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Het is de grootste en zwaarste jacket ooit ontworpen en gebouwd door Heerema.
Opdrachtgever Statoil liet in 2010 eerst een FEED studie en vervolgens een detailed design uitvoeren.
In 2011 ging HFG van start met de bouw. Eind mei 2012 vertrok de jacket richting Noorwegen.
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Het is de grootste en zwaarste jacket ooit ontworpen
door Heerema Engineering en gebouwd op de
Heerema werf in Vlissingen. Op 26 mei is het ruim
9.600 ton wegende en 157 meter hoge Valemon
jacket van Statoil naar zee vertrokken. OV sprak met
Cees Spaans en Aren Bezuijen over het ontwerp en
fabricage van dit reuzenjacket en de uitdagingen.

In February 2012, Shell UK & NAM’s innovative Riser
Access Tower (RAT) transported its first gas to
production platform K15-FA-1 in the Southern North
Sea. A beginning of a new era for the exploitation of
small gas prospects. A good moment to speak with
KCI, the engineering company behind the Riser
Access Tower for the SWEEP project.
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Offshoreaannemer Bluestream uit Den Helder heeft
de wind weer goed in de zeilen. Terugblikkend op
2011 kan worden gesteld dat dit een heel succesvol
jaar is geweest. En voor dit jaar staan de zaken er
nog beter voor. Offshore Visie sprak met algemeen
directeur Rolf de Vries en meewerkend commissaris
en aandeelhouder Caspar Domstorff.

Zelf noemen ze het een noviteit. De eendaagse
veiligheidstraining voor personeel dat wordt ingezet
in de offshore wind sector en die een specifieke
aanvulling of supplement vormt op de trainingen
die door hen al eerder zijn gevolgd in de olie- en
gassector offshore en/of de scheepvaartsector.
DHTC en Ascent Safety slaan handen ineen.
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CONSTRUCTIE
Grootste jacket ooit door Heerema Vlissingen gebouwd

Fabricage Valemon jacket:
zeer uitdagend project

Het is de grootste en zwaarste jacket ooit ontworpen door Heerema Engineering en gebouwd op de Heerema werf
in Vlissingen, beide onderdeel van de Heerema Fabrication Group. Op 26 mei van dit jaar is de ruim 9.600 ton
wegende en 157 meter hoge Valemon jacket van Statoil naar zee vetrokken om in de Noorse sector van de
Noordzee te worden geïnstalleerd. VP Technology Cees Spaans van HFG Engineering in Zwijndrecht en Project
Manager Aren Bezuijen van Heerema Vlissingen geven openheid van zaken over het ontwerp en de fabricage van
dit reuzenjacket en de vele uitdagingen die hierbij zijn aangegaan.

Het Valemon Development Project van
operator Statoil en de medelicentiehouders Petoro, Enterprise Oil en
Centrica bestrijkt een gas- en
condensaatveld dat zich op 160
kilometer ten westen van de Noorse
stad Bergen in de Noordzee bevindt.
Het al in 1985 ontdekte veld bevat 206
miljoen boe (barrels of oil equivalent) aan
reserves en is één van de grootste nog
niet ontwikkelde velden in de Noordzee.
In juni 2011 hebben Statoil en partners
van de Noorse autoriteiten een
vergunning gekregen om het Valemon
veld te ontwikkelen. Statoil verwacht de
productie van gas en condensaat in het
vierde kwartaal van 2014 te kunnen
opstarten. Gezien de grote waterdiepte
van 133 meter was voor het Valemon
procesplatform een jacket met een
hoogte van 157 meter nodig en een
footprint van 45 bij 45 meter. Hierdoor
zal het een gewicht van ongeveer 10.000
ton krijgen en moet het met 60 meter
lange piles in de zeebodem worden
gefundeerd. Het ontwerpen van zo’n
gigant is een echte uitdaging gebleken.
Zeker omdat Statoil in eerste instantie
4
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overwoog om de topside van het
bestaande Huldra platform voor het
Valemon procesplatform te hergebruiken.
Later besloot de maatschappij om toch
een nieuwe topside in het Verre Oosten
te laten bouwen.
“Statoil liet bij HFG Engineering in 2010
eerst een FEED studie en vervolgens een
detailed design uitvoeren,” zegt Aren
Bezuijen. “Nadat op 20 oktober 2010
het EPC contract was toegekend aan de
Heerema Fabrication Group, kon het
bouwproject in april 2011 op onze werf
in Vlissingen van start gaan. De load-out
operatie heeft dit jaar op 9 mei
plaatsgevonden en de sail-away op 26
mei. In juni wordt de jacket plus een
wellhead module met haar kraanschip
Thialf van Heerema Marine Contractors
(HMC) in zee geïnstalleerd.”
Detailed design
Cees Spaans vervolgt: “In 2009 hebben
wij met de FEED studie voor de Gudrun
jacket al de nodige ervaring met Statoil
opgedaan. De FEED studie voor de
Valemon jacket hield voor ons echter een

veel grotere uitdaging in. Net als bij
Gudrun werd ook aan Aker gevraagd om
zo’n studie uit te voeren. Vervolgens ging
Statoil met beide FEED pakketten naar
vijf contractors, die allemaal een
aanbieding mochten doen. Uiteindelijk
werd voor ons concept gekozen en
konden wij in september 2010 in
samenwerking met SNC aan het detailed
design beginnen. Een maand later werd
het EPC contract aan de Heerema
Fabrication Group toegekend. Een echte
uitdaging bij het ontwerp van de jacket
was de weight control. Wij kregen te
maken met een constructie met een
gewicht van meer dan 9.000 ton.
Hiermee zit je al gauw aan de limieten
van grote kraanschepen als de Thialf en
Saipem 7000. Omdat deze beide SCVV’s
verschillende capaciteiten en
methodieken van werken hebben zou de
Valemon jacket te zwaar worden als ze
geschikt had moeten zijn om door beide
schepen in zee geïnstalleerd te worden.
Gelukkig besliste Statoil al in een vroeg
stadium met welke installatiecontractor
zij in zee wilde gaan. Dit werd HMC, en
zodoende konden wij het ontwerp

CONSTRUCTIE

offshore hebben zich problemen
voorgedaan met de verbindingen tussen
piles en sleeves. Er wordt onderzoek
gedaan naar eventuele oplossingen,
mogelijk zal dit resulteren in nieuwe
regels. Wij konden daar echter niet
op wachten en vonden een compromis
door in de sleeves versterkingen van
gewapend beton aan te brengen. Tijdens
de FEED studie is ook nog gekeken naar
de diameter van de piles en het aantal.
Uiteindelijk is gekozen voor 60 meter
lange fundatiepalen, vier op elke hoek,
met een diameter van 84 inch.”

Project Manager Aren Bezuijen (links) en VP Technology Cees Spaans (foto: PAS Publicaties).

helemaal toespitsen op de specificaties
van de Thialf. Met de FEED studie hadden
we nog wel rekening moeten houden
met het feit dat Statoil overwoog de
topside van Huldra voor Valemon te
gebruiken. Maar toen we net aan het
detailed design waren begonnen,
werd duidelijk dat toch voor
nieuwbouw was gekozen.”
Bijzonder was dat er ook een wellhead
module moest worden ontworpen en
gefabriceerd. Deze opdrachten gingen
eveneens naar HFG Engineering en
Heerema Fabrication Group. “De huidige
trend is dat operators ruim voordat de
topside wordt opgeleverd over een jacket
met een wellhead module willen
beschikken,” zegt Cees Spaans.
“Na installatie hiervan kan dan eerst een
flink aantal putten worden geboord en
daarna wordt pas de topside geplaatst.
Het ontwerp van de wellhead module
hebben we eigenlijk twee keer gedaan.
Eerst met twee dekken. Maar toen Statoil
op een gegeven moment toch besloot
voor een eendeksmodule, moest het
ontwerp worden aangepast. Ondanks
deze wijziging lukte het ons toch om de
geplande startdatum voor de fabricage te
halen.” Opmerkelijk aan de wellhead
module is dat deze na afronding van het
boorwerk voor het grootste deel weer zal

worden ontmanteld. Wat er nog van
overblijft, wordt in de nieuwe topside
geïntegreerd.
Kritisch design
Statoil had al meteen door dat het bij
de Valemon jacket om een heel kritisch
design zou gaan. Cees Spaans: “De
maatschappij startte derhalve al vrij snel
de verificatie op. Deze werd uitgevoerd
door DNV. Hierdoor konden hun analyses
al in een vroeg stadium met die van ons
worden vergeleken. Voor ons bleek het
nog veel werk te zijn om ervoor te zorgen
dat er geen kilo staal te veel aan de jacket
kwam te zitten.” Ook het ontwerp en de
fabricage van de vier liftpunten was een
uitdaging. “Dat was een heel intensief
ontwerpproces, waarbij het ging om de
grootste liftpunten die ooit zijn gegoten.
Dit laatste werd door ons uitbesteed bij
een hierin gespecialiseerd Brits bedrijf.”
Voor wat betreft het bepalen van de
impactcriteria bij een eventuele aanvaring
van de jacket door een schip is nauw
samengewerkt met TNO in Delft. Dit
instituut beschikt op dit gebied over veel
expertise. Bijzonder was verder het
vinden van een oplossing voor een
optimale bevestiging van de piles aan de
sleeves op de vier hoeken van de jacket.
“Bij de fundatie van windturbines

Valemon jacket geladen op een zeegaande bak verlaat
Vlissingen naar de definitieve offshore bestemming in Noorwegen.

Feiten en cijfers
Over het aantal bestede manuren aan
ontwerp en fabricage zegt Aren Bezuijen:
“In de engineering zijn 50.000 manuren
gaan zitten, evenals in het management.
Aan de fabricage zijn 300.000 manuren
besteed, terwijl de engineering en de
fabricage van de wellhead module
respectievelijk 15.000 en 25.000
manuren hebben gevergd. Met de
engineering en de bouw van de jacket
zijn HFG Engineering en Heerema
Vlissingen 2,5 jaar bezig geweest en met
de wellhead module 1,1 jaar. Voor de
load-out op 9 mei schakelen we
materieel van Mammoet in. Het transport
van de jacket vindt plaats op de ponton
H-627 die is voorzien van drie main
supports. De piles, de wellhead module
en een vijftal caissons worden op de
ponton H-122 vervoerd. De wellhead
module is 18 meter lang, 25 meter breed,
heeft een gewicht van 220 ton en telt
twintig conductor guides en meer dan
2.000 bouten. De module wordt met
kokerprofielen op de bovenkant van de
jacket geïnstalleerd.”
Statoil en partners investeren samen
2,5 miljard euro in de ontwikkeling van
het Valemon veld. Heerema Vlissingen
heeft met de fabricage van de 9.640 ton
wegende Valemon jacket een nieuw
record gevestigd. Het vorige record stond
op een gewicht van 6.100 ton, een jacket
gebouwd in 2006 voor het BritSats
(BritanniaSatellites) Project van
ConocoPhillips.
Op de werf in Vlissingen zijn nu nog in
aanbouw de 4.000 ton wegende jacket
voor het Dolwin Alpha HVDC platform,
waarvan de topside wordt gebouwd op
de Heerema werf in Zwijndrecht. Verder
staat nog op stapel de fabricage van
twee 6.000 ton wegende jackets, elk
met een hoogte van 130 meter. Dit
betreft een wellhead jacket en een PUQ
(production, utilities, quarters) jacket
voor het Golden Eagle project van Nexen
Petroleum UK. De oplevering hiervan
staat gepland voor het tweede kwartaal
van 2013.
3 / 2012
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SWEEP
Platform K15-FA-1 in the Southern North Sea

The engineers
behind the RAT
In February 2012, Shell UK & NAM’s innovative Riser Access
Tower (RAT) transported its first gas to production platform
K15-FA-1 in the Southern North Sea. A beginning of a
new era for the exploitation of small gas prospects. The
so-called SWEEP project has been closely followed by
market participants as the idea behind this project
and way it was carried out can be called
revolutionary. A good moment to speak with
KCI, the engineering company behind the
Riser Access Tower for the SWEEP project.

KCI won the engineering of the generic
RAT design on the basis of a competitive
bid. After finishing the basic engineering,
Shell & NAM asked KCI to complete the
detailed design for the first opportunity
which is K15-FA. And to take care of
the procurement of the long lead
items including primary steel. KCI also
took care of the fabrication engineering
support and assisted in the offshore
(pre) commissioning.
6
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Edwin van Drunen, Manager Projects
at KCI explains why he thinks KCI won
this challenging job: “In 2007, KCI took
on the complete development of the
MO7 monotower for Cirrus (today
known an Oranje Nassau Energy ONE). Part of this project was the
tie-in to NAM’s L9-FF-1 platform
complex. The co-operation with
NAM for the tie-in solutions went very
smooth. They saw, I think, our expertise

in designing and engineering solutions
for marginal gas fields.’’
The SWEEP assignment
The idea behind SWEEP is to develop
a cluster of marginal fields with a
generic solution. A one size fits all
approach. Cost need to be restricted
as otherwise it would be impossible to
develop these smaller gas prospects in
an economically viable way.

SWEEP

“They saw our
expertise in
designing and
engineering solutions
for marginal
gas fields.’’
- Edwin van Drunen.
Edwin van Drunen, Manager Projects at KCI.

Artist impression of
the innovative Riser
Access Tower (RAT).

RAT platform render 1.

A Riser Access Tower connects subsea
wells with an existing production
platform. The assignment KCI received
from Shell UK and NAM for the
SWEEP project, was to limit Brownfield
modifications as much as possible.

Generic design
In 2009, KCI started with the
investigation of seven specific SWEEP
locations for the generic design. Mwata
Belgrave, KCI project leader for SWEEP,
managed the project from the beginning.

A further challenge was that the RAT
needed to be transported and installed
from a barge in order to avoid an
expensive installation vessel.

‘’We looked both from a structural and
process perspective when starting the
investigations. The range of soil
conditions, water depths and

environmental conditions influences the
structural design. We also used a range in
gas compositions to design a process
system which is able to treat the gas of
all SWEEP locations.
Multiple innovations in one design
While Shell and NAM set the boundaries
for the generic design, it was up to
KCI to come up with creative and
cost effective solutions.
3 / 2012
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SWEEP

Mwata Belgrave, KCI project leader for SWEEP.

RAT platform render 2.

Edwin van Drunen feels that ‘through the
open atmosphere and combined forces
of the integrated KCI and Shell/NAM
project team the RAT design was brought
to a higher level’. It all resulted in a
highly innovative detailed design of the
first RAT for the SWEEP project.
In fact, there are multiple innovations
incorporated in the design: first of all, the
RAT is a lightweight structure but at the
same time strong enough to carry all
equipment in both horizontal as vertical
position. Secondly, the installation
method was an exciting novelty. Never
before a completely precommissioned
platform was transported horizontally on
a barge and upended to vertical position.
The structure was transported on a barge
and upended to vertical position by a
special frame. In this way it could be
lowered to the sea bottom where pumps
were used to create an underpressure to
8
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suck the structure into the sea floor.
A third point and special feature is the
fact that the RAT is a completely free
standing structure. There are no forces at
all that interfere or put pressure on the
existing production platform with which
the RAT is connected through a bridge.
Next to all these structural innovations,
smart storing solutions have been
incorporated in the fully optimised
design. In the outer caissons of the
monotower, hydrate inhibitor (KHI or
glycol) is stored. In the topside, methanol
and corrosion inhibitor (CI) is stored.
These smart chemical storing solutions,
make the RAT a very compact design.
Knowledge & tools
The design of the first RAT was a truly
multidisciplinary project. KCI’s structural
department & hydrodynamics department
teamed up to get the best of insights in
the forces and accelerations that would

Installation of the RAT platform in September 2011.

affect the structure. Forces and
accelerations during the transport in
horizontal position would differ from the
in-place conditions after the structure was
vertically installed. Software tool like SACS
and AQWA were used. Also KCI’s
departments E&I , process and piping took
seat in the multidisciplinary project team.
Chemistry
Looking back on the project, both
Edwin van Drunen en Mwata Belgrave
feel that the chemistry between all
parties involved led to the successful
installation of the first RAT. KCI was also
closely involved with the fabrication &
installation engineering. The RAT was
built at Mercon’s yard in Gorinchem and
installed by ALE. Both companies worked
together for the installation and came up
with the idea of the upending frame
which was a last part of the puzzle to
finish this project successfully.

VLIEG MEE OP WOENSDAG 29 AUGUSTUS NAAR DE ...

Offshore Northern Seas Exhibition

ONS 2012

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

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

PROGRAMMA DAGVLUCHT
07.00 uur

: vertrek vanaf Amsterdam Schiphol Airport

08.35 uur

: aankomst te Stavanger, aansluitend vervoer

10.00-17.30 uur

: individueel bezoek aan de beurs

17.30 uur

: vervoer per touringcar naar de luchthaven

19.30 uur

: vertrek naar Amsterdam

21.05 uur

: aankomst Amsterdam

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

naar de beurs

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

U reserveert uw reis door de reserveringscoupon aan ons te

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

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

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

perso(o)n(en).

Verzorg tevens voor ons:

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

Verzorg tevens voor ons:

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

Bedrijfsnaam:

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

Adres:

1. Hr. / Mw.

PC/Plaats:

2. Hr. / Mw.

Mobiel.nr.:

3. Hr. / Mw.

Fax:

4. Hr. / Mw.

E-mail:

Handtekening:

Contactpers.:

M/V

Datum:

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

SERVICE
Bluestream Offshore echte service provider

Met de Skandi Inspector is vorig jaar ROV- en duikwerk uitgevoerd in de blokken A12-B13 (foto: Flying Focus).

Met specialismen
het verschil maken
Veel tijd was er niet om op 29 april stil te staan bij het driejarig jubileum. Offshoreaannemer Bluestream uit Den Helder
heeft de wind weer goed in de zeilen. Terugblikkend op 2011 kan worden gesteld dat dit een heel succesvol jaar is
geweest. En voor dit jaar staan de zaken er nog beter voor. Offshore Visie sprak met algemeen directeur Rolf de Vries en
meewerkend commissaris en aandeelhouder Caspar Domstorff over de uitgevoerde en nieuwe projecten en de strategie
van het bedrijf.
Het jaar 2011 kenmerkte zich door de
verdere ontwikkeling en uitbouw van
Bluestream. Rolf de Vries legt uit:
“Met de door ons gecharterde
vaartuigen hebben we laten zien in staat
te zijn middelgrote projecten te draaien.
Zo hebben we voor het eerst de Skandi
Inspector als DP II Diving Support Vessel
(DSV) ingezet voor ROV- en duikwerk
dat in opdracht van Chevron Exploration
and Production Netherlands in de
blokken A12-B13 is uitgevoerd. Hier
hebben we onder andere matrassen,
een aantal spools en een riser
geïnstalleerd. Aansluitend is door ons
met dit vaartuig ook nog een project
voor Dana Petroleum uitgevoerd.
10
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Verder hebben wij met DSV VOS Shelter
van Vroon Offshore Services voor Total
E&P Nederland een volledig IRMprogramma in de Nederlandse sector
van de Noordzee afgewerkt.”
Engineering
Caspar Domstorff vult aan: “Parallel aan
het werk offshore hebben we ook de
interne organisatie geoptimaliseerd en
verder uitgebreid. Dit laatste had vooral
te maken met het vergroten van onze
engineeringcapaciteit. Maar ook
onze organisatiestructuur en ons
projectmanagement zijn breder ingericht,
waardoor we nu met een sterke
organisatie de gemaakte afspraken

optimaal kunnen opvolgen en uitvoeren.
Overigens zijn we vorig jaar met
regelmaat geaudit door onze
opdrachtgevers, die hierbij uitgebreid in
ons bedrijf hebben kunnen kijken en zo
met eigen ogen hebben kunnen zien dat
de zaken goed op orde zijn.”
Nieuwe expertise
Twee nieuwe medewerkers met
specifieke deskundigheid die de
Bluestream-organisatie zijn komen
versterken, zijn Arthur Hollmann en
Adriaen Winckers. Over eerstgenoemde
zegt Rolf de Vries: “Arthur is oudmarineman en explosievenexpert maar
bovenal ook een volledige IMCA dive

SERVICE

supervisor. Dankzij zijn deskundigheid
op het gebied van het identificeren en
opruimen van explosieven hebben wij
ons servicepakket verder kunnen
uitbreiden. Vorig jaar heeft hij voor
de Belgische kust op de Thornton
Bank een eerste project uitgevoerd.
En ondertussen is hij daar als operations
manager aan een tweede project
begonnen. Hiervoor wordt het DSV
Jumbo ingezet. Arthur zorgt hierbij voor
de identificatie van mogelijk onontplofte
munitie. Het opruimen gebeurt door
hiertoe bevoegde instanties.”
Adriaen Winckers is vorig jaar als
operationeel directeur aangesteld.
Caspar Domstorff: ”Naast zijn grote
ervaring in de duiksector heeft Adriaen
als scheepsbouwkundig ingenieur ook
veel verstand van schepen. Vooral als
het gaat om de inzet van schepen in
de duiksector. Op de spotmarkt is maar
een beperkt aantal schepen te vinden
met een duikhistorie en daar werkt
dan ook iedereen mee. Wij zijn echter
creatiever en pakken daarom de
schepen uit de markt die deze historie
niet hebben, waaronder de Skandi
Inspector, de Seabed Worker, en de
Loch Roag die we afgelopen mei hebben
gemobiliseerd. Allemaal DP II vaartuigen
die wij voor ons type werk inrichten als
volwaardige DSV’s. We hebben de
expertise en capaciteit in huis om zo’n
schip te beoordelen. Daarbij wordt door
ons een analyse gemaakt, waarbij wij
onder andere kijken naar het
geïnstalleerd vermogen, de station
keeping capability, het gebruikte DP
systeem, de vrije dekruimte,
kraancapaciteit en competentie van
bemanning. Hierdoor realiseren we het
meest ideale platform voor het uit te
voeren werk en bieden we maatwerk
aan onze opdrachtgevers.”
Samen sterk
Nieuw is ook het samenwerkingsverband
dat Bluestream Offshore eind november
2011 heeft opgericht met het Duitse
bedrijf Baltic Taucherei- und
Bergungsbetrieb Rostock, afgekort
Baltic Taucher. Deze joint venture,
genaamd Baltic Bluestream Offshore,
is voornemens een eigen vestiging in
Bremerhaven te openen. Rolf de Vries:
“Baltic Taucher heeft een civiele
achtergrond en een heel goed netwerk
in de Duitse windturbine-installatiemarkt.
Tevens heeft het veel ervaring met het
werken near shore, met name in de
Baltische Zee. Heel andere activiteiten
dan wij ontplooien. Aan de andere
kant hebben zij geen ervaring met
duiktechniek met behulp van
oppervlaktedecompressie en het

Voor het IRM-programma van Total wordt de VOS Shelter ingezet (foto: Flying Focus).

Met de Seamar Splendid wordt IRM-werk voor GDF SUEZ E&P Nederland verricht (foto: PAS Publicaties).

operationeel werken met ROV’s.
Ook hebben zij niet de breedte in
equipment die wij hebben. Al met al
vullen wij elkaar goed aan en kunnen
we samen een sterke positie opbouwen
in de Duitse windenergiesector. Samen
zijn we al aan het tenderen voor diverse
projecten in Duitse wateren.”
Onderwaterrobots
Bluestream heeft momenteel drie
complete duiksystemen aan boord van
de verschillende DSV’s operationeel en
aan een vierde en vijfde systeem wordt
gewerkt voor nog te starten projecten.
Daarnaast is de vloot onderwaterrobots
druk bezet. Rolf de Vries zegt hierover:
“Wij zien dat de markt voor ROV’s
flink aantrekt. Niet alleen in de
offshoresector, maar ook in de
windturbine-installatiemarkt. In dit
laatste segment zijn we momenteel met
vijf ROV’s bezig op meerdere projecten.
In de offshoresector zijn we vooral actief

met ROV’s voor Chevron, Total, TAQA,
GDF Suez en Dana Petroleum. Verder
hebben wij op zowel de Stanislav Yudin
als de Oleg Strashnov, beide van Seaway
Heavy Lifting, twee maal twee ROVsystemen operationeel en bedienen
we zes booreilanden met ROV support.
Omdat ook in de windturbineinstallatiemarkt behoefte bestaat
aan een stevig ROV-systeem hebben
we vorig jaar een Cougar XT ROV
aangekocht. Deze bleek overigens
al direct heel succesvol bij een drietal
kabellegprojecten in de Middellandse
Zee, waarbij de Cougar XT als free-flying
ROV dienst deed. Ondertussen hebben
we ook een TMS (garage) gekocht en
deze geïntegreerd met onze nieuwe
ROV. Na het geheel eerst uitvoering
te hebben getest, heeft het een drill
support project uitgevoerd voor
Total E&P Nederland. Op dit moment
is het systeem voor lange tijd wederom
operationeel voor kabellegoperaties.”
3 / 2012
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Het testen van de nieuwe Cougar ROV met TMS (foto: PAS Publicaties).

Caspar Domstorff voegt toe: “Eind mei
hebben we nogmaals een Tiger ROV
aangekocht en op termijn willen we ook
een tweede Cougar XT aanschaffen.
Deze gaan we dan eveneens aanpassen
om qua mogelijkheden het maximale
uit deze apparatuur te halen.”
In totaal heeft Bluestream nu tien
ROV’s in gebruik.
Rope access
Een specialisme waar Bluestream
eveneens heel succesvol is, betreft het
werken met de rope access methode,
ofwel een speciale klimtechniek die
wordt toegepast om ook op moeilijke
bereikbare plaatsen te kunnen werken.
Caspar Domstorff: “Hierbij gaat het
steeds meer om het uitvoeren van
specialistisch werk, zoals lasonderzoek,
inspecties en complexe reparatie- en
installatiewerkzaamheden, waar vaak
een stuk engineering en
projectmanagement aan voorafgaat.
Ook komt er steeds meer werk uit de
decommissioningmarkt offshore.
Zo hebben we op een platform van
Total E&P Nederland zowel met duikers
als rope access specialisten het een en
ander aan het conductorveld
gemodificeerd en voor NAM/AJS
reparatie-, onderhouds- en
voorbereidend decommissioningwerk
uitgevoerd. Ook zijn onze rope access
specialisten ingezet bij het ontmantelen
van platformen in de Britse sector van de
Noordzee. En zojuist is een contract
gesloten met Heerema Marine
Contractors voor het verlenen van
assistentie bij het ontmantelen van
platformen in het Noorse Ekofisk veld.
Zelf beschouw ik deze opdracht als een
stuk erkenning voor het werk dat wij tot
nu toe met de rope access methode
hebben verricht.”
12
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De Seabed Worker was binnen 48 uur up and running (foto: Flying Focus).

Nieuwe contracten
Dit jaar beleefde Bluestream Offshore
een vliegende start met een hoeveelheid
specialistisch werk voor Total E&P
Nederland in de Nederlandse sector van
de Noordzee. Hiervoor is in de zeer
koude periode van januari-februari het
Noorse vaartuig Seabed Worker als DP II
Diving Support Vessel ingezet. Caspar
Domstorff: “Voor dit project hebben we
in Den Helder gemobiliseerd. Binnen 48
uur was het schip up and running als
volledig DSV. Bijzonder aan dit vaartuig is
dat het een DP systeem heeft dat Voith
Schneider propellers aanstuurt. Van dit
type zijn er maar een paar in de wereld.
Wij hebben er op zes meter van een
platform mee kunnen werken. Eerst
hebben we met de Seabed Worker
constructiewerkzaamheden aan het L4A
platform uitgevoerd en vervolgens bij
K5FF reparatiewerkzaamheden aan een
subsea completion. Beide best kritische
projecten, waarbij we hebben laten zien
dat we snel kunnen opschalen en met
onze specialismen het verschil maken.”
Kort na dit project verwierf Bluestream
Offshore het contract voor het IRM-werk
aan de platformen van GDF Suez E&P
Nederland. “Men was hiervoor op zoek
naar een service provider. De Seamer
Splendid van Seamar Shipping uit Den
Helder was voor dit werk reeds
gemobiliseerd. Voor ons betekent dit
voor de komende tijd 250 dagen werk
plus ROV- en duiksupport voor drie
booreilanden.”
Dit jaar voert Bluestream ook weer voor
Total E&P Nederland het IRM-werk aan
de platformen in de Nederlandse sector
uit. Hiervoor is opnieuw het DSV VOS
Shelter ingezet. En in mei is nog een
aantal nieuwe contracten gesloten. Rolf
de Vries: “Wij hebben ook het IRM-

contract van Chevron Exploration and
Production Netherlands verkregen.
Het betreft soortgelijk werk als de reeds
bestaande IRM-contracten en sluit
naadloos aan bij de lopende
werkzaamheden op dit vlak. Tevens
hebben we het offshoresupportvaartuig
Loch Roag gecharterd voor het uitvoeren
van kabelleg- en ROV supportwerk in de
Duitse Bocht. Dit DP II vaartuig hebben
we eveneens ingericht als dedicated DSV.
Hierbij fungeren wij als onderaannemer
van de Italiaanse contractor Prysmian, die
samen met Siemens in een joint venture
kabellegwerk uitvoert voor Tennet.”
Later in het jaar verwacht Rolf de Vries
ook nog het gloednieuwe DSV VOS
Shine van Vroon Offshore Services voor
dit project te kunnen inzetten. Op dit
moment heeft het duikbedrijf ruim zestig
mensen vast offshore aan het werk plus
dertig op de hoofdvestiging in Den
Helder. De strategie, ingezet bij de start
in 2009, blijft onveranderd. Caspar
Domstorff: “Wij blijven onze klanten in
de offshore olie- en gasmarkt en
windenergiesector bedienen met zowel
hoogwaardige ROV- en duiktechnologie
in relatief ondiep water als rope access
diensten.” Dit alles aan de bovenkant
van de markt op basis van maatwerk en
inhoudelijke interactie. We zoeken
raamcontracten, gecombineerd
projectwerk en lange termijn relaties met
onze opdrachtgevers en leveren daarvoor
een sterk ingerichte hands-on organisatie
op het gebied van veiligheid, kwaliteit,
engineering en projectmanagement met
maximale flexibiliteit. We leveren wat de
klant vraagt. Dringen geen eigen schip
op, maar kijken welk vaartuig of platform
het beste past. Wij willen creatiever
zijn dan anderen en ons daarmee
onderscheiden. Onze mensen
maken daarmee het verschil.”

TRANSPORT
Jumbo transports MOF caissons

Gorgon
Project
on
Barrow
Island
Jumbo’s engineers and the crew of
HLV Jumbo Jubilee have successfully
transported and discharged fourteen
of the twenty-five MOF caissons for
the Chevron-operated Gorgon Project
on Barrow Island, Australia. So far the
operation was performed as planned
with respect to every detail:
safety, environmental conservation,
transportation, mooring and tidal
7 MOF caissons fit in the hold of the Jumbo Jubilee for transport.

The contract for the transport and
discharge of the MOF caissons was
awarded to Jumbo by DB Schenker, on
behalf of the Saipem Leighton
Consortium. Jumbo’s in-house
engineering knowledge and the diverse
employability of the Jumbo Jubilee makes
clear why Jumbo got the job. The heavy
lift vessel has a unique deck lay out,
enormous hold capacity and is allowed to
sail with open hatches. This makes it
possible to make optimum use of the
capacity and transport seven MOF
caissons at once while maintaining a
minimum ship draught.

Jumbo Jubilee discharging the first MOF
caissons at Barrow Island, Australia.

discharging.

Scope of work
In four shipments the Jumbo Jubilee will
transport the total of 25 caissons from
Port Klang, Malaysia to Barrow Island,
Australia. The caissons, weighing from
600t up to 700t (D: 12.5 and H: 16.8
meter), will be lifted from a barge and
placed in the hold of the vessel for
transport. At Barrow Island Jumbo will
use anchor points and mooring lines to
keep the vessel in position while
discharging the caissons. The caissons
form the base of the future Material
Offloading Facility.

ensuring the ongoing compliance of
the vessel with Gorgon Quarantine
requirements.

Compliance
Barrow Island is a ‘Class A Nature
Reserve’. Jumbo developed and
implemented a strict quarantine
compliance plan, including an extensive
familiarization and environmental
training program.

The Gorgon Project
The Gorgon Project is one of the world’s
largest natural gas projects and the
largest single-resource project in
Australia’s history. It is operated by
Chevron and is a joint venture of the
Australian subsidiaries of Chevron
(approximately 47%), ExxonMobil (25%),
Shell (25%), Osaka Gas (1.25%), Tokyo
Gas (1%) and Chubu Electric Power
(0.417%).

The captain and crew of the Jumbo
Jubilee received a certificate of
appreciation for their vigilance in

Timeline
The Jumbo Jubilee will make two more
voyages from Port Klang to Barrow Island
transporting the MOF caissons. By
performing on schedule, Jumbo supports
the project meeting its critical path
requirements in the development of the
Barrow Island Heavy Lift Facility.
Demobilization of the Jumbo Jubilee is
planned in July 2012.
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Vuurdoop oefenhelikopter

New vessels for Vroon

Op donderdag 10 mei heeft de nieuwe brandoefenhelikopter van DHTC haar
vuurdoop gekregen. Een groep cursisten van het Academisch Ziekenhuis Maastricht
heeft die dag deelgenomen aan de herhalingscursus Helikopterbrandbestrijding.
Hiermee is wederom een stap gezet in het grootschalige vernieuwings- en
verbeteringstraject van oefenobjecten en trainingsmiddelen dat DHTC in het najaar
van 2010 heeft ingezet.

Recently Vroon Offshore Services (VOS)
took delivery of the VOS Shine. The
vessel was delivered from Fujian
Southeast Shipyard in China and is the
first of two subsea-support vessels
(SSV) to be built at the Shipyard for
VOS. VOS Shine is a modern SSV with
DP2-class notation and four-point
mooring capabilities. The vessel has an
extended moon pool, accommodation
for 50, dual V-Sat dome with client
and crew network, as well as satellite
television. She is suitable for remotelyoperated vehicle (ROV)/survey and
construction diving jobs and will be
commercially available in Europe
from June.
Early May Vroon Offshore Services took
delivery of the VOS Thalassa, a 1,400
dwt anchor handling tug support
(AHTS) vessel built at the same
shipyard in China. The vessel will
operate out of Singapore and will be
managed by Vroon Offshore Services.

Om de cursus Helikopterbrandbestrijding een zeer realistisch karakter te geven,
kunnen diverse brandscenario’s worden beoefend. Het daadwerkelijk zelf blussen van
de brand is tijdens de cursussen van DHTC dan ook een must.
Het ontwerp van de brandoefenhelikopter, afgeleid van het type Agusta Westland
139, is in eigen beheer uitgewerkt. Het oefenobject is 9 meter lang, ruim 3 meter
breed, 3,30 meter hoog en heeft een gewicht van ongeveer 6 ton.

McDermott wins
Siakap EPCI
Cursisten van het Academisch Ziekenhuis Maastricht hadden de primeur
van het werken met de brandoefenhelikopter van DHTC.

Launch ceremony DCI Dredge XIX
IHC Merwede has successfully named and launched the 5,500m³ trailing suction
hopper dredger, DCI Dredge XIX. It is building the innovative vessel for Dredging
Corporation of India. The ceremony was performed by Mrs Sunitha Vasan, the
spouse of the Indian Government’s honourable Minister for Shipping, in the
presence of the Minister himself and the Indian Ambassador for The Netherlands,
Mrs Bhaswati Mukherjee.
The contract for the design, construction and delivery of the vessel was signed
between Dredging Corporation of India Ltd and IHC Dredgers on 29 April 2010.
The keel was laid on 12 September 2011 and the vessel will be delivered in the
third quarter of 2012.

DCI Dredge XIX.
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Murphy Sabah Oil has chosen
Houston-based McDermott to provide
deepwater engineering, procurement,
construction and installation (EPCI)
services for at its Siakap North - Petai
(SNP) development project offshore
Malaysia.
The company’s Malaysian affiliate,
Berlian McDermott, will execute the
contract which involves EPCI work on
subsea infrastructure such as rigid
flowlines, flexible risers, an umbilical
and subsea hardware and controls.
Detailed engineering and procurement
are underway. Fabrication of
installation aids, PLETs and jumpers are
expected to begin 3Q 2012. Project
scope is anticipated by 3Q 2013.
“Our subsea engineering expertise,
fabrication track record at our Batam
Island facility, state-of-the-art subsea
construction vessels and understanding
of the Malaysian market, contributed
to this successful award,” said Stephen
M. Johnson, Chairman of the Board,
President and Chief Executive Officer
of McDermott.
The SNP development is located
northwest of Labuan Island, offshore
Sabah Malaysia, and sits in water
depths between 3,900 and 4,900 ft.

o n s t r e am

7-Axle semi
low-loader

Concept proposal
BBL pipeline operation

Wagenborg Nedlift has extended her
fleet with two 7-axle semi low-loader
of Nooteboom, equipped with the
patented Nooteboom MCO-PX system.
This range of low-loaders is
characterized by its huge versatility
in combination with extreme high
loading capacity. Wagenborg Nedlift
owns two of these oil and gas
specialized trailers.

Independent Risk Management Systems announced that pipeline operator BBL
Company awarded the company a contract to produce a Concept Proposal that
will provide a thorough assessment of the organisation’s current pipeline repair
contingency plans and preparedness.
BBL Company operates the BBL pipeline, which can provide the UK with
approximately l5% of its total natural gas supply. The 36-inch export line transmits
gas from Balgzand, near Den Helder, to Bacton Gas Terminal on the coast of Norfolk,
England. The system extends 235 kilometres (146 mi), 230 kilometres (140 mi) of
which is offshore. The system is of strategic importance for the supply of gas to the UK.
IRM Systems is supplying BBL with advice as to whether the pipeline operator would
benefit from a range of both established and emerging repair methods. The company
will also provide guidance on the best-in-class repair technologies available and the
companies that provide them. Separate sections of the Concept Proposal will be
dedicated to optimising readiness; where appropriate by locating EPRS hardware and
tooling close to the asset. The primary objective of an EPRS is to facilitate the earliest
possible return to operations.
Central to the study is a cost-benefit analysis that addresses the possibility of
adopting an enhanced or – in some cases – a new EPRS. By doing so, decisions as
to how best to move forward will be based on how investing in an EPRS will reduce
downtime, costs and lost production in the event of an emergency repair. This
analysis is based upon existing capabilities, possible improvements and, above all,
the translation of all elements associated with emergency pipeline repair into an
integrated system that is ready for use and easy to maintain.

Parkmead Group neemt
belangen Dyas over
De Parkmead Group uit Londen heeft
medio maart een aantal Nederlandse
belangen overgenomen van Dyas
uit Utrecht. Hiermee is een bedrag
gemoeid van 7,5 miljoen euro.
De hiervoor gesloten overeenkomst
gaat met terugwerkende kracht in
per 1 januari 2012 en is alleen nog
afhankelijk van goedkeuring door de
rijksoverheid. De overeenkomst omvat
een 15-procents belang in de Andel V
winningsvergunning, waaronder de
twee gas producerende velden Wijk
en Aalburg en Brakel, en het olieveld
Ottoland dat binnenkort in productie
wordt gebracht. En een 15-procents
belang in de Papekop winningsvergunning, waarvoor men bezig is
om het Papekop olieveld in productie
te brengen, en een 15-procents belang
in de Drente III en Drente IV
winningenvergunningen.

1.000.000 uur LTI vrij
LOP heeft samen met haar aannemers een nieuwe mijlpaal bereikt: 1.000.000 uur
gewerkt zonder LTI (Lost Time Incident, ongeval met verzuim) sinds 2006. De NAM
kan al jarenlang rekenen op haar partner LOP bij het maximaliseren van vrijwel alle
on-shore olie en gas velden in Nederland. LOP is een joint venture van A. Hak, Cofely
en Tebodin waarbij Tebodin optreedt als consultant en ingenieur en A. Hak en Cofely
als dienstverleners voor de aanleg van de ondergrondse en bovengrondse installaties.
LOP directeur George Geervliet: “Dit is een prestatie waar wij trots op zijn.
De afgelopen jaren is veel energie geïnvesteerd in het veiliger maken van
onze werkomgeving. Onze doelstellingen zijn ambitieus, wij willen te allen
tijde veilig werken. Onze focus blijft op veiligheid, nu en in de toekomst.”

Hieronder vallen de twee gas
producerende velden bij Geesburg
en Grolloo. Het Vinkega veld valt
niet onder de overeenkomst.
Met de Parkmead Group is
overeengekomen dat nu cash een
bdrag van 4,5 miljoen euro zal worden
betaald en later nog eens 3 miljoen
euro wanneer de eerste olie uit het
Papekop veld wordt verkocht.
Voor de Group uit Londen is het de
eerste keer dat men producerende
belangen in handen krijgt. Parkmead
is al enige tijd op het overnamepad.
De afgelopen tijd zijn ook diverse
belangen overgenomen in de Britse
sector van de Noordzee. Partners in
de van Dyas overgenomen
Nederlandse belangen zijn Northern
Petroleum Nederland (45%) en
Energie Beheer Nederland (40%).
Uitreiking plaquette aan LOP.
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Lunchbreak
Things are not always what they seem.
M Restart redefines vocabulary. This is
due to the unique business our clients
and professionals work in. As the
Recruitment and Project Support Agency
in the specialist field of engineering,
on- and offshore, oil & gas and marine
industry, we simply look at the world
differently. Did you also sink your teeth
into this fascinating industry? Then let
us take a bite at your recruitment and
project support issues.

P.O. Box 23047 • 3001 KA Rotterdam • The Netherlands
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info@mrestart.nl • mrestart.nl
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Biggest drilling
contract
Statoil has on behalf of relevant
licensees awarded contracts for drilling
services on as many as 18 fixed
installations on the Norwegian
continental shelf (NCS). The contracts
are worth a total of NOK 30 billion,
including options. This represents the
biggest contract award by Statoil on
the NCS since 2010. KCA Deutag,
Odfjell Drilling and Archer have been
awarded the contracts, which includes
drilling of new wells, plugging of old
wells, workover and maintenance of
drilling facilities on 18 of Statoil’s 20
fixed platforms on the NCS.

Thialf weer operationeel
Na 60 dagen bij Keppel Verolme in het dok te hebben gestaan is het kraanvaartuig
Thialf weer zo goed als nieuw. Het was de eerste keer sinds de oplevering van de
Thialf in 1985 dat het kraanschip werd gedokt. De Thialf ging op 10 januari van
dit jaar het dok in bij Keppel Verolme. Op de dokvloer waren ruim 800 blokken
geplaatste om het kraanvaartuig te ondersteunen. Hier zijn de floaters, bracings en
kolommen voorzien vaneen nieuw milieuvriendelijk verfsysteem, is beplating vervangen
en is een uitgebreid onderhouds- en reparatieprogramma uitgevoerd. Onder meer zijn
de twee kranen, elk met een hefcapaciteit van 7100 ton, gemoderniseerd.

www.
offshorevisie.nl
Thialf in het dok van Keppel Verolme.

Innovative firewall system
During the OTC in Houston InterDam from Ridderkerk introduced an innovative new application for firewalls. For decades, the
norm for architectural fire-resistant doors and walls has been thick, heavy-welded A60 wall solutions. After intensive research and
testing, InterDam is about to change that with the introduction of its new G21 FirePanel. This comprehensive system makes use of
the standard materials for fire-resistant solutions, but in a different, more optimized ‘sandwiched’ composition with a stainless-steel
316 external skin. The G21 FirePanel is much more cost-effective due to this, as well as to the modular nature of the system, which
enables users to effectively adapt and tailor it to their specific needs. The G21 FirePanel effectively introduces the ‘do-it-yourself’
concept to the firewall market. Professional welders are only necessary for the substructure construction. For the panels, which
have a certified free span of over 13 feet, all you need is a drill and a pop riveter. Installation can take place with amazing speed.
A three-man crew can install 2,000 square feet of external wall in one day.
The InterDam range of G21 products has been
extensively tested and certified by Lloyds, DNV
and other leading institutes, and the panels
come with a 20-year guarantee. And this
guarantee of quality and safety is available at
a price point that is lower than the bolted
solutions that have been used in the market for
so long – something that will be very welcome
to industries that feel increasing pressure to
work as cost-effectively as possible.
Berend Groeneveld, InterDam MD: “Over the
last decade, we have seen very few changes in
the applications of bolted A60 fire-resistant wall
systems. It’s not easy for the industry to make
the change from an old, well-established
concept to a new and different comprehensive
system. You learn and accept a certain way of
doing things, especially when the benefits of
alternative methods are not clear. That’s where
we can make the difference now with the
G21 system. It truly is a firewall system for
the 21st century.”
The new G21 FirePanel.
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NORD STREAM
Another major step forward

Line 2 is scheduled to
begin transporting gas
The Nord Stream Project took another
major step forward mid April with the
completion of offshore pipelay of the
second of its twin 1,224-kilometre gas
pipelines through the Baltic Sea ahead
of schedule. Following extensive
pre-commissioning and commissioning,
Line 2 is scheduled to begin
transporting gas towards the end of
2012 as part of a fully automated
twin-pipeline gas transport system
capable of transporting 55 billion
cubic metres (bcm) of gas per year
from Russia to the European Union,

Last pipe Number 99.953.

for at least 50 years.

The last of the 99,953 steel pipes for Line
2 was made in Germany by Europipe,
concrete-weight-coated at EUPEC’s plant
in Mukran, shipped to the Slite marshalling
yard on the coast of the Swedish Island
of Gotland and transported by a pipecarrying vessel to Saipem’s Castoro Sei
laybarge, where it was welded onto the
pipeline and lowered to the seabed on
April 18, 2012. This marked also the
completion of the logistics activities for
the Nord Stream Project.

The vessel has been working 24/7 on this
project for two years with its crew of 330
persons with only a one month planned
maintenance break in May 2011. Her
average lay-rate has been significantly
faster than expected, the quality of welds
has been exceptionally high and the
safety record is outstanding. We are very
pleased to have completed pipelay for
Line 2 well in advance of the planned
schedule. It is another major milestone
for Nord Stream.”

In total, the two completed pipelines
consist of 199,755, 12-metre concreteweight-coated steel pipes each weighing
about 24 tonnes. The pipelines were laid
along an agreed, carefully-planned route
on the seabed of the Baltic Sea by three
pipelay vessels – Saipem’s Castoro Sei
and Castoro Dieci, and the Allseas’
Solitaire. Altogether, some 138,850
welds were performed for both lines
to join together the pipes laid by the
Castoro Sei (C6), which has been
working on the Nord Stream project
since April 2010.

“The fact that we were able to complete
our complex construction schedule
involving three pipelay vessels working
simultaneously on different sections of
the pipeline was made possible by
years of detailed and careful planning.
The expertise of our staff and contractors
– technical, logistics, safety, environmental
and operational – allowed for a smoothrunning construction programme that
met all environmental and safety
considerations,” Hoekstra added.
At any one time, a minimum of 12 ships
worked on the project in different parts
of the Baltic Sea, and everything fitted
into place. Nord Stream’s construction
plans proved to be resilient enough to
cope with periods of enforced downtime
due to some very adverse weather

Nord Stream’s Deputy Project Director
Construction, Ruurd Hoekstra
commented: “Saipem’s Castoro Sei
has done an excellent job for us.
18
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conditions in the Baltic Sea.
The twin pipelines were laid in three
sections. Nord Stream was able to design
its offshore pipelines to operate without
an intermediate compressor station.
The pipelines were developed with three
different design pressures and pipe wall
thicknesses as the gas pressure drops
over the long journey from Russia to
landfall in Germany.
Pre-commissioning activities for Line 2
have already started. Each of the three
sections will be flooded with seawater,
cleaned and gauged and thoroughly
pressure tested. Following the
completion of the pressure tests,
these three sections will be connected
by underwater hyperbaric tie-ins in May
and June off the coasts of Finland and
Sweden where the design pressure
changes from 220 to 200 bar and
from 200 to 177.5 bar respectively.
After de-watering and drying, the
completed pipeline will then be linked
to the landfalls in Russia and Germany
and put into operation towards the
end of the year as part of Nord Stream’s
fully-automated twin pipeline system.
Line 1 started transporting gas in
November, 2011.

OFFSHORE ENERGY
Hoe denkt politiek Nederland over de offshore industrie?

Aandacht voor nationale
en internationale
energiepolitiek tijdens
Offshore Energy 2012

Het jaar 2012 is een verkiezingsjaar. De Fransen en Rusland kozen al een nieuwe
president, de Amerikanen doen dat in november. En onverwacht gaan we in
Nederland in 2012 ook naar de stembus. De nieuwe politieke verhoudingen in
Nederland brengen ongetwijfeld veranderingen met zich mee voor het
energiebeleid. Tijdens Offshore Energy 2012, op 23 en 24 oktober in Amsterdam,
zal er tijdens de conferentie ruimschoots aandacht zijn voor hoe politiek Nederland
denkt over energie in het algemeen en offshore energie in het bijzonder.
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Hoe denken de politieke partijen over
de energiemix van de toekomst?
Moet er meer worden geïnvesteerd
in offshore wind? Zijn nieuwe
kolencentrales in combinatie met CO2
afvang en opslag acceptabel? Mogen er
nieuwe kerncentrales worden gebouwd
in Nederland?
Bij het ter perse gaan van dit blad
hebben alleen nog CDA, PvdA,
GroenLinks en SP hun verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Elk van
de partijen besteedt ruimschoots
aandacht aan energie. De PvdA is de
enige die uitdrukkelijk de offshore
benoemt: “Nederland heeft de beste
ingenieursbureaus, offshore bedrijven,
waterbouwers en havens. Wij kunnen
en willen wereldspeler zijn op het gebied
van offshore energiewinning.”
Daarbij denkt de PvdA vooral aan
wind op zee en andere vormen van
hernieuwbare energie: “het is nu tijd
voor een nieuwe trotse vorm van
industriepolitiek, zodat we straks een
nieuwe energievoorziening hebben
wanneer de oude opraakt.”
SDE
Ook de andere partijen spreken zich uit
voor alternatieven voor fossiele energie.
Daarbij zijn ze alle vier kritisch over de
Subsidieregeling Duurzame Energie
(SDE). Investeerders in duurzame
energieopwekking waaronder in wind
op zee weten volgens de PvdA door
politieke wispelturigheid niet waar
zij aan toe zijn. Het CDA wil daarom
de SDE+ versterken. De PvdA wil het
investeringsklimaat voor windenergie
verbeteren door de komst van een
windenergienet op de Noordzee.
GroenLinks pleit voor een spoedwet
voor wind op zee, gericht op 10.000
megawatt Noordzeestroom in 2020.
Geplande investeringen voor de
komende tien jaar worden naar
voren gehaald. En de overheid rondt
vergunningsprocedures zo snel als
mogelijk af.
Voor SP en GroenLinks zijn offshore
wind onmisbaar. De SP ziet windmolens
op zee als de belangrijkste duurzame
energiebron voor de komende decennia,
daar moet - in samenwerking met
andere Noordzeelanden - zwaarder
op worden ingezet. GroenLinks ziet
windmolens op zee als een onderdeel
van een “energierevolutie.
Fossiele belangen
Er is weinig tot geen aandacht in
de programma’s voor Nederlandse
gaswinning of gasinfrastructuur.

GroenLinks is de enige van de vier die
een uitdrukkelijk positieve visie uit op
het gebruik van gas, ondanks de stelling
dat de partij de strijd aan gaat met
‘gevestigde fossiele belangen’ als
onderdeel van de energierevolutie.
Nederland kiest voor aardgas, de minst
vervuilende fossiele brandstof, zolang
de overgang naar en duurzame
energievoorziening nog niet is voltooid.
GroenLinks wil dat de regering in
EU-verband pleit voor een
gemeenschappelijke energiepolitiek
om de Europese gasvoorziening zeker
te stellen. Samen met energie uit
duurzame energiebronnen moet
dit volgens GroenLinks leiden tot
onafhankelijkheid van Russisch gas.
Het CDA wil dat Nederland in 2050
meer dan 50% van haar energie
duurzaam produceert en dat we 50%
energie-efficiënter werken (‘50-50-50’).
Dit betekent dat Nederland een nieuwe
energiebalans bereikt “waarbij wij
efficiënter omgaan met onze fossiele
brandstoffen, meer gaan inzetten
op alternatieve energievoorziening
en kolen en kernenergie op de lange
termijn niet meer nodig hebben.
De programma’s van de andere partijen
kunnen we op korte termijn verwachten.
De visies van de politieke partijen op
energiebeleid zullen dan bekend zijn,
maar wat daarvan in het regeerakkoord
komt, laat zich nog raden.

23 & 24 October 2012
Amsterdam RAI,

23 October 2012
Officiële opening
Offshore Energy 2012
09.30 - 10.30 uur
Openingstijden beurs
10.00 - 18.00 uur
Openingstijden conferentie
10.30 - 17.15 uur

24 oktober 2012
Openingstijden beurs
09.30 - 16.30 uur
Openingstijden conferentie
09.30 - 16.00 uur

Toegang tot de beurs is gratis
Het conferentieprogramma
bestaat uit betaalde en gratis sessies

Wie weet horen we daar meer over
tijdens Offshore Energy in oktober.
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Problemen met varnish? Of statische op- en ontlading in uw systeem?

Filtrering van
moderne zink- en asvrije
hydrauliek- en smeeroliën
Als moderne, milieuvriendelijke hydrauliek- en smeeroliën worden gebruikt, of onjuist verwerkt, bestaat het gevaar van
elektrostatische ontladingen en een toename in de vorming van olie-verouderende producten, ook varnish genoemd. Het
resultaat is dat de componenten die in systemen voor hydrauliek- en smeerolie zijn geïntegreerd, sterk beperkt worden in
hun werking, of zelfs beschadigen. Elektrostatische ontladingen beschadigen filterelementen, ventielen en sensoren en
kunnen zelfs explosies in de hydrauliek tank veroorzaken. Plunjers van ventielen blijven kleven, assen lopen vast in hun
lagers en de vervanginterval voor filterelementen wordt ongewoon kort als het bedrijfsmedium te grote hoeveelheden
verouderingsproducten bevat.

Om ervoor te zorgen dat het hele
systeem rendabel en zonder gevaar
werkt, is het essentieel dat filtersystemen
gebruikt worden die in staat zijn om
olie-verouderende producten te
absorberen en die het optreden van
gevaarlijke elektrostatische ladingen
kunnen voorkomen. Niet geplande en
dure olieverversingsbeurten kunnen met
dit filtersysteem worden voorkomen.
Hoge kwaliteit
De globalisatie van markten verplicht
olieproducenten wereldwijd om
hydrauliek- en smeeroliën van een
consistent hoge kwaliteit te leveren
aan de fabrikanten en gebruikers van
systemen zoals compressorstations,
grote transmissies of machines. Voor
basisoliën uit groep I, waarbij de
moleculaire structuur van de ruwe
olie niet veranderd is, is dit niet
gegarandeerd. Daarom worden in
toenemende mate basisoliën gebruikt
waarbij de moleculaire structuur wordt
afgebroken door hydro-kraken,
en vervolgens overeenkomstig de eisen
selectief opnieuw worden gearrangeerd.
De raffinagecapaciteit van olieproducenten wordt wereldwijd aan deze
trend aangepast (zo worden
bijvoorbeeld in Azië en de VS vooral
basisoliën uit groep II of hoger
geproduceerd). Om de eigenschappen
voor de olie te verkrijgen die door de
olieproducenten gegarandeerd worden,
moeten additieven aan de basisolie
worden toegevoegd. Basisolie Groep I
22
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bevat aromaten die voor het grootste
deel giftig zijn. Verder bevatten de
additievenpakketten het zware metaal
zink. Daarnaast kan door verbranding
op bijvoorbeeld hotspots as ontstaan.
Daarom voldoen ze niet langer aan de
huidige milieustandaarden. Hydraulieken smeeroliën in de groepen II tot IV die
gemaakt worden met de juiste
additievenpakketten bevatten geen gif
of kankerverwekkende stoffen, zijn vrij
van zware metalen en leveren geen
residu op als gevolg van verbranding.

Omdat ze echter geen metalen
bevatten, hebben deze oliën een lage
elektrische geleiding. Als deze olie door
de filters van het hydraulisch systeem
stroomt, ontstaat een elektrostatische
lading. Dit kan vonken veroorzaken,
waardoor explosies in de olietank of
schade aan hydraulische componenten
zoals ventielen en filterelementen
ontstaat. Verder kunnen de ontladingen
elektronische componenten verstoren
en de vorming van olieverouderende
producten veroorzaken.

Elektrostatische ontladingen in een filterelement.

F I LT E R T E C H N I E K

Cruciaal
Filterelementen die de vorming van
vonken sterk beperken, spelen een
cruciale rol bij het veilig, betrouwbaar en
rendabel gebruik van hydraulische- en
smeersystemen, nu en in de toekomst.
In dit artikel wordt uitgelegd hoe
elektrostatische ontladingen in het
filterelement gegenereerd worden en het
toont de voordelen aan van de nieuwe
Hydac Stat-Free elementtechnologie.
Als moderne zink- en asvrije olie
veroudert, ontstaat een heel fijne (< 1
µm) vaste verontreiniging die niet in de
olie oplost en die varnish genoemd
wordt. Dit vuil slaat neer op het vette
oppervlak van de componenten en heeft
een schadelijk effect op de werking
daarvan. De gevolgen zijn onder meer
vastgelopen plunjers van ventielen,
oververhitte solenoïdes en een zeer korte
levensduur of een kort vervanginterval
voor filterelementen. Filtersystemen met
speciale filtermedia verminderen de
hoeveelheid vaste verouderingsproducten
door hun grote oppervlak en doordat ze
zure oliecomponenten kunnen neutraliseren.
Vorming van lading
Als twee substanties (zoals filtermedia
en olie) met een verschillend
uittreepotentiaal gecombineerd worden,
worden op het contactpunt elektronen
overgebracht van het materiaal met een
lage uittreepotentiaal naar het materiaal
met het hogere potentiaal. In de vloeistof
genereren ionen de ladingsdrager.
Op het contactpunt ontstaat een tekort
aan elektronen en in de vloeistof ontstaat
een diffuse laag met de tegengestelde
lading van de filtermedia. De lading in
deze laag neemt af naarmate de afstand
tot de filtermedia toeneemt.
Als de vloeistof stroomt, wordt de
lading meegenomen, hetgeen een
potentiaalverschil oplevert (= spanning).
Hoe sneller de vloeistof stroomt, des te
groter het spanningsverschil wordt.
Als de gegenereerde spanning een
bepaalde grens overschrijdt, ontstaat
een plotselinge spanningscompensatie,
meestal in de vorm van vonken.
Dit treedt echter alleen op als de
geleiding van de vloeistof laag genoeg is,
anders kan de lading in de diffuse laag
terugstromen en gelijk worden gemaakt.
Omdat toevoeging van metalen niet
langer worden toegepast in moderne
hydrauliek- en smeeroliën, is aan deze
voorwaarde voldaan.
Het ontstaan van elektrostatische
ontlading is onder meer afhankelijk
van de temperatuur, viscositeit, stroomsnelheid en de mate van verontreiniging
van de vloeistof.

Ontstaan van lading
en elektrostatische
ontlading.

Ernstig
Elektrostatische ontlading kan ernstige
gevolgen hebben. Als de lading
bijvoorbeeld verder wordt meegevoerd
door de olie, kunnen ongecontroleerde
ontladingen optreden in de hydrauliek
tank. Afhankelijk van het olie/luchtmengsel in de tank zijn gevaarlijke
explosies mogelijk. Verder ontstaan
gaten in het filtermedium als gevolg
van vonken. Daardoor kan de gewenste
reinheid van de olie niet langer worden
gegarandeerd. Andere onderdelen in
het systemen, zoals koelers en ventielen,
kunnen eveneens beschadigen door
ongecontroleerde ontladingen. De
elektrostatische ontladingen wekken
elektromagnetische golven op die
gevoelige sensoren en elektronische
componenten in een hydraulisch
systeem verstoren en beschadigen.
Niet alleen hydraulische componenten,
maar ook de hydrauliekolie zelf wordt
door ontladingen aangetast. Het vonken
kraakt de moleculen in de vloeistof
waarna vrije radicalen ontstaan.
Deze radicalen polymeriseren in lange
ketens, hetgeen varnish oplevert.
Verder versnellen vrije radicalen de
veroudering van de olie.
Oplossing
Met de door Hydac speciaal ontwikkelde

testbank, gecertificeerd door de TÜV,
hebben de technici van het bedrijf het
elektrostatische gedrag van hydraulische
filters in kritieke oliën geanalyseerd. Dit
heeft geleid tot de ontwikkeling van de
reeks Stat-free filterelementen die het
probleem van elektrostatische ontlading
tegengaan. De elementen zijn niet alleen
ontworpen om te kunnen ontladen maar
door speciale combinaties van filtermedia
minimaliseren ze ook de ladingvorming
van het filter en de olie.
Een ontwerp dat kan ontladen zonder
toevoeging van een speciale combinatie
van media vermindert inderdaad vonken
in het element, maar de olie wordt nog
altijd geladen. De ladingen op het
contactpunt met het filter kunnen
worden afgevoerd, maar de vloeistof
heeft een nog hogere lading omdat de
vonken op het filterelement ontbreken
die de lading neutraliseren. De sterk
geladen olie wordt door het systeem
geleid. Ongecontroleerde ontladingen
zijn mogelijk in andere delen van het
systeem, wat onder bepaalde
omstandigheden ernstige schade kan
veroorzaken (zoals een explosie in de
olietank). Met de unieke Stat-Free
elementtechnologie heeft Hydac niet
alleen de gevolgen van elektrostatische
lading maar ook de oorzaak opgeheven.
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de gebruikelijke detectiemethodes.
Nieuwe meetmethodes zijn nodig om
de veroudering van de olie te bepalen.
Gevolgen
De gevolgen van een snelle veroudering
die ook varnish oplevert, verschillen.
Varnish slaat neer op technische
onderdelen in het hydraulieksysteem,
bijvoorbeeld op de tankbodem of op
het binnenwerk van de hydraulische
ventielen. Als de plunjers van de
ventielen zijn vastgelopen zal het
hydraulisch systeem snel uitvallen.
Verder is varnish een onoplosbare
zachte substantie die snel verstopping
veroorzaakt in standaard hydraulische
filterelementen, vaak al binnen een paar
uur. Als het niveau aan anti-oxidanten
lager is dan 60 - 80% moet alle olie
worden vervangen.
Hydac Electrostatische testbank.

Analyse
Om het gedrag van het filter te
analyseren, werden speciale sensoren
ontwikkeld. Met de zogenaamde
StatStick kan de spanning in de olie
achter het filter worden gemeten.
Met behulp van de StatStick kunnen
technici van Hydac veldmetingen
uitvoeren op elektrostatisch laden.
Hydac ontdekte dat explosies in de
hydrauliek tank bij een groot hydraulisch
systeem mogelijk zijn nadat de beluchtingsfilters volledig waren
uitgebrand. De standaard retourfilterelementen in het systeem waren niet
geoptimaliseerd voor elektrostatisch
laden. Metingen ter plaatse met de
StatStick toonden spanningspieken tot
17.000 volt aan, evenals ontladingsvonken
in de tank. Na te zijn voorzien van
Stat-Free filterelementen werden geen
ontladingen meer gedetecteerd en was
de spanning slechts 2-3 volt.

koolwaterstofketen reageren met andere
koolwaterstoffen, olieadditieven of met
zuurstof. Aan het eind van deze reactie
ontstaat een lange keten die ook varnish
heet en die als olieslurrie neerslaat in
het hydrauliek- of smeeroliesysteem.
Moderne olie uit de groepen II – IV bevat
veel additieven die de kenmerken van de
basisolie verbeteren, bijvoorbeeld
viscositeitindex, corrosiebescherming,
anti-schuimvormers, adhesie-kenmerken
en anti-oxidanten. De olieveroudering
wordt hoofdzakelijk beïnvloed door twee
substanties in het additievenpakket,
namelijk fenolen en amines. Deze twee
substanties fungeren als radicaalopnemers
en onderbreken de chemische reactie,
waardoor uiteindelijk varnish ontstaat.
Dit vermindert echter de hoeveelheid
radicaalopnemers. Als ze uitgeput zijn,
veroudert de olie heel snel. Het niveau
aan amines en fenolen die de
veroudering van de olie aangeven,
kan niet worden gedetecteerd met

Oorzaak
Varnish is het product van chemische
reacties in olie. Deze chemische reacties,
ook olieveroudering genoemd, versnellen
bij aanwezigheid van lokale hotspots
in de olie (>300 °C). Elektrostatische
ontladingen zijn vaak een bron van zulke
hoge temperaturen. Andere hotspots
ontstaan door micro-dieselen of hete
onderdelen.
Het mechanisme van olieveroudering is
in deze gevallen altijd gelijk. De basisolie,
bestaande uit koolwaterstofketenen,
wordt bij hoge temperaturen gekraakt,
ofwel afgebroken. Er ontstaat een
radicaalstructuur die snel verder reageert.
De radicale delen van de
24
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Voorbeeld van een uitgebrand beluchtingsfilter.

Oplossing
Als er een acuut probleem met varnish
in het hydraulieksysteem is, bijvoorbeeld
het snel dichtslippen van filterelementen
of het blokkeren van ventielen,
kunnen speciale filters worden
gebruikt zoals de IXU van Hydac.
In tegenstelling tot standaard hydraulische
filters is het principe achter dit filter
niet mechanisch maar chemisch.
De olie stroomt door een speciale
kunsthars die de verouderingsproducten
absorbeert en verwijdert.
Hierdoor wordt de oorzaak echter
niet verholpen, d.w.z. de vorming van
olieverouderende producten. Stat-Free
filterelementen kunnen worden gebruikt
in de strijd tegen snelle olieveroudering.
De elektrostatisch geoptimaliseerde
elementen voorkomen ontladingen in
de olie en de daarmee gepaard gaande
vorming van verouderingsproducten.
Afhankelijk van het systeem kan een
verlaging van de olietemperatuur ook
een aanzienlijke vertraging van de
veroudering opleveren.
Permanente oliebewaking biedt de
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mogelijkheid voor het verkrijgen van
exacte informatie over de conditie van
de olie. Hydac Filtertechnik kan de
veroudering bepalen door tests die
worden uitgevoerd in het Hydac Fluid
Care Center. Het niveau van antioxidanten in een monster gebruikte
olie wordt vergeleken met een monster
verse olie, waaruit de resterende
levensduur van de olie wordt afgeleid.

Bij een ernstige veroudering van de olie
kan een kostbare olieverversing worden
voorkomen door chemische
filtersystemen te gebruiken. Om te

voorkomen dat de olie verder
verslechtert, wordt een regelmatige
analyse van oliemonsters aanbevolen.

Conclusie
Als moderne zink- en asvrije hydraulieken smeerolie met een lage elektrische
geleiding wordt gebruikt, kunnen
elektrostatische verschijnselen optreden
in het systeem en neemt de vorming
van olieverouderende producten toe.
Ernstige gevolgen zoals explosies in de
tank, slurrievorming in de olie en
defecte onderdelen zijn mogelijk.
Ter voorkoming van de opwekking
van elektrostatische ladingen worden
Stat-Free filterelementen gebruikt,
waardoor het systeem veiliger wordt.

Hollandia Offshore

De Hydac Ion eXchange Unit.
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ONDERNEMEN
Fugro begint 2012 redelijk goed

Omzetgroei bij
verbeterende
marktomstandigheden

Fugro’s ‘Geo Caspian’ Seismic Vessel.

Het jaar 2012 is voor Fugro uit Leidschendam begonnen met een verbetering in
de gang van zaken in vergelijking met dezelfde periode in 2011. De olieprijs
bleef gemiddeld rond de USD 120 per vat (Brent). Het gehandhaafde hoge
niveau van uitgaven van de olie- en gasindustrie voor exploratie en productie
leiden tot een verbetering van de Fugro activiteiten die hiermee samenhangen.

Fugro heeft een goed gevulde
orderportefeuille voor seismische data
acquisitie op zee opgebouwd voor
het tweede en derde kwartaal met
verbeterde dagtarieven na een
uitdagend eerste kwartaal als gevolg van
de aanhoudende overcapaciteit in de
wereldwijde vloot. De multi-client
verkopen in de eerste maanden van het
jaar waren sterk. Het aantal boringen in
de Golf van Mexico ligt weer bijna op
een normaal niveau. Ook de
belangstelling voor de lease ronde die
medio 2012 plaatsvindt, bevestigt dat de
exploratieactiviteit zich zou moeten
herstellen. Het Arctische gebied, Oost
Afrika, Angola, Brazilië, Australië en
India ontwikkelen zich als belangrijke
gebieden voor exploratiewerk26
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zaamheden. Na de aankondiging eerder
dit jaar van een aantal seismische
opdrachten op zee, zijn verdere
contracten verkregen met een waarde
van rond EUR 20 miljoen. De markt voor
mijnbouw is in de eerste maanden van
het jaar zwakker dan vorig jaar, hetgeen
leidt tot enige vertraging bij projecten en
tot prijsdruk.
Survey
De markt voor survey op zee is vooral
sterk in het Noordzee gebied, West
Afrika en de Golf van Mexico
(diepwater), welke bijna terug is op
het pre-Macondo niveau. De aan
schalie-olie en -gas gerelateerde
landonderzoekswerkzaamheden in
Noord Amerika blijven toenemen.

De markt in het Midden Oosten
verbetert, hetgeen wordt bevestigd door
de toekenning van twee meerjarige
raamovereenkomsten met grote offshore
constructie ondernemingen met een
totale waarde van EUR 50 miljoen. Het
trager dan verwacht herstel in de subsea
markt blijft de activiteiten beïnvloeden
met name in Azië en het Midden Oosten
als gevolg van moeilijke markt condities.
Recente opdrachten voor onderwaterdiensten, voor een totaal bedrag van EUR
45 miljoen, omvatten onder andere: het
Nord Stream pijpleidingsysteem in de
Baltische Zee, inspectie- en interventieprojecten in de VK sector voor Chevron
en opdrachten van Technip op de Noordzee.
Deze projecten dragen bij aan een goede
orderportefeuille voor dit jaar in de regio.

ONDERNEMEN
De aan schalie-olie
en -gas gerelateerde landonderzoekswerkzaamheden
in Noord Amerika blijven
toenemen.

‘Echo Surveyor’, Fugro’s new Hulgin 3000 AUV tijdens proefvaart in Noorse wateren.

Geotechniek
De geotechnische activiteiten
ontwikkelen zich sterk in de meeste
markten, met uitzondering van de aan
infrastructuur gerelateerde markten op
land in Europa en Noord Amerika. In de
Verenigde Staten zien we een toename
van de investeringen in energie projecten
terwijl de transport- en federale markten
stagneren. Mijnbouw en olie en gas
gerelateerde projecten zijn belangrijk
voor Fugro’s geotechnische diensten op
het zuidelijke halfrond waarbij AziëPacific en Australië actieve maar
prijsgevoelige markten zijn. De markt
voor windmolenparken in Europa
genereert een stabiele stroom aan
projecten. Enkele van de dit jaar
verkregen opdrachten met een totale
waarde van ongeveer EUR 50 miljoen
omvatten onder andere: geoconsulting
voor een groot teerzand project in
Canada, de verlenging van een contract
in Brazilië voor geotechnische onderzoek
op zee voor een periode van vier
maanden, een onderzoeksopdracht voor
een windmolenpark in de Ierse zee, een
opdracht voor een geotechnisch
onderzoek op de North West Shelf en
Timor Zee en een opdracht van Reliance
Industries uit India voor de eerste fase

van een geotechnisch onderzoeksproject
(dit project was vroeg in 2011
geannuleerd). Fugro’s schip de Synergy
wordt op de laatste twee projecten
ingezet.
Overige
In het eerste kwartaal heeft Fugro EMU
Limited overgenomen om haar
milieuonderzoek- en adviesdiensten op
zee in de markten voor windenergie en
olie en gas te versterken. In april heeft
Fugro GEOTER overgenomen. GEOTER is
een Franse onderneming met een sterke
en algemeen erkende expertise op het
gebied van geologie en seismische risico
analyse. Zij heeft een uitstekende
reputatie in het bijzonder bij de Franse
overheid, ingenieursbureaus en de
kernenergie industrie. De totale omzet
op jaarbasis van deze acquisities bedraagt
rond de EUR 25 miljoen.
De orderportefeuille laat een gezonde
groei ten opzichte van dezelfde periode
vorig jaar zien en zal naar verwachting
verder groeien in de loop van het jaar.
De proefvaart van het survey schip Fugro
Equator vindt nu plaats en de oplevering
van dit schip wordt einde mei verwacht.
Dit 65 meter lange schip is het derde in

haar soort binnen de survey vloot. Zij is
speciaal gebouwd voor multifunctionele
onderzoeken en aanvullende
geotechnische werkzaamheden.
Financiële positie
Met een eigen vermogen van nagenoeg
EUR 1,7 miljard en een rentedragend
vreemd vermogen van circa EUR 1,3
miljard blijft Fugro’s financiële positie
gezond. De kasstroom en
kredietfaciliteiten zijn ruimschoots
voldoende om verdere groei van de
onderneming te financieren.
Vooruitzichten
Op basis van de groeiende vraag naar
haar diensten verwacht Fugro, afgezien
van onvoorziene omstandigheden en
sterke fluctuaties in wisselkoersen, dat
de omzet over het eerste halfjaar 2012
zal uitkomen op rond EUR 1.300 miljoen
(H1 – 2011: EUR 1.175 miljoen) en dat
de nettowinst over het eerste halfjaar
rond EUR 115 miljoen zal bedragen
(H1 – 2011: EUR 100,4 miljoen).
De verwachte omzet en nettowinst
zullen leiden tot een nettowinstmarge
over het eerste halfjaar 2012 van rond
8,8% (H1 – 2011: 8,5%).
3 / 2012
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Windparken Noordzee mogen worden aangelegd
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de vergunningen voor
tien nieuwe windturbineparken op de Noordzee in stand gelaten. Dat blijkt uit tien
afzonderlijke uitspraken op 23 mei 2012. Eind 2009 verleende de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu de vergunningen. Hiermee kunnen de windturbineparken
buiten de zogenoemde 12-mijlszone vanuit de kust worden aangelegd. Het
Productschap Vis had de Raad van State gevraagd de vergunningen te vernietigen.
Tegen de uitspraken van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.
Het productschap vreest dat de windturbineparken negatieve gevolgen zullen
hebben voor de visstand in de Noordzee. Met name het heien in de zeebodem
zou schadelijk zijn voor de vislarven, aldus het productschap. Het vindt dat de
staatssecretaris meer onderzoek hiernaar had moeten doen. Zo is er volgens het
productschap te weinig bekend over de effecten van onderwatergeluid op het
onderwaterleven. Daarom had de staatssecretaris in afwachting van de nadere
onderzoeksresultaten de vergunningen voor de windturbineparken moeten
weigeren, aldus het productschap. Ook is het bang voor verlies van visgronden.
Leemten
Hoewel in de kennis over de effecten van het onderwatergeluid op het
onderwaterleven een aantal leemten zit, is de Raad van State van oordeel dat dit
niet betekent dat de staatssecretaris daarom van de vergunningen had moeten
afzien. Van belang hierbij is dat de staatssecretaris bij de beoordeling van de effecten
voldoende rekening heeft gehouden met de leemten door van een ‘worst-case’
scenario uit te gaan wat betreft de sterfte van vislarven rondom heilocaties.
Verder heeft de staatssecretaris voldoende voorzorgmaatregelen getroffen om
schade aan het onderwaterleven door de windturbineparken te voorkomen.
Zo is in de vergunningen bepaald dat in de jaarlijkse periode van 1 januari tot
1 juli niet geheid mag worden, zodat voorkomen wordt dat veel vislarven sterven
als ze van de paaigebieden naar beschermde natuurgebieden zoals de Waddenzee
worden getransporteerd. De Waddenzee is aangewezen als kraamkamer en
opgroeigebied voor vis. Ook heeft de staatssecretaris bepaald dat per jaar maar één
windturbinepark mag worden aangelegd. Wat het verlies aan visgronden betreft,
heeft de Raad van State geoordeeld dat dit om een dusdanig gering verlies gaat,
dat het niet aan vergunningverlening in de weg staat.
Tien
Voor in totaal twaalf windturbineparken in de Noordzee heeft de staatssecretaris
vergunningen verleend. De meeste parken komen voor de westkust van Nederland
te liggen. Tegen elf vergunningen heeft het Productschap Vis hoger beroep ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft nu uitspraken
gedaan in tien zaken. Met die uitspraken heeft de Raad van State de eerdere
uitspraken van de rechtbank in Rotterdam van maart 2011 in stand gelaten.
De uitspraak van de Raad van State over windturbinepark Beaufort volgt nog.

Windsector groeit twee maal
sneller dan Europese economie
De Europese windenergiesector groeide de afgelopen jaren sneller dan de rest van
de Europese economie. Tussen 2007 en 2010 verhoogde de windenergie-industrie
haar bijdrage aan het bruto binnenlands product van de EU (BBP) met 33%.
Dit blijkt uit het rapport ‘Green Growth’ dat de Europese Wind Energie Associatie
(EWEA) presenteerde. In 2010 groeide de industrie zelfs twee keer sneller dan het
algemene EU-BBP. In dat jaar droeg de sector € 32 miljard bij aan de EU-economie,
waarvan de groei op dat moment aan het afnemen was.
Het aantal banen in de sector steeg in Europa met 30% tot bijna 240.000,
terwijl de werkloosheid in de EU juist 9,6% groeide. In 2020 zullen er in de sector
naar verwachting 520.000 banen zijn. De windenergiesector zal komende jaren
nog verder groeien in betekenis, constateert EWEA: in 2020 zal de bijdrage aan
het Europese BBP bijna verdrievoudigd zijn.
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CWind secures
major contract
CWind has won a major contract
with DONG Energy, one of the key
energy groups in Northern Europe,
to provide vessel charters around the
UK. The framework contract has been
awarded for three years, with a
possible extension for another two
years. CWind was well placed to win
the contract with a solid charter
track record, a growing fleet of
CTruk Boats’ workboats, competitive
pricing, proven service and systems,
as well as with the committed and
experienced skippers that work with
CWind as part of its innovative boatshare & co-ownership scheme.
CWind has a fleet of fast and
innovative CTruk Boats’ workboats.
Their robust lightweight composite
construction, will save DONG
Energy significant amounts on
fuel compared to similar aluminium
vessels. CWind’s workboats (like
the 20T MPC) feature a large and
versatile load-carrying capability,
suitable for a wide range of offshore
tasks, including crew transfer.

Hoist crane
for Leviathan
Kenz Cranes has secured a new
contract with Seajacks to supply a
ABS certified new build 400t boom
hoist crane on board the jack-up
vessel ‘Leviathan’ to install wind
turbines. This crane will replace a
300t Huisman main crane and 100t
Liebherr auxiliary crane.
Initially, the 400t pedestal crane with
a 78m outreach is custom-designed
for the installation of offshore wind
turbines, and originates from Kenz
Cranes’ many years of experience in
the design and manufacturing of
heavy lifting equipment. Due to
special adjustments, the crane is also
suitable for shallow waters subsea
operations in the oil & gas industry.
The new build crane will be designed,
manufactured, commissioned and
tested at the construction quay in
Zaandam. Also the under deck vessel
strengthening and electrical vessel
modifications will be executed under
the supervision of Kenz Cranes.

w i nd e n e r g i e

Van Oord en Joulz
bouwen aan Eneco
Luchterduinen
De ontwikkeling van Eneco
Luchterduinen (oude naam: Q10), 23
kilometer voor de kust van Noordwijk
en Zandvoort, gaat een nieuwe fase in
nu alle aannemers zijn geselecteerd.
Van Oord zal de fundaties en de
elektrische infrastructuur, inclusief het
offshore transformatorstation, voor
zijn rekening nemen. Bovendien levert
Van Oord het schip dat de 43
windmolens gaat plaatsen. Daarnaast
is Eneco-dochter Joulz geselecteerd
voor de aanleg van de elektriciteitskabel van het strand naar het
hoogspanningsstation 8 kilometer
verder landinwaarts. Eerder werd al
bekend dat het Deense Vestas de
windturbines –van het type V112- gaat
leveren. Feitelijk zijn Van Oord en Joulz
nu ‘preferred supplier’ geworden.
Eneco zal samen met de twee
Nederlandse partijen verdere invulling
geven aan het ontwerp van het
nieuwe windpark op zee. Naar
verwachting zal het definitieve
contract in de herfst getekend worden.
Met het nieuwe windpark op zee is
Eneco in staat veel meer klanten van
windenergie te voorzien.
Definitief is duidelijk geworden dat
Eneco Luchterduinen zal bestaan uit
43 identieke Vestas V112
windturbines.

Smart Energy
start boorcampagne
In de tweede helft van dit jaar gaat
Smart Energy in de provincie Friesland
naar gas boren. Eerst zal een put
worden geboord bij het plaatsje
Donkerbroek. Daar is in 1991 voor het
eerst gas ontdekt. Smart Energy is
uitvoerende maatschappij (operator)
in zowel de Donkerbroek Main
vergunning als de naastgelegen
Donkerbroek West vergunning.
En in maart van dit jaar heeft de
maatschappij ook een vergunning
gekregen voor de winning van gas
uit het hieraan grenzende Akkrum-11
gebied. Plan is om na de boring in het
Donkerbroek gebied een put in het
Akkrum-11 gebied te boren, waar
Smart Energy ook de uitvoerende
maatschappij is. Naar verwachting
zal medio 2013 gas uit deze regio
kunnen worden gewonnen.

Bard Group hires JB 117
The Bard Group is intensifying its construction activities in the development site of
BARD Offshore 1, the first commercial offshore wind farm in the North Sea located
around 100 kilometres off the island coast of Borkum. From now on, the JB 117
belonging to Jack-Up Barge B.V. will be used for the first time since its completion
at the end of 2011.
The installation vessel constructed in the Indonesian province of Banten will gradually
replace the Jack- up barge Thor from Hochtief AG that will continue its activities in
the construction site until the end of 2012. From its position anchored on the ocean
bed, the JB 117 has a working depth of 40 metres and more. Its crane has a lifting
capacity of up to 1,000 tonnes, making it the most powerful on the construction site.
The JB 117 installation vessel boasts an excellent transport capacity with enough
space to transport two nacelles, two e-units as well as four tower segments to the
construction site. It can also accommodate up to 40 employees.
The JB 117 is 76 m long and has a breadth of 40 m. She was transported to
Rotterdam by sea at the beginning of 2012 and then towed to Eemshaven where
the remaining work was carried out on the installation vessel prior to its operations
on the high seas. Together with the JB 115, the Thor till Dec. 2012 and BARD’s own
Windlift 1, the JB 117 will ensure that work on the BARD Offshore 1 wind farm is
completed by the end of 2013.
The BARD Group is currently in the process of installing the first commercial
offshore wind farm in the German sector of the North Sea: BARD Offshore 1.
The planned 80 wind turbines will produce a nominal capacity of 400 megawatts.
The company covers virtually the entire value-added chain of electricity generated
from wind energy on the high seas. The company has a workforce of around 1000
employees at its locations in Bremen, Emden and Cuxhaven.

Mega-schip voor bouw
windparken op zee gedoopt
RWE Innogy beschikt sinds 22 mei over ’s werelds eerste schip dat vier megagrote
windturbines kan vervoeren en op zee op een diepte van ruim 40 meter kan
opstellen. Het schip, de ‘Victoria Mathias’, is gebouwd in Zuid-Korea.
Het heeft rond de 100 miljoen euro gekost.De eerste klus voor het schip is begin
deze zomer de aanleg van het windpark Nordsee Ost, waar stroom opgewekt zal
worden voor bijna 300.000 huishoudens. Dit park wordt gebouwd op zo’n 30
kilometer van Bremerhaven, ten noorden van het Duitse eiland Helgoland.
Peter Terium, CEO van RWE AG: “Met de doop van de Victoria Mathias luiden
wij voor RWE het tijdperk van de commerciële offshore windenergie in de Duitse
Noordzee in. En we nemen voor de aanleg van offshore windparken een belangrijk
knelpunt weg.
Wij hebben
offshore
windparken
nodig om
binnen de
energieproductie
in Europa een
ommekeer te
weeg te brengen.
Daarmee zijn
de parken voor
RWE een
integraal
onderdeel van de
energielevering
van de toekomst.”
De Victoria Mathias.
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TRAINING
DHTC en Ascent Safety: samen sterk in offshore wind

Nieuwe trainingen voor
offshore wind sector
Zelf noemen ze het een noviteit. De
eendaagse veiligheidstraining voor
personeel dat wordt ingezet in de offshore
wind sector en die een specifieke aanvulling
of supplement vormt op de trainingen die
door hen al eerder zijn gevolgd in de olie- en
gassector offshore en/of de scheepvaartsector.
Verder hebben DHTC en Ascent Safety de
handen ineengeslagen en bieden nu samen
maatwerkcursussen voor de wind sector.
Directeur Manuela van Luijk en marketing
Het DHTC-platform in de Helderse havenmond is een
ideale uitvalsbasis voor praktijksessies tijdens offshore trainingen (foto: DHTC).

Het veiligheidtrainingsinstituut in Den
Helder heeft de afgelopen jaren al de
nodige ervaring opgedaan in het geven
van maatwerkcursussen voor personeel
werkzaam in de offshore wind industrie.
Wessel Schinkel: “De eerste aanvraag
voor een maatwerkcursus kwam in 1999
al van een Amerikaanse fabrikant die in
Zweedse wateren door hem gebouwde
windturbines wilde installeren. Naar
aanleiding hiervan heeft DHTC een
eerste maatwerktraining opgezet, die
een jaar later diverse keren is gegeven
aan personeel dat het Utgrunden
Offshore Windpark heeft aangelegd.”
Drie jaar later zou hier een
standaardtraining uit voortkomen.
Deze kreeg de naam Offshore Wind
Energy Basic Safety (OWEBS) training en
hiermee werd ingespeeld op de wensen
van een bedrijf dat een windpark in de
Ierse Zee bij Arklow ging aanleggen.
“Tussen 2003 en 2007 hebben we
deze training samen met deskundigen
van de QHSE afdelingen van diverse
30
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manager Wessel Schinkel van DHTC leggen
uit wat hier allemaal aan vooraf is gegaan.

windturbinebouwers verder
geoptimaliseerd en gestandaardiseerd.
Tevens worden aanvullende modules
aangeboden als Helicopter Underwater
Escape Training (HUET) Airpocket en
Offshore First Aid. In die periode trainden
we ook het personeel dat bij de aanleg
van twee windturbineparken voor de
Nederlandse kust was betrokken.”
De daaropvolgende jaren zijn regelmatig
OWEBS trainingen gegeven, waaronder
aan medewerkers van onderzoeksinstituten en adviesbureaus als IMARES,
NIOZ en Bureau Waardenburg. En dit
jaar zijn ook alweer diverse trainingen
gegeven aan personeel werkzaam bij
bedrijven die in Nederlandse, Duitse en
Deense wateren nieuwe windparken
aanleggen of onderhoudswerk aan
bestaande windparken uitvoeren.
Noviteit
Alhoewel DHTC in de offshore wind
sector een heel goede reputatie heeft

opgebouwd met het geven van
maatwerktrainingen, laten bedrijven
toch vaak hun personeel een door
NOGEPA erkende 0.5 training of een in
de scheepvaart erkende Basic Training
STCW’95 volgen. Manuela van Luijk:
“Het gaat dan met name om bedrijven
die personeel leveren aan de olie- en
gassector offshore en/of de scheepvaart.
Deze bedrijven gaan echter ook steeds
meer personeel leveren aan de offshore
wind sector. Op zich zijn die NOGEPA- en
STCW-trainingen heel goed, maar zij
missen ten aanzien van het werken in de
offshore wind sector een paar belangrijke
elementen. Onder andere de manier
waarop men met een windcat of RIB bij
een windturbine aankomt, men hierop
moet overstappen en vervolgens naar
boven moet klimmen, als ook het werken
in de windturbine zelf. Daarvoor gelden
andere risico’s met afwijkende
noodplannen. Zo zijn er geen
reddingboten voorhanden en de
procedures voor brand- en

TRAINING

Boat transfers en boat landings zijn belangrijke praktijkoefeningen tijdens de OWEBS cursus (foto: DHTC).

calamiteitenbestrijding zijn anders dan
in de scheepvaart en de offshore olie- en
gassector. Dit maakt het grote verschil.
Voor de mensen die eerdergenoemde
trainingen hebben gevolgd, is nu door
ons een eendaagse cursus ontwikkeld
gericht op de specifieke risico’s bij
zogeheten boat landings en het
evacueren van een windturbine.”
De cursus, genaamd Supplement
Offshore Wind Survival & Transfer
Training, kan worden gevolgd door
mensen die in het bezit zijn van een
geldig certificaat NOGEPA 0.5A,
NOGEPA 0.5B of Basic Training STCW’95.
Samen sterk
Sinds eind 2010 bieden DHTC en Ascent
Safety uit Amersfoort de offshore
windsector gezamenlijk een volledig en
volwaardig pakket aan offshore wind
veiligheidstrainingen. Hiervoor hebben
beide bedrijven een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Voor Ascent
Safety was dit ook de aanzet om in
Den Helder het Ascent Trainingscentrum
te openen. Wessel Schinkel vervolgt:
“Dit pakket bevat onze tweedaagse
Offshore Wind Energy Basic Safety
training en de Basic Tower Climber
Course van Ascent Safety die eveneens
twee dagen duurt. Een heel compleet
pakket, verzorgd door bedrijven die elk
specialist zijn op hun specifieke cursusonderdeel. En dat allemaal geconcentreerd
in Den Helder, het offshore logistieke
centrum van de Noordzee.”

Ascent Safety en DHTC zijn ook beide
lid geworden van de Maritime Campus
Netherlands (MCN) in Den Helder.
Wessel Schinkel: “Zowel voor ons als
voor Ascent Safety is het interessant
dat MCN hier in Den Helder het Landelijk
Kenniscentrum Offshore Wind wil
vestigen. Gezien onze kennis en
ervaring denk ik dat wij inhoudelijk
voor dit centrum een belangrijke input
kunnen leveren.”
DHTC heeft vanaf 2008 steeds
deelgenomen aan de EWEA
windbeurzen, gehouden in Brussel,
Marseille en Warschau. En eind 2011
was het veiligheidtrainingsinstituut
ook te vinden op EWEA Offshore in de
RAI te Amsterdam. Manuela van Luijk
zegt hierover: “Wij hebben ons daar
voor het eerst samen met Ascent Safety
gepresenteerd en daar is heel positief
op gereageerd. Vanaf die tijd merken
wij ook dat er meer beweging in de
sector zit. Bedrijven hebben namelijk
ineens veel meer belangstelling voor
onze windcursussen. Dit maken wij
met name op uit het toenemend aantal
aanvragen voor informatie. Dit jaar
hebben we al twee gecombineerde
cursussen gegeven en een derde staat in
de planning. Samen met Ascent Safety
hebben we ook een webportaal geopend
en een flyer uitgegeven. We zien tevens
dat steeds meer bedrijven zich in de wind
sector begeven. Kortom, de signalen zijn
positief en door kwaliteit en een volledig

pakket te bieden, hopen we niet alleen
nationaal maar ook internationaal in de
offshore wind sector een belangrijke rol
te kunnen spelen.”

Een offshore windturbine heeft geen redding
vaartuigen. Daarom is het juiste gebruik van
de uitrusting en reddingsmiddelen bij een
evacuatie erg belangrijk (foto: DHTC).
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MINOR
Samenwerking Offshore & Dredging Engineering

Met Materials Sciences voor m

De studierichting Offshore and Dredging Engineering (ODE) aan de TU Delft
start per 1 september een nieuwe minor (onderdeel van de bachelorperiode)
voor wat betreft het onderwerp ‘Deep Sea’. Directeur Sape Miedema van
ODE benadrukt dat het om een samenwerking gaat tussen ODE en Materials
Sciences. Elke student met een geschikte voorlopleiding aan een Nederlandse
Universiteit kan er aan deelnemen. Aan de TU Delft zijn wel een stuk of
dertig minoren ontwikkeld.

Miedema vertelt wat de aanleiding is
geweest om deze minor op te zetten.“
De aanleiding was eigenlijk dat de
belangstelling voor materiaalkunde
aan het teruglopen is. Dat is al jaren zo.
Op de een of andere manier is het niet
aantrekkelijk. Daar proberen we iets aan
te doen, want aan een universiteit moet
je én onderzoek doen én onderwijs
kunnen geven. Als er geen studenten
zijn, is het onderwijs afgelopen.”
De mensen van materiaalkunde hebben
ODE en Maritieme Techniek benaderd
met de vraag of er niet samen een minor
kon worden opgezet. De achterliggende
gedachte was dat ODE heel populair is.
“Wij vonden samenwerken wel leuk,
omdat in de offshore en maritieme
techniek je ook te maken hebt met
allerlei zaken die gaan over materialen,
32
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materiaaleigenschappen en slijtvastheid
van materialen. Daar zijn ook wij heel
veel mee bezig.”
Opzet
Vervolgens was het de vraag hoe zo’n
minor opgezet moest worden. Miedema:
“Je kunt dat vakgericht doen, dan zou
je het kunnen noemen: marteriaalkunde
in de offshore. Maar je kunt het ook
ophangen aan een thema. Onze
gedachte was dat in dit laatste geval het
meer studenten aantrekt, omdat ze zich
daarbij iets kunnen inbeelden. Toen zijn
we gaan brainstormen over wat op dit
moment in trek is in de industrie.
Conclusie: deep sea mining. Maar we
besloten het niet te beperken tot mining,
vandaar ‘deep sea’. Je kunt het dan ook
hebben over boren naar olie op grote

waterdiepte, pijpenleggen op grote
diepte, speciale apparatuur die je op de
zeebodem zet, denk aan de BP-ramp van
een jaar geleden. En deep sea minining is
ook een aspect. Kortom: we wilden het
breder trekken.”
September
Wanneer is het idee van de grond
gekomen? “Een maand of twee geleden
hebben we voor het eerst bij elkaar
gezeten en zijn we met dat idee
gekomen en 1 september moet dit gaan
draaien.” De eerste aanmeldingen zijn al
binnen. “We hebben om te beginnen op
1 mei een voorlichtingsmiddag
gehouden. Vijf bedrijven hebben die
middag een presentatie gegeven over
wat zij doen in de deep sea. Er waren
ongeveer veertig studenten bij die

MINOR

minor-onderdeel

Overzicht van apparatuur.

voorlichting aanwezig. Op 3 mei was er
een TU brede voorlichting. Alle minoren
waren vertegenwoordigd, maar ook
Eindhoven en Twente stonden daar.
En na 3 mei konden studenten zich
aanmelden. Binnen een dag hadden
we al achttien aanmeldingen. En we
hebben gezegd, het aantal studenten
moet tussen de vijftien en de zestig
zitten. Als het er minder zijn, heeft het
geen zin, maar als het weer te veel
wordt, wordt de belasting te hoog. Als
we na een dag al achttien aanmeldingen
hebben, verwacht ik dat we wel op een
stuk of dertig uitkomen en dat zou mooi
zijn voor het eerste jaar.”
Punten
De minor is dertig studiepunten. “En die
hebben we opgedeeld in drie blokken
van tien”, legt Miedema uit. “Het eerste
blok verzorgen wij zelf. We behandelen
dingen als grondmechanica,

rotsmechanica, snijprocessen,
pompprocessen, eigenlijk de fysica van
de materialen die op de zeebodem
liggen. Vervolgens zit er een cursus in
op het gebied van hoe maak je de
apparaten die op de zeebodem bezig
zijn en dan hebben we tien punten op
het gebied van de materiaalkunde en dan
toegespitst op het gebruik van materialen
op extreem grote druk. Want als je op
drie kilometer diepte zit, dan heb je iets
van 300 bar druk, dat is heel veel. En de
laatste tien punten wordt een project
waarbij de studenten in groepen moeten
werken en de bedoeling is dat het een
‘field development’ wordt. Dat betekent
dat wij de studenten een gebied op de
kaart geven met wat gegevens over de
materialen die op de zeebodem liggen
of in de bodem zitten. Dan moeten de
studenten een compleet plan maken over
hoe wil je dat ontginnen en aanpakken.
Welke apparatuur heb je nodig maar ook

hoe ga je om met het milieu, want
ongetwijfeld ‘wonen’ er dieren.”
Haalbaar
Aandacht in de case is ook de economie
van het verhaal: hoeveel productie moet
je halen, wil het commercieel haalbaar
zijn. Miedema: “Als je één kuub van dat
materiaal per dag naar boven haalt, dan
verdien je daar geen cent aan, maar
hoeveel moet je dan per dag naar boven
halen? En verder dingen als health, safety
and enviroment, juridische aspecten
komen aan bod. Dat laatste is belangrijk
want meestal zit je in gebieden buiten de
territoriale wateren. Van wie is dat dan?
Hoe is dat juridisch geregeld. De nadruk
ligt wel op de techniek. Al die andere
dingen moeten de studenten ook naar
kijken.” Miedema zegt al contacten bij
IHC te hebben voor het opzetten van
cases. “Maar ik weet zeker dat andere
bedrijven dat ook wel willen.”
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Applus RTD is de wereldwijde
referentie voor Asset Integrity
Services, met een solide basis in
Niet-Destructief Onderzoek en
Inspecties. Onze focus ligt op het
leveren van totaal oplossingen op het
gebied van testen, inspecteren en
certificeren, die de integriteit van uw
on en offshore installaties waarborgen.
Dit doen we al sinds 1937. Onze Asset
Integrity Services, standaard en op
maat gemaakt, verzekeren de
integriteit en conformiteit van uw
installaties.
Meer informatie?
T 010 716 60 00
E info.netherlands@applusrtd.com

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

HYDAC BV

www.ApplusRTD.com

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

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

Nieuwbouw bedrijfspand en loodsen.

Fantastische locatie.
Direct aan water!

HET

KLEINE

STRAND

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

info@intramar.nl
www.intramar.nl

Huurinformatie:
info@hetkleinestrand.nl
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Offshore mast
crane for Solitaire
Huisman has secured a new contract from Allseas for the design and manufacturing
of an 850mt Offshore Mast Crane. The crane will replace the current 300mt
Offshore Mast Crane on board Allseas’ pipelayer Solitaire. The delivery is scheduled
for 1 October 2012 at the Huisman production facility in Fujian, China.
The 850 mt offshore mast crane – up to 1600m hook travel single fall – is equipped
with an active heave compensation system on the main and whip hoist to counter-act
the vessel’s heave motion when landing a load on the seabed. The use of a splittable
block on the main hoist allows the number of falls to be adjusted from 8 to 4 falls
without re-reeving. The adjustment of falls is beneficial to optimize the lift with the
required load and speed. These features will make the crane an efficient tool for the
installation of heavy loads required for deep water subsea production systems.

Jo Peters Secretary General Nogepa
Jo Peters (52) joined
Nogepa on 1 April 2012
where he took over the
position of Secretary
General from Bram van
Mannekes, who retired
on 1 May 2012. Jo joins
Nogepa after an almost
28-year career with Shell,
during which he held
senior management
positions in the
Netherlands, France,
Brazil and the USA.
Jo Peters.
His last position was
Site Manager of Shell
Amsterdam, where he was responsible for the building and the positioning of the
new Shell Technology Centre. Jo has a keen interest in people and has been responsible
for many projects. Asking him about his plans for Nogepa, he intends to focus in
particular on the interfaces that are key in the positioning and the reputation of
the oil and gas industry in the Netherlands, especially with the general public.
In a welcome address to Nogepa’s staff, Peters stated: “In spite of our great
contributions to society, feedback on our industry is not always positive. When we
make the national news, nine times out of ten it’s related to problems or worries
perceived by the public. We must continue to explain what we do, how we do it and
why it’s so important. However, we also can and should be more proactive and create
moments of truth with the general public, and have the courage to face the voices of
society. Having all the technical information right is one key aspect, but communicating
it in an honest and inspiring way to the outside world is the other half of what is
required to build a solid reputation and create general public acceptance.”

Fairstar wins float-over contract
Fairstar Heavy Transport has been awarded a contract by Saipem to provide
float-over and installation services to Saipem for the 8,000 tonnes CMMP Platform
in the Persian Gulf, off-shore Iraq. Saipem has contracted the new 50,000DWT
semi-submersible vessel Finesse for the transportation of the CMMP module from
the fabrication facility in Karimun, Indonesia in the second half of 2013.
Fairstar also concluded a contract to transport the drilling rig Offshore Vigilant from
Port of Spain, Trinidad to Vung Tau, Vietnam on Fairstar’s semi-submersible vessel
Fjell. The contract value is USD 2.9 million. The rig was loaded on the Fjell last month.

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

First production
from Van Nes Field
End of April Dana Petroleum
announced that first gas production
began from the Van Nes field located
in block P11b within the Medway
development area (Dana 50% and
operator, EBN 50%). The subsea well,
located approximately 60 km north
west of The Hague, will produce gas
via the Dana-operated De Ruyter
platform. The Van Nes field is expected
to produce around 4,000 boepd, with
2,000 boepd net to Dana in 2012.
Commenting on the news, Dana’s
Managing Director in The Netherlands,
Reidar Hustoft said: “We are delighted
to have brought Van Nes into
production, which completes the
Medway subsea development project
and months of hard work from the
teams involved.”
“In January 2012, we successfully
completed phase 1 of the Medway
project by starting up the Van Ghent
tri-lateral oil well. And we are also very
pleased that we have delivered this
project safely and without
environmental incidents. We look
forward to working with our joint
venture partner EBN to maintain these
standards as we continue to seek
further growth opportunities within
the wider De Ruyter area.”
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Swift and Accurate
3D Laserscanning leads
to shorter installation times
and no clashes.

We make the 3D scan,
We do the Engineering,
You get the best results!
•

3D Laser Scanning

•

Mechanical Engineering

•

Design Verification

Sustaining Results Through Engineering

www.stemar.com

MAINTENANCE ENGINEERING | RELIABILITY ENGINEERING | MAINTENANCE METHODS ENGINEERING
“Let the compass of
Vector Maintenance Management B.V.
be your guide”

Voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen: risico’s verlagen en kosten beheersen
Risicoverlaging en kostenbeheersing worden steeds belangrijker in de industrie.
Bedrijven moeten zelf bepalen hoe zij (aantoonbaar) voldoen aan de hoge kwaliteitsen veiligheidseisen die gelden voor mens, milieu, middelen en productie.
In de hoofdrol: onderhoud en inspectie
Op een verantwoordelijke manier maximale winst behalen kan alleen als de ongestoorde en veilige voortgang
van het productieproces gewaarborgd is. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van technische installaties
moeten dus optimaal zijn. Tegelijkertijd moeten de investeringen die nodig zijn voor een ongestoorde en
veilige voortgang van het productieproces beheersbaar zijn. Ook op het gebied van onderhoud en inspectie.
Vector maakt beheersbaar
Wij zijn als onafhankelijke adviespartner gespecialiseerd in het ontwikkelen van onderhoudsen
inspectiestrategieën voor industriële bedrijven die werken met technische installaties. We begrijpen dat u,
voor een uitgebalanceerd productieproces, uw onderhouds- en inspectietaken zo optimaal mogelijk op elkaar
wilt afstemmen. Vanuit onze passie voor techniek en organisatie hebben we de kennis, ervaring, tools en
methodieken ontwikkeld die dit mogelijk maken.

www.vectormm.nl • info@vectormm.nl • +31 (0)223-660660

De aanpak van Vector
Met de inrichting van uw managementsysteem zetten wij het laatste puntje op de i. Onze grootste
uitdaging én kracht ligt in het voortraject: inzicht krijgen in uw organisatie, uw organisatiedoelstellingen
en de installaties waar u mee werkt. We luisteren goed naar u en kijken kritisch naar uw organisatie.
Na een grondige analyse formuleren we zorgvuldig uw onderhoudsfilosofie. Deze vormt de basis van
een goed uitgedachte onderhouds- en inspectiestrategie waarbij we veel aandacht besteden aan de
detaillering. De onderhouds- en inspectiestrategie vertalen we uiteindelijk naar uitgewerkte instructies
in uw managementsysteem. De rapportagestructuur van uw managementsysteem richten we zodanig in
dat het managementsysteem optimaal ten dienste staat van uw bedrijfsdoelstellingen.

o n s t r e am

China zet in op schaliegas

Jumbo confirms order

De Chinese overheid zet in op een sterke groei van schaliegas. In de periode 20152020 wordt gemikt op meer dan een vertienvoudiging van de productie. Om dit doel
te bereiken heeft de Chinese overheid 19 kerngebieden aangewezen. In deze
gebieden moet 2015 200 miljard m3 commercieel winbare schaliegas aangetoond
kunnen worden. Het exploreren en produceren van de gasreserves zou volgens de
Chinese overheid open moeten staan voor zowel binnenlandse als buitenlandse
energiemaatschappijen. De laatste groep zou technologie moeten leveren, die in
China niet voorhanden is.

Jumbo Shipping has confirmed the
order for a second new K-class vessel,
with an option on a third, to
complement its existing fleet.
After careful consideration and
engineering study, Jumbo has decided
to upgrade the lifting capacity of
the vessels from 1,300 to 1,500mt,
enabling tandem lifts of 3,000mt.
These vessels will comfortably surpass
the capability of other vessels in their
class and reassert Jumbo’s leading
market position.

De gasprijs zou op de vrije markt tot stand moeten komen, in tegenstelling tot de
huidige prijs die door de overheid wordt vastgesteld. In sommige delen van China
worden al experimenten doorgevoerd met een liberalisering van de gasmarkt. Voor
2015 wordt al gemikt op een productie van 6,5 miljard m2 schaliegas per jaar, wat
zal moeten groeien naar 60 tot 100 miljard m3 in 2020.
Shell heeft inmiddels in Beijing een overeenkomst gesloten met China National
Petroleum Corp (CNPC) voor het exploreren en ontwikkelen van gasreserves in het
zogeheten Fushun-Yongchuan-blok van het Sichuan Basin. Het betreft een gebied
van 3500 vierkante kilometer. De overeenkomst betreft een production-sharing
contract. “China heeft een enorm potentieel op het gebied van schaliegas,”
zei Shell-CEO Peter Voser bij de ondertekening, “en wij zijn vastbesloten een
bijdrage te leveren aan het tot realiteit brengen van dat potentieel.”

Statoil transfers Vilje
operatorship to Marathon
“Statoil is interested in good area solutions. We therefore find it natural that
Marathon, as the biggest operator in the area, gets to optimise the values for the
licensees,” says Jannicke Nilsson, Statoil’s head of operations North Sea West.
Thanks to this transfer of operatorship a rig that was planned to be used for the
Vilje South development will be available for other Statoil drilling jobs. Portfolio
management is a priority area in Statoil’s strategy, and the Norwegian continental
shelf emerges as an area where such focus may add value.
In recent years Statoil has carried out several transactions and signed joint venture
agreements to position Statoil as a financially robust, technology-focused upstream
company. This includes the agreement to sell assets to Centrica, the acquisition
of Hess’ stake in the Snøhvit field, and the purchase and sales agreement with
Total on the Valemon and Hild fields, which are under development.
The agreement with Marathon takes effect on 1 September 2012 subject
to the approval of the Ministry of Petroleum and Energy.

Jannicke Nilsson (left), Statoil’s head
of operations North Sea West,
and T Mitch Little, chief executive of
Maratohon Norway.
Nina Havstad Andersen,
project manager business development
(left, back row) and
Elke Njaa, commercial manager
Marathon Norway (photo: Kim Laland).

This latest investment underlines
Jumbo’s long-term commitment to
its existing and new clients.
The company’s strategy of continuing
re-investment, renewal and
development of its fleet is proceeding,
as has been its practice for more than
forty years. To provide optimum and
timely solutions to its clients needs,
irrespective of transient economic
and shipping market cycles.
Safety and reliability are integral parts
of Jumbo’s brand ethic, and these
latest record-breaking vessels will
assume a key role in delivering reliable
and innovative service to both
international transportation and
offshore construction projects
for years to come.
The K-class vessels are being built
at the Brodosplit shipyard in Split,
Croatia. The design incorporates
Finnish-Swedish ice class 1A (thus
ideal for projects in Arctic regions)
and each vessel will be prepared for
DP2 installation which, when fitted,
will provide multi-facet installation
support in the offshore sector enabling
large and heavy structures to be
loaded, transported and installed by
a single vessel optimizing project
scheduling, safety and efficiency.
The first vessel will be in active service
in the autumn of 2013. The sister-ship
will follow some six months later.

Voeg toe aan uw favorieten:
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Qatar neemt
belang in Shell

Oil discovery in NORWEGIAN North Sea

De Golfstaat Qatar heeft een belang
genomen in olie- en gasmaatschappij
Shell. Het zou gaan om een belang van
tussen de 3 en 5 procent. Daarmee
zou Qatar in één klap een van de
grootste aandeelhouders zijn. Op dit
moment is de Brits-Amerikaanse
investeringsmaatschappij BlackRock
met 4,97 procent van de aandelen
de grootste aandeelhouder.
“De transactie onderstreept onze
uitstekende strategische relatie met
Qatar,” zegt Shell. Qatar heeft grote
olie- en gasreserves en Shell exploiteert
in Qatar een miljarden-project voor
de winning van aardgas.

HelWin2 offshore
HVDC platform
Siemens Duitsland aan Heerema
Fabrication Group het contract gegund
voor de Engineering, Procurement,
Constructie en Installatie (EPCI) van
een offshore HVDC platform namens
transmissienetbeheerder TenneT.
Het contract betreft een offshore
platform waarop de HVDC (High
Voltage Direct Current, ofwel
gelijkstroom op hoogspanning)
technologie van Siemens zal worden
geïnstalleerd met minimaal verlies
gedurende de transmissie van de
opgewekte stroom in de Duitse
Noordzee. Het dek zal op de HFG
werf in Zwijndrecht worden gebouwd.
Het jacket en brug op de werf in
Vlissingen. De fabricage zal in november
dit jaar starten en naar verwachting
midden 2014 worden opgeleverd.
HFG’s zuster onderneming Heerema
Marine Contractors zal het platform
in het 3e kwartaal van 2014 installeren.
Het HelWin2 platform is gesitueerd
dichtbij Helgoland, 85 kilometer
noordwest van het HVDC kabellandingspunt in Büsum te Duitsland, in zo’n 24
meter waterdiepte op het Duitse plat.
Het HelWin2 offshore HVDC platform
wordt de derde offshore-netverbinding
in de oostelijke Noordzee gebouwd
door Heerema Fabrication Group. Het
eerste offshore HVDC platform, BorWin
alpha (400 MW), is in 2009 opgeleverd
door HFG in Vlissingen. Het tweede,
DolWin alpha (900 MW) is momenteel in
aanbouw op de werf van HFG in
Zwijndrecht en zal in augustus van
dit jaar worden opgeleverd.
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A significant oil discovery was made by the production licence (PL) 418 partnership in
the Norwegian North Sea. As partner of PL418, RWE Dea Norge is thereby further
strengthening its position in the northern North Sea.
The drilling of exploration well 35/9-7 in PL418 in the north-eastern North Sea is in
the process of being completed by operator Wintershall. The well was drilled, using
the Songa Delta Rig, on the Skarfjell prospect, which is located just south the Titan
discovery in PL420 and approximately 14 km southwest of the Gjøa Field. The
primary exploration target for the well was to prove petroleum in Upper Jurassic
reservoir rocks.
The well found Upper Jurassic reservoir sands, of very good quality containing light
oil with a significant oil column. There is reasonable confidence in a preliminary
resource range of between 10 and 25 million standard cubic meters of recoverable
oil. The well was drilled to a vertical depth of 2,976 metres below the sea surface,
and terminated in the Middle Jurassic Brent Gp / Rannoch Fm. The water depth at the
site is 368 metres.

Exploitatie rendabel volgens proefboringen
Proefboringen hebben uitgewezen dat er op locatie De Wulpen ten oosten van het
dorp Eesveen genoeg aardgas in de bodem zit om de brandstof daar rendabel te
gaan winnen. Medio maart stemden burgemeester en wethouders van
Steenwijkerland in met een verzoek van gaswinbedrijf Vermilion Energy het
bestemmingsplan voor de locatie in Eesveen te wijzigen, zodat gaswinning formeel
mogelijk wordt. Het voorontwerp van dit aangepaste bestemmingsplan wordt nu
voor inspraak ter inzage gelegd. De rijksoverheid stimuleert de productie uit kleinere,
verspreid in ons land en op de Noordzee liggende gasvelden om de veruit grootste
aardgasbron in ons land, die in het zogeheten Groningenveld (Slochteren) zoveel
mogelijk te sparen om te voorkomen dat de veruit grootste gasbel in ons land snel
uitgeput zou raken. Op deze manier wordt ook de afhankelijkheid van buitenlandse
gasleveranties verkleind. In de afgelopen dertig jaar zijn er tientallen nieuwe, maar
relatief kleine gasvelden gevonden, vooral onder de zeebodem (25 miljard kuub per
jaar) en op het vaste land in de noordelijke provincies.
Hieruit wordt tegenwoordig jaarlijks zo’n 10 miljard kuub met voorrang naar boven
gehaald om de buffer in het Groningenveld te ontzien. Alleen ‘s winters, als de vraag
naar gas het hoogst is, draait ‘Slochteren’ volop mee. Om het plan voor gaswinning
bij Eesveen nader toe te lichten, houdt eigenaar Vermilion binnenkort een
informatiebijeenkomst. Bewoners van het dorp krijgen hierover nog nader bericht
thuis. Vermilion Nederland - het hoofdkantoor staat in Harlingen - wint al sinds een
jaar of acht aardgas in Friesland, Noord-Holland en de Waddenzee.

Tulip Oil acquires Smart Energy Solutions
Tulip Oil Holding has acquired a 100% shareholding in Smart Energy Solutions for an
undisclosed cash sum. The company has been renamed into Tulip Oil Netherlands B.V.
Tulip Oil is an oil and gas company founded in July 2010 with assets in Germany. The
company is focusing its activities on Western Europe. Tulip Oil is co-owned and
financed by Barclays Natural Resource Investments, a global private equity business
focused on natural resource investment opportunities, together with Tulip Oil
management.
Smart Energy Solutions was established in 2005 and holds interests in 10
hydrocarbon licences in the Netherlands including the Akkrum and Donkerbroek
onshore discoveries located south-west of the giant Groningen field, and the Q7/
Q10a offshore discovery located a few kilometres off the Dutch coast.
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Winnaars Student’s Design Contest
gaan offshore!
Bezoek aan P11-B de Ruyter van Dana Petroleum door:
Lennard Oudenaller

Aankomst Den Helder Airport
Dinsdag 8 mei was al tijden een dag om naar uit te kijken,
want we zouden offshore gaan! Een prijs die we gewonnen
hebben met de Student’s Design Contest, georganiseerd door
IRO en NOGEPA, ter gelegenheid van IRO’s 40 jarig Jubileum
in november 2011. Ik kan me de dag nog wel herinneren van
de kick-off meeting in het STC in Rotterdam, dat ik, en
mijn groepsgenoten elkaar aankeken en dachten
‘Wij moeten winnen!’
De desbetreffende ochtend, vroeg uit bed en op naar Den
Helder Airport waar mijn medestudenten al aanwezig waren.
Niet veel later werden we vergezeld door Joris Fris en Hein
Hogenhuis van Dana Petroleum. Eenmaal ingecheckt bij CHC
Helicopters gingen we richting de Marechaussee en bekeken we
de veiligheidsinstructiefilm en uitleg over hoe we de
overlevingspakken aan moesten trekken. Dit leek voor de hand
te liggen, zo gepiept. Dacht ik. Na het nodige worstelen en
wringen zat ik eindelijk in het overlevingspak. Toen bleek dat
mijn instapkaart nog in mijn broekzak zat, kon het hele verhaal
nog een keer opnieuw beginnen! De helikopter van de dag
was op de heenweg alleen voor ons. Dit voelde wel heel
speciaal. Vlak voor vertrek nog even snel een foto van ons allen
gemaakt. Eenmaal in de helikopter werd het wel heel reëel,
iedereen besefte ineens dat we praktisch onderweg waren.
Ik las iedereen zijn gezicht voor het opstijgen nog even af,
overal zag ik een grijns van oor tot oor.
Aankomst P11-B
De Ruyter Dana
Petroleum
Na ongeveer 30
minuten vliegen
arriveerden we bij
het platform, nog
even een rondje
eromheen voor wat
foto’s en landen dan
maar. Na het landen
direct door naar
binnen, en over naar het uittrekken van het overlevingspak.
Onder het genot van een vers gezet kopje koffie de
veiligheidsinstructies van het platform bekeken en besproken.
Hierna was er geen tijd meer te verliezen, we hadden slechts

één dag de tijd om het platform van boven naar beneden te
bekijken. Allereerst stond een bezoek aan de Offshore
Installation Manager (OIM) van De Ruyter op de planning. Na de
voorstelronde waarin wij vertelden welke opleiding we hadden
gedaan (NHL Minor Oil & Gas) en uitleg over het platform en
Dana Petroleum gingen we direct door naar beneden voor
het aantrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Tijdens de interessante tour zijn alle systemen van het platform
behandeld en besproken.
Aan het eind van de ochtend was het alweer tijd voor de lunch,
dus op naar de kantine voor een goede maaltijd. Hier werd ons
ook verteld dat tijdens het middagprogramma dingen werden
behandeld die wij graag wilden zien en waar we meer over
wilden weten. Zo werd bijvoorbeeld een bezoek gebracht
aan de kraan, het laagste dek van het platform en zelfs het
zelfgemaakte bubbelbad dat aan boord zat.
Na dit alles was het ondertussen alweer tegen 5 uur in
de middag en was het tijd voor de terugweg. Dus de
overlevingspakken en zwemvesten weer aan en op weg naar
het helikopterdek. Na een half uur vliegen stonden we weer
op de vaste wal van Den Helder. Eenmaal aangekomen op
Den Helder Airport nog even langs de Marechaussee om de
persoonlijke beschermingsmiddelen in te leveren. We waren
met zijn allen een hele ervaring rijker. Dit hebben we dan ook
nog eens uitvoerig besproken onder het genot van een biertje
die avond!
Dana Petroleum, IRO en NOGEPA, en alle andere betrokken
partijen, bedankt voor het mogelijk maken van deze bijzondere
ervaring!

Vlnr: Sander Drost, Timo Dekkers, Bart van der Velden,
Wouter de Jong en Lennard Oudenaller.
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VMBO’ers roeien tijdens Dordt in
Stoom in zelfgemaakte boten

vlet overgedragen gekregen. Er werden prijzen uitgereikt
voor Snelste vlet, Beste Vlet, Botenbouwschool v/h jaar en
Scoutinggroep v/h jaar. Hoewel de scholieren hard gewerkt
hebben aan de vlet en hard geroeid hebben, vielen zij helaas net
buiten de prijzen. Scouting Pocahontas in Zoetermeer kreeg een
eervolle tweede prijs in de categorie Scoutinggroep v/h jaar.

Ledenbijeenkomst Keppel Verolme
trekt veel bezoekers

Vrijdag 1 juni namen leerlingen van 10 VMBO-techniekscholen
het tegen elkaar op in een spannende race! Het startsein op
het Groothoofd voor de races werd gegeven door Marco
Westland, voorzitter van Dordt in Stoom. De jongeren streden
in zelfgebouwde lelievletten (kleine roei- en zeilboten) tegen
elkaar in het voorprogramma van Dordt in Stoom.
Dit alles gebeurde in het kader van het project Vletten op
de Maas dat KMR, Nederland Maritiem Land en Scouting
Nederland dit jaar voor de zesde keer organiseerden in
Zuid-Holland Zuid. Het project wil de maritieme sector en
de maakindustrie op een aantrekkelijke en eigentijdse manier
onder de aandacht van jongeren brengen. De lelievletten
werden na afloop van de wedstrijd officieel overgedragen
aan scoutinggroepen uit de regio. IRO sponsorde het Stanislas
college in Delft. Scouting Pocahontas in Zoetermeer heeft de

IRO Kalender 2012
11 oktober

IRO ledenbijeenkomst

Rotterdam

30 oktober

IRO ledenbijeenkomst

Den Helder

22 november

Jaarvergadering	

n.t.b.

meer informatie of aanmeldformulier:

info@iro.nl of telefoon 079 341 19 81
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Op woensdag 6 juni vond een zeer geslaagde IRO ledenbijeenkomst plaats op de werf van Keppel Verolme in de Botlek,
Rotterdam. Ruim 120 deelnemers woonden de presentatie bij
van Harold Linssen, Managing Director van Keppel Verolme.
Hij gaf een korte introductie over de geschiedenis van de werf
en presenteerde de drie lopende projecten die in Dok 7 van de
werf liggen. Het semi-submersible boorplatform Scarabeo 6
van Saipem krijgt een
upgrade zodat het in
diepere wateren kan
boren. Keppel Verolme
verricht reparaties en
algemeen onderhoud aan
de jack up accommodatie
unit COSL Rigmar en de
werf bouwt in opdracht
van het Duitse Global
Tech 1 Offshore Wind
GmbH een 33/155 kV
transformatorplatform.
Na de presentatie werden
de leden in groepen
rondgeleid langs deze
imposante projecten in
het droogdok.

IRO NIEUWS

Cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’
Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niettechnische cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, hoe zij
worden gevonden en gewonnen en hoe de sector in elkaar zit.
Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan veel gebruikte
terminologie. Voor meer informatie of een aanmeldformulier
kunt u contact opnemen met José de Goede via degoede@iro.nl
of telefoonnummer 079-3411981.
De volgende data zijn onder voorbehoud gepland:
• Woe+do 19+20 september (NL)
• Woe+do 24+25 oktober (ENG)
• Woe+do 14+15 november (NL)

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

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

IRO Olie en Gas handelsmissie
naar Aberdeen
Van 25-27 september 2012 organiseert IRO een
handelsmissie naar Aberdeen. Het programma zal bestaan
uit groepsbezoeken aan grote oliemaatschappijen en EPC
contractors als: Shell, BP, Total, AKER, Subsea-7, AMEC, Wood
Group. Er is geen individueel matchmaking programma. U kunt
zich nog steeds aanmelden voor deze missie. Neem voor meer
informatie contact op met Ruud Liem van IRO, liem@iro.nl.

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

Alle ruimte is uitverkocht.

beurs / exportprogramma
2012 / 2013

RIO OIL & GAS 2012, RIO DE JANEIRO 17-20 SEPTEMBER 2012

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

De inschrijving voor Rio Oil & Gas is gesloten en het IRO paviljoen
is uitverkocht.
ADIPEC 2012, ABU DHABI,11-14 NOVEMBER 2012 (nieuwe data!)

De inschrijving voor ADIPEC is gestart. Er zijn nog enkele stands
beschikbaar. De informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden
op www.iro.nl.

24-28 september	Handelsmissie Aberdeen
OSEA 2012, SINGAPORE, 27-30 NOVEMBER 2012

Aberdeen, Schotland
1-3 oktober	DES handelsmisse Qatar
Doha, Qatar
23-24 oktober 	Offshore Energy
Amsterdam

In samenwerking met HME organiseert IRO een Holland
paviljoen op de beurs OSEA in Singapore.
U kunt er voor kiezen onder de IRO vlag te staan, of onder
het ‘Maritime by Holland’ concept.
IRO is helemaal uitverkocht, maar u kunt nog ruimte boeken via
HME, Marjan Lacet: ml@hme.nl
BASRA OIL & GAS EXHIBITION, 6-9 DECEMBER 2012

11-14 november 	ADIPEC

IRO heeft een informatiestand van 12m2 op deze beurs geboekt.
Indien u interesse heeft om deel te nemen, neem dan contact op
met Marlijn Stoutjesdijk: m.stoutjesdijk@iro.nl.

Abu Dhabi, VAE
27-30 november	OSEA	
Singapore

OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE, 6-9 MAY 2013

De inschrijving voor OTC 2013 is geopend. Het aanmeldformulier
kunt u vinden op www.iro.nl. De deadline voor inschrijving is
6 juli 2012.

6-9 december	Basra Oil & Gas
Basra, Irak
2013
6-9 mei 	OTC	

Deelname aan beurzen/handelsmissies via IRO

Houston, VS

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

Adres
:
		
Postadres :
		

Engelandlaan 330
2711 DZ Zoetermeer
Postbus 7261
2701 AG Zoetermeer

Telefoon
Fax
E-mail
Website

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

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

ELEcTROTECHNIEK

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

Inleiding

Maximator 2011 ad_Opmaak 1 12-01-11

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

Our Energy Works!

MAXIMATOR is one of the world’s leading manufacturers
of air driven liquid pumps, air amplifiers, gas boosters,

high pressure valves, fittings and tubing as well as
associated products used in the oil and has industry.
With more than 30 years of experience in high pressure
technology MAXIMATOR today designs and manufactures
a full line of high pressure equipment.

•
•
•

Air Amplifiers
High Pressure Pumps
Gas Boosters

•
•
•

Air Amplifiers Stations
Hydraulic Units
Booster Stations

•

Valves, fittings & Tubings

•

On & Offshore Pressure Systems

•

Service & Rental Units

(VTF)

MAXIMATOR® Benelux BV

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

RECRUITMENT

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

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

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

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

Wilt u adverteren?
Bel Tonny Handgraaf
023 571 8480
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VROON provides a diverse range of services and solutions for key

offshore - support needs, including platform supply, emergency

response and rescue, anchor handling and subsea support.

VROON has a versatile fleet of more than 100 vessels in service and approximately 25 new
build vessels on order. VROON has the fleet to meet your needs, the people to deliver and
the determination to succeed.

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

