 
een echte meerwaarde en een zekere aardgasvoorziening 
bieden.” Met een aardgasverbruik van 40 miljard kubieke 
meter per jaar is Nederland een van de belangrijkste en 
economisch sterkste markten van de Europese Unie. 
“We willen verder groeien. En Nederland speelt in onze 
groeistrategie een wezenlijke rol.”
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dElivEry fpso pazflor

A specialized team lead by Fairmount Marine has completed successfully the tow, 
mooring and positioning hook-up of the floating production storage and offloading 
unit (FPSO) Pazflor offshore Angola. Earlier Fairmount’s powerful tugs Fairmount 
Expedition, Fairmount Glacier and Fairmount Alpine have towed FPSO Pazflor from 
Korea to Angola.

After arrival offshore Angola the 30 man team of Fairmount Marine connected the 
FPSO Pazflor to its moorings, while the three Fairmount tugs together with a fourth, 
chartered tug have kept the Pazflor in nposition. The mooring and positioning hook-
up works took less than three weeks and all went according to planned schedule.
The Fairmount Class tugs Fairmount Expedition, Fairmount Glacier and Fairmount 
Alpine have towed the FPSO Pazflor from Okpo in Korea over n11.000 miles to its 
destination offshore Angola. The long distance tow was done via Singapore and 
Cape of Good Hope. nFPSO Pazflor is one of the biggest of its kind, measuring 325 
metres long, n61 metres wide and a towing draught of 8 metres. The unit is named 
to nthe Pazflor oil field, about 150 miles offshore Angola. The oil field of about 600 
square kilometres at a depth of 1.200 meters is discovered in 2003 and operated by 
oil company Total. Once in service the FPSO Pazflor will nproduce 220.000 barrels 
crude oil daily.

The tugs 

Fairmount Expedition,

 Fairmount Glacier and 

Fairmount Alpine have 

towed the FPSO Pazflor 

from Okpo in Korea 

to its destination 

offshore Angola.

launcH and rEcovEry 
systEm for canyon 
offsHorE 

IHC Engineering Business (EB) has 
been awarded a contract for the supply 
of a 35 tonne Launch and Recovery 
System (LARS) to Canyon Offshore Ltd 
(Canyon). The bespoke A-Frame 
system will be used to 
launch and recover a new build 
trenching ROV.

EB engineers have been designing 
and building launch and recovery 
systems for over 25 years. These have 
been used to handle a wide range of 
equipment from ROVs to the largest 
cable ploughs. All of the systems are 
designed to maximise productivity, 
provide a long and reliable service life 
and minimise through life operational 
costs by careful design and high quality 
construction. 

This award will mark the second LARS 
that EB has built for Canyon, having 
previously supplied a 95 tonne SWL 
system for the i-Trencher, which was 
built in 2008. The new LARS will be 
able to launch and recover the 35 
tonne vehicle in up to Sea State 5. 
The system will be designed over the 
coming months, before assembly and 
testing at EB’s Port of Tyne support 
base for delivery in 2012.

spoElunit voor grotE HydrauliscHE 
componEntEn En lEidingwErk

Hydrauvision in Schoondijke heeft een nieuwe spoelunit voor 
hydraulische installaties ontwikkeld met een capaciteit tot 
maximaal 2.000 l/min. Met de nieuwe elektrisch aangedreven 
grote spoelunit biedt Hydrauvision de mogelijkheid om 
gedemonteerd leidingwerk, koelers of overige grote 
componenten in industriële en maritieme omgevingen 
grootschalig te reinigen. Hydrauvision kan desgewenst ook  
het (de)montagewerk verzorgen en zo een totaaloplossing 
voor het groot onderhoud bieden.
Wat aanvankelijk werd ontwikkeld voor het spoelen van in 
eigen huis gebouwde hydraulische installaties en leidingwerk, 
heeft uiteindelijk geresulteerd in een spoelunit met een zeer 
hoge flow capaciteit. De unit leent zich met name voor 
opdrachtgevers uit de grootindustrie, (petro)chemie en de 
rijksoverheid die componenten en/of leidingwerk van 
hydraulische installaties tijdens onderhoudsstops willen 
reinigen. Deze stationaire spoelunit is een perfecte aanvulling 
op het mobiele spoel- en filtratie- equipment. Met dit 
equipment worden hydraulische installaties on site gespoeld, 
gereinigd of ontwaterd. Bij zowel het nieuwe stationaire- 
alsmede bij het bestaande mobiele equipment worden 
achteraf meetrapporten met reinheidswaarden geleverd.

De nieuwe spoelunit voor hydraulische installaties.
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kEppEl to build 4 rEpEat 
jackup rigs 

Keppel FELS returning customer, 
Standard Drilling from Oslo, has 
ordered four repeat KFELS B Class rigs 
worth US$772 million. Successive 
deliveries of these units are scheduled 
between 2H2013 and 1H2014. 
Standard Drilling ordered its first 
jackup rig from Keppel FELS in 
November 2010 with two options. In 
addition, it acquired two jackups under 
construction as well as two option rigs 
from Clearwater Capital Partners LLC 
(Clearwater), another Keppel FELS 
customer, in a transaction where 
Clearwater became the largest 
shareholder of Standard Drilling. 
Standard Drilling now has a combined 
fleet of seven KFELS B Class rigs, all 
being built exclusively at Keppel FELS.
Verkoop Nacap 

KHE Group B.V. (Koop Group) uit 
Nederland en Habau GmbH (Habau) 
uit Oostenrijk hebben een 
overeenkomst bereikt over de verkoop 
van 100% van de aandelen van de 
Nacap-bedrijvengroep, waarbij alle 
activiteiten van Nacap met 
gelijksoortige activiteiten binnen de 
Habau Group worden gecombineerd. 
Financiële details omtrent de transactie 
worden niet bekendgemaakt. De 
bestaande bedrijfsplannen van Nacap 
dienen als basis voor de verdere 
uitbreiding van de activiteiten op het 
gebied van pijpleidingen van de Habau 
Group. Door deze combinatie zal een 
internationaal toonaangevend bedrijf 
in pijpleidingen ontstaan.
Met het oog op de goede naam en 
sterke merkwaarde worden de Nacap-
activiteiten voortgezet onder de naam 
Nacap vanuit het huidige 
hoofdkantoor in Eelde. De activiteiten 
op het gebied van pijpleidingen van 
Habau in Europa (PPS) en Zuid-
Amerika (Conduto) worden samen met 
Nacap (3.000 medewerkers) in één 
energiecluster ondergebracht.

fugro rEnEwablEs launcH nEw rov 
 
Recently Fugro Renewables launched a new ROV. A design and development team, 
led by Jacco Huipen, Fugro’s Subsea Engineering and Tooling Manager, has 
developed a new tracked arrangement for Fugro work class ROVs. The system was 
designed and manufactured at Fugro’s base on Denmore Road in Aberdeen.
 
Fugro already operates tracked ROVs for inspection. The Rocsi system was developed 
in Germany a few years ago and was the company’s first entry into this market. Rocsi 
has already seen success offshore as an inspection tracked ROV for cable burial depth 
and location surveys, but experience showed there was a need for a much more 
powerful work class system, capable of carrying a comprehensive range of heavy 
intervention tooling; so the tracked skid evolved, rising to this challenge. The 
detachable configuration fits below and expands the capability of a normal Fugro 
work-class ROV, such as the FCV, to make it possible to operate for more realistic 
periods in extreme tidal currents, like those found on many of the marine tidal sites 
and wind farms around the UK, and elsewhere in the world.
 
Jacco Huipen explains: “It was an interesting design project and one which presented 
the team with a few motivating challenges, such as how to steer a work class ROV in 
the shallow waters near a beach. The team has come up with a new and novel 
design which is simple to use, and which adds to the company’s capabilities.”

pEdEstal cranE mpi rEsolution 

In maart heeft Huisman met succes de loadtesting afgerond van de nieuwe 600mt 
pedestal crane aan boord van windturbine installatieschip MPI Resolution. De 
loadtest was de laatste stap voor oplevering van de kraan aan Centrica Renewable 
Energy en MPI Offshore Limited. De kraan is bij Huisman in Schiedam gebouwd, 
geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en getest, alleen de laatste loadtest heeft 
plaatsgevonden bij Keppel Verolme in Rozenburg. Het feit dat de overdracht binnen 
15 maanden na ondertekening van de eerste overeenkomst heeft plaatsgevonden, is 
een aanzienlijke prestatie van alle betrokken partijen.
De 600mt kraan, speciaal ontworpen voor de installatie van offshore windturbines, 
komt voort uit Huisman’s jarenlange ontwerp, constructie en service ervaring op het 
gebied van heavy lift installaties. Deze state-of-the-art kraan combineert unieke 
technische functies, zoals een volledig elektrische frequentie geregelde aandrijving, 
een laag eigen gewicht en een zeer kleine minimum radius. Daarnaast zijn de 
belangrijkste componenten, zoals de hijslieren, binnenin het gesloten kraanhuis 
geïnstalleerd. Dit biedt een goede bescherming tegen invloeden van buitenaf. 
Met de nieuwe kraan is de MPI Resolution in staat om grotere windturbine 
onderdelen te plaatsen voor Centrica, die het schip voor langere tijd chartert. Het 
verbeterde schip zal worden ingezet voor het installeren van turbines op het 270MW 
Lincs windmolen project. De levering van een tweede 600m Pedestal Crane, voor een 
andere opdrachtgever, staat gepland in het vierde kwartaal van dit jaar.

De nieuwe 600mt pedestal crane aan boord van de MPI Resolution.

VOOR DAGELIJKS 
NIEUWS: WWW.OFFSHOREVISIE.NL
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gasproductiE in nEdErland blijft 
dE komEndE jarEn op pEil

EBN heeft recent haar visierapport Focus on Dutch Gas 2011 gepubliceerd. De 
totale productie van aardgas in Nederland, sinds de eerste winning, is over de grens 
van 3000 miljard kubieke meter heen gegaan. Ondanks deze grote hoeveelheid 
gewonnen aardgas verwacht EBN dat ook de komende jaren 30 miljard kubieke 
meter aardgas per jaar uit kleine velden te produceren blijft.

Naast de productie uit kleine velden wordt ook jaarlijks zo’n 40-50 miljard kubieke 
meter uit het Groningenveld geproduceerd. Om de jaarlijkse productie uit kleine velden 
op peil te houden zullen nog vele gasvelden gevonden en ontwikkeld moeten worden.
Het Nederlandse activiteitenniveau in de sector voor gaswinning is de laatste jaren 
gestegen en ook activiteiten die zich richten op het opsporen van gas nemen toe. Dit 
laatste gebeurt onder andere door seismisch onderzoek te verrichten in gebieden die 
nog niet eerder of slechts beperkt zijn onderzocht. Uiteindelijk zal dit moeten leiden 
tot de ontdekking van nieuwe gasvelden die de komende jaren een aanzienlijke 
hoeveelheid gas aan de reserves kunnen toevoegen.

moeilijk winbaar gas
Om aan de jaarlijkse vraag naar gas in Nederland te voldoen zijn activiteiten nodig 
om de afnemende productie uit bestaande velden te compenseren. Dat betekent 
onder andere dat er nieuwe technieken moeten worden toegepast om velden, die 
zich in een eindfase bevinden, toch in productie te houden. Ook zal er behoefte zijn 
om velden met ‘moeilijk winbaar gas’ te ontwikkelen. Hiermee kunnen in de 
toekomst tientallen miljarden kubieke meters gas aan de Nederlandse gasreserves 
worden toegevoegd. EBN heeft op basis hiervan de ambitie geformuleerd om jaarlijks 
30 kubieke meter gas uit kleine velden te produceren tot 2030.

behouden van infrastructuur
Een essentiële voorwaarde voor de productie van gas, met name op zee, is de 
aanwezigheid van infrastructuur. Een groot aantal interessante voor-komens 
(potentiële nieuwe gasvelden) ligt op minder dan 10 kilometer van bestaande 
infrastructurele aansluit-punten. Echter op basis van de huidige productieverwachting 
en zonder verdere investeringen zal een gedeelte van die infrastructuur op relatief 
korte termijn verdwijnen.
Het zal een gezamenlijke inspanning van alle partners in de industrie vergen  
om de bestaande infrastructuur zo lang mogelijk in stand te houden.
Het volledige rapport Focus on Dutch Gas 2011 is te downloaden op www.ebn.nl

on & offsHorE 2012 

De vierde editie van de vakbeurs On & 
Offshore staat gepland van dinsdag  
27 t/m donderdag 29 maart 2012 in 
Evenementenhal Gorinchem.  

On & Offshore is een gespecialiseerde 
vakbeurs gericht op de olie-, gas-, 
duurzame-, petrochemische- en 
baggerindustrie. Met deze vakbeurs 
wordt een netwerkplatform geboden 
aan ondernemers en bedrijven om o.a. 
huidige en potentiële relaties uit deze 
branche te ontmoeten, producten en/ 
of diensten onder de aandacht te 
brengen, informatie uit te wisselen en 
ideeën op te doen. 

Afgelopen voorjaar hebben ruim 200 
deelnemers en 5.556 bezoekers een 
geslaagde derde editie mogen ervaren. 

two big dEvElopmEnts announcEd in gom

Both Shell and Exxon Mobil reported big steps in the Gulf of Mexico post-Macondo. 
Shell has decided to go ahead with development at Cardamom field, and Exxon 
Mobil has reported major drilling success in finding oil in Keathley Canyon.

Shell will make a multi-billion dollar investment to develop the Cardamom oil and gas 
field in deepwater Gulf. At its peak, Shell says the development will produce 50,000 
boe/d with 140 MMboe over its life. The Cardamom is in Garden Banks block 427, 
approximately 362 km (225 mi) southwest of New Orleans in more than 800 m 
(2,720 ft) of water. The completed subsea system will include five well expandable 
manifolds, a dual 20-cm (8-in.) flowline, and eight well umbilicals. The Cardamom 
discovery well was drilled from the Auger platform and features a measured depth of 
9,642 m (31,634 ft), a reach of more than 4,570 m (15,000 ft), and a vertical depth 
greater than 7,620 m (25,000 ft).

ExxonMobil Corp. has announced two major oil and one gas discovery in the deep-
water Gulf of Mexico in its first post-moratorium exploration work. ExxonMobil 
found 200 ft (61 m) of natural gas Pliocene plan at its Hadrian South prospect in 
Keathley Canyon block 964 in 2009.

Foto: Drillers on board the Auger platform.

OFFSHOrEVISIE

www.offshorevisie.nl



Op vrijdag 25 november 2011 viert IRO haar 40 jarig jubileum. 
Tijdens het Jubileum wordt de IRO Award of Excellence uitgereikt 
en de winnaar van de Student’s Design Contest bekend gemaakt.

IRO Award of Excellence – nomineer nu uw kandidaten!
Op vrijdag 25 november 2011 zal tijdens het 40 jarig jubileum 
van IRO wederom de IRO Award of Excellence worden uitgereikt. 
De prijs wordt 2x per 5 jaar uitgereikt aan een persoon die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt in de olie- en gasindustrie. In 2006  
is deze prestigieuze Award uitgereikt aan Joop Roodenburg van 
Huisman en in 2009 aan Jaap den Ouden van Mercon. 

Nederland is vanaf de start van de olie- en gasindustrie wereld-
wijd een grote speler geweest. Nederlandse toeleveranciers zijn 
zeer actief op het gebied van innovatie, waarbij zowel nieuwe 
producten en toepassingen worden bedacht, als ook voortdurend 
verbeteringen worden doorgevoerd. IRO wil deze prestaties graag 
belonen, middels de uitreiking van de IRO Award of Excellence. 
De prijs wordt uitgereikt aan een persoon die bij de ontwikkeling 
van producten of een industriële activiteit / toepassing innovatief 
is geweest, iemand die uitblinkt in bedrijfsvoering, commercieel 
succesvol is geweest en het aandurfde ‘nieuwe landen’ te 
betreden of iemand die veel gedaan heeft op het gebied van 
veiligheid en milieu.

Het gaat hierbij niet om een ‘eigen gewin’ activiteit, maar iets 
waarmee de Nederlandse expertise op de kaart wordt gezet en 
waarbij duidelijk is dat de Nederlandse toeleveringsindustrie 
trends in de markt kan bepalen. Centraal moet komen te staan 
dat Nederland veel te bieden heeft en wereldwijd een koploper 
is op het gebied van techniek, trendsetting en innovatief is en 
een sterk ondernemerschap kent. 

Wat willen wij allemaal weten?
Kent u iemand binnen een Nederlands bedrijf die de laatste 
jaren op zeer innovatieve manier te werk is gegaan? Dan 
nodigen wij u van harte uit om deze persoon te nomineren  

IrO zoekt studententeams voor 
Students’ Design Contest

IRO en NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en 
Productie Associatie) organiseren dit jaar gezamenlijk de 
Students' Design Contest. Wij zoeken studententeams van 
verschillende technische HBO/WO opleidingsinstituten die  
willen deelnemen aan deze contest.

Het doel van deze Design Contest is om een one size fits all 
platform te ontwikkelen voor de marginale olie- en gasvelden 
op de Noordzee. Normaal gesproken worden olie- en gasvelden 
ontwikkeld met ‘vaste’ platforms die berekend zijn op een 
productietijd van 25 jaar. Veel onontwikkelde olie- en gasvelden 
in de Noordzee zijn marginale, kleine velden, met een veel 
kortere productietijd, waardoor het moeilijk is om deze op een 
commercieel aantrekkelijke manier te ontwikkelen. Er moet 
daarom worden gezocht naar algemene oplossingen die geschikt 
zijn voor verschillende waterdieptes, veldsamenstellingen, 
verschillende manieren van exporteren, etc. 

Elk studententeam zal gedurende een aantal maanden werken 
aan het ontwerp van een Hit & Run platform, en zal hierbij 
worden bijgestaan door bedrijven die actief zijn in de olie- en 
gasindustrie.

Op vrijdag 25 november 2011, tijdens het IRO jubileum, zal het 
winnende team bekend worden gemaakt. De prijs zal hoogst-
waarschijnlijk bestaan uit een offshore veiligheidstraining (HUET) 
en een dag écht offshore. Daarnaast kan deelname natuurlijk 
ook leiden tot een interessante stap richting een succesvolle 
carrière in de olie- en gasindustrie.
Geef je nu op! Neem voor meer informatie en een aanmeld-
formulier contact op met Helma Cruts via cruts@iro.nl of 
Tel: 079-3411981.

Offshore Holland

Offshore Holland is een nieuw internationaal magazine met als 
doel het informeren van de internationale olie- en gasindustrie 
over de serviceverlening van Nederlandse bedrijven die 
gerelateerd zijn aan de offshore industrie. Daarnaast zullen 
technologische ontwikkelingen kenbaar worden gemaakt en zal 
het magazine bijdragen aan een positieve beeldvorming en 
positionering van Nederland als innovatief en vindingrijk 
partnerland. IRO is supporter van het magazine.
De eerste editie van het magazine werd gelanceerd tijdens de 
beurs OTC in Houston, VS. De tweede editie zal worden 
gepubliceerd in september tijdens Offshore Europe in Aberdeen. 
Als u een kopie wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar 
info@iro.nl.

voor deze prestigieuze IRO Award of Excellence. Voorwaarde is 
dat deze persoon werkzaam is bij een IRO lid. Wij willen dan 
graag het volgende weten:

1.  Naam persoon, naam bedrijf, naam en omschrijving  
product / dienst / actie

2.  Op welke manier is de persoon innovatief / trendsettend / 
succesvol geweest?

3. In welke periode is dit geweest?
4.  Voor hoeveel bedrijven heeft dit een spin off gehad 

(toeleveranciers)?
5. Op welke manier heeft dit internationaal uitstraling gehad?

Stuur uw nominatie in via info@iro.nl. U krijgt een bevestiging 
van ontvangst en informatie over de vervolgprocedure. Een 
deskundige jury zal alle inzendingen zorgvuldig beoordelen en 
de genomineerde(n) vaststellen. 

IrO bestaat 40 jaar! 
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oil & Gas asia 2011
IRO heeft op Oil & Gas Asia 2011 (1-3 juni 2011 in Kuala Lumpur, 
Maleisië ) een Holland paviljoen georganiseerd met 11 deel-
nemende bedrijven. De beurs was opnieuw succesvol voor de 
deelnemers. IRO zal opnieuw een Holland paviljoen organiseren 
op de 2013 editie. 

offshore europe 2011
De inschrijving voor een stand in het Holland paviljoen van Offshore 
Europe is gesloten. Het Holland Paviljoen is geheel uitverkocht. 

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

World petroleum conGress 2011
IRO organiseert een Holland Paviljoen in combinatie met de Shell 
stand op het World Petroleum Congress. De inschrijving is gestart. 
Meer informatie kunt u vinden op www.iro.nl.   

offshore technoloGY conference 2012
De inschrijving voor OTC 2012 is 1 juli gesloten. Het Holland 
Paviljoen is geheel uitverkocht.

deelname aan beurZen/handelsmissies Via iro 

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

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

BEUrSGEnOTEErDVOOrLOPIG BEUrS/
ExPOrTPrOGrAMMA

BEUrSGEnOTEErD

2011

6-8 september offshore europe 

 ABERDEEN, SCHOTLAND

11-12 oktober offshore enerGY 

 AMSTERDAM

17-19 oktober olie & Gas missie  

 PARIJS, FRANKRIJK

29 noV-1 december eoW 

 AMSTERDAM

4-8 december World petroleum conGress

 DOHA, QATAR

2012

22-24 februari  australasian oil & Gas eXhibition 

 PERTH, AUSTRALIë

27-29 maart on & offshore Gorinchem

 GORINCHEM

30 april-3 mei  offshore technoloGY conference 

 HOUSTON, VS

28-31 auGustus  offshore northern seas 

 STAVANGER, NOORWEGEN

17-20 september  rio oil & Gas 

 RIO DE JANEIRO, BRAZILIë

5-8 noVember  adipec

 ABU DHABI, VAE

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 ge-vonden en gewonnen en hoe de sector 
in elkaar zit. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan 
veel gebruikte terminologie. 

Nieuwe data tweede helft van 2011:
• Woe 7 + do 8 september 2011 (ENG)
• Woe 19 + do 20 oktober 2011 (NL)

meer informatie of aanmeldformulier: Helma Cruts 
via cruts@iro.nl of telefoonnummer 079-3411981

Adres : Engelandlaan 330

  2711 DZ Zoetermeer

Postadres : Postbus 7261

  2701 AG Zoetermeer

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

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

Telefoon : 079 341 19 81  

Fax : 079 341 97 64

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl
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Filmreportage Vletten op de Maas - 
Gemini college in beeld

Techniek: een interessant vak om te leren. Dat is de mening van 
de leerlingen van het Gemini college in Ridderkerk, die bezig zijn 
met het project "vletten op de Maas". Hierbij de links naar de 
eerste twee afleveringen van een filmreportage betreffende de 
bouw van een vlet door de leerlingen van het Gemini college bij 
Stre@m Opleidingen in Schiedam. In totaal worden 5 afleveringen 
gemaakt. In de afleveringen wordt o.a. aandacht besteed aan de 
afbouw van de vlet, de officiële keuring van de vlet, de excursie 
bij Damen Shiprepair Rotterdam georganiseerd door IRO, de 
roeisessie op zaterdag 11 juni compleet met barbecue en de 
wedstrijd en prijsuitreikingen op vrijdag 2 september a.s. tijdens 
de Wereldhavendagen in Rotterdam. Dit belooft spektakel en 
veel mooie beelden!

http://youtu.be/v7wTVQcbrpA 
http://youtu.be/tUc1Lv0v9so

inleiding
Van 7-12 mei jl. hebben FME en IRO onder het Dutch Energy 
Solutions programma een olie- en gasmissie naar Koeweit en 
Abu Dhabi georganiseerd. Missieleider was Jan Kamminga, 
voorzitter FME CWM. Naast Kuwait Oil Company, Kuwait 
National Petroleum Company en de ADNOC Group of Companies 
stonden ook bezoeken aan EPC contractors als AMEC, Saipem, 
Fluor, Worley Parsons, Petrofac en Tebodin op het programma. 
In Koeweit had de ambassade een matchmaking/netwerk event 
georganiseerd met lokale bedrijven en in Abu Dhabi was een 
netwerkreceptie met lokaal gevestigde Nederlandse bedrijven 
onderdeel van het programma. Bij deze laatste door de 
ambassade georganiseerde bijeenkomst heeft de heer Peter 
Verhulst, Senior Vice President (Corporate Support) van GASCO, 
een presentatie gegeven over het zakendoen in de olie- en 
gasindustrie in Abu Dhabi.

conclusies
-  Zeer goede mogelijkheden voor Nederlandse toeleveranciers
-  Abu Dhabi heeft goede offshore mogelijkheden.  

Koeweit geen offshore
-  Registratie en lokale agent noodzakelijk
-  Beslissingen duren lang
-  Veel concurrentie van Koreaanse EPC contractors  

en toeleveranciers
 
koeweit
Kuwait Petroleum Corporation (www.kpc.com) is de staats-
oliemaatschappij van Koeweit. Onder de paraplu van KPC is 
Kuwait Oil Company (KOC, www.kockw.com) verantwoordelijk 
voor  exploratie en productie en is Kuwait National Petroleum 
Company (KNPC, www.knpc.com) verantwoordelijk voor de 
downstream activiteiten met name voor de drie raffinaderijen. 

Verslag IrO Olie- en Gasmissie naar  
Koeweit en Abu Dhabi 7- 12 mei 2011
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koc
Koeweit heeft plannen om de olieproductie te verhogen van  
2,8 miljoen vaten per dag naar 4 miljoen vaten in 2020 en deze 
productie te handhaven tot 2030. Budget om deze plannen te 
realiseren, waar zo’n 80 miljard US$ mee gemoeid is, is er 
voldoende maar of er voldoende mankracht en ‘supplies’ zijn is 
een andere vraag. Vooralsnog zijn er goede mogelijkheden in 
Koeweit voor Nederlandse toeleveranciers. Echter, om zaken te 
doen in Koeweit moet men geregistreerd zijn als ‘supplier’ en 
moet men een lokale agent hebben. Ook moet men rekening 
houden met trage beslissingsprocessen, omdat men te doen 
heeft met bureaucratische staatsoliemaatschappijen. Nu dit jaar 
een nieuwe regering is aangesteld, is de verwachting dat nieuwe 
projecten snel weer zullen worden goedgekeurd. Registratie  
kan plaatsvinden via de website van de Kuwait Oil Company 
(www.kockw.com). EPC contractors mogen alleen met 
toeleveranciers werken die bij KOC geregistreerd staan. Vele 
KOC specs zijn BP specs, omdat BP in het verleden de olie 
industrie heeft opgezet in Koeweit.

Bij het gunnen van contracten speelt de prijs, ‘compliance’ en 
‘proven standard technology’ en 5-10 jaar ‘proven experience’ 
een belangrijke rol. Voor mogelijke hoge onderhoudskosten is 
men niet gevoelig omdat arbeid goedkoop is.
KOC doet overigens al het onderhoud zelf, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld in de Noordzee waar onderhoud wordt uitbesteed. 
Alle olie- en gasactiviteiten in Koeweit zijn onshore. Wel offshore 
olie- en gasactiviteiten in de 'neutrale zone',  echter die worden 
door Saoedi-Arabië uitgevoerd. Er zijn wel offshore olie- en 
gasvondsten, maar die zullen echter gezien de complicaties niet 
op korte termijn geëxploreerd worden.
Interessante projecten die genoemd werden: automatisering van 
olievelden, exploratie en productie van ‘heavy oil’, omheining 
van oliegebieden met o.a. beveiligingcamera's. In totaal moet 
zo’n 1000 km pijpleiding worden aangelegd. Tenslotte zijn er 
ook plannen voor een aantal ziekenhuizen waar KOC blijkbaar 
verantwoordelijk voor is!
KOC heeft al het project management uitbesteed aan drie 
PMC's, omdat zij dit zelf niet kunnen, te weten:  Worley Parsons, 
Amec en Fluor. 

knpc
Alle downstream activiteiten in Koeweit worden door Kuwait 
National Petroleum uitgevoerd. Er zijn drie raffinaderijen in 
Koeweit en plannen voor een vierde raffinaderij. Registratie via 
website www.knpc.com waar ook alle tenders en de status van 
de projecten worden vermeld. E-tendering voor projecten tot  
15 miljoen US$. Ook registratie via Gulf Cooperation Council 
(GCC) website zou voor alle Golfstaten mogelijk zijn.
KNPC projecten zijn op het moment ‘on hold’ maar zullen spoedig 
komen. Er zal zo’n 90 miljard US dollar worden geïnvesteerd in de 
olie- en gasindustrie in de komende jaren. Men maakt bij 
voorkeur gebruik van toeleveranciers die al geregistreerd zijn, 
omdat een registratieproces wel 2 jaar kan duren. Reeds vele 
Nederlandse toeleveranciers zijn bij KNPC geregistreerd.

abu dhabi
Abu Dhabi neemt 7,3% van de wereld olieproductie en 3,4% 
van de wereld gasproductie voor haar rekening. De olieproductie 
bedraagt 2,7 miljoen vaten per dag. Men wil gezien de 
toegenomen wereldvraag de olieproductie verhogen naar  
3,5 miljoen vaten per dag.

In Abu Dhabi is een bezoek gebracht aan de ADNOC Group met 
de subsidiaries GASCO, ZADCO, ADMA-OPCO en Takreer.
Ook in Abu Dhabi moet men een lokale Abu Dhabi agent 
hebben en geregistreerd zijn bij de oliemaatschappijen. 
Registratie moet bij alle Abu Dhabi oliemaatschappijen en EPC 
contractors individueel, maar als je bij één geregistreerd staat 
gaat het sneller bij de volgende.
In tegenstelling tot Koeweit zijn er in Abu Dhabi wel veel 
offshore olie- en gasprojecten. EPC contractor Petrofac is dan 
ook bezig een offshore divisie op te zetten in Abu Dhabi. In de 
komende jaren wordt in Abu Dhabi zo’n 90 miljard US$ aan olie- 
en gasprojecten besteed. Steeds meer Nederlandse 
toeleveranciers richten zich dan ook op Abu Dhabi en openen 
daar kantoren. Voor de ADNOC presentaties in Abu Dhabi 
verwijs ik u gaarne naar de website van DES waar u deze kunt 
downloaden:  www.dutch-energysolutions.nl. 

epc contractors
De bezoeken aan de EPC contractors leert dat er veel moge-
lijkheden zijn voor de EPC contractors in de Golfstaten. Echter,  
er is ook steeds meer concurrentie van Koreaanse EPC contrators 
die steeds meer projecten binnenhalen. Bovendien hebben 
Koreaanse EPC contractors de neiging om als ze een project 
krijgen hierbij zoveel mogelijk Koreaanse toeleveranciers in te 
schakelen. Gezien het belang van de Koreaanse EPC contractors 
in de Gulf zal onder het DES programma van 15-17 november 
2011 een olie- en gasmissie naar Zuid-Korea georganiseerd 
worden waar matchmaking met EPC contractors centraal staat.

marktrapporten en projecten
Marktrapporten en projectlijsten over de olie- en gasindustrie in 
Koeweit en UAE zijn te vinden op www.dutch-energysolutions.nl 
(alleen voor DES leden).
Verder is een marktrapport Olie en Gas van de Nederlandse 
ambassade in Koeweit beschikbaar en op te vragen bij IRO.

IRO
Ruud Liem
1 juni 2011

Bij het gunnen van contracten speelt de prijs, ‘compliance’ en ‘proven standard  

technology’ en 5-10 jaar ‘proven experience’ een belangrijke rol. 
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BUYERS GUIDEBUYERS GUIDE

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

 www.vageri.nl

TES TAP PAr A TUUr rECrUITMEnTELECTrOTECHnIEK

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

• Air Amplifiers
• High Pressure Pumps
• Gas Boosters

• Air Amplifiers Stations
• Hydraulic Units
• Booster Stations

• Valves, fittings & Tubings (VTF)

• On & Offshore Pressure Systems

• Service & Rental Units

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

Maximator 2011 ad_Opmaak 1  12-01-11     

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

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

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

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

  www.usgenergy.com
Mail: info@usgenergy.com
Tel.:  +31 (0)251 262 400

Wilt u adverteren?

Bel Vera Dijks 
023 571 8480

TES TAP PAr A TUUr

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

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

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

Our Energy Works!



YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT

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

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

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

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

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

P.O. Box 3036
2130 KA  Hoofddorp
The Netherlands

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

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

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

www.lowland.com

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

M  +599 587-992
E info@lowland.com

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

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

3911 Lowland 1.1 ad tbv 2publicaties.indd   1 12-05-11   09:35



MEET  •  DELIVER  •  SUCCEED

www.vroonoffshore.com

ABERDEEN • DEN HELDER • GENOVA • SINGAPORE

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

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

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


