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het Nord stream project Wordt Nu al eeN vaN de grootste ooit iN europa 
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WHEN CAPABILITY COUNTS...

Fugro NV

Tel: +31 (0)70 311 14 22

Email: Holding@fugro.com 

www.fugro.com

Fugro collects, processes and interprets data relating 

to the earth’s surface and sub-surface, and provides 

advise based on the result, in the support of infrastructure 

developments on land, at the coast and on the seabed.

Fugro delivers these services from a global network of offices 

and facilities. Localised services are backed by an internationally 

acclaimed knowledge base and resource provision.

...COUNT ON FUGRO
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De internationale conferentie 'Opportunities in 
Offshore Energy', die op 7 oktober 2010 parallel 
aan de beurs Offshore Energy 2010 in Den Helder 
wordt georganiseerd, belooft een programma over 
de laatste ontwikkelingen in offshore energie. 
Van operaties op de Noordzee tot kansen in het 
arctisch gebied en van ontwikkelingen in offshore 
wind tot de nieuwe Petrobras-projecten offshore 
Brazilië. Een overzicht.

OFFSHOrE EnErGY 2010 
PagiNa 20

De kernactiviteit van Van Oord uit gorinchem is het 
baggeren. Voordat een baggerschip met een project 
start, wordt eerst onderzoek gedaan naar de 
eigenschappen van de bodem. Hiervoor worden 
akoestische instrumenten ingezet die een profiel 
van de bodem maken om te onderzoeken wat de 
vorm en samenstelling is. Daarnaast wordt deze 
apparatuur gebruikt om exact te meten wat de 
prestaties zijn van de werkzaamheden. Een verslag.

DATA
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Het wordt één van de grootste ooit in Europa 
uitgevoerde infrastructurele werken genoemd. 
Het bijna 9 miljard euro kostende Nord stream 
Project dat de aanleg omvat van twee 1.222 
kilometer lange gasexportleidingen door de Oostzee. 
En in het verlengde hiervan worden in Duitsland 
nog twee pijpleidingprojecten uitgevoerd, terwijl in 
Rusland de gasaanvoerleiding naar Vyborg al is 
gerealiseerd. Een verslag van Paul schaap.
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De afgelopen maanden heeft iedereen meegeleefd 
met het ernstige incident bij put MC 252 op het 
Macondo-veld in de golf van Mexico. Menselijke 
onvoorzichtigheid, ondoordachtheid en falen waren 
de directe oorzaken en dit had in onze industrie 
natuurlijk nooit mogen gebeuren. gelukkig ziet het 
er naar uit dat men de situatie thans onder controle 
heeft. Offshore Visie ontving een ingezonden stuk 
met een visie.
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De afgelopen maanden heeft iedereen in onze olie- en gasindustrie natuurlijk meegeleefd met het ernstige incident bij 

put MC 252 op het Macondo-veld in de Golf van Mexico. Menselijke onvoorzichtigheid, ondoordachtheid en falen waren 

de directe oorzaken en dit had in onze industrie natuurlijk nooit mogen gebeuren. Gelukkig ziet het er naar uit dat men 

de situatie thans onder controle heeft. Hopelijk zullen er vele wijze lessen uit dit voorval worden getrokken en zal dit 

nooit meer opnieuw voorvallen. Helaas is de mens nog steeds niet geheel onfeilbaar, dus verbetering blijft altijd mogelijk.

Britse Perikelen

schatting 12 miljoen vaten ruwe olie in 
zee. Dat is 2,5 keer zoveel als nu in de 
golf van Mexico. De arabische golf is 
bovendien veel smaller en ondieper dan 
de golf van Mexico, dus de milieuramp 
was toen vele malen groter dan wat er 
nu is gebeurd. De allergrootste, door 
ruwe olie veroorzaakte, milieuramp van 
de vorige eeuw! Het gehele biologisch 
leven in de arabische golf regio voor 
– naar verwachting – minimaal vijftig 
jaar volledig dood, een ramp die zich 
zou uitstrekken tot aan de westkust van 

van nog geen twintig jaar geleden? Het 
is merkwaardig dat bijna niemand die 
deze vraag kreeg voorgelegd het juiste 
antwoord direct kon geven, ook de 
deskundigen in onze industrie niet. 
Wel, we hebben het nu over de gevolgen 
van de vernielingen die het irakese leger 
bij hun terugtrekking uit Koeweit begin 
1991 aanrichtte op de olie-installaties 
aldaar. Niet alleen werden honderden 
putten op land in brand gestoken, ook in 
de arabische golf werden vele offshore 
putten vernield en stroomden naar 

Naar schatting zijn bijna 5 miljoen vaten 
ruwe olie in de golf van Mexico terecht 
gekomen. Een ramp van de eerste orde 
en nu reeds gekenmerkt als de grootste 
milieuramp van deze eeuw. alhoewel: 
deze eeuw is pas tien jaar oud en wie 
weet wat ons nog te wachten staat. 
Kan iemand zich echter nog herinneren 
wat de grootste, door ruwe olie 
veroorzaakte, milieuramp van de vorige 
eeuw was? Nee, het gaat niet over de 
‘Exxon Valdez’. 
Waar gaat het dan wel over, deze ramp 

Tony Hayward. 

INGEZONDEN STUK
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india, tientallen miljoenen mensen het 
slachtoffer maakte, honderden miljarden 
dollars aan schade veroorzaakte, enz. 

Wat is daar uiteindelijk van terecht 
gekomen? Waarom kunnen zo weinig 
mensen zich dit veel ernstiger voorval 
nog herinneren? Wel, in de eerste 
plaats speelde zich dit niet af in (de 
Verenigde staten van) amerika, maar 
in Verweggistan. Dat maakte het per 
definitie veel minder belangrijk en dus 
veel minder interessant. Daarnaast 
bleek toen al dat olie naar verhouding 
gemakkelijk verdampt en biologisch 
wordt afgebroken, zeker in een warm 
klimaat. alhoewel de milieuschade die 
toen is ontstaan natuurlijk niet mag 
worden gebagatelliseerd, bleek de 
ramp achteraf gelukkig mee te vallen. 
inmiddels smaken de hamour-vis en de 
garnalen uit de arabische golf al weer 
vele jaren uitstekend.

Recentelijk heeft men in de golf 
van Mexico een fantastische nieuwe 
ontdekking gedaan: het blijkt dat de 
gelekte olie veel sneller verdwijnt dan de 
amerikaanse ‘experts’ hadden verwacht. 
Zou ruwe olie in de warme golf van 
Mexico dan ook kunnen verdampen en 
biologisch worden afgebroken? Dat gaan 
we nader onderzoeken! 
De afgelopen weken verschenen er 
al steeds meer persmededelingen dat 
de opruimploegen zich beginnen te 
vervelen. Ook wordt het steeds lastiger 
om nog besmeurde vogels en zeedieren 
te vinden. Het wordt dus erg interessant 
om over enkele maanden nog eens 
te evalueren hoe ernstig de grootste 
milieuramp van deze eeuw nu werkelijk 
is geweest. 
Maar ja, in amerika is dat antwoord 
waarschijnlijk wel voorspelbaar, anders 
hebben de claimadvocaten straks niets 
meer te doen!

Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk 
voor deze grote ramp? Dat is natuurlijk 
volkomen duidelijk: oliemaatschappij BP. 
Dit is niet alleen de grote vetpot waar 
heel veel te halen valt, maar bovendien 
is het een Brits bedrijf. gemakshalve 
vergeten we dan maar even dat de 
meeste amerikaanse activiteiten van 
BP zijn voortgekomen uit de overname 
van amoco eind jaren negentig. Het 
merendeel van de BP activiteiten aldaar 
wordt ook nog steeds uitgevoerd door 
ex-amoco medewerkers, maar dat zijn 
natuurlijk amerikanen en BP is Brits. 
als opdrachtgever is BP natuurlijk direct 
schuldig aan het incident. Weliswaar 
werd de put geboord door het 
amerikaanse transocean, en werd de 

boring afgewerkt door het amerikaanse 
Halliburton en was de noodafsluiter 
(BOP), die drievoudig faalde, geleverd 
door het amerikaanse Cameron, maar 
dat neemt niet weg dat het Britse bedrijf 
natuurlijk schuldig is en blijft voor alle 
gevolgen.

De grootste boosdoener bij dit alles 
is vanzelfsprekend BP voorman tony 
Hayward. Deze man was van achter 
zijn bureau in londen uiteraard direct 
persoonlijk verantwoordelijk voor zijn 
80.000 werknemers wereldwijd en 
wist precies wat iedere werknemer 
binnen zijn bedrijf dagelijks uitvoerde. 
Natuurlijk mag hij zich niet verschuilen 
achter Bob Dudley (ex-amoco), die als BP 
baas in amerika wel een veel directere 
verantwoordelijkheid had voor de 
operaties in de golf van Mexico. Dudley 
was enkele jaren geleden door BP nog 
weggehaald uit Rusland omdat hij daar 
zijn zaken niet meer onder controle had. 
Maar had hij dat in amerika dan wel? 
toen Hayward het echter ook nog 
presteerde om over het incident enkele 
onhandige opmerkingen te maken, was 
de conclusie snel getrokken. Hayward 
moet het veld ruimen als CEO van BP en 
Dudley mag zijn plaats innemen. Maar ja, 
Dudley is amerikaan en Hayward is Brit.

toen de ramp zich eind april voltrok en 
snel duidelijk werd hoe ernstig de situatie 
was, stroomden uit de hele wereld 
aanbiedingen voor hulp en adviezen 
toe. gelukkig heeft amerika zoveel 
deskundigheid in eigen land dat men 
geen enkele buitenlandse assistentie 
nodig had. iedere vorm van buitenlandse 
steun kon dan ook zonder meer worden 
afgewezen, waarbij zoiets als de ‘jones 
act’ (die het werken met buitenlandse 
schepen in amerika verbiedt) ook handig 
van pas kwam. al na drie maanden had 
men de lekkage onder controle en dat 
zonder verdere buitenlandse inmenging. 
Met niet-amerikaanse hulp had dat 
ongetwijfeld veel langer geduurd.

Nu de grootste problemen achter 
de rug lijken te zijn, blijft er nog wel 
één ding over dat nog vele, vele jaren 
zal voortslepen: het gevecht tussen 
de claimadvocaten. Zij zijn de enige 
overwinnaars die gegarandeerd vet 
zullen worden van dit incident. Het is 
daarom heel fijn dat het alleenrecht op 
dit juridisch gevecht is voorbehouden 
aan amerikaanse advocaten. 

god bless america!

Reacties:

tridens@practica.nl
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Fuseal Sea Drain 
afvoerleidingsysteem

Uniek kunststof afvoer-
leidingsysteem voor grijs 
en zwart water. Specifiek 
ontwikkeld voor de 
maritieme sector.  

● lichtgewicht en corrosievrij
● eenvoudige installatietechniek
● lage onderhoudskosten
● voorzien van classe approvals

Georg Fischer N.V.
Postbus 35, 8160 AA  Epe
Lange Veenteweg 19, 8161 PA  Epe
Telefoon:   0578/678222
Fax:            0578/621768
E-mail:      nl.ps@georgfischer.com
Internet:    www.georgfischer.nl
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Het wordt één van de grootste ooit in Europa uitgevoerde infrastructurele werken genoemd. Het bijna 9 miljard euro 

kostende Nord Stream Project dat de aanleg omvat van twee 1.222 kilometer lange gasexportleidingen door de Oostzee. 

Van Vyborg in Rusland naar Greifswald in Duitsland. En in het verlengde hiervan worden in Duitsland nog twee 

pijpleidingprojecten uitgevoerd, terwijl in Rusland de gasaanvoerleiding naar Vyborg al is gerealiseerd.

Na aanpassingen bij de Keppel Verolme werf wordt de Castoro Sei door de Blizzard en Maersk Tackler naar de Oostzee gesleept (foto: PAS Publicaties).

EERstE aaNlaNDiNg al EEN FEit

nord Stream project
in volle gang

aanlanding
De aanleg van de pijpleidingen is 
inmiddels in volle gang. Bij greifswald 
is de eerste aanlanding zelfs al een feit. 
Met de pijpenlegger Castoro Dieci van 
saipem is daar een leidingstuk met een 
lengte van 1.000 meter gelegd en op 3 
juli met behulp van een zware lier naar 
de vaste wal getrokken. De aanlandingen 
worden uitgevoerd door een 50/50 
samenwerkingsverband van Boskalis 
en de Deense aannemer Rohde Nielsen 
en omvatten het baggeren van een 23 
kilometer lange geul voor de kust, het 
slaan van een 650 meter lange kofferdam 
door de branding, het aan de wal trekken 
van de leidingen en het afdekken van de 
leidingen nadat de aanlandingen hebben 

Portovaya Baai, vlakbij Vyborg, het 
officiële startsein voor het ambitieuze 
project dat wordt uitgevoerd onder 
de vlag van Nord stream ag. Een 
samenwerkingsverband van meerdere 
maatschappijen en statutair gevestigd 
in het Zwitserse Zug. grootste 
aandeelhouder is de Russische 
maatschappij gazprom, met een 
meerderheidsbelang van 51 procent. 
Verder hebben Wintershall en E.On 
Ruhrgas ieder een belang van 20 
procent en gasunie van 9 procent. 
Overeengekomen is dat Wintershall en 
E.On Ruhrgas een deel van hun belang 
zullen afstaan aan gDF suEZ, zodat 
deze maatschappij ook een belang van 9 
procent in het project verwerft. 

Het wordt één van de grootste ooit in 
Europa uitgevoerde infrastructurele 
werken genoemd. Het bijna 9 miljard 
euro kostende Nord stream Project 
dat de aanleg omvat van twee 1.222 
kilometer lange gasexportleidingen 
door de Oostzee. Van Vyborg in 
Rusland naar greifswald in Duitsland. 
En in het verlengde hiervan worden in 
Duitsland nog twee pijpleidingprojecten 
uitgevoerd, terwijl in Rusland de 
gasaanvoerleiding naar Vyborg al is 
gerealiseerd.

Eerder dit jaar, op 6 april, gaf de 
Russische president Dmitry Medvedev 
met het aan elkaar lassen van twee 
twaalf meter lange pijpstukken in de 
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plaatsgevonden. De betrokkenheid van 
Boskalis bij het Nord stream Project 
gaat echter nog verder, want door 
een met tideway aangegaan 50/50 
samenwerkingsverband worden ook 
grindbedden en bermen geconstrueerd 
voor de stabilisatie en egalisatie van het 
pijpleidingtracé op de bodem van de 
Oostzee.

betrouwbaar
Met de grote pijpenlegger Castoro sei 
van saipem is begin april in de Zweedse 
wateren, bij het eiland gotland, het 
legwerk van start gegaan. Hiervoor is de 
pijpenlegger eerst bij Keppel Verolme 
in dok aangepast, waarbij het vaartuig 
is voorzien van een 200 ton wegende 
en 41 meter lange stinger die eerder 
bij Hollandia in Krimpen aan den ijssel 
was geconstrueerd. in september 
krijgt de Castoro sei gezelschap van 
de solitaire van allseas, die in het 
kader van dit project in de Finse golf 
pijpen gaat leggen. De solitaire heeft 
ook een nieuwe, 260 ton wegende en 
door Hollandia geconstrueerde stinger 
gekregen.
De eerste van de twee Nord stream 
leidingen wordt volgend jaar 
operationeel, de tweede in 2012. 
Beide leidingen hebben een diameter 
van 48 inch (1,22 meter) en krijgen 
een transportcapaciteit van 27,5 
miljard kubieke meter gas per jaar. 
De leidingen gaan lopen door de 
wateren van Rusland, Finland, Zweden, 
Denemarken en Duitsland. Volgens 
president Medvedev is West-Europa 
straks verzekerd van een betrouwbare 
leverantie van Russisch gas uit siberië.

Nel en opal
in het verlengde van het Nord stream 
Project worden door WiNgas ook 
enkele miljarden euro’s geïnvesteerd 
in de versterking van de Europese 
aardgasinfrastructuur. WiNgas is 
een samenwerkingsverband van de 
Duitse BasF-dochter Wintershall 
en het Russische gazprom. Vlakbij 
de aanlandingslocatie van de Nord 
stream leidingen is de bouw van 
een gasverdeelstation van start 
gegaan. Hierop worden twee 
leidingen aangesloten voor het 
verdere transport van het Russische 
gas. Dit zijn de zogeheten NEl en 
OPal gastransportleidingen. in 2011 

wordt gestart met de aanleg van de 
Noord-Europese leiding (NEl) die een 
lengte krijgt van 440 kilometer en een 
investering vergt van ruim 1 miljard euro. 
Deze aardgasleiding gaat van de Duitse 
Oostzeekust, langs Hamburg, richting 
Nederlandse grens lopen. Daar wordt de 
leiding aangesloten op het Nederlandse 
gasnet, met doorvoermogelijkheden 
naar diverse Europese landen, waaronder 
Engeland via de Balgzand-Bacton line 
(BBl). De tweede leiding, de Oostzee 
leiding (OPal) krijgt een lengte van 470 
kilometer, vergt eveneens een investering 
van ruim 1 miljard euro en gaat lopen 
van de Duitse Oostzeekust naar de 
tsjechische grens. De aanleg van deze 
leiding is al in de tweede helft van 2009 
van start gegaan.
Het gas dat via de Nord stream leidingen 
naar Europa moet gaan stromen, is 
in eerste instantie afkomstig van het 
Yuzhno-Russkoye veld, later gevolgd 
door gas uit velden op het Yamal 
schiereiland. Plan is om op termijn 
ook het grote shtokman gasveld in 
de Barentszee op het leidingsysteem 
aan te sluiten. Om het Russische gas te 
kunnen transporteren naar Vyborg, is 
gazprom eind 2005 al begonnen aan 
de aanleg van een 917 kilometer lange 
gasleiding tussen gryazovets en Vyborg. 
Deze leiding heeft een diameter van 
56 inch (1,42 meter). Zes compressoren 
zorgen ervoor dat er voldoende gas 
wordt aangevoerd. Ook in Vyborg wordt 
een compressorstation gebouwd om 
het gas met voldoende druk (max. 220 
bar) door de Nord stream leidingen te 
kunnen persen. Eind 2011 zal het eerste 
Russische gas in Duitsland worden 
aangeland.

Een aantal pijpen van het Nord Stream project in Den Helder, waarmee een eerste testrun is gedaan

(foto: PAS Publicaties).

Ook de Solitaire van Allseas wordt bij het project ingezet (foto: Nord Stream AG).
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A plan to build and deploy a rapid response system that will be available to capture and contain oil 

in the event of a potential future underwater well blowout in the deepwater Gulf of Mexico was 

announced on July 21 by Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil and Shell.

RESPONSE SYSTEM

the new system will be flexible, adaptable 
and able to begin mobilization within 
24 hours and can be used on a wide 
range of well designs and equipment, oil 
and natural gas flow rates and weather 
conditions. the new system will be 
engineered to be used in deepwater 
depths up to 10,000 feet and have initial 
capacity to contain 100,000 barrels per 
day with potential for expansion.

the companies have committed $1 billion 
to fund the initial costs of the system. 
additional operational and maintenance 
costs for the subsea and modular 
proces sing equipment, contracts with 
existing operating vessels in the gulf of 
Mexico and any potential new vessels 
that may be constructed will increase 
this cost commitment. this system 
offers key advantages to the current 
response equipment in that it will be 
pre-engineered, constructed, tested 
and ready for rapid deployment in the 
deepwater gulf of Mexico. it is being 
developed by a team of marine, subsea 
and Construction engineers from the 
four companies. the system will include 
specially designed subsea containment 
equipment connected by manifolds, 
jumpers and risers to capture vessels that 
will store and offload the oil. Dedicated 
crews will ensure regular maintenance, 
inspection and readiness of the facilities 
and subsea equipment.

the four companies will form a non-
profit organization, the Marine Well 
Containment Company, to operate and 
maintain this system. Other companies 
will be invited and encouraged to 
participate in this organization.

Work on this new containment system is 
being accelerated to enhance deepwater 
safety and environmental protection in 
the gulf of Mexico, which accounts for 

30 percent of u.s. oil and gas production 
and supports more than 170,000 
american jobs. 
the sponsor companies will proceed 
immediately with the engineering, 
procurement and construction of 
equipment and vessels for the system. 
ExxonMobil will lead this effort on behalf 
of the four sponsor companies.
the companies are also actively involved 
in significant industry efforts to improve 
prevention, well intervention and spill 
response. this includes rig inspections 
and implementation of new requirements 
on blowout preventer certification and 
well design.

the industry has proactively formed 
several multi-disciplinary task forces to 
further develop improved prevention, 
containment and recovery plans.
the companies have reviewed the 
system with key officials in the federal 
administration and Congress and 
will conduct briefings with other key 
stakeholders. 

statements from the sponsor companies:

”Chevron knows 
that it can only 
operate with 
the public’s 
confidence that 
the energy we 
need will be 
produced safely 
and reliably,” 

said john Watson, chairman and chief 
executive officer of Chevron. ”We are 
committed to advancing safe operations 
through enhanced prevention, better 
well containment and intervention and 
improved spill response. this new system 
significantly enhances the industry’s 
ability to effectively respond to any 
unforeseen incidents.”

"the oil and gas industry has long 
been recognized as a technological 
leader, and the american public expects 
us to improve our ability to respond 
immediately to offshore incidents," said 
jim Mulva, ConocoPhillips chairman and 
chief executive officer. "the creation and 
development of this sophisticated system 
will greatly enhance industry's ability to 
ensure a quick and effective response."

”if we all do our jobs properly, this 
system will never be used,” said Rex 
tillerson, chairman and chief executive 
officer of ExxonMobil. ”the extensive 
experience of industry shows that when 
the focus remains on safe operations and 
risk management, tragic incidents like 
the one we are witnessing in the gulf of 
Mexico today should not occur.”

”as an industry, we 
must rebuild trust 
with the american 
people in order to 
demonstrate that 
we can produce 
energy in a safe and 
environmentally 

responsible manner,” said Marvin Odum, 
president, shell Oil Company. ”Beyond 
shell’s absolute commitment to oil spill 
prevention and robust well designs, addi-
tional safeguards must be strengthened 
across the industry to develop the 
capacity to quickly respond and resolve 
a deepwater well blow out in the gulf of 
Mexico, regardless of how unlikely it is 
that this situation will reoccur.”

new Oil Spill
Containment System
to Protect Gulf of Mexico

PlaNNED BY MajOR Oil COMPaNiEs
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Nieuwe verzekeriNg voor 
beroepsduikers

intramar insurances heeft in samen-
werking met een vooraanstaande 
Nederlandse verzekeraar een 
volwaardige arbeidsongeschiktheids-
verzeke ring voor zelfstandige beroeps-
duikers ontwikkeld. 
unieke kenmerken zijn de maximale 
acceptatieleeftijd (40 jaar voor 
beroeps duikers) en de acceptatie-
procedure: deze kan vrijwel altijd 
zonder medische keuring. Dit met het 
oog op duikers die offshore en/of 
inter nationaal werken. Verder zijn er 
ta riefvoordelen door een instapkorting, 
een no-claim korting en door 
premievrijstelling in het laatste 
verzekerings jaar. aanvragers betalen 
geen premie tot 2011.

Met de introductie van dit product is 
het aantal verzekeringen dat intramar 
insurances aan beroepsduikers aan-
biedt verder uitgebreid. intramar insu-
rances is sinds 1994 als gespecialiseerd 
assurantietussenpersoon actief voor 
bedrijven en ondernemers in de 
maritiem-technische industrie, inclusief 
de internationale olie- en gasindustrie 
en de offshore windindustrie. 

Keppel FELS’s new multi-purpose self-elevating 

platform, KFELS MPSEP, is set to redefine the way in 

which offshore wind farms are installed and 

maintained across the world.

seafox group to expaNd its fleet 

isle of Man based seafox group has officially entered into a joint-venture and 
construction agreement with Keppel FEls in singapore for the seafox 5 with 
delivery scheduled for mid 2012. 
the seafox 5 is specifically designed to meet all requirements in both the Offshore 
Wind and the Oil & gas industry for installation and support services in the deeper 
water depths of the southern and Central North sea. (65M-70M). the self-propelled 
DP2 jack-up has an installation capacity of 1200Mt, designed jacking system for quick 
and frequent usage, free deck area of more than 3500 m2, 150 POB plus all leisure 
facilities, better jacking and moving criteria (Hs 2.0m by 6-8/sec period) and variable 
deck-load usable for client’s use of 6500Mt. 
”We believe that the combination of both track records of seafox and Keppel FEls will 
deliver the right quality equipment for the requirements of the offshore market today 
and that in the coming decades as operating efficiency, safety standards, reliability 
and value for money is key to our clients,” says Keesjan Cordia, Managing Director 
of seafox Contractors.
”this new KFEls MPsEP design is an example of how we have been able to leverage 
and apply both our market knowledge and technology expertise innovatively for a 
variety of offshore applications. Moreover, in working with an experienced fleet 
owner and operating partner such as seafox to launch our design, we will have a 
good head start in developing our track record as the choice solutions provider for 
the emerging offshore wind energy sector,” Mr Wong Kok seng, Executive Director 
of Keppel FEls added.
the seafox 5 can be used in the offshore wind market for both the heaviest 
foundation & turbine installation including Round 3 in the uK and can be utilized in 
the oil & gas market for both installation of field development platforms and 
decommissioning works including platform and jacket removals in all of the southern 
North sea, Danish sector and large parts of the Central North sea up to and including 
weights of 1200Mt.

largest liviNg quarter barge

in 2009, the need for accommodation was extremely high in the North Caspian sea 
offshore fields. there was not much time before the winter started, channels closed 
and the area could not be reached for almost half a year. at that time, De Hoop 
launched the crazy idea to convert a River Cruise Vessel into a 290 persons seagoing 
living Quarter Barge. at the end of july, after several other conversion throughout 
the year, shipyard De Hoop delivered the largest living Quarter Barge called Rossini: a 
135 meter vessel, which offers accommodation to 440 persons. this vessel breaks all 
records! the barge is built in an extreme short throughput time: 20 weeks. the 
conversion is based on a Chinese new build hull, originally designed for an inland 
Container Vessel. the barge is specially designed for the harsh conditions, shallow 
waters, very high and very low temperatures, a lot of ice, danger from high pressure 
gas bubbles, etc.

since 2007, Wagenborg has ordered a number of new built living Quarter Barges 
(lQB) in the Netherlands at 2 different shipyards: shipyard De Hoop and Holland 
shipyards. the reason being the fast developments in the oil and gas industry in the 
Caspian sea, Kazakhstan. up till now, the Hoop has produced almost 2000 beds for 
Wagenborg. ”We think the Rossini sets the new standard as the tendency is to go 
larger in these fields,” told to Patrick janssens, Managing Director of shipyard De 
Hoop, to Offshore Visie.
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Aan de haak!
M Restart is een Rotterdams werving-, selectie- en detacheringsbureau. 
We voelen ons als een vis in de offshore, olie/gas en maritieme wateren. 
We zijn geen haaien: we geloven in samenwerken, met open vizier en 
vooral met veel plezier. Onze contractors wereldwijd zullen dat beamen.

Voor onze portfolio zijn we op zoek naar:

technische tekenaars
Als tekenaar moet je zowel in een team als zelfstandig kunnen 
werken aan projecten in diverse disciplines zoals ‘pijpleggen’, 

installatietechniek, constructie of heavy lifting.

installation engineers
voor pijpleg- pijpbeveiligings- en installatie-projecten. Binnen het 
project ben je verantwoordelijk voor al het voorbereidende werk zoals 

ontwerp, analyse, werkprocedures, MTO en offshore techniek.

naval architects
die zowel in een team als zelfstandig kunnen werken aan constructie-
tekeningen, aan hydrostatische/hydronamische berekeningen en aan 

het oplossen van voorkomende problemen.

Van aanstormende talenten tot ervaren krachten; iedereen maakt kans 
op een passende job. Heb je een opleiding HTS of TU diploma op zak 
en ben je op zoek naar ervaring, dan kom je met enthousiasme al heel 
ver. Behendigheid met de gangbare technische programma’s is een pré, 

beheersing van de Engelse taal een must. 

Teken je voor deze uitdaging? Solliciteer dan t.a.v. Christa Wagemakers. 
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Living up to your
expectations

For offshore workers, living out on the job is a fact of life. 
When it comes to accommodation and multi-support 
platforms, temporary living quarters (TLQs) or any other 
offshore service a project may demand, Workfox is 
dedicated to living up to your expectations.

Safe and Reliable 
Accommodation & Offshore Services

www.workfox.com

The Netherlands / United Kingdom: 
+31 (0)23 – 556 3131
info@workfox.com
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flare tip haNdliNg

Fg international Holland has been 
awarded the Flare tip Handling study 
of the newbuild FPsO for total’s 
PaZflor development in angola.
With almost 400 jobs performed 
successfully, Fg has 25 years 
experience in on and offshore Flare tip 
Handling. the Eindhoven based 
company is the contractor of choice 
nowadays to assist asset owners in 
selecting the best possible way to plan 
the shutdown of their valuable capital 
goods. increasingly oil companies 
demand already in the FEED study 
phase for new units that critical 
decisions are being taken about the 
‘exhaust/safety valve’ of their system.
Fg applies its latest in-house 
developed technology for Pazflor, the 
so called ’12 hours lifting arch Frame’. 
the flare tip is located 127 meter 
above the main deck of the 325m x 
61m FPsO.
Recently Fg has been awarded similar 
assignments for the Woodside Pluto 
and North Rankin B platforms, total 
Ofon 2 and shell gumusut-Kakap.

bach braNdsNijtechNologie Nu ook iN NederlaNd

De brandsnijmachinefabrikant Bach uit het Duitse apolda is een samenwerking 
aangegaan met lastek Nederland uit lexmond. Hiermee is de degelijke autogeen 
en Plasmabrandsnijmachines nu ook in Nederland leverbaar geworden. Met de 
PlasmaCompact in combinatie met de High Definition watermisttechnologie van 
thermal Dynamics kunnen met beperkte investeringskosten kwaliteitssneden worden 
bereikt die de kwaliteit van het lasersnijden benaderen. 
lastek heeft een jarenlange ervaring met handmatig Plasma snijden, waarbij 
degelijkheid en kwaliteit een eerste vereiste zijn. Door de samenwerking met deze 
Duitse fabrikant komt dit nu ook voor het automatisch snijden binnen bereik. De 
apparatuur wordt ontwikkeld en gebouwd in het Duitse apolda, waarbij zelfs de 
kleinste onderdelen in eigen fabriek worden geproduceerd. Kwaliteit staat daarbij 
voorop en men maakt gebruik van degelijke spoorrailsgeleiders en dubbele motoren, 
waardoor ook na vele jaren gebruik een hoge positioneer- en snijnauwkeurigheid 
wordt gegarandeerd. De CNC-sturing myBach is uiterst gebruiksvriendelijk en 
voorzien van een soft-touch bedieningspaneel.
De Bach brandsnijmachines zijn zowel voor autogeen als Plasma snijden geschikt 
en worden op maat gebouwd van klein en compact tot groot en geavanceerd. De 
PlasmaCompact zal echter de belangrijkste vernieuwing zijn omdat deze met name 
voor het snijden van roestvaststaal en aluminium tegen zeer lage kosten de kwaliteit 
van het lasersnijden kan benaderen. in het limburgse Beringe is een democenter 
ingericht met de gelegenheid om snijproeven te doen. Potentiële klanten kunnen 
desgewenst een tekening aanleveren en een proefwerkstuk laten snijden. 

pieter schelte to be 
built by daewoo

allseas has awarded the building 
contract for the dynamically positioned 
platform installation / 
decommissioning and pipelay vessel 
Pieter schelte to Daewoo shipbuilding 
and Marine Engineering Co., ltd., 
Korea. the contract value is 454.5 
million Euros on a total building sum of 
over 1.3 billion Euros. the detail design 
of the vessel has been completed. 
long-lead items, such as the power 
generation equipment and the 
thrusters, were ordered in March 
2007. in june 2008, the high-tensile 
steel for the topsides and jacket lift 
systems were ordered. the total value 
of these orders was 200 million Euros.
the invitations to tender for the lift 
systems of Pieter schelte will be sent 
out this summer. Delivery of the 
completed vessel is foreseen for 2013.

Pieter schelte, with a length of 382 m 
and a width of 117 m, will have a 
topsides lift capacity of 48,000 t and 
a jacket lift capacity of 25,000 t. the 
pipelay tension capacity will be 2000 t, 
doubling the capacity of allseas’ 
solitaire and thereby surpassing her as 
the world’s largest pipelay vessel.

offshore solutioNs wiNs award

sBV, together with gDF suez E&P Nederland B.V., has been awarded the prestigious 
gDF suez grand Prix de l’innovation, in the category of ‘Field Operations’. 
Offshore solutions B.V. is celebrating another significant achievement in the operation 
of the Offshore access system. High vessel operability and 100% Oas availability has 
resulted in significant cost savings on the annual maintenance expenditure on the 
gDF suEZ southern North sea assets. the grand Prix de l’innovation is awarded to 
companies that have demonstrated innovation, cost efficient solutions and a strong 
HsE performance, as well as bringing value to the gDF suEZ group.
OsBV’s general Manager, ian sadler, said: ”this award is a testament to Offshore 
access system being a game changing technology. Not only is it one of the safest and 
most efficient options for accessing offshore installations, but it is also cost effective.”
the Oas is mounted onboard the gDF suez E&P Nederland chartered vessel, REM 
Mermaid – a multi-purpose supply vessel, equipped with a class two dynamic 
positioning system - it is ideally suited to support the 24 tonnes Oas. in operation 
since February 2009 the Oas has achieved over 1,000 operational connections and 
transferred more than 10,000 personnel, without any ltis.



Voordat een baggerschip met een 
project start, wordt eerst onderzoek 
gedaan naar de eigenschappen van de 
bodem. Hiervoor worden akoestische 
instrumenten ingezet die een profiel van 
de bodem maken om te onderzoeken 
wat de vorm en samenstelling is. 
Daarnaast wordt deze apparatuur 
gebruikt om exact te meten wat de 
prestaties zijn van de werkzaamheden.
in verband met de grote bedragen die 

aan de werkzaamheden van Van Oord 
zijn gekoppeld, is het noodzakelijk 
dat er nauwkeurig wordt gemeten 
hoeveel zand er wordt weggebaggerd 
of opgespoten. Bij slechts één procent 

afwijking kunnen bedragen al enorm 
oplopen en dit moet uiteraard 
voorkomen worden, zowel voor de 
klant als voor Van Oord.

multibeam
Om al deze gegevens te verkrijgen maakt 
de baggeraar gebruik van een breed 
scala aan apparatuur die bepaalde tonen 
en impulsen in het water brengen, die 
vervolgens weerkaatsen op de bodem 
(vergelijkbaar met een geluidsecho). 
Het meest gebruikte en handigste 
apparaat hiervoor is de multibeam, 
ook wel ‘electronic profiler’ genoemd. 
Deze multibeam is in staat om in 

HPs iNDustRial ONDERstEuNt VaN OORD 

DaTa COMMUNICaTIE

De kernactiviteit van Van Oord uit Gorinchem is het baggeren. Dit betekent dat het bedrijf zich onder andere 

bezighoudt met het wegzuigen van zand om vaarwegen en havens op diepte te brengen. Op zee wordt steen 

aangebracht om pijpleidingen op de zeebodem te beschermen. Een andere activiteit van Van Oord is het opspuiten

van zand van de zeebodem dat is bestemd voor het oppervlak (landaanwinning), zoals het bedrijf heeft gedaan bij 

de aanleg van het kunstmatige eiland Palm Jumeirah and The World in Dubai. Momenteel is Van Oord betrokken 

bij de aanleg van Maasvlakte II. Voor een optimale uitvoering van al deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat 

de organisatie continu zijn grenzen verlegt en op de hoogte is van de nieuwste baggertechnieken. Voorbeelden 

van innovaties zijn het waterinjectiebaggeren, baggeren- en steenstorten op grote waterdiepte.
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De multibeam is erg bruikbaar om heel eenvoudig, 

snel en nauwkeurig de structuur en vorm van de 

zeebodem (profiel) en de diepteligging of hoogtes te 

bepalen. De foto toont een wrak op de zeebodem.

Industriële
computers helpen
bij productcontrole
en bodemonderzoek Surveyboot Lida

met multibeam

apparatuur aan boord.
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een korte tijd een grote hoeveelheid 
metingen te doen. Van Oord heeft deze 
multibeam bijvoorbeeld onder aan de 
zuigbuis van de sleephopperzuigers 
gemonteerd, zodanig dat zij gedurende 
de werkzaam heden direct het resultaat 
van de handelingen kunnen zien. De 
multibeam zendt ongeveer 10 tot 15 
pulsen uit per seconde, terwijl bij iedere 
puls 120 metingen worden gedaan. Een 
snelle berekening laat zien dat er dus 
ruim duizend metingen per seconde 
plaatsvinden. Dit apparaat is erg 
bruikbaar om heel eenvoudig, snel en 
nauwkeurig de structuur en vorm van de 
zeebodem (profiel) en de diepteligging of 
hoogtes te bepalen.

verwerking
Om gegevens te verzamelen en de 
daarvoor benodigde machines te 
bedienen, wordt gebruik gemaakt van 
geavanceerde apparatuur en computers. 
Van Oord gebruikt daarvoor stevige 
industriële computers en servers om de 
onderzoeksschepen optimaal te kunnen 
bedienden en het bodemonderzoek uit 
te voeren. Een kritiek punt bij het gebruik 
van de multibeam is de verwerking van 
de hoeveelheid gegevens die worden 
aangeboden. Hierbij is het essentieel dat 
er een krachtige processor aanwezig is 
die zorgt voor een goed communicatie-
kanaal en een hoge verwerkingssnelheid 
heeft.
”Na een zorgvuldig selectieproces en op 
aanraden van een derde partij is de keuze 
uiteindelijk op HPs industrial gevallen,” 
vertelt Fred Knijf, senior Electronics 
engineer bij Van Oord. ”We hebben 
destijds meerdere partijen gevraagd om 
producten te leveren met de focus op 
servicekwaliteit. HPs industrial is op dit 
moment een langlopende relatie die 
levert wat wij willen. De producten zijn 

betrouwbaar, de service is goed en de 
samenwerking verloopt voorspoedig.”
Naast de multibeam en sensoren die 
onder de sleephopperzuigers zijn 
bevestigd, ten behoeve van het meten 
van de zeebodem, wordt nog een 
aantal extra apparaten gebruikt om de 
kwaliteit te kunnen garanderen. Het 
bodem onderzoek is een complex proces 
om alle gegevens goed te registreren 
en vervolgens in kaart te brengen. Met 
behulp van de verscheidenheid aan 
apparatuur wordt gemeten wat de 
temperatuur van het water is, de mate 
van stroming, dichtheid van het water, 
het zoutgehalte van het zeewater, de 
hoeveelheid sediment op de bodem en 
een groot aantal andere eigenschappen. 
Het resultaat van de meting van de 
zeebodem is afhankelijk van al deze 
eigenschappen en het is dus essentieel 
dat hier rekening mee wordt gehouden. 
indien dat niet wordt gedaan is het 
resultaat van de bodemmeting onbe-
trouw baar. Het betreft hier metingen met 
nauwkeurigheden in delen van procenten 
die uiteindelijk veel besparingen op 
kunnen leveren. Hoe nauwkeuriger de 
meting hoe groter de besparing. 
Dit betekent ook dat Van Oord extra 

metingen moet doen voor bijvoorbeeld 
het zoutgehalte en de watertemperatuur 
om metingen te compenseren zodat er 
minder onjuistheden in voor komen. 
Hier zijn diverse meters voor die een 
waarde produceren in de vorm van 
seriële informatie. Deze informatie wordt 
vervolgens naar de processor door-
gestuurd en de multibeam kan direct de 
gegevens verwerken en de juiste waarde 
leveren. Naast de grote hoeveelheid 
gegevens die de multibeam verzamelt, 
biedt iedere meting ook gegevens over 
bijvoorbeeld het moment en de hoek van 
de meting. Deze data wordt vervolgens 
gecommuniceerd via de multibeam naar 
de computerprocessor. Dit gaat met een 
hoog frequent kanaal, meestal een video- 
of glasvezellink. Op de brug van het schip 
staat een aangepaste processor die de 
gegevens verwerkt en vervolgens door-
stuurt naar de HPs-computers. 
Deze industriële computers verwerken 
de gegevens waarna er een kaart van de 
zeebodem kan worden gemaakt – op 
een groot formaat plotter.

gps
De processor waar Van Oord gebruik 
van maakt, is aangekocht bij een derde 
partij, echter de software die erop draait 
is door de baggeraar zelf ontwikkeld. 
Daarnaast wordt het aantal apparaten 
aan boord steeds groter en hiervoor 
zijn ook koppe lingen met ethernet en 

de systemen onder ling nodig. Zoals 

hierboven geschetst is de multibeam een 

belangrijk apparaat, maar niet het enige. 
Een belangrijk tweede apparaat is de 
gPs die de plaats van de meting bepaalt. 
De gPs moet dus de plaats koppelen 
aan de onderwatermeting. Om via gPs 
nauwkeurig te meten is het ook hier 
weer belangrijk dat er correcties worden 
toegepast wanneer het schip bijvoorbeeld 
wat naar links of rechts helt. De meting 
onder water zal anders niet meer kloppen 
met de plaats van de gPs-antenne.
Met behulp van een hellingsmeting kan 
er bepaald worden of het schip wel of 
niet recht ligt. Deze gegevens worden 
tevens naar het centrale computersysteem 
gestuurd en verwerkt in de totale meting. 
Fred Knijf vervolgt: ”gPs is een tijd 
gecontroleerd positioneringsysteem en 
bestaat in theorie uit een grote hoeveel-
heid klokken. Deze klokken lopen zeer 
nauwkeurig en daarmee kun je de positie 
berekenen. Eén van die klokken wordt 
door Van Oord gebruikt om het volledige 
proces van de meting te synchroniseren. 
Door middel van een centraal computer-
systeem met een ethernetkoppeling is 
het mogelijk om aan alle metingen die 
je doet een tijd te koppelen, op een 
honderdste seconde nauwkeurig. 
De timing is ervoor om alle metingen 
terug te brengen naar hetzelfde moment 
dat de meting daadwerkelijk plaatsvond. 
Daarom is het van groot belang dat er 
meerdere keren per seconde een meting 
wordt gedaan. indien er bijvoorbeeld 
maar één meting per drie seconde wordt 
gedaan, is het niet zinvol om op een 
honderdste seconde te corrigeren, omdat 
daar gewoonweg geen data beschikbaar 
van is.”

industrieel
Om al deze processen in goede banen 
te leiden, maakt Van Oord gebruik van 
industriële computers. alle schepen 
bij Van Oord zijn voorzien van een 
uitgebreide opstelling met de eerder 

Detailopname ROV.

Illustratie van flexibel valpijpschip Nordnes met ROV.
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genoemde surveyapparatuur. Hierbij 
horen minimaal twee 19” industriële PC’s 
(4u rackmount, intel Core2 Duo-platform). 
Deze PC is volledig van staal. Daarnaast 
beschikt de robuuste PC over in totaal 
zestien Rs232-poorten. Dit is nodig voor 
de koppeling met survey-apparatuur 
van Van Oord. Daarnaast maakt een 
aantal andere units gebruik van fan-less 
embedded PC’s (Boser BBs-3001), echter 
dit is niet altijd noodzakelijk. Verder heeft 
elk schip zijn eigen scheepsapparatuur 
en computers en worden de industriële 
PC’s van HPs industrial ingezet voor het 
verzamelen en verwerken van data uit 
het bodemonderzoek. Van Oord heeft 
HPs industrial ook ingeschakeld voor de 
levering van en 12/24-volt computers en 
randapparatuur, zoals enkele tientallen 
MOXa-servers, plotters en printers. Deze 
fanless 12/24-volt computers worden 
ingezet op equipment met beperkte 
ruimte en/of zonder wisselstroom-
voorziening. Bovendien worden deze 
computers door Van Oord ook gebruikt 
in hijskranen en bulldozers. De software 
op deze computers is door Van Oord 
ontwikkeld en maakt gebruik van het 
Windows XP-besturingssysteem.

resultaat
Met behulp van alle apparatuur is het 
voor Van Oord goed mogelijk om een 
nauwkeurig beeld van de bodem te 
krijgen. Vervolgens kunnen zij deze 
gegevens effectief gebruiken bij de 
baggerwerkzaamheden. Daarnaast 
maakt Van Oord ook gebruik van 
redundantiesystemen – een tweevoud 
van systemen. Dit zorgt ervoor dat 
wanneer een systeem niet goed 
functioneert, het andere systeem ingezet 
kan worden om de taken over te nemen. 
Verder heeft Van Oord de ethernet 
systemen zo gebouwd dat wanneer er 
een fout optreedt, het andere deel van 
het systeem inspringt zonder dat dit 
opgemerkt wordt. Echter, de uitval van 

de industriële PC’s is minimaal. uiteraard 
heeft Van Oord ook te maken met steeds 
hogere eisen, want de technologie ligt 
niet stil. HPs industrial biedt daarom de 
mogelijkheid om in samenspraak met 
Van Oord op maat gemaakte producten 
te leveren.
De opkomst van de solid state Disk (ssD) 
is in volle gang. De nieuwste versies van 
dit opslagmedium zonder bewegende 
delen hebben hetzelfde formaat als 
een 2.5” harddisk en zijn daardoor 
eenvoudig toe te passen in elke PC. De 
24-volt computers worden door Van 
Oord voornamelijk in hijskranen gebruikt. 
Dit gaat gepaard met veel trillingen en 
schokken dat ten koste gaat van de 
optimale werking van een computer en 
leidt tot uitval. Daarom heeft Van Oord 
een aantal embedded PC’s uitgerust met 
de solid state Disk, speciaal bedoeld 
voor industriële applicaties. Doordat er 

verder geen mechanische onderdelen 
in zijn verwerkt, is de computer beter 
schok bestendig. Daarnaast is het stroom-
verbruik van de ssD laag, betrouwbaarder 
en biedt een hogere snelheid.
Op dit moment werkt Van Oord als 
deelnemer in joint venture PuMa 
(project uitvoering Maasvlakte) aan de 
uitbreiding van Maasvlakte ii. Ook de 
schepen die voor dit project worden 
ingezet, zijn voorzien van industriële
 PC’s en een Moxaserver van HPs 
industrial. in april 2009 is Van Oord’s 
nieuwste sleephopperzuiger Vox Máxima 
gedoopt. Met een inhoud van 31.200 
m3 is dit het grootste baggerschip ooit 
in Nederland gebouwd. Ook dit schip 
helpt na haar ingebruikstelling eind dit 
jaar op de Maasvlakte ii mee met het 
opspuiten van nieuwe stukken land en 
heeft uiteraard de apparatuur van HPs 
industrial aan boord.

7 October   |   booth 42   |   hall 60F

www.bluestreamoffshore.com

We welcome you at Offshore Energy 2010
in our hometown Den Helder

Rope Access ROVDiving

Survey system op brug van trailing suction hopper dredger Volvox Iberia.
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offshore wiNd heads for 
record year

118 New offshore wind turbines were 
fully connected to the grid in the first 
half of 2010 according to new statistics 
released today by EWEa. those 118 
turbines have a capacity of 333 MW – 
well over half the 577MW installed 
offshore last year - showing continuing 
strong growth in offshore wind power 
despite the financial crisis. in addition, 
151 turbines (440 MW) were installed 
but not yet connected to grid, the 
European Wind Energy association 
(EWEa) revealed today. Overall 16 
offshore wind farms totaling 3,972 
MW were under construction. Of 
these, 4 became fully operational: 
Poseidon in Denmark, alpha Ventus in 
germany, gunfleet sands and Robin 
Rigg in the uK. 

to date in Europe there are 948 
offshore wind turbines in 43 fully 
operational offshore wind farms, with 
a total capacity of 2396MW.

among the developers E.ON Climate 
and Renewables developed 64% of 
the offshore capacity grid connected 
during the first half of 2010, followed 
by Dong (21%) and Vattenfal (11%). 
among the manufacturers siemens 
accounted for 55% of the offshore 
capacity grid connected during the first 
half of 2010, Vestas 36% and 
REpower 9%.

”Despite the financial crisis offshore 
wind continues to be a major growth 
industry,” said justin Wilkes, Director 
of Policy at EWEa. ”the number of 
offshore wind turbines connected to 
the grid is in the first half of this year is 
well over half the total amount 
installed all last year and i am confident 
we are heading for a record year.”
”there is no doubt this burgeoning 
industry is being held back by a lack of 
finance. Projects led by utilities are less 
affected thanks to their ability to fund 
investments from their balance sheets 
but independent developers are 
severely constrained. loans from public 
institutions such as the European 
investment Bank are crucial and have 
already helped a number of projects, 
and this support must be extended 
further. Europe is a world leader in 
offshore wind energy and continuing 
growth – and the availability of finance 
– is essential for European jobs and 
competitiveness as well as for reducing 
CO2 emissions.” 

grootste offshore dek ooit gebouwd iN NederlaNd 

Heerema Zwijndrecht, één van de drie grote productie locaties van Heerema 
Fabrication group (HFg), heeft het 11.000 ton wegende Valhall re-development 
geïntegreerde productie & hotel dek officieel overgedragen aan klant BP Norge.
Op dinsdagavond 13 juli j.l. om 18.00 uur is de bak geladen met het dek richting 
zee vertrokken voor installatie in het Valhall veld offshore Noorwegen. 

in maart 2007 heeft Heerema Zwijndrecht de opdracht ontvangen voor de bouw 
en de integratie van het 11.000 ton wegende geïntegreerde productie & hotel dek 
alsmede de 350 ton wegende flareboom constructie. De fabricage hiervan is gestart 
in november 2007. Daarnaast is op 23 juni 2009 door Heerema Zwijndrecht een 
aanvullende opdracht ontvangen voor de bouw van een 2.000 ton wegend 
weather dek module.

Het BP Valhall hoofddek heeft een lengte van 100 meter, een breedte van 47 meter 
en een hoogte van 50 meter. De totale hoogte na installatie van de kraan is 68,5 meter. 
De verwachting is dat de flareboom, bruggen 1 en 2 en het weather dek module, 
respectievelijk op 16 en 20 juli naar hun offshore bestemming zullen vertrekken.

”tot de laatste minuut voor vertrek is iedereen hard aan het werk geweest met 
werkzaamheden om het hoofddek compleet af te leveren aan onze klant,” meldt 
Ronald Wiebes, project manager van Heerema Zwijndrecht. ”Met trots heb ik dan 
ook het dek zien vertrekken naar de uiteindelijke offshore bestemming. Met recht 
een waar meesterstuk, welke wij niet succesvol zouden kunnen afronden zonder 
de voortreffelijke support van iedereen betrokken bij de uitvoering van dit project. 
Hierbij wil ik dan ook met name onze klant BP Norge hartelijk danken voor de 
prettige samenwerking. Met hun support en vertrouwen hebben we een kwalitatief 
hoogwaardig product afgeleverd,” vervolgt Ronald.

tino Vinkesteijn, managing director van Heerema Zwijndrecht en Heerema Vlissingen 
vervolgt: ”als eerste wil ik hierbij onze medewerkers, subcontractors, leveranciers, BP 
site team en alle overige betrokkenen hartelijk danken voor hun enorme inzet en 
bijdrage aan de succesvolle oplevering van dit project. Het BP Valhall Re-Development 
project is het grootste project in de geschiedenis van Heerema Zwijndrecht en toont 
onze capaciteiten en flexibiliteit om grote uitdagende complexe projecten zoals dit 
project te managen en vervolgens in staat te zijn een hoogwaardig product op tijd 
af te leveren. Daarnaast heeft dit contract voor ongeveer 2.500.000 manuren 
werkgelegenheid gegenereerd voor onze yard, subcontractors en leveranciers.” 
Chris Ruthven, topsides Project Manager BP: ”Dit is een enorme onderneming 
geweest. BP Valhall Re-Development is een complex project ontworpen voor een 
levensduur van 40 jaar en gebouwd volgens zeer hoge specificaties. BP en partners 
willen hierbij Heerema Fabrication group bedanken voor hun betrokkenheid en inzet 
om een hoge standaard van voltooiing te realiseren.”

Op dinsdagavond 13 juli vertrok de bak geladen met het dek richting zee

voor installatie in het Valhall veld offshore Noorwegen. 
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In Bunschoten staat het hoofdkantoor van het oudste ‘ship delivery’ bedrijf ter wereld. Redwise is een internationale 

organisatie die sinds 1906 gespecialiseerd is in het uitvoeren van scheepstransporten op eigen kracht. Een unieke en 

vaak zeer uitdagende activiteit, waarbij heel wat improvisatie komt kijken. Daarnaast is het bedrijf onder de naam 

Redwise Maritime Recruitment al meer dan 20 jaar succesvol als crewmanagement- en detacheringbureau. Zij beschikt 

hiertoe over een grote variëteit van ervaren en gemotiveerde zeelieden, gekwalificeerd voor het varen op schepen van 

de meest uiteenlopende typen. Het werkterrein varieert van de baggervloot tot diverse ondersteunende vaartuigen, 

ferries, koopvaardijschepen, zwaar transportschepen, offshore supply schepen, luxe jachten en sleepboten. Dagelijks 

bevaren meer dan 100 Redwise-opvarenden de zeven zeeën. Hetzij projectmatig, hetzij voor een langere periode. 

Op dit moment verzorgt Redwise onder meer de permanente bemanning voor vier offshore support schepen.

’Wij functioneren
als intermediar
op arbeidsmarkt’

WIllEM-JAN HAMERS VAN REDWISE:

BEMaNNING

Overigens is Evert nog immer één van de 
vier aandeelhouders van Redwise, samen 
met jaap smit, Henk van spanning en 
ikzelf. Evert vertegenwoordigt ons nog 
bij diverse organisaties en evenementen.”

groeistuipen
gedurende de afgelopen vijf jaar heeft 
Redwise diverse groeistuipen gekend. tot 
2005 lag het historisch gemiddelde op 
24 uitbrengreizen per jaar. ”Nu zitten we 
gemiddeld op 45/50 deliveries per jaar. 
in 2009 waren het er 52 en in 2008 bleef 
de teller steken op 56. ik verwacht niet 
dat we op korte termijn nog zo’n hausse 
zullen meemaken als in de afgelopen 

De 44-jarige directeur begon zijn 
maritieme loopbaan als leerling stuurman 
bij Wijsmuller op de zware lading 
schepen. Vervolgens is hij gaan zwerven 
en stond hij op de brug van allerlei 
verschillende soorten schepen. Na een 
aantal reizen als 1ste stuurman te hebben 
gevaren, koos Hamers voor een baan 
aan de wal. Van 1992 tot en met 1994 
werkte hij op kantoor bij Redwise, toen 
nog gevestigd in Baarn. Vervolgens werd 
singapore zijn thuisbasis, gevolgd door 
indonesië en australië. ”in 2004 vroeg 
Evert mij of ik hem niet wilde opvolgen. 
Die uitdaging wilde ik wel aangaan. 
Vandaar onze terugkeer naar Nederland. 

Managing director van het inmiddels 
meer dan 100 jaar oude bedrijf is Willem-
jan Hamers. Hij volgde op 1 januari 2007 
Evert van tellingen op, die per die datum 
met pensioen is gegaan. als marktleider 
positioneert Redwise zich als het eerste 
maritieme uitzendbureau van Nederland. 
Hamers: ”Klopt. Dat heeft te maken het 
feit dat wij een van de eerste bureaus 
waren dat een vergunning had om deze 
activiteit uit te voeren. Had destijds te 
maken met de Wet arbeidsvoorziening, 
terwijl daarvoor reeds aan collegiale uit/
inlening gedaan werd nadat wij een schip 
uitgebracht hadden. uitzenden werd een 
natuurlijk gevolg.” 

Willem-Jan Hamers: ”Klanten nemen wel eens een deel van onze mensen over. Dit gebeurt vaker en wij staan daar zeker niet onwelwillend tegenover.” 
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Willem-Jan Hamers: ”Klanten nemen wel eens een deel van onze mensen over. Dit gebeurt vaker en wij staan daar zeker niet onwelwillend tegenover.” 

BEMaNNING

jaren. Dit kwam met name door een 
stevige groei en vervangingsvraag 
van het aantal havensleepboten en 
anchor handlers. Voor 2010 voorzie ik 
een terugval naar 40 deliveries. Mede 
veroorzaakt door de wereldwijde 
economische crisis.”
Historisch gezien werkt Redwise vooral 
voor de scheepvaart- en de baggersector. 
Recent is er een verschuiving naar 
olie en gas gekomen. Hamers: ”Door 
consolidatie is de vraag vanuit de 
baggerindustrie helaas duidelijk 
minder geworden, maar werken we 
nog steeds voor alle grote baggeraars. 
Voor internationale sleepvaartbedrijven 
daarentegen doen we veel. Vooral de 
afgelopen jaren hebben we een enorme 
vlucht gemaakt in die markt. Op zich 
verklaarbaar, want in principe liggen 
daar natuurlijk onze wortels. 
Zo brengen wij bijvoorbeeld de meeste 
nieuwbouwslepers van smit thuis. 
Binnen die bedrijfstak genieten we 
een uitstekende reputatie. sleepboten, 
suppliers en aH-tugs worden 
tegenwoordig voor een groot deel 
in het Verre Oosten gebouwd. Door 
specialisatie en werkroosters heeft men 
steeds minder eigen mensen beschikbaar 
en klopt men vaker bij ons aan.”
De jongste loot aan het dienstenscala 
van Redwise is de speciale DPO-afdeling, 
actief per 1 januari 2010. De afdeling 
richt zich nadrukkelijker op detachering 
en uitzenden van DP-operators, 

stuurlieden, werktuigkundigen, 
koks en matrozen. Dit was wat in de 
verdrukking gekomen door de groei in 
de afgelopen jaren in crew management 
en shipdelivery.

Noordhoek
Ook binnen de olie- en gasindustrie 
zijn er steeds meer toeleveranciers die 
met een kleine vloot zich puur willen 
toeleggen op hun eigen kernactiviteit. 
Dit heeft ertoe geleid dat zij veel 
sneller besluiten bemanningszaken 
voor zeevarenden uit te besteden. Ze 
beschikken liever niet over een groot 
personeelsbestand. Reden waarom het 
service pakket van Redwise geleidelijk 
is uitgebreid van traditioneel delivery 
naar het daarnaast ook volledig 
bemannen van offshore vaartuigen. 
”Zo zijn we een aantal jaren geleden 
onder meer in contact gekomen met 
Noordhoek Offshore, eigenaar van het 
duik- en onderzoekschip Noordhoek 
singapore,” vervolgt Hamers zijn verhaal. 
”Men vroeg ons om dit schip te gaan 
bemannen. aanvankelijk verzorgden we 
de complete zeevarende bemanning, 
later heeft Noordhoek de kapitein 
en de H-Wtk van ons overgenomen. 
Ook voor de recente aanwinsten 
ROVsV Noordhoek Pathfinder en 
DsV Noordhoek Constructor verzorgt 
Redwise nu de bemanning, behalve 
wederom de functie van kapitein en 
H-Wtk. We hebben nu dus alle drie 

de schepen van Noordhoek in onze 
portefeuille. Daarnaast bemannen we 
al twee jaar lang de aHts Bremen 
Hunter en verzorgden we van medio 
2007 tot begin 2010 de bemanning 
van de italiaanse zeesleper Vastaso 
gedurende een charterperiode. Ook 
verzorgden we gedurende een periode 
van bijna een jaar de bemanning van de 
sleepboot Kestrel. Onze toegevoegde 
waarde in deze zit vooral in het feit dat 
de scheepseigenaar snel over een goede 
volledige bemanning kan beschikken en 
wij het risico van de bovenrol hebben. 
Ook als er door omstandigheden een 
bemanning (deels) moet afvloeien, 
kunnen wij dat met veel minder kosten 
omdat wij personeelsleden snel elders 
kunnen inzetten. Bij derden of op eigen 
deliveries en omgekeerd. je moet niet 
gaan inperken op de kwaliteit van je 
personeel, want dat is het begin van het 
einde.”

doorschuiven
Van het versnipperen van diensten voor 
de olie- en gas industrie wil Willem-jan 
Hamers absoluut niets weten. Hij huldigt 
in deze het principe: schoenmaker 
houd je bij je leest. ”schepen in allerlei 
vormen zijn ons ding. Daar zit onze 
kennis. Daar hebben we verstand van. En 
daar willen we ook de beste in zijn. Wij 
concentreren ons volledig op alles wat 
op een schip lijkt. Wij proberen niet van 
alle walletjes mee te eten. Wij zijn er niet 

Ook voor de NAoordhoek Pathfinder verzorgt Redwise de bemanning.
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voor om personeel voor boorplatforms 
of productieplatforms te voorzien. Voor 
drillers, roustabouts en roughnecks 
moet men niet bij Redwise zijn. in het 
grijze verleden bemande Rederij gebr. 
Wijsmuller, onze rechtsvoorloper, 
bijvoorbeeld ook een aantal van de 
radio zendschepen op de Noordzee 
en recenter hebben wij het boorschip 
Energy searcher bemand toen het terug 
in de vaart kwam voor jet Drilling, nu 
onderdeel van Northern Offshore Energy. 
Dan heb ik het zuiver over de maritieme 
ploeg en de civiele dienst totdat de 
eigenaar een grotere vloot kreeg en hij 
het logischer zelf aankon. Ze hebben 
toen ook een deel van onze mensen 
overgenomen. Dit gebeurt vaker en 
wij staan daar zeker niet onwelwillend 
tegenover. sterker nog: wij zien dat als 
onze functie in de arbeidsmarkt. Eerst 
helpen wij een onderneming die om zijn 
product te kunnen leveren een schip 
nodig heeft, of een schip in een andere 
markt wil exploiteren en vervolgens gaat 
een deel van ons personeel in dienst van 
de betreffende organisatie of rederij. 
Wij ervaren dat geenszins als vervelend. 
Een tevreden klant komt altijd terug. 
Hetzelfde hebben we meegemaakt met 
de eerste steenstorters. Diverse mensen 
die nu op dit soort schepen varen, komen 
bij Redwise vandaan. Wat dat betreft kun 
je ons zien als een intermediar op
de arbeidsmarkt. Zeevarenden stromen 
bij ons in om te proeven in diverse 
keukens en blijven dan bij ons of elders 
hangen. Klant blij en wij zien het als 
een goede reclame.”
Ook op dit moment heeft Redwise 
weer twaalf man in opleiding. Van DP-
operator tot kraandrijver. Binnen de 
organisatie draaien zij straks een paar 
jaar mee op een lange termijn contract 
met een studie overeenkomst. En op een 
gegeven moment klikt het bij één van 
de Redwise opdrachtgevers zo goed dat 

een deel van deze specialisten overstapt. 
Hamers: ”De eerlijkheid gebiedt mij ook 
te zeggen dat dit geheel logisch is omdat 
wij geen eigen schepen hebben en het 
zorgt ook voor de nodige verversing.”

aanwas
Redwise heeft er geen enkele behoefte 
aan mensen door te verhuren die zij 
niet kent. iedereen die in Bunschoten 
de deur uitgaat voor een opdracht, 
is bij de organisatie bekend. Zijn of 
haar  kwaliteiten, eigenschappen en 
mentaliteit. De selectieprocedure is 
uitermate streng. Het grondig kennen 
van de mensen is de enige manier om 
de hoge kwaliteit van dienstverlening te 
kunnen waarborgen. ”Onze zoektocht 
naar zeevarenden beperken wij uit 
het oogpunt van kwaliteitsbeheersing 
liever tot Noord-West Europa. We 
werken hoofdzakelijk met mensen uit 
Nederland, België en Engeland als het 
gaat om hogere rangen tot en met 
bootsman. Matrozen en olielieden zijn 
veelal afkomstig van de Filippijnen, 
indonesië of Rusland, afhankelijk van 
visa beperkingen. Wij hebben er geen 
behoefte aan om overal ter wereld 
kantoren te openen met als doel lokaal 
personeel te werven.”
Willem-jan Hamers is echter realist 
genoeg om zich met het oog op de 
toekomst zorgen te maken over de 
aanwas van nieuwe zeevarenden. 
De instroom van de Nederlandse 
zeevaartscholen is minimaal, terwijl 
het een fantastisch vak is. Mede 
vanwege een zwakke communicatie 
met potentiële zeevarenden vanuit 
de maritieme, en zeker ook vanuit de 
offshore-markt. Het ‘Hollands glorie’ 
gevoel bij de jeugd is er niet meer. 
De glamour is weg. Nederlandse 
passagierschepen zijn er niet meer. 
Voorheen bliezen bergers nog hoog van 
de toren bij een spectaculaire berging. 

tegenwoordig is dat veel minder. Op zich 
betreurenswaardig, want een jaarlijkse 
instroom van nieuwe zeevarenden is 
bittere noodzaak gelet op de algemene 
norm dat 2/3 van de zeevarenden na 
zeven jaar uitstapt. En een baan aan de 
wal zoekt, waar een grote vraag naar 
hun capaciteiten is.”

Hamers: ”We doen als Nederlanders 
fantastische dingen. smit, Mammoet, 
jumbo, Kahn, Big lift, gusto, iHC, Van 
Oord, Boskalis, spliethoff, Wagenborg, 
noem maar op. Maar heel veel mensen 
weten het niet. En de media heeft er 
nauwelijks aandacht voor. gebrek aan 
positieve publiciteit impliceert mede dat 
de interesse niet gestimuleerd wordt 
om voor dit vak te kiezen en voor deze 
bedrijven te werken. Dat mag gerust als 
zorgwekkend worden gekenmerkt, want 
het betekent ook dat wij op termijn een 
gebrek aan loodsen, havenmeesters, 
verzekeringsinspecteurs, etc. krijgen. 
Ook Redwise kent deze problematiek. 
Een aspect dat ongetwijfeld helpt, is het 
feit dat werken bij Redwise avontuurlijker 
is. Kiezen voor Redwise betekent 
kiezen voor een gedegen Nederlandse 
werkgever die wensen respecteert voor 
een gevarieerde carrière op zee met 
flexibele termijnen. Doorslaggevende 
argumenten voor een groot aantal 
zeevarenden.

Willem-jan Hamers tot slot: ”Onze 
specialisatie is ship delivery. Voor vaste 
klanten doen we ook crew management. 
Daarbij zeggen we wel dat we een 
bepaalde kwaliteitsstandaard willen 
handhaven en dus prijstechnisch niet 
altijd tot de goedkoopste behoren. Wij 
leveren massa en geen bemanningen 
omdat ze zo lekker goedkoop zijn. aan 
die race doet Redwise niet mee. Klanten 
weten dat we kwaliteit leveren. Daarom 
komen ze bij ons. Die houding betekent 
dat we ook wel eens een opdracht 
verliezen. Daar staat tegenover dat 
we klanten behouden omdat zij uit de 
praktijk weten dat besparen op goede 
mensen geen optie is.”

Al twee jaar lang bemant Redwise de AHTS Bremen Hunter.

Natte voeten halen aan boord van

de sleepboot Kestrel.



Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder 

Telefoon 0223 612222
Fax 0223 615522

info@intramar.nl 
www.intramar.nl

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

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

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

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

transport en op locatie, inclusief onderwaterwerk.
• Internationaal werkend, onafhankelijk advies. Lloyd’s Correspondents.
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Niet eerder bood beursorganisator 
Navingo de bezoekers van Offshore 
Energy zo een uitgebreid conferentie-
programma. tijdens negen verschillende 
bijeenkomsten presenteren sprekers van 
vooraanstaande bedrijven zoals NaM, 
Heerema Fabrication group en siemens 
hun visies, ervaringen en voorbeelden 
van de nieuwste technieken. 
Zelfs Petrobras, de Braziliaanse 
energiereus en koploper in deep 
water E&P is van de partij.

petrobras: 'majors' top 5
Petrobras wordt vertegenwoordigd door 
samir awad, Managing Director van 
Petrobras Netherlands, een dochter-
onder neming verantwoordelijk voor het 
aankopen, leasen, huren en charteren van 
materieel voor alle Petrobras E&P activi-
teiten wereldwijd, inclusief productie- en 
boorplatforms, olietankers, bevoor-
radings schepen en andere vessels. 
Behalve in Brazilië opereert Petrobras ook 
in o.a. de Vs, angola, Nigeria, indonesië 
en australië.

awad zal tijdens de sessie 'Opportunities 
in Offshore Brazil' spreken over toekom-
stige concessies in de oliesector in Brazilië 
en over de vele kansen die de groeiende 
sector biedt voor offshore contractors 
en service providers. Petrobras wil 
in 2020 bij de vijf grootste 'majors' 
- internationale oliemaatschappijen - 
horen, tussen ExxonMobil, BP, shell en 
Chevron. Daartoe investeert Petrobras 
de komende tien jaar tegen de 100 
miljard dollar in Brazilië en nog een 
kleine 80 miljard elders in de wereld. De 
winbare volumes uit de zogeheten pre-
salt gebieden kunnen de oliereserves 
van Petrobras potentieel verdubbelen, 
waarmee Petrobras inderdaad in de 
majors top 5 zou komen. Behalve samir 
awad zijn ook de ambassadeur van 

Brazilië in Nederland, Z.E. josé Denot 
Medeiros en jan Pieter Klaver, CEO 
van Heerema Marine Contractors, 
uitgenodigd. Heerema heeft met zijn 
semi-submersibles ruime ervaring met 
offshore werkzaamheden in Brazilië. Na 
afloop van de openbare conferentiesessie 
over Brazilië volgt een besloten lunch 
voor genodigden met zakelijke belangen 
in Brazilië.

hoge Noorden
terwijl een deel van de conferentie deel-
nemers hoort over ontwikkelingen in het 
warme zuiden, kan een andere groep 
horen over de toekomst van het koude 
hoge Noorden. En dan gaat het niet over 
groningen, waar ook offshore ontwikke-
lingen op stapel staan, zoals de inrichting 
van de Eemshaven als servicehaven voor 
offshore wind installatiewerkzaamheden. 

Het koude Hoge Noorden waar het op 7 
oktober in Den Helder over gaat, is het 
arctische deel van Rusland. De olie voor-
komens in het gehele arctische gebied, 
dat naast het Russische noorden ook 

delen van alaska, Canada, groenland, 
Noorwegen, Zweden en Finland omvat, 
zijn goed voor circa 5% van de wereld-
oliereserves en 20% van de wereldgas-
reserves. De meeste bronnen liggen op 
Russisch grondgebied. Daar wordt al 
gas gewonnen, en als het aan de grote 
olie- en gasmaatschappijen ligt, moet 
daar in de toekomst nog veel meer 
vandaan komen. De uitbreiding van de 
productie capaciteit zal echter niet zonder 
slag of stoot tot stand komen. lucia van 
geuns, plaatsvervangend directeur van 
het Clingendael international Energy 
Programme, zal tijdens de sessie over 
arctic E&P precies vertellen welke reserves 
waar voorkomen, wat het belang daarvan 
is voor de energievoorziening en welke 
juridische en politieke disputen er spelen. 
shell is uitgenodigd om te spreken over 
de mogelijkheden die het bedrijf ziet 
voor gaswinning in jamal, het schiereiland 
in Noordwest-siberië. shell werkt samen 
met een aantal andere Nederlandse 
bedrijven, waaronder Boskalis, Van Oord 
en Royal Haskoning in de stichting Project 
Delta group. Deze stichting richt zich met 
het ministerie van Economische Zaken op 
economische samenwerking met Rusland 
voor de ontwikkeling van jamal.

Noordzeegas en decommissioning
De offshore industrie vernieuwt niet 
alleen om bij steeds dieper of verder 
weg gelegen velden te komen. Ook 

De offshore energie industrie is continu in beweging. Door nieuwe technieken wordt exploratie en productie van olie en 

gas mogelijk èn economisch haalbaar in almaar dieper gelegen, verder weg gelegen of koudere gebieden. Offshore 

energie betekent bovendien allang niet meer alleen olie en gas. Offshore windenergie wordt steeds vaker in één adem 

genoemd. De internationale conferentie 'Opportunities in Offshore Energy', die op 7 oktober 2010 parallel aan de beurs 

Offshore Energy 2010 (OE2010) in Den Helder wordt georganiseerd, belooft een programma over de laatste 

ontwikkelingen in offshore energie. Van operaties op de Noordzee tot kansen in het Arctisch gebied en van 

ontwikkelingen in offshore wind tot de nieuwe Petrobras-projecten offshore Brazilië - Opportunities in Offshore Energy 

gaat over kansen en over het verleggen van grenzen om die kansen te benutten.

Offshore Energy 2010 
conferentie over
verleggen van grenzen

KaNsEN iN OFFsHORE ENERgiE

BEURS
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dienstverleners. De conferentie kan ook 
van nut zijn voor brancheverenigingen, 
havenautoriteiten, certificeringsbureaus 
en onderzoeksinstituten.
Hoogeveen: "Elke conferentiesessie 
belicht een thema vanuit diverse invals-
hoeken. We hebben onderzoekers die 
een marktanalyse presenteren, operators 
en service providers die over zowel 
commerciële als technische aspecten van 
lopende en nieuwe projecten spreken 
en overheidsvertegenwoordigers die 
de beleidskant belichten. Met deze mix 
bevat het programma iets voor elke 
doelgroep."

volledig is gericht op decommissioning 
activiteiten voor de Noordzee. 
Decommissioning is uiteraard niet alleen 
een Europese aangelegenheid. sinds 
de eerste offshore olievondst in 1947 
zijn er wereldwijd circa 7.000 offshore 
installaties geplaatst. Daarvan staan 
er ongeveer 500 in afrika, 700 in het 
Midden-Oosten, 1.000 in azië en maar 
liefst 4.000 in de golf van Mexico.

olielek
Discussies over de veiligheid van de 
offshore oliewinning in de golf van 
Mexico liepen de afgelopen maanden 
hoog op. De twijfels over de veiligheid 
van offshore oliewinning sloegen na de 
olieramp met de Deepwater Horizon ook 
over naar Europa. De Europese Commissie 
maakte in juli bekend de regels voor 
offshore boringen te willen aanscherpen. 
Daarbij speelt druk van de publieke 
opinie waarschijnlijk ook een rol. in de 
conferentiesessie Oil spill Preparedness 
and Response zal aan de orde komen 
hoe het staat met de veiligheid van 
offshore boren, welke regels er gelden 
of worden aangepast en welke mogelijk-
heden er zijn als zich toch een incident 
voordoet. Het Nederlandse Koseq leverde 
bijvoorbeeld de veegarmen die zijn 
gebruikt om de olie uit het lek in de golf 
van Mexico op te slurpen. gert Kampers, 
de directeur van Koseq, is uitgenodigd 
voor een presentatie over Koseq's recente 
werk. De sessie start met een inleiding 
door Wierd Koops, de hoogleraar 
calamiteitenbestrijding op het water en 
voorzitter van de spill Response group 
Netherlands die de laatste maanden 
veelvuldig in de media is geweest.

meerdere doelgroepen
Behalve de vijf thema's in dit artikel, 
staan er op 7 oktober nog vier andere 
sessies op het programma: Oil and gas 
Outlook, Developments in the Caspian, 
integrating technology and Ecology in 
Offshore Wind en leveraging Offshore 
Oil & gas Experience to Offshore Wind 
Projects. De conferentie is zo opgezet dat 
deelnemers voldoende tijd hebben om 
ook de beurs te bezoeken. De beurs is 
dit jaar wederom groter, met een totale 
vloeroppervlakte in de hallen van ruim 
5.000 m2.
Femke Hoogeveen, conferentiemanager 
bij Navingo: "Met dit conferentie-
programma bieden we terugkerende 
beursbezoekers een nieuwe dienst. 
tegelijkertijd willen we met de conferentie 
ook nieuwe relaties aantrekken, die dan 
uiteraard ook van harte welkom zijn op 
de beurs." De conferentie is bedoeld voor 
iedereen die werkzaam is in offshore olie, 
gas of wind, bij elektriciteits maatschap-
pijen, offshore contractors, suppliers en 

op de Noordzee worden de grenzen 
verlegd. tijdens de sessie North sea Field 
Optimization zal blijken hoezeer offshore 
bedrijven in staat zijn te innoveren om 
de hoeveelheden commercieel winbaar 
gas te vergroten. Bram van Mannekes, 
secretaris generaal van NOgEPa, de 
Nederlandse Olie en gas Exploratie en 
Productie associatie, zit de sessie voor. 
NaM zal een presentatie verzorgen 
over de nieuwe light Offshore Drilling 
unit die NaM en shell uK hebben laten 
ontwikkelen. Met deze boorunit dalen 
de kosten voor het boren van een put 
zodanig, dat gaswinning uit kleine velden 
economisch haalbaar wordt (zie ook 
Offshore Visie maart/april 2010). NaM 
en shell uK beschikken over meerdere 
kleine velden waar de boorunit gebruikt 
kan worden. De kleine boorunit wordt 
naar verwachting eind 2010 in gebruik 
genomen in het zuidelijke, Britse deel van 
de Noordzee.

als het einde van de levensduur van een 
gasveld toch in zicht komt, zien olie- en 
gasmaatschappijen voor de vraag gesteld 
hoe de exploitatie van het uitgeputte 
gasveld het beste te beëindigen. Er wordt 
onderzoek gedaan naar nieuwe functies 
voor een leeg gasveld, bijvoorbeeld voor 
opslag van CO2. Maar voor het gros van 
de platforms, rest ontmanteling. Voor 
operators een vervelende kostenpost, 
voor offshorebedrijven een markt met 
mogelijkheden. Naar verwachting 
moeten de komende decennia jaarlijks 
gemiddeld 20 platforms ontmanteld 
worden. Decommissioning wordt daar-
mee een markt op zich. in de conferentie-
sessie Decommissioning & abandonment 
krijgen deelnemers in vogelvlucht 
een beeld voorgeschoteld van deze 
groeimarkt, de kosten en de nieuwste 
technieken. Voor deze sessie zijn gdF 
suez E&P en Peterson sBs uitgenodigd 
om te spreken. Peterson sBs is één van de 
grootste contractors voor decommissio-
ning en heeft als partner in shetland 
Decommissioning een faciliteit die 

BEURS

Een conferentiepas kost 2 250 en is 
goed voor deelname aan drie sessies 
van anderhalf uur, het conferentie ma-
teriaal en drankjes in de pauzes. Online 
registratie en programma-updates 
op www.offshore-energy2010.com. 
Deelnemers maken van tevoren een 
keuze uit de negen sessies. 
locatie: Bioscoop Utopolis, Willems-
oord, Den Helder. Bel of mail voor 
meer informatie over de conferentie 
met Femke Hoogeveen, Conference 
Manager bij Navingo, 010 209 2634, 
fh@navingo.com. De beurs Offshore 
Energy op 7 oktober 2010 is geopend 
van 10.00 tot 19.00 uur. Exposanten-
overzicht en beursplattegrond op 
www.offshore-energy2010.com.
De beurs is vrij toegankelijk voor 
bezoekers. Bezoekers wordt 
geadviseerd zich vooraf te registreren. 
Voor vragen over de beurs Offshore 
Energy of informatie over deelnemen 
als exposant, bel of mail met 
Annemieke den Otter, Event Manager, 
010 209 2606, ao@navingo.com.
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De verhuizing van het centrum van Den Helder naar een moderne constructie- en reparatiewerkplaats op 

industrieterrein Kooypunt heeft het familiebedrijf P. Smit B.V. beslist geen windeieren gelegd. Er wordt veel 

werk verzet voor de offshoresector en de constructies die het nieuwe pand aan de Schrijnwerkersweg 7 verlaten, 

worden steeds groter en complexer.

Op nieuwe locatie
veel meer armslag

P. sMit B.V. CONstRuCtiEBEDRijF iN DEN HElDER

CONSTRUCTIE

kreeg ik direct te maken met klanten en 
leveranciers. Mijn vader sleepte mij ook 
overal mee naar toe. toch was het voor 
mij een sprong in het diepe en met het 
nodige vallen en opstaan wist ik de zaak 
goed op koers te houden.” Haar inzet 
werd ook door anderen opgemerkt en 
leidde in 2007 zelfs tot het toekennen 
van de door de Helderse Ondernemers 
Vereniging uitgereikte prijs ‘Ondernemer 
van het jaar’. ”Zelf had ik nooit verwacht 
dat ik deze prijs zou winnen. Het overviel 
me enorm. Persoonlijk beschouw ik deze 
prijs als een blijk van erkenning voor al 
ons werk en is tevens een stimulans om 
door te gaan.”

verhuizing
Een grote stap die onder haar leiding 
werd gezet, was de verhuizing van het 
relatief kleine, verouderde pand aan 
de Krugerstraat naar een moderne 
onderkomen op Kooypunt. ”in november 
2006 zijn we naar de schrijnwerkersweg 
verhuisd, waar we de beschikking kregen 
over een eigen constructiehal met een 

Het was dan ook een grote slag toen 
Herman Wilms in 1995 na een kort 
ziekbed overleed. Want hoe moest 
het nu verder met het constructie- en 
reparatiebedrijf waar op dat moment 
twaalf mensen werkten.

aan de leiding
Dochter lisenka, die destijds al drie 
jaar fulltime bij het bedrijf werkzaam 
was, besloot zelf de leiding op zich te 
nemen. ”Eigenlijk was er geen andere 
keus. De zaak moest door, maar in 
het begin dacht ik toch wel eens dat 
ga ik nooit redden.” Maar ze redde 
het wel, mede dankzij de steun van 
de eigen medewerkers en trouwe 
klanten. ”Natuurlijk kwam ik niet 
geheel onbeslagen ten ijs, want tijdens 
mijn middelbare schooltijd werkte ik 
alle vakanties al in het bedrijf mee en 
had inmiddels aardig leren calculeren. 
Eenmaal fulltime aan het werk, nam 
ik naast de calculaties ook de offertes 
en bestellingen voor mijn rekening. 
Zodoende wist ik alles van prijzen en 

Het Helderse familiebedrijf wordt al 
vijftien jaar geleid door lisenka van der 
Wilt-Wilms. Hoewel het bedrijf nog altijd 
de naam van oprichter Piet smit draagt, 
wordt het al bijna tachtig jaar gerund 
door de familie Wilms. ”Mijn opa heeft 
in 1932 het bedrijf overgenomen van Piet 
smit dat toen nog was gevestigd aan 
de Krugerstraat in het centrum van Den 
Helder,” vertelt lisenka. ”in die tijd was 
het een smederij waar paarden beslagen 
en landbouwwerktuigen gerepareerd 
werden. later zou mijn vader, Herman 
Wilms, het bedrijf voortzetten.
Begin jaren zeventig, toen de offshore-
industrie opkwam, voorzag mijn vader 
direct nieuwe kansen voor zijn bedrijf. 
Hij dook er bovenop en was al snel kind 
aan huis bij oliemaatschappij Placid en 
boormaatschappij Penrod die ook in Den 
Helder waren neergestreken. Omdat hij 
voor zijn klanten bijna elk voorkomend 
constructieprobleem snel en goed wist 
op te lossen, werd hij in die sector het 
boegbeeld van de firma P. smit.
Dit leverde hem steeds meer werk op.” 

Lisenka van der Wilt-Wilms wijst op de hogedrukleidingen die voor een mudline van een booreiland zijn gefabriceerd (foto: PAS Publicaties)
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en een CNC-kantbank. ”We kunnen 
nu stalen platen tot 12 millimeter dik 
knippen. tijdens de officiële opening 
in 2007, het jaar dat ons bedrijf 75 jaar 
bestond, hebben we heel veel positieve 
reacties van onze klanten en andere 
relaties ontvangen. Dit leidde er zelfs toe 
dat we aanvragen binnenkregen voor 
veel grotere en zwaardere constructies 
dan we tot dan hadden gebouwd.”

groter
Voorbeelden hiervan zijn een volledig 
geassembleerd uitlaatsysteem voor de 
gasturbines van het K2b platform van 
gDF suEZ en een constructie, bestaande 
uit bordessen, beschermingsframes en 
trappen die aan boord van de bevoor-
rader Rem Mermaid is geïnstalleerd om 
daar als fundatie te gaan dienen voor 
het zogeheten Offshore access systeem 
(Oas). ”in het verlengde hiervan hebben 
we een Oas platform gebouwd dat 
aan één van de poten van het l10-M 
platform van gDF suEZ is bevestigd. 
Een andere bijzondere opdracht bestond 
uit de constructie van acht zware 
riserclamps met toebehoren voor het 
P6-D platform van Wintershall. Dit 
werk moest in een heel kort tijdsbestek 
worden uitgevoerd. Verder hebben 
we voor de firma Bois Heerhugowaard 

kantoorruimtes voor onder andere het 
ontwerp- en tekenwerk. Op dit moment 
telt ons bedrijf negentien medewerkers.” 
Naast de investeringen in nieuwbouw 
zijn ook nieuwe productiemiddelen 
aangeschaft, waaronder een slagschaar 

vloeroppervlak van 1.650 vierkante 
meter. Hierachter bevinden zich een 
rvs-werkplaats van 300 vierkante meter 
en een draaierij van 150 vierkante 
meter. Verder huisvest ons nieuwe 
pand een groot magazijn en moderne 

Het door P. Smit B.V. gefabriceerde OAS platform dat aan één van de poten van het L10-M platform is 

bevestigd (foto: P. Smit).

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 fleet of more than 

140 vessels in service and more than 

40 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
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Het bedrijf werkt echter ook voor 
onshore bedrijven, helikopteroperators 
en ziekenhuizen en diverse overheden, 
waaronder Defensie. ”Een specialisme 
van ons is het construeren van piston- en 
boxcorers, waarmee zeebodemmonsters 
worden genomen. We hebben net 
een boxcorer gemaakt voor de British 
antarctic survey. Deze is in Denemarken 
opgeleverd. Nu we in ons nieuwe 
pand zitten, houden we ons ook bezig 
met poederlassen. Onder andere aan 
30-inch, 20-inch en 18-inch diameter 
conductorpijpen.”

sterke punten
”Flexibiliteit en kwaliteit zijn altijd onze 
sterke punten geweest. En dit hebben 
we sinds onze verhuizing en de verdere 
groei zo weten te houden. als een klant
bij ons aanklopt, gaan we direct aan de 
slag. Ook ’s avonds en in het weekend. 
Zelf vind ik het een zeer sterk punt dat 
een klant hier nog met een eenvoudige 
schets kan binnenvallen. Deze wordt 
dan door ons volledig uit ge werkt en 
geëngineerd, zodat de werkplaats 
ermee uit de voeten kan. Een compleet 
uitge werkte tekeningenpakket 
aanleveren is dus helemaal niet nodig. 
Verder vind ik heel bijzonder dat we 4130 
staal verwer ken in hogedrukleidingen. 
Eigenlijk is bijna alles wat we maken 
klantspecifiek en daar zijn we best 
trots op.”

hogedrukleidingen voor een mudline te 
fabriceren. Deze boormaatschappij is een 
heel trouwe klant waarvoor we al een 
scala aan speciale constructies hebben 
gemaakt.” De referentielijst van het 
bedrijf is indrukwekkend. Veel van de op 
de Noordzee actieve oliemaatschappijen 
en hun toeleveranciers zijn erop terug te 
vinden. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat ongeveer 80 procent van de omzet 
in de offshoresector wordt gemaakt. 

conform de PED regels een hogedrukvat 
met een wanddikte van 60 millimeter 
gemaakt. tegelijkertijd hebben we 
voor dezelfde opdrachtgever ook een 
lagedrukvat geconstrueerd.” andere 
recentelijk opgeleverde constructies zijn 
twee grote subsea beschermingsframes 
aan liberty Drilling Equipment en een 
removable extended subcellar deck voor 
BOP storage aan Noble Drilling. ”Op dit 
moment zijn we voor Noble Drilling bezig 

Een speciaal bordes waarop offshore een fast rescue boot zou worden geïnstalleerd (foto: P. Smit).

Installatie van de bordessen en de beschermingsframes voor het zogeheten Offshore Access System op de bevoorrader Rem Mermaid (foto: PAS Publicaties).
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giaNt sliNgs for traNsport

use of Dyneema ultra-high molecular weight polyethylene fiber is helping to ensure 
that a major construction project to bring clean energy to millions of people in the 
u.K. moves ahead as efficiently and safely as possible. the world’s largest offshore 
wind farm is under construction in the North sea, 23 km off the coast of England. 
scheduled for completion in 2012, the greater gabbard wind farm’s 140 turbines 
will generate 500 megawatts of electricity for the people of london.

the turbines are mounted on top of 65-meter, 650-tonne steel mono piles that are 
transported by barge from the Verbrugge Zeeland terminal in Vlissingen, Netherlands 
to the construction site. For lifting the long and heavy mono piles, the Dutch terminal 
operating company’s safety department wanted a system with better ergnomics than 
steel-wire and chain lifting slings normally used. the new slings would need to be 
just as strong, or even stronger, but lighter and so easier to handle. in addition, 
previous safety concerns over steel wire rope slings, such as the tendency for the 
steel wire strands to snap over time and create fishhooks, prompted the search for
a safer solution. 

the answer, ultralift round slings with Dyneema, a DsM Dyneema product, made 
by technotex in Coevorden, Netherlands, have quickly won the full approval of the 
operator. ”initial skepticism among our employees has turned into admiration,” says 
Mattheo Rozemond, responsible for handling the greater gabbard mono piles at 
Verbrugge Zeeland terminal. ”the new slings help our team optimize safety and 
provide damage-free cargo handling.” 
ultralift slings are just as strong as slings made with steel wire, but have just one 
seventh of their weight. One result of this is that half as many people are needed 
to operate the slings, with much less auxiliary equipment. the operatives have a 
healthier environment, and are less plagued by shoulder, back, hand and other 
injuries associated with the older, heavier slings.
Beyond safety, the ultralift slings are also contributing to better handling of the 
expensive mono piles. Because the slings are soft, they avoid damage to the mono 
piles during the lifting operations. as a result, the cost associated with corrective 
maintenance is virtually eliminated. logistical costs have been cut too. 
the unloading time of a full shipload of mono piles has been reduced by one full day, 
saving over € 60,000 in daily rental fees for lifting barges.
Rozemond is also impressed by the durability of Dyneema: ”after intensively using 
the new slings to unload 56 mono piles, the slings do not show any damage,” he 
says. Dyneema is highly resistant to most chemicals, oil and grease; and shows 
superior abrasion resistance.

boreN Naar kleiNe 
aardgasveldeN

De NaM voert sedert juni een boring 
uit naar een klein gasveld nabij 
Klaaswaal. De NaM verwacht in de 
omgeving een klein gasveld aan te 
tref fen. De proefboring moet nu uit-
wijzen of er voldoende aardgas in het 
veld aanwezig is. Op basis van deze 
gegevens besluit de NaM om 
eventueel tot winning over te gaan. 
Hiervoor plaatst de NaM dan een Kiss 
skid, gaswinningunit ter grootte van 
een fiet senschuur. De boring, die begin 
mei is gestart, wordt gedurende twee 
maanden uitgevoerd met een boor-
installatie van circa dertig meter hoogte. 

De NaM is half mei begonnen met een 
boring naar aardgas in de Noordzee. 
Er wordt geboord vanaf een tijdelijk 
boorplatform dat bij het bestaande 
productieplatform van de NaM 
(ameland-Oost-2) wordt geplaatst, 
twee kilometer ten noorden van 
ameland in de Noordzee. De werk-
zaamheden zullen naar verwachting 
rond oktober 2010 afgerond zijn, 
waarna het booreiland weer vertrekt. 

Het huidige onbemande 
productieplatform ameland-Oost-2 
blijft staan om het bestaande en 
nieuwe gas te verwerken. Vervolgens 
wordt het gas verzameld en behandeld 
op het ameland-Westgat platform, 
waarna het via een bestaande, 
ondergrondse pijpleiding aan land 
wordt gebracht.
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bergers Nieuwe 
directeur cirrus

theo Bergers is benoemd tot 
mana ging director van Cirrus Energy 
Nederland. Hij is daarmee de opvolger 
van Ruud Zoon, die directeur wordt bij 
gDF suez E&P Nederland BV. Bergers 
is geen onbekende binnen de 
Nederlandse offshore industrie. 
De laatste jaren was hij operations 
mana ger bij Wintershall libya. 

Lifting a 650 tons mono pile using 2 slings in a basket hitch configuration.
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Het afstuderen aan de TU Delft op het gebied van Offshore Engineering is het komend studiejaar omvangrijker 

geworden. Van zes maanden is dit uitgebreid naar negen maanden. Doel is om de studenten uitgebreide 

laboratoriumproeven te laten doen of een omvangrijke literatuursurvey als introductie van het eigenlijke 

afstudeerwerk. Dat meldt ingenieur Gerrit Tol, curriculum leader van de vakgroep Offshore Engineering aan de

TU Delft. Aanleiding tot een interview.

‘Uitbreiding afstuderen 
Offshore Engineering’

CuRRiCuluM lEaDER gERRit tOl VaN tu DElFt:

OPLEIDING

uniek
De opleiding heet Offshore Engineering 
en bestaat sinds eind jaren zeventig. 
De duur van de opleiding is twee jaar. 
is dat niet heel kort? ”Er gaat natuurlijk 
een basis aan vooraf van drie jaar 
bachelor-opleiding. Maar dit is vrij uniek: 
een programma dat kan focussen op 
offshore-industrie. Vroeger deed je 
civiele techniek of werktuigbouw en 
je kwam direct in de offshore terecht. 
De huidige studie is erop gericht dat je, 
voordat je het bedrijfsleven ingaat, je 
eigenlijk al meer weet over de industrie. 
Het betekent niet als je afgestudeerd 

”Dat is één van de mooie aspecten van
dit hele masterprogramma,” zegt hij.
”We werken veel samen met de industrie. 
Er zit daar ontzettend veel know how, 
ervaring en expertise. En het is gewoon 
een prachtig vak dat over ge bracht kan
worden.”
gerrit tol heeft veel contacten met 
mensen van buiten. ”ik denk dat ik
een lijstje heb van ongeveer 130 bedrijven. 
Maar er is een aantal waarmee we 
wat intenser samenwerken. Nederland 
staat heel goed op de wereldkaart als 
het gaat om offshore industrie en de 
daaraan gere la teerde aspecten.”

tol is curriculum leader sinds midden 
2007. Eerder was hij werkzaam bij shell. 
Hij is in het vak gerold, want voorheen 
gaf hij gastcolleges. ”Op een gegeven 
moment werd ik gevraagd of ik een 
helpende hand kon toesteken.”
Curriculum leader wil zeggen iemand die 
manager is van het programma. ”Maar 
het mooiste aspect van deze rol is het 
coachen, het adviseren en begeleiden 
van de studenten, inclusief het zoeken en 
vinden van een stage en afstudeerplek. 
Het zijn in feite m’n kinderen.” Ook 
verzorgt tol een aantal colleges, of haalt 
hij gastdocenten erbij vanuit de industrie. 

Gerrit Tol (links) met een groep van zijn studenten op een buitenlandse studiereis bij Stavanger.
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zoveel verkeerd bezig. je moet echter, 
als je waarschuwingen krijgt of er is 
twijfel, dan moet je gewoon stoppen 
en niet doorgaan.” Dat wordt ook aan 
de tu geleerd. ”ik denk het wel, dat 
is toch de basis van alles. Veiligheid 
en dat soort aspecten gaat als een 
rode draad door de opleiding heen. 
Het hoort erbij, kwaliteit, veiligheid en 
milieu, dat gaat hand in hand met de 
techniek en de toepassingen ervan.”

Windenergie
Betrekkelijk nieuw is de offshore 
windenergie. Daar wordt ook aandacht 
aan besteed. ”Dit is een onderdeel van 
wat wij renewables noemen,” zegt tol. 
”Kijk, wij zijn van offshore engineering, 
dus we kijken naar de constructies. 
Wat heb je nodig om zo’n propeller 
daar boven of zo’n toren wind te laten 
vangen. Hoe zet je die neer. Het is dus 
een stuk ondersteuning. We kijken 
niet naar de propeller zelf en niet naar 
de turbine met de versnellingsbak en 
dergelijke. We kijken ook niet naar het 
elektrische gedeelte. Wij kijken hoe je 
zo’n ding ontwerpt, hoe transporteer
je het naar de offshore locatie en hoe
zet je hem neer.” Hij benadrukt dat er 
ook andere manieren zijn om energie 
te winnen offshore. ”je kunt ook 
energie halen uit de stroming, uit 
getijdenbewegingen, en uit golf be-
we gingen. Dan kun je zien dat je dus 
dingen kunt neerzetten in het water, 
op de zeebodem, of je kunt ze laten 
drijven op bepaalde diepte. Er zijn 
dus eigenlijk de vaste platforms en 
drijvende plat forms. Die renewables 
vormen wel iets aparts, maar in de 
offshore zoals wij er naar kijken, kun 
je die zaken gewoon splitsen.”

tol erkent dat het de bedoeling is dat 
in de toekomst veel stukken zee met 
windmolens voorzien zullen worden. 
”Daar zijn zelfs afspraken over gemaakt 
door de verschillende regeringen. 
Nederland heeft ook al jaren gezegd 
dit gaan we doen, maar voor dat ze het 
groene licht gaven, heeft even geduurd 
en voordat je wat gaat bouwen, ben je 
jaren verder. Maar ze hebben inderdaad 
plekken op de kaart aangewezen en 
gezegd hier gaan we wind molens neer-
zetten. We lopen eigenlijk een beetje 
achter in Nederland. Dit vergeleken 
met onze buren zoals Dene mar ken, 
Engeland, zelfs Portugal. Zelfs een land 
als india is verder. We zijn wat langzaam 
geweest in onze besluit vorming.”

hoogleraren
Er zijn dit jaar geen nieuwe hoogleraren. 
”Nee, we hebben ‘onze eigen’ offshore 
hoogleraren: Rene Huijsmans (Floating), 

heeft 95 procent direct een baan. Dat is 
ook één van de redenen waarom deze 
richting populair aan het worden is.”

Nieuw
Er is dus het één en ander nieuw in dit 
studiejaar. ”Eigenlijk is dat het afstuderen 
zelf,” zegt tol. ”Dat omvatte voorheen 
37 credits, ongeveer 6 maanden werk. 
We gaan daar nu een voortraject extra 
in doen zodat het geheel 9 maanden 
beslaat, 45 punten. Dat is iets wat hier 
in 3ME de basis is geworden voor het 
afstuderen. Het kan bijvoorbeeld bestaan 
uit laboratoriumtesten of bijvoorbeeld 
een hele uitgebreide literatuursurvey.” 
Veel nieuwe stof komt er niet elk jaar bij.
”Natuurlijk passen we ons aan in de ont -
wikkelingen in de industrie en verleggen 
daarmee de grenzen. Nieuw is met name
het werken in steeds dieper water 
en de arctic gebieden. Wat we 
verder wél doen is om de huidige 
stof een ‘umph’, een boost te geven. 
Dus daar zijn we constant mee 
bezig: kwa li teits ver bete ring.”

veiligheid
Offshore is de laatste tijd niet zo positief 
in het nieuws door het BP ongeluk in 
de golf van Mexico erkent tol. ”Dat 
is inderdaad wel erg jammer, maar 
het is maar één aspect van de hele 
offshore. Het wordt in relatie gebracht 
met offshore, maar dat is eigenlijk 
niet helemaal terecht. Omdat het te 
maken heeft met het boorproces. 
Het is allemaal daar beneden in die 
aardkorst fout gegaan. En dan zijn er 
misschien wat controlefouten gemaakt 
op het dek van het booreiland, maar 
dat heeft niet zo zeer direct te maken 
met de offshore-industrie. Dit had 
ook op het land kunnen gebeuren. 
jammer dat de offshore hierdoor zo 
negatief in beeld is gekomen.”
Het zal wel effect hebben, tijdelijk.
”Wat wel heel goed is dat er meer 
stringente regels worden toegepast. 
Ze bestaan wel, maar ze werden 
waarschijnlijk niet altijd volledig 
nageleefd. Het klinkt wat arrogant, 
maar dit zou in West Europa wat minder 
gauw gebeurd zijn. Dat denk ik wel, 
maar nu begeef ik me op gevaarlijk 
terrein, glad ijs. laten we liever de 
uitslag van het onderzoek afwachten.”
”Kijk, het proces op zich was goed.
Er zijn op zich genoeg safety barrieres 
in het huidige proces. En ook de ont-
wik ke lingen technisch zijn goed. Zo is er 
een zogenoemde blow out preventer, 
die had gewoon moeten weken. En wat 
in het boorgat zelf gebeurt, daar zijn 
gewoon goede controle-technieken 
voor. Zolang men zich maar aan de 
procedures houdt is men eigenlijk niet 

bent, dat je vast zit aan de offshore: 
je kunt nog steeds alle kanten op.”
tol gaat er prat op dat Offshore Enginee-
ring de enige opleiding is in Nederland 
in zijn soort. ”ik denk dat die zelfs uniek 
is in de wereld. singapore probeert ons 
te kopiëren. Daar hebben we vrij veel 
samenwerking mee. Er zijn ook wat 
docenten van de tu die zowel bij ons 
als daar wat colleges geven. Er zijn met 
name specialisten uit de offshore wereld, 
die inmiddels met pensioen zijn, maar 
nog colleges geven hier en in singapore.”

match
Welke studenten worden toegelaten? 
”studenten die hun bachelor hebben af -
ge rond in civiele techniek, werktuig bouw, 
maritiem, tegenwoordig ook lucht- en 
ruimtevaart en een enkeling komt vanuit 
natuurkunde. Dat zijn de Neder landse 
studenten. Vanuit het buiten land komen 
zo nog wel eens mensen binnen vanuit 
een andere oplei ding, zoals oceanografie 
of kust- en waterbouw. En dan hebben 
we nog een vrij grote groep HBO-ers.
We kijken wat de achtergronden zijn, 
want het moet toch wel aansluiten.
Voor hen hebben we een schakelpro-
gram ma van een klein jaar. in 
totaal moeten zij 30 credits  halen. 
theoretisch gezien kan het in zes 
maanden, maar als ik kijk naar het 
vakkenpakket dan duurt het een jaar.”
Hoeveel studenten worden toegelaten, 
is er een numerus fixus? ”Nee, er is 
nog geen numerus fixus, maar het 
is wel zo dat we een zeer populaire 
studierichting aan het worden zijn”, 
zegt tol. ”Dat is het eigenlijk al sinds 
2007 het geval. We zien een groeiende 
trend en ik denk dat er dit jaar ook 
weer zo’n 60/70 studenten bij komen. 
terwijl we destijds 30 studenten hadden 
op jaarbasis.” Het is dus zeer populair. 
”ja, maar het is ook een heel leuke 
studie. Want het is internationaal, het is 
technisch. De jongelui kunnen over de 
hele wereld aan de slag in verschillende 
takken. De één is bezig onderwater, de 
ander is bezig met vaste- en drijvende 
platforms. En dredging is ook één van 
de mooie aspecten van offshore.”
Bijna iedereen komt aan de bak. ”ja, dat
is het leuke. We hebben dus goede 
samenwerking met bedrijven. in principe 
gaan we ervan uit dat de studenten 
hun stage in het buitenland doen, want 
dat is juist zo leuk om daar die ervaring 
op te doen. De stage duurt een kleine 
drie maanden. En dan afstuderen in 
Nederland. Eigenlijk doet 98 procent dat 
bij een bedrijf, met een sterke voorkeur 
voor een Nederlands bedrijf wel te 
verstaan. We zoeken namelijk een match: 
wat wil de student en welk bedrijf past 
daar het beste bij. En als die klik er is, dan 
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naar de deep sea mining. soms is het 
probleem om nieuwe onder werpen te 
verzinnen. Kijk naar het aspect van vaste 
platforms, mensen vergeten dat nog wel 
eens, maar ruim 90% van de bestaande 
offshore velden is hiermee ontwikkeld.
alleen als afstudeer onderwerp is dit 
een beetje een gepasseerd station. Het 
nieuwe hieraan is wel de commissioning, 
het weghalen van deze overjarige con-
structies. Hier liggen nog wel een aantal 
uitdagingen en deze worden dan ook als 
zodanig aangemerkt en meegenomen 
als afstudeeronderwerp. Doel is om 
steeds weer wat nieuws te verzinnen.”

Nog een slotwoord? ”Wat ik altijd tegen 
de studenten zeg: jullie zijn onze toekomst. 
De wereld ligt aan je voeten, maak er  iets 
van. je hebt de kans, pak deze. En vergeet 
niet, alles in de offshore is groot en zwaar, 
maar uiteindelijk draait alles om de mens.”

terecht, dan is het okay. Maar ik vind dat 
de bedrijven zichzelf moeten verkopen 
en de studenten benaderen. Vertel 
maar wie je bent aan de studenten. De 
beste manier om ze aan je te binden 
is ze een stageplek of nog beter een 
afstudeerplek te bieden. En binnen de 
studentenwereld zie je heel erg de mond-
op-mond reclame. Het zou niet goed zijn, 
als ik zeg waar de student naartoe wil.”

tol ziet de toekomst van de opleiding 
rooskleurig tegemoet. ”De opleiding 
blijft tot in lengte van jaren bestaan. 
Kijk maar naar nieuwe terreinen zoals 
hierboven genoemd. Daar is nog 
zoveel te zoeken. Ook zien we dat 
bekende materie steeds dieper wordt 
uitgespit en geoptimaliseerd. Een 
goed voorbeeld daarvan is de focus 
op vloeistofstransport in de bagger 
sector en met een schuin oog kijken we 

Cees van Rhee (Dredging) en Kees 
Willemse (Bottom Founded), maar we 
werken wel iets meer met professoren 
van buiten de offshore. Zo betrekken we 
professor andrej Metrikine van civiele 
techniek erbij, die is echt op de dynamica 
gespecialiseerd. En dan hebben we ook 
nog professor Hans Hopman van deze 
faculteit, ge spe cia li seerd in scheeps ont-
werp. afhankelijk van het onderwerp, 
vragen we of zij de voorzitter willen zijn 
van een specifieke afstudeer commissie.”
Belangrijke vraag is verder of tol wel eens 
‘nee’ moet verkopen aan bedrijven: ze 
hebben iemand nodig maar er is niemand 
beschikbaar. ”Kijk, je moet oppassen”, 
zegt tol. ”Er zijn bedrijven die mij 
benaderen en vragen afgestudeerden 
te sturen. Dan zeg ik ‘nee, dat is niet 
mijn rol’. ik wil wel studenten coachen in 
die richting die bij hen het meeste past 
en komen ze bij een dergelijk bedrijf 

Schema van een boorplatform met daarbij een Floating Production and Storage Facility, zoals ook toegepast door BP in Mexico.
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Schema van een boorplatform met daarbij een Floating Production and Storage Facility, zoals ook toegepast door BP in Mexico.

offshore wiNd coNtrac-
tor aims for New vessels

at the Offshore Wind Conference 
2010 in liverpool, scottish based 
seaEnergy PlC signed a letter of 
intent with ulstein group to co-develop 
new service vessels for the offshore 
wind industry.

as the offshore wind industry moves 
further from the coastline, new strate-
gies are required to make these far 
offshore windfarms more cost effective. 
”the currently available units in this in-
dustry have shortcomings with respect 
to mobility, flexibility and operational 
window, which will have an even bigger 
impact when going further away from 
safe havens,” says Mike Comer ford of 
seaEnergy. ”in our philosophy the 
vessels have to be more versatile and 

offer greater crew comfort, so they can 
stay longer offshore instead of sailing 
back and forth into port every day.
in ulstein we have found a partner that 
is able to translate our requirements 
into a competitive design.”

Both companies have been working 
together over the last months to 
develop a design that will excel in 
operational characteristics. By signing 
the lOi both companies want to 
tighten their relationship and underline 
that this will be a first step in jointly 
realizing the needs of the industry.

Kolbjørn Moldskred of ulstein Design 
& solutions is very happy with the lOi. 
”the cooperation between seaEnergy 
and ulstein has been very open and we 
feel that our designs actually can make 
a significant difference in this industry. 
Working together as two committed 
companies with a long experience in 
the offshore industry will benefit the 
offshore wind industry and shorten 
their development cycle.”

SeaEnergy is planning vessels to perform both 

commissioning and maintenance works of wind 

turbines. Based on the proven Ulstein X-bow 

technology, two vessel designs are currently being 

developed in which operational and vessel 

systems will be fully integrated with each other. 

New vessel for hmc

On july 19 Heerema Marine Contractors (HMC) signed a letter of intent with Daewoo 
shipbuilding and Marine Engineering Co., ltd., Korea (DsME), for the building of a 
new Deep Water Construction Vessel. the new-build will be an investment of
us$ 600-700 million. For this investment HMC selected to build a Monohull Vessel 
with the capability to execute complex deep water infrastructure and pipeline 
projects in ultra deep water, and also with sufficient lifting capacity to execute 
installation of fixed platforms in relatively shallow water. a key attribute of the vessel 
will be its fast transit speed. HMC believes this will complement its existing fleet 
providing a unique fleet composition, which will allow HMC to continue to offer 
unrivalled services to the offshore oil and gas industry on a world-wide basis. DsME 
has been awarded the design, engineering, procurement, construction, installation, 
commissioning and testing of the vessel, which is scheduled for completion of all 
tests & trials by mid-2013. 

jan Pieter Klaver, Chief Executive Officer of HMC, said: ”With this new Deep Water 
Construction Vessel, HMC will reinforce its unique position in the deep water pipelay 
market. We are confident that we found reliable partners who can build a key asset 
that will assist us in expanding further into more ultradeep and complex suRF 
projects globally.”

this new 210 meters long self-propelled vessel will be fitted with a pipelay tower for 
j-lay (tension capacity of 2.000 metric tons) and reeling. a crane with a revolving lift 
capacity of 4.000 metric tons is installed together with deepwater lowering 
equipment to reach a water depth of 3.500 meters, which is compatible with Deep 
Water Construction Vessel Balder. the vessel will also be equipped with a class 3 
dynamic positioning system. the hull configuration is specially designed for fast 
transit speed and optimum motion characteristics in operation whilst the maximum 
pipe payload is 4.500 metric tons. the deckhouse is designed to the latest standards 
and can accommodate 289 persons.

gasuNie stapt iN Nel

gasunie neemt voor 20% deel in de 
nieuw aan te leggen 440 kilometer 
lange Noord-Europese pijplijn 
genaamd NEl. De aanleg van de 
pijplijn, die de aansluiting vormt tussen 
de Nord steam pijpleiding, die Russisch 
gas door de Oostzee naar het noorden 
van Duitsland gaat brengen en het 
Europese gasnetwerk, zal ongeveer 1 
miljard euro gaan kosten. De nieuwe 
NEl pijplijn moet in 2012 gereed zijn.

Nieuwe directeur
taqa eNergy

Per 1 september wordt jan Willem van 
Hoogstraten de nieuwe algemeen 
directeur van taqa Energy BV. 
jan Willem vervangt Paul van gelder, 
die als CEO in dienst treedt bij de 
gasunie. Van Hoogstraten werkt sinds 
januari 2008 voor taqa als Project 
Director van de Bergermeer gas Opslag. 
Hij werkte eer der onder meer van 
Wintershall en shell.

Artist impression of the new Deep Water Construction Vessel.
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dockwise completed first of two float-overs

after nearly two years of engineering, procurement, and project preparations, 
Dockwise has completed the first of two float-overs for the Vyborg Project in Korea. 
the Vyborg Project with total revenues of approximately usD 100 million is big in 
scope. and size: it involves moving two 15,000 metric ton semi-submersible hulls and 
two topsides that weigh approximately 19,000 metric tons each. these pieces were 
constructed in locations more than 27,000 km apart and the Dockwise vessel the 
Black Marlin was used to successfully load one of the two topsides for transport to 
the float-over location Korea, to be joined with a hull that was transported from 
Vyborg, Russia to Korea by the talisman. it was Dockwise's scope to design and 
install the pre-laid anchor spread, hook the Hull to this spread and ballast the Hull to 
its mating draft. this part involved the use of 5 tugs, 2 anchor handlers, 1 workboat, 
2 anchor barges, 1 test barge, a crane barge, 3 launch boats and guard boats.
an especially innovative feature is the "floating float-over" aspect of this project:  
this float-over was completed without a fixed structure. instead, a floating structure 
was anchored down and ballasted down to keep it in place while Dockwise 
performed the float-over operation. 
after the Black Marlin docked into the hull, which was ballasted down to 27 meters 
draft, ballasting operations were then underway, in order to lock the leg Mating 
units and align the hull columns and the topside. Next steps included welding the 
columns to the topside under a partial load transfer, after which they released the load 
from the leg Mating units and began ballast operations to transfer the full load of the 
topside onto the hull columns. On july 10, the Black Marlin was retracted from the 
completed rig and de-ballasting operations will be completed in the next few days.
the second topside and hull will be completed using the same process later this fall.
john van der Woning, Project Manager said: "this project has created an excellent 
opportunity to show what we can achieve in the transport & installation industry. 
this has been a 24-hour-a-day operation for over a week, and everyone has been 
working together to get the job done. it is the team's focus towards the end goal 
that has made this first float-over in Korea a success."

haNgaar 5 op deN helder airport 

Op 2 juli vond de officiële opening plaats van de vijfde hangaar op Den Helder 
airport. Met een druk op de knop door directeur Conny van den Hoff en  
oud-directeur Roel Hijmans, werden de zonnecellen die op het dak van de 
hangaar zijn gemonteerd, in gebruik genomen waardoor de elektrische deuren 
van Hangaar 5 werden geopend.
Hangaar 5 is duurzaam gebouwd. Het voorziet geheel in de eigen energiebehoefte 
door middel van zonnecellen op het dak. Het gebouw is bijna 51 meter lang en 
31 meter breed en heeft een vloeroppervlak van 1.588 vierkante meter. De hoogte 
bedraagt 11 meter. De hangaar heeft een vloeistofdichte vloer zodat het binnen 
wassen van de helikopters en vliegtuigen tot de mogelijkheden behoort. 
Ook kunnen er in de hangaar reparaties worden verricht.

cofely bouwt mee aaN 
Nieuw compressorstatioN 
gasuNie

CBH Compression - een consortium 
bestaande uit Cofely Nederland, a. Hak 
leidingbouw en Ballast Nedam infra – 
is begonnen met de bouw van een 
compressorstation voor N.V. Neder-
land se gasunie in Wijngaarden. 
gasunie voegt momenteel bijna 500 
kilometer gastransportleidingen toe 
met als doel een veilige en verantwoor de 
gasvoorziening, ook in de toekomst. 
De overeenkomst heeft een totale 
waarde van tientallen miljoenen euros. 
Het aandeel van Cofely – verantwoor-
delijk voor de bouw van technische 
installaties – bedraagt ruim 11 miljoen 
euro. Het nieuwe compressorstation, 
dat in oktober 2011 in gebruik wordt 
genomen, is onderdeel van de Noord-
Zuid Route van gasunie. Binnen dit 
project wordt momenteel door heel 
Nederland bijna 500 kilometer extra 
leidingen voor aardgastransport 
aangelegd. Een uitbreiding die het 
mogelijk maakt 20 miljard kubieke 
meter extra gas te transporteren. 
Met de aanleg van de Noord-Zuid 
Route versterkt Nederland haar positie 
als ‘gasrotonde’ in de Noordwest-
Europese energiemarkt. Hierdoor 

blijven eindgebruikers – zowel in 
Nederland als in het buitenland – 
verzekerd van een veilige en constante 
levering van gas. Met de aanleg van de 
Noord-Zuid Route is in totaal 1,8 
miljard euro gemoeid. 

Naast de bouw van het aardgas com-
pressor station in Wijngaarden heeft 
het consortium eerder een opdracht 
ontvangen voor de bouw van een 
station in het groningse scheemda 
waarvoor in 2009 het startsein werd 
gegeven. inmiddels zijn de bouw-
werkzaamheden in Wijngaarden in 
volle gang. 3.300 heipalen worden in 
de veengrond geslagen en er worden 
werkzaamheden verricht aan aanwezige 
leidingen op het bouwterrein. Het 
systeem voor aardgasdistributie wordt 
voor een groot deel ondergronds aan-
gelegd. Hierdoor zijn de milieu effecten 
voor de nabije omgeving beperkt. 
Dankzij het multidisciplinaire karakter 
van het bouwproject worden kennis, 
expertise en toegevoegde waarde van 
alle partijen maximaal benut. Zo is 
Cofely verantwoordelijk voor de bouw 
van technische installaties: van alle 
bovengrondse leidingen tot het elektro-
technische en instrumentatiedeel, 
even als alle gebouwgebonden 
installaties. 

Black Marlin in submerged hull installing topside of platform.
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Noordzee Niet vergelijkbaar met golf vaN mexico

De situatie rond olieboringen op het Nederlands deel van de Noordzee is niet vergelijkbaar met die in de 
golf van Mexico. Dit stelt minister Van der Hoeven van Economische Zaken in reactie op een brief die de 
kustprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, groningen en Friesland hebben verstuurd naar 
premier Balkenende. in de brief vragen de provincies om extra onderzoek naar de risico’s van 
olieboringen. 
“Natuurlijk is de Noordzee van het allergrootste belang voor de leefbaarheid en de economieën van de 
landen eromheen. En ja, het boren naar olie en gas is een risicovolle bezigheid, die daarom zeer 
zorgvuldig moet gebeuren en waar de overheid een scherp toezicht op moet houden. Dat is precies wat 
gebeurt. Het toezicht van staatstoezicht op de Mijnen is mede naar aanleiding van de ramp met de Piper 
alpha in 1988 en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen op een nieuwe leest geschoeid en dat blijkt 
zeer effectief. sodM monitort de veiligheidsmaatregelen van de oliemaatschappijen continu,” aldus de 
minister.
De risico’s op het Nederlandse deel van de Noordzee zijn ook volgens jan de jong, inspecteur-generaal van sodM, van een veel 
kleinere orde dan in de golf van Mexico. “De maximale waterdiepte in de Nederlandse Noordzee is zo’n 50 meter, niet te 
vergelijken met de 1500 meter diepte op de plaats waar de olieramp in de golf van Mexico plaatsgreep. De zogeheten blow out 
preventers staan niet zoals in de golf van Mexico op de zeebodem maar bevinden zich op de booreilanden en zijn daardoor 
makkelijk te bedienen, te testen en te inspecteren. De maximale hoeveelheid olie die bij een onverhoopt ongeluk maximaal uit 
zou kunnen stromen, is een fractie van wat in de golf van Mexico gebeurt, waarbij het ook nog om hele dunne olie zou gaan 
die snel afbreekt,” aldus De jong.
Niettemin heeft sodM na het verschijnen van het eerste officiële rapport naar aanleiding van de olieramp in de golf van Mexico de 
aanbevelingen die daarin worden gedaan direct met de oliemaatschappijen besproken en hen verzocht hun eigen booroperaties 
aan de hand hiervan nog eens goed door te lichten en over deze doorlichting te rapporteren. sodM zal deze rapportages 
beoordelen en verifiëren en hierover rapport uitbrengen aan de ministers van Economische Zaken, sZW en VROM.

groot olieveld 
aaNgeboord

Operator EnCore Oil heeft met het 
booreiland galaxy ii van transocean 
een groot olieveld aangeboord in blok 
28/9 in de Britse sector van de 
Noordzee. Het zogeheten Catcher 
prospect bevat volgens EnCore Oil 
een voorkomen ter grootte van 300 
miljoen vaten olie.
Met twee bevestigingsboringen heeft 
de operator de omvang van het 
olieveld al voor een deel kunnen 
bepalen. Het is één van de grootste 
olievondsten die de laatste tijd in de 
Noordzee zijn gedaan. Partners van 
EnCore Oil in dit project zijn 
Wintershall, Premier Oil, Nautical. 

sigNificaNt gas fiNd

On august 16 Chevron Corp. 
announced further drilling success in 
the Carnarvon Basin offshore Western 
australia, australia's premier 
hydrocarbon basin. the acme-1 
exploration discovery well is located in 
the Wa-205-P permit area offshore 
Western australia approximately 93 
miles (150 km) from Onslow. Drilled 
in2,880 feet (878 m) of water to a 
depth of 15,469 feet (4,715 m), the 
well encountered approximately 896 
feet (273 m) of net gas pay. 

aaNleg Nieuwe pijpleidiNg

gasunie is erin geslaagd om op een veilige manier maar liefst 2.750 meter pijpleiding 
onder het Ketelmeer door te trekken. Nooit eerder werd er in Europa een boring met 
deze lengte succesvol uitgevoerd. Voor deze kruising met het Ketelmeer maakte 
gasunie gebruik van een speciale boortechniek. Deze techniek zorgt ervoor dat flora 
en fauna zo min mogelijk verstoord hoeven te worden. Ook de scheepvaart in het 
Ketelmeer kon gewoon doorgaan.

De aanleg van de pijpleiding is enerzijds nodig om aan de toenemende vraag naar 
gas in de Noordoostpolder te voldoen, bijvoorbeeld voor het glastuinbouwgebied, en 
anderzijds om de totale gasvoorziening in Nederland op peil te kunnen houden. Naar 
verwachting kan in oktober 2010 het eerste gas door de leiding stromen. De lengte 
van het totale tracé - van swifterbant naar Emmeloord - bedraagt circa 20,5 
kilometer.

Voor deze kruising werd zowel aan de noordkant als zuidkant van het Ketelmeer 
boormachines gebruikt met elk een trekkracht van 400 ton, één van de grootste in 
zijn soort. Vanaf beide oevers werden de afgelopen periode horizontaal gestuurde 
boringen uitgevoerd. Deze boringen zorgden op een diepte van ongeveer 28 meter 
onder de bodem van het Ketelmeer voor één lange boorgang, om de leiding van 
ruim 2,5 kilometer in één keer in te kunnen trekken. grote hijskranen tilden de 
leiding aan de noordelijke oever op, waarna de leiding langzaam en voorzichtig in de 
boorsleuf werd getrokken. Het intrekken van de leiding nam ruim 13 uur in beslag. 
Woensdag 7 juli om kwart voor vier in de ochtend kwam de leiding aan de zuidelijke 
oever weer boven. Na het testen van de leiding was de megaklus geklaard en de 
kruising onder het Ketelmeer voltooid.

De kruising met het Ketelmeer is een belangrijk onderdeel van het nieuwe 
pijpleidingentraject Flevopolder – Noordoostpolder. Dit is een ruim 20 kilometer 
lange gastransportleiding met een diameter van circa 40 centimeter, die van 
swifterbant naar Emmeloord loopt.

Voeg toe aan uw faVorieten:   

 www.offshorevisie.Nl



O F F S H O r E  V I S I E  -  j u l i  /  a u g u s t u s  2 0 1 032

Wat op zich wel exceptioneel is, is 
het gegeven dat de FPsO Munin de 
geproduceerde en opgeslagen ruwe 
olie overslaat naar conventionele tankers 
in plaats van speciaal ontworpen DP 
shuttle tankers. En juist dat verdient een 
heel specifieke training en is een nieuwe 
uitdaging voor de bemanning aan boord 
van de Munin. Hielke Brugts, operations 
support manager van Bluewater geeft 
uitleg en vertelt over het resultaat van de 

trainingen.

uniek
Een conventionele tanker is een olie-
tanker uitgerust voor regulier transport en 
is niet speciaal ontworpen of aangepast 
voor het laden bij offshore terminals zoals 
FPsO's. Zij zijn uitgerust met één vaste 
schroef zonder extra hulpvoortstuwing. 
Daarom moet een sleepboot vastmaken 
aan de achtersteven om een ‘langzaam 
achteruit’ kracht van 20 á 60 ton te 
genereren. Hierdoor blijft de tanker in 
één lijn met de FPsO. Wind, golven en 
stroming die werken op de tanker plus 
de trekkracht van de sleepboot, oefenen 
een variërende externe kracht uit op de 
FPsO en wordt gecompenseerd door 
Munin’s voortstuwing via het DP systeem. 
Deze externe kracht wordt gemeten door 
een sensor op het bevestiging punt van 
de meertros op de achtersteven van de 
FPsO en geeft continue een signaal aan 
de DP computer. tezamen met een reeks 
andere sensoren houdt de DP computer 
de tandem van drie gekoppelde vaar-
tuigen op hun plek. Hier ligt het unieke 
karakter van de operatie: een FPsO op 
DP in combinatie met een niet DP tanker.
Daarnaast komen regelmatig soliton 
stromingen voor in dit gebied van de 
Zuid-Chinese Zee. solitons zijn golven 
onder de oppervlakte die zich verplaatsen 
langs de grens van warm oppervlakte 
water en koud diep water vanuit de 

oceaan. stromingen aan de oppervlakte 
ten gevolge van passerende solitons heb-
ben een grote invloed op het in positie 
houden van een vaartuig op DP en wordt 
beschouwd als een grote uitdaging, 
vooral tijdens het overslaan van ruwe 

olie naar een aan de FPsO gekoppelde 
tanker en sleepboot. Het is daarom niet 
vreemd dat zo’n unieke operatie, speciale 
training vereist van het personeel, dat de 

operaties uit gaat voeren.

dp klasse 2
Oorspronkelijk is Munin gebouwd als 
een multifunctionele shuttle tanker. Dit 
betekent dat ze gebruikt kon worden als 
conventionele tanker of als dynamisch 

positio neerbare (DP) shuttle tanker en 

voorbereid was om omgebouwd te wor-
den tot een FPsO of boorschip. Vlak na 

oplevering is zij inderdaad omgebouwd 
tot FPsO en is in 1997 op het lufeng olie-
veld, China, begonnen olie te produceren. 
tot medio vorig jaar, waarna de Munin 
in oktober naar de sembawang werf 

in singapore is gevaren om te worden 
uitgerust voor het produceren van 
olie op het Huizhou veld, 120 km ten 

zuidoosten van Hong Kong in de Zuid-
Chinese Zee. De Munin vervangt hier 
tijdelijk de FPsO Nanhai Fa Xian, die 
schade heeft opgelo pen als gevolg van 

een passerende tyfoon. Opdrachtgever 
is de oliemaatschappij CaCt (Chevron, 
agip, CNOOC en texaco). Er is gekozen 
om Munin’s Dynamische Positionering 
(DP) klasse 2 mogelijkheden te benutten 
en de bestaande uithouder en drijvertank 
aan te sluiten aan aftap punten van de 
be staande onderzeese pijpleidingen, 
via twee nieuwe flexibele stijgpijpen. 
Zo wordt een onrendabele investering 

in een permanent verankering systeem 
voorkomen. Dit is pas de tweede keer 
in de offshore-geschiedenis dat olie-
productie plaatsvindt via een drijvende 
installatie met deze afmetingen in DP 
modus, in plaats van de gebruikelijke 
manier van afmeren met ankers aan de 
zeebodem. 

Meestal wordt een FPSO fysiek verankerd aan de zeebodem door een 9 tal kettingen/draden en ankers. Echter op het 

Huizhou veld in China, vertrouwt de FPSO Munin van Bluewater uitsluitend op haar vijftal computergestuurde 

voortstuwingsschroeven om zichzelf in positie te houden: een zogenaamd Dynamisch Positionering (DP) systeem. 

Wereldwijd zijn slechts een paar FPSO's actief in deze DP-modus.

Overslag operaties
op Huizhou olieveld
met FPSO Munin

uNiEKE tRaiNiNg VOOR uNiEKE OPERatiE

Huizhou configuratie.
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Munin houdt koers met de boeg in 
de richting van waaruit de resultante 
kracht van heersende wind, weer en 
stroming komt. Hiertoe maakt Munin 
een roterende beweging rondom een 
DP instellingspunt dicht bij de neutrale 
positie van de drijvertank en stijgpijpen.

dp beginsel
Een schip ondervindt wind-, golf- en 
stroomkrachten die scheepsbewegingen 
genereren zoals schrikken (beweging 
langsscheeps), verzetten (beweging 
dwars scheeps) en gieren. Een DP systeem 
regelt de drie bovengenoemde 

horizontale vrije scheepsbewegingen om 
op de gewenste positie en koers te blijven 

liggen.

dp computer
Een DP system bestaat uit een centrale 
processor gekoppeld aan een aantal 
plaatsbepalingsystemen en windmeters. 
De plaatsbepalingsystemen geven 
gemeten positie en vergelijken deze met 
het DP instelpunt in de stand auto DP 
worden de scheepsschroeven en roeren 
aangestuurd om op het gewenste DP 
instelpunt te blijven liggen. Er wordt 
rekening gehouden met de invloed van 
wind en andere omgevingsfactoren. 

Windrichting en snelheid
Windrichting en windsnelheid worden 
gemeten door windmeters  scheeps-
bewegingen worden gemeten door: 
gyro kompassen en plaatsbepaling-
systemen. 
Het DP bedieningspaneel maakt het 
mogelijk een DP operator te laten 
communiceren met het DP systeem. 
Hij past de instellingen en parameters 
van de DP computer aan al naar 
gelang: gewijzigde omstandigheden, 
veranderende omgevingscondities en 
modus van opereren.

dp uitrustingsklasse
Munin is voorzien van DP uitrustings-
klasse 2. Dit houdt in dat één enkele 
storing in een werkend component van 
het totale DP systeem niet mag leiden tot 
verlies van positie; met andere woorden 
alle systemen zijn redundant.

bewegingslimieten
als Munin zich meer dan 50 meter vanaf 
het DP instelpunt verplaatst, wordt 
schade aan de onderzeese infrastructuur 
toegebracht. DP alarmfase niveaus zijn 
vertaald naar waakzaamheidcirkels rond 
het DP instelpunt:
•	 Groen	van	0-20	meter;
•	 Geel	van	20-35	meter;
•	 Rood	bij	overschrijden	van	35	meter.
geostationaire gele en rode cirkels zijn 
geïmplementeerd om een passende DP 
alarmfase te laten initiëren door de DP 

operators met de daarbij behorende 
acties. Bij het bereiken van de rode cirkel, 
is er geen tijd meer om na te denken en 
moet de noodontkoppeling van drijver-
tank en stijgpijpen worden geactiveerd.
Naast de geostationaire cirkels (20 & 35 m) 
hebben de DP operators de beschikking 
over een aantal instelbare cirkels rond 
het DP instelpunt, voor vroegtijdige 
waarschuwing (3 & 6 m). Om het risico 
van schade aan de stijgpijpen verder 
te verkleinen, is in het droogdok de 
kimkiel verwijderd ter hoogte van FPsO 
uithouder. De stijgpijpen mogen de romp 
af en toe raken.

ontkoppeling
Munin is uitgerust met een (nood)functie 
voor het verbreken van de verbinding 
met drijvertank en stijgpijpen, en kan 
hand matig worden geactiveerd op één 
van beide DP bedieningspanelen op de 
brug (CCR) of aan dek ter plaatse van de 
uithouder. Wanneer geactiveerd, initieert 
het stopzetting van de olie en gas 
productie installatie, het dichten van de 
afsluiters en een volgorde van handelingen 
om te ontkoppelen. De drijvertank zakt 
op een gecontroleerde manier in zee met 
behulp van een voorloper. De voorloper 
valt na afloop in zee. Een noodontkoppe-
ling is in 25 seconden voltooid. 
De nabijgelegen productieplatforms 
worden geïnformeerd via radio commu-
ni catie. Bij terugkomst zal Munin het aan 
de oppervlakte drijvende voorlopertouw 
met behulp van een dreglijn en haak 
oppikken of zal het ondersteunings-
vaartuig de voorloper oppikken en 
overbrengen. Vervolgens wordt de 
drijvertank in positie gehesen en de 
stijgpijpen opnieuw aangekoppeld.

Tandem overslag configuratie inclusief operationele limieten.

Overslag operatie: tandem van drie gekoppelde vaartuigen achter elkaar.

TRaINING
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is de overslag operatie op Huizhou en 
Xijiang anders dan elders.
Bluewater heeft dan ook vier extra dek-
officieren aan boord van haar FPsO. Het 
zijn stuk voor stuk senior DP Operators. 
Eén senior DP Operator en één DP 
Operator (DPO) lopen continue wacht 
op de navigatie brug, die tevens centrale 
controlekamer is. Eén DPO bewaakt, 
controleert en bedient de DP computer, 
terwijl de ander is belast met het laden 
van ruwe olie vanuit de productie 
installatie, ontballasten, invullen van DP 
checklijsten, bijhouden van logboeken, 
communicatie en observatie van de radar 
en horizon om solitons te detecteren.

tijdens de overslag operatie is er nog een 
derde dekofficier, de eerste stuurman, op 
wacht. Deze is belast met het afmeren en 
aankoppelen van de conventionele tanker 
en het verpompen van de ruwe olie.

conventionele tanker
Een conventionele tanker is een olietanker, 
uitgerust met een standaard uitrusting 
op de boeg voor het aanmeren in een 
haven, met spruitstukken midscheeps 
om laad/ los slangen aan te koppelen 
en is, zoals reeds aangegeven, beperkt 
manoeu vreerbaar. Daarbij komt dat haar 
bemanning niet specifiek opgeleid is om 
overslag operaties uit te voeren op open 
zee. Daarom is er een loods aan boord en 
verlenen 2 multifunctionele onder steu-
ningsvaartuigen assistentie als sleepboot 
en om uitrusting over te brengen van 
FPsO naar tanker. 

missie brugsimulaties
Het unieke karakter van het overslag 
concept: een FPsO op DP in combinatie 
met een niet DP tanker, vereist dat 
de betrokken bemanningen worden 

getraind. Daartoe organiseerde Bluewater 
Operations volledige missie brug simula-
ties, ter voorbereiding op de activiteiten 
in het Huizhou veld. Een Volledige Missie 
Brugsimulator is een geavanceerd brug-
systeem met een zeer realistisch buiten-
beeld tot wel 360 graden en biedt de 
mogelijkheid om met veel verschillende 
soorten schepen te manoeuvreren.

als de cursist naar buiten kijkt, waant 
hij zich werkelijk op zee aan boord van 
zijn schip. De bestaande situatie wordt 
volledig in de simulatie nagebouwd, 
opdat de cursisten in staat zijn de 
grenzen van hun kunnen te verkennen. 
De simulator instructeur heeft vooraf 
een aantal variabelen ingevoerd in het 
programma die van invloed zijn op de 
simulatie. Bijvoorbeeld de mate van 
stroming, de windkracht, zeegang en het 
zicht enz. tijdens een simulatie kan de 
setting door de instructeurs zelf worden 

•	 Afmeren	en	aansluiten	van	de	tanker:	
– <2,5 tot 3,5 m significante 

golfhoogte.
•	 Afgemeerd	en	overslag:	

– maximaal 3,5 tot 4,5 m significante 
golfhoogte

– 3 piekbelastingen in de meertros van 
meer dan 150 ton binnen één uur.

(Nood)ontkoppeling tanker
als een tanker haar positie niet in de 
vereiste veilige sector kan houden of 
haar afstand tot de FPsO te klein wordt 
(gevaar voor aanvaring), dan zal de 
noodontkoppeling van de tanker moeten 
worden geactiveerd. Na initiatie zal de 
volgende reeks noodontkoppeling acties 
automatisch plaatsvinden:
•	 Het	stopzetten	van	overslag	pompen	

aan boord van de FPsO.
•	 Het	dichten	van	afsluiters	in	pijpleiding	

op de FPsO naar losslang.
•	 Het	openen	van	snelkoppeling	op	de	

FPsO, waarna slang vrij in het water 
valt. 

•	 Het	openen	van	de	snelkoppeling	op	
het bevestigingspunt van de meertros 
op de FPsO, waarna meertros + 
voorloop ketting in het water vallen. 

De ontkoppeling duurt in totaal ongeveer 
een minuut.
Het bedieningspaneel voor de nood ont-
koppeling bevindt zich op de brug/CCR 
naast de DP bedieningspanelen. Nadat de 
slang en meertros vrij in het water liggen, 
zal de sleepboot de tanker wegslepen.

dp storing tijdens overslag
indien ten gevolge van een ernstige 
storing in het DP systeem of andere 
gebreken noodontkoppeling van 
drijvertank + stijgpijpen vereist is, zijn de 
volgende simultane acties door de DP-
operator nodig:
•	 Noodontkoppeling	van	de	drijvertank	

en stijgpijpen.
•	 Noodontkoppeling	van	de	tanker.

fpso dp personeel
Hoewel een aantal bemanningsleden van 
de Munin uit de scheepvaart en offshore 
afkomstig is en ruime ervaring heeft in 
het varen en manoeuvreren met tankers, 

overslag
Overslag wordt uitgevoerd in tandem 
configuratie met conventionele tankers 
(niet DP) van 35.000-100.000 ton draag-
vermogen, afgemeerd aan de achter-
steven van de Munin met één zware 
afmeer tros. De Munin meet 103.000 DWt 
en het totale laadvermogen is 98.100 
m3 (620.000 vaten) en kan 5000 m3/uur 
(31.500 vaten/uur) gestabiliseerde ruwe 
olie verpompen naar de tanker via een 
slang met een inwendige diameter van 50 
cm. Het bevestigingspunt van de afmeer-
tros op de achtersteven van de Munin is 
voorzien van een sensor die de belasting 
in de tros registreert en van een op 

afstand te bedienen noodontkoppe ling, 
die ook nog functioneert indien belast.
Eén dek lager op de Munin bevindt zich 
de laad/ losslang inrichting. Deze is ook 
voorzien van een op afstand te bedienen 
snelkoppeling, welke gebruikt kan 
worden in geval van nood. 
De procedures voor het regelen van 
aankomst, aanlopen en het vastmaken 
van meertros en laad/losslang (en in 
omgekeerde volgorde bij vertrek) zijn 
hetzelfde als bij ladingoverslag van 
permanent afgemeerde FPsO's met 
conventionele tankers.
tijdens de gehele overslag operatie blijft 
een sleepboot vast aan de tanker om een 
gestage trekkracht van 20 tot 60 ton te 
leveren. Deze trekkracht houdt de meer-
tros tussen tanker en FPsO op spanning, 
om zo de ongewenste relatieve bewe-
gingen, zoals gieren en schrikken te redu-
ceren en om een aanvaring te voorkomen.
De door de sensor gemeten belasting 
in de meertros op het bevestigingspunt 
levert een ingangsignaal naar de DP com-
puter. Er is aanvullende DP programma-
tuur ontwikkeld om deze externe kracht, 
opgewekt door het trekken van tanker en 
sleepboot aan de FPsO, te neutraliseren. 

De operationele limieten voor de overslag 
activiteit worden bepaald door de 
beperkingen bij het veilig overbrengen 
van de drijvende slang door het onder-
steuningsvaartuig en de capaciteit van de 
kraan van de conventionele tanker om 
de slang uit het water te lichten en aan te 
sluiten op het midscheeps spruitstuk.
De limieten zijn:

TRaINING

Slang aangekoppeld.

Bevestigingspunt open en buiten gebruik.
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Kongsberg de DP simulator. Deze is 
geladen met een kopie van Munin s 
DP software, die een zeer realistische 
bediening van Munin oplevert. Dit is een 
aanzienlijke verbetering ten opzichte van 
de training gegeven voorafgaand aan 
de operaties op het Xijiang veld. in 2004 
was Bluewater nog niet in het bezit van 
de DP simulator.
De simulator trainingen zijn in 2 identieke 
sessies van 3 dagen gegeven, één in 
februari en één in maart. 

Weersomstandigheden
De operaties vinden plaats in lastige 
weersomstandigheden: sterke moesson 
winden uit het noordoosten in de winter, 
passerende tyfoons en soliton stromingen 
in de zomer. Van oktober tot maart 
overheerst de noordoost moesson, met 
wind tot stormkracht 9 Beaufort. 
Van juni tot november passeren 
regelmatig tyfoons. Wanneer een tyfoon 
te dichtbij passeert, koppelt de Munin 
los van het veld en vaart naar een veilige 
omgeving. De techniek ter vermijding 
van een tyfoon en orkaannavigatie staat 
beschreven in de Offshore technology 
Conference-lezing ‘Experience with a DP 
FPsO in Hurricane area’ uit 2006.
Van mei tot augustus overheerst de 
zuidwest moesson en komen solitons 
vaak voor. De rest van het jaar komen 
solitons zo nu en dan voor. solitons 
leiden tot extra risico's voor het in positie 
houden op DP en overslag operaties en 
vereisen hoogste paraatheid van zowel 
DP-operator op de FPsO en loods en 
dienstdoende officieren aan boord van 
de conventionele tanker.

solitons
solitons zijn golven onder de oppervlakte 
die zich verplaatsen langs de grens van 
warm oppervlakte water uit de Zuid-
Chinese Zee en koud diep water vanuit 
de grote Oceaan. stromingen aan de 
oppervlakte, die behoren bij passerende 
solitons hebben een grote invloed op het 
in positie houden van een vaartuig op 
DP en wordt beschouwd als een grote 
uitdaging, vooral tijdens het overslaan 
van ruwe olie naar een aan de FPsO 
gekoppelde tanker en sleepboot. Net 
als vele andere locaties op zee, is er 
geen meetinstrument beschikbaar in het 
gebied om stroming te meten.
solitons verplaatsen zich in groepen, 
waarbij de eerste groep de grootste 
intensiteit heeft: de hoogste golven band 
en krachtigste bijbehorende stroming. 
tijdens solitons zijn snelheden van 1 tot 3 
knopen ( 0,5 tot 1,5 m/s) gerapporteerd, 
meestal vanuit het oostzuidoosten.
in licht weer condities kunnen solitons 
op 3 à 4 zeemijl ( 5-7 km) afstand op 
de radar worden gedetecteerd. Omdat 

communicatie lijnen
De simulaties zijn uitgevoerd op aan 
elkaar gekoppelde primaire, secundaire 
en de tertiaire brug simulatoren, 
simultaan bemand door de meest 
belangrijke betrokkenen:
•	 FPSO	offshore	installatie	managers	

(OiMs) (Bluewater), Noors
•	 FPSO	(senior)	DPOs	(Bluewater),	Noors	

en Zweeds
•	 FPSO	eerste	stuurlieden	(Bluewater),	

Nederlands en Noors
•	 Tanker	loodsen	(CACT),	Chinees	en	

Brits
•	 Sleepboot	kapiteins	(CACT),	Chinees

adviseurs en waarnemers tijdens de 
training simulaties: Maritiem hoofdop-
zichter (Onshore Marine superintendents) 
/ DP ingenieur (DP Mooring Engineer) 
(Bluewater), Maritieme terminal 
hoofdopzichter (CaCt), italiaans en 
Chinees.

simulator verdeling:
•	 DP	FPSO	op	primaire	brug,	uitgerust	

met een 360 visueel geprojecteerd 
beeld.

•	 Conventionele	tanker	op	de	secundaire	
brug, uitgerust met 210 visueel 
geprojecteerd beeld.

•	Multifunctioneel	ondersteuningsvaar-
tuig / sleepboot op de tertiaire brug.

Het maritieme simulatie centrum 
Maritime simulation Centre Netherlands 
(MsCN) van het maritime onderzoeks 
instituut Maritime Research institute 
Netherlands (Marin) heeft de 3 gekoppel-
de simulatorbruggen gefaciliteerd. 
Bluewater leverde de instructeur en 

opgebouwd en aangepast naargelang de 
vaardigheiden van de cursisten. Ook het 
manoeuvreren onder omstandigheden 
die slechts zelden voorkomen, bereidt 
hen voor op eventualiteiten, zoals 
DP- of motorstoring. De oefeningen 
worden opgeslagen en met de cursisten 
geanalyseerd. Bij deze nabespreking 
komen alle facetten van de manoeuvres 
naar voren. Er wordt gelet op zaken als 
het gebruikmaken van de DP computer, 
manoeuvreer handels en radar, het 
reageren op de scheepsbewegingen en 
het onderkennen van gevaar voor een 
aanvaring en het toepassen van de juiste 
communicatieprocedures op zee.

Doel van de Huizhou simulaties was:
Bewustmaking en training van het 
personeel in sleutelposities:
1. Onder normale 

weersomstandigheden,
2. Onder extreme 

weersomstandigheden,

Het verkrijgen van kennis van de 
mogelijkheden en beperkingen in 
verschillende situaties, bijvoorbeeld
1. ten tijde van samengestelde operaties, 

zoals een duikondersteuningsvaartuig 
werkend binnen de draaicirkel van de 
tandem

Hoe te reageren op:
1. De gevolgen van plotseling 

optredende weersveranderingen 
(soliton stromingen, windvlagen 
tijdens zware regenbuien),

2. in noodsituaties en storingstypes: DP 
storing, roerpropeller storing, breken 
meertros, sleepboot falen,

Overzicht van de simulator verdeling.



O F F S H O r E  V I S I E  -  j u l i  /  a u g u s t u s  2 0 1 036

simulatie oefeningen
Het zwaartepunt van de simulaties ligt bij 
het trainen van het personeel in: 
•	manoeuvreren	met	het	schip	na	

detectie van een waargenomen 
naderende soliton;

•	 hoe	te	reageren	indien	getroffen	door	
een onverwachte soliton stroming.

samengevat: het oefenen van het 
maken van grote koerswijzigingen met 
de gehele tandem, om uiteindelijk in 
de richting te liggen van waaruit soliton 
stroming komt.

resultaten training
tijdens de brug simulator training zijn 
overslag operaties geoefend met een 
conventionele tanker onder normale en 
extreme omstandigheden. Dit omvatte 
veranderingen in omgevingscondities 
zoals soliton stromingen, windvlagen 
tijdens buien en noodsituaties.
De training bewees een uitstekende 
gelegenheid te zijn om deelnemers 
vertrouwd te maken met de specifieke 
omgevingsomstandigheden op het 
Huizhou veld en de kenmerkende 
procedures behorend bij overslag van 
ruwe olie vanaf een DP FPsO. Net zo 

•	 Het	veranderen	van	koers	van	de	
tandem: FPsO, tanker en sleepboot. 
alle boegen moeten in de richting 
komen te liggen van waaruit 
naderende soliton stroming zal komen. 

speciale aandacht is vereist wanneer beide 
schepen, FPsO en tanker, ongelijk beladen 
zijn (verschillende diepgang), bijvoorbeeld 
in het geval de tanker in ballast is en 
FPsO geladen. Wind en soliton stroming 
hebben dan een verschillend effect op 
beide scheepsrompen.

TRaINING

de naderingssnelheid 2 tot 4 knopen 
(1-2 m/s) bedraagt, is er bij ontdekking 
ongeveer ¾ tot 1 ½ uur beschikbaar om 
actie te ondernemen.

reactie op soliton stromingen
als een soliton stroming dwars in komt, 
terwijl Munin dynamisch gepositioneerd 
is, kan dit leiden tot verlies van positie, 
waarbij een productie stop en noodont-
koppeling van de stijgpijpen noodzakelijk 
zijn. De volgende voorzorgsmaatregelen 
moeten in acht worden genomen om 
solitons te kunnen doorstaan tijdens het 
opereren in de DP modus:
•	 Het	continue	observeren	van	radar	en	

horizon om een eventuele soliton zo 
vroeg mogelijk te detecteren, en na 
detectie:

•	 Het	veranderen	van	de	FPSO	koers	
waarbij de boeg in de richting komt te 
liggen van waaruit naderende soliton 
stroming komt

tijdens lading overslag met een tanker 
aan de achtersteven van de DP FPsO 
gekoppeld, is het passeren van een soliton 
nog kritischer. aan boord van de tanker 
moeten de volgende voorzorgsmaat-
regelen worden genomen om solitons te 
kunnen doorstaan tijdens lading overslag:
•	 Het	op	korte	afroep	gereed	houden	

van de hoofdvoortstuwing
•	 Het	continue	observeren	van	radar	en	

horizon om een eventuele soliton zo 
vroeg mogelijk te detecteren, en na 
detectie:

Munin al gereed met rotatie; tanker en sleepboot draaien nog.

Zicht vanuit de tankerbrug – Munin gereed met draaien met boeg in arriverende soliton; tanker draait nog.
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Een goede coördinatie en duidelijke 
communicatie zijn nodig om grote 
koerswijzigingen te maken met de 
gehele tandem. tijdens de sessies zijn de 
communicatie lijnen dienovereenkomstig 
vastgesteld en zijn opgetekend in het 
Huizhou Marine Operations Manual.
Eerder gemaakte procedures zijn verder 
ontwikkeld om solitons te kunnen 
doorstaan terwijl de FPsO op DP werkt. 

conclusies
Permanent afgemeerde FPsOs hebben 
een passieve rol bij overslag van ruwe 
olie op open zee met betrekking tot 
positioneren van de aangekoppelde 
tanker. Een DP FPsO echter is actief 
en heeft een leidende rol om tandem 
(FPsO + tanker + sleepboot) in positie te 
houden.
De training sessies boden een uitgelezen 
gelegenheid om de overslag operaties 
te bespreken met alle betrokken partijen 
en de simulaties bewezen een effectief 
middel te zijn om een team voor te 
bereiden op een dergelijke veeleisende 
operatie. 

meer aandacht worden besteed aan een 
succesvolle uitvoering van de activiteiten.
in het algemeen worden overslag 
operaties op open zee geleid door de 
loodsen aan boord van de conventionele 
tankers. Maar met Munin op DP, speelt 
de FPsO een actieve rol tijdens deze 
operaties. De FPsO bemanning is in 
de beste positie om te beslissen over 
de positionering van de tandem als 
geheel en kan het best anticiperen 
op veranderende omstandigheden. 

belangrijk was dat de deelnemers van de 
verschillende schepen elkaar persoonlijk 
hebben leren kennen, in de gelegenheid 
waren om te leren over elkaars werk en 
om zich bewust te worden van elkaars 
bekwaamheden en beperkingen. 
integratie van Munin’s DP-systeem 
in de simulator brug was een grote 
stap voorwaarts in vergelijking met de 
voorgaande training t.b.v. het Xijiang 
project. Het maakte de training, vooral 
van de Munin, veel realistischer en kon 

TRaINING

Tanker en sleepboot trachten stroming van achter in te houden.

•  Hydraulic manifolds
•  Powerpacks
•  Special (and small series) of hydraulic cilinders
•  Minibooster (hydraulic pressure booster)
•  Complete hydraulic systems

Specialist in design, production and service of:

HydraulIQ is part of A. van Tilburg BV, Steenovenstraat 1, 4706 RA Roosendaal, Netherlands 
E info@hydrauliq.nl I www.hydrauliq.nl T +31 (0)165 85 20 20

Voeg toe aan 
uw faVorieten:

WWW.
OFFSHOREVISIE.

NL



• International Arbitration

• Litigation

• Offshore & Marine Construction 

• Industrial & Infrastructure Projects

• Energy

• Foreign Direct Investment 

Rotterdam, The Netherlands              Tel: +31 (0)10 204 22 00

www.conway-partners.com

WWW.RUSCH.TO

P.O. Box 4128 • 1620 HC Hoorn • The Netherlands
Phone +31 (0)229 212647 • Fax +31 (0)229 211439 • ros@rusch.to

Kraantechniek

Offshore Services

Special Products
Hijs/heftechniek

• Crane inspections and (load) testing
• Crane maintenance and trouble shooting
• Crane refurbishment
• Utilizing well equipped tool containers
• Hose change out programme
• Human approach, service all over the world 24-7

RUSCH OFFSHORE SPECIALIZED
IN CRANE MAINTENANCE

Moderne nieuwbouw bedrijfspaviljoens aan
de Trawlerkade te IJmuiden. Centraal in

havengebied, gelegen aan het water.

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

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

van 42 m2 op de eerste verdieping.

Bent u geïnteresseerd, 
neem dan geheel vrijblijvend contact op met 

06 53179862 of 06 51548783.

TE HUUR
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heerema fabricatioN group (hfg) wiNt ‘breagh a’ eN 
‘clipper south’ coNtracteN

Heerema Vlissingen heeft het EPC contract gewonnen voor het leveren van een 
onbemand platform voor het Breagh a Development project. Dit is het tweede 
contract dit jaar van RWE Dea uK aan Heerema Vlissingen. Eerder dit jaar in 
april heeft Heerema Vlissingen reeds een contract gewonnen voor de engineering, 
procurement en fabricage van het onbemande platform Clipper south 
Development project. 

Voor het Breagh a development project zal HFg het jacket, dek en de palen 
fabriceren op de Vlissingen productie locatie met een geplande opleverdatum 
van eind juli 2011. Het jacket is ongeveer 85 meter hoog met een totaalgewicht 
(inclusief de palen) van ongeveer 4.000 ton. Het dek zal ongeveer een gewicht 
hebben van 1.400 ton.
Het Breagh a veld ligt in het uKCs blok 42/13 van de zuidelijke Noordzee in een 
waterdiepte van 62 meter en ongeveer 100 kilometer ten oosten van teesside. 
Het gas zal middels een 20” pijplijn van het platform naar het vaste land van 
Engeland worden geëxporteerd.

Het jacket, dek en de palen voor het Clipper south development project zullen 
eveneens worden gebouwd op HFg’s productie locatie in Vlissingen met een 
verwachte opleverdatum van begin juli 2011. Het jacket zal ongeveer 40 meter 
hoog worden met een totaalgewicht (inclusief de palen) van ongeveer 1.160 ton. 
Het dek zal een gewicht krijgen van ongeveer 2.000 ton.
Het Clipper south veld is gesitueerd in uKCs blok 48/19 en 48/20 van de zuidelijke 
Noordzee in een waterdiepte van 23 meter en ongeveer 169 kilometer ten oosten 
van de theddlethorpe gas processing terminal. 

“De EPC contracten zijn een geweldige mijlpaal voor het in productie brengen van 
beide velden. Wij zijn verheugd deze contracten te plaatsen bij zo’n ervaren 
contractor als Heerema Vlissingen. We hopen in het 1e kwartaal van 2012 het eerste 
gas te produceren van Clipper south gevolgd door Breagh in het derde kwartaal in 
2012,” aldus Ralf to Baben, Chief Operating Officer van RWE Dea ag. 

Remco van gilst, Manager Commercial en sales van Heerema Zwijndrecht en 
Heerema Vlissingen vervolgt: “Wij zijn zeer vereerd wederom onze zeer 
gewaardeerde klant RWE van dienst te zijn en onze succesvolle relatie te continueren. 
Wij zijn ervan overtuigd dat beide projecten op tijd, maar bovenal veilig zullen 
worden uitgevoerd en daarnaast kan onze klant rekenen op de Heerema reputatie 
voor wat betreft service en kwaliteit.” 

dhss eN oceaNix offshore
buNdeleN krachteN

scheepsagentuur Den Helder support 
service (DHss) heeft een partner 
gevon den om haar expansie in de 
toekomst op een gedegen manier 
te kunnen doorzetten. in Oceanix 
Offshore B.V., die een minderheids-
belang neemt in het agentschap, is 
een goede partner gevonden om dit te 
bewerkstelligen. Door het bundelen 
van de kracht van beide partijen, waar-
bij de nadruk van Oceanix komt te 
liggen op het organisatorische vlak, wil 
Den Helder support service als scheeps-
agentuur in de nabije toekomst een 
behoorlijke stap voorwaarts zetten. 
“Met deze partner aan boord, en daar-
mee ook hun jarenlange ervaring in de 
offshore wereld, kunnen we dankzij 
onze know-how de reeds lang gekoes-
terde wens om verder uit te breiden 
realiseren”, aldus Wim schouwenaar, 
oprichter van Den Helder support 
service, die de leiding van de scheeps-
agentuur in handen blijft houden.
Den Helder support service, met vesti-
gingen in Den Helder aan de Nieuwe-
diepkade en in het stationsgebouw 
van Den Helder airport, is werkzaam 
als scheepsagent in onder andere de 
havens van Den Helder, ijmuiden, 
amsterdam, Harlingen en Eemshaven. 
Op Den Helder airport is het bedrijf 
onder meer actief als dispatch- 
en vrachtagent voor meerdere 
oliemaat schappijen.

Nieuwbouw voor fugro

Voor de inzet bij diverse divisies heeft 
ingenieursbureau Fugro twee scheeps-
bouw orders geplaatst in respectievelijk 
singapore en india. Het gaat om vier 
survey vaartuigen plus een drietal 
opties. alle schepen moeten in 2013 
worden opgeleverd. 
De eerste order ging naar de tebma 
werf in india en omvat twee 83 meter 
lange vaartuigen De 2500 dwt 
metende schepen kunnen zowel voor 
zeebodemonderzoek voor de offshore-
industrie als wetenschappelijk onder-
zoek worden ingezet.
De tweede order is geplaatst bij 
Oakwell shipbuilding Engineering & 
Construction uit singapore. Dit betreft 
de bouw van twee standaard survey 
vaartuigen met een lengte van 65 
meter en een breedte van 14 meter. 
De voortstuwing bestaat uit twee 1100 
kW hoofdmotoren. Fugro heeft een 
optie voor nog een zusterschip.
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Cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’

Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-
technische cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, hoe zij 
worden gevonden en gewonnen en hoe de sector in elkaar zit. 
tevens wordt de nodige aandacht besteed aan veel gebruikte 
terminologie. 
de volgende data zijn gepland voor de tweede helft van 
2010:
•	Woe+Do	29&30	september	(Nederlandstalig)
•	Woe+Do	17&18	november	(Engelstalig)

Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact 
opnemen met Helma Cruts via cruts@iro.nl of telefoonnummer 
079-3411981.

Sterke verbondenheid Slochteren 
en aardgaswinning

in aanwezigheid van vele genodigden opende CdK in 
groningen Max van den Berg op 17 juni 2010 een permanente 
aardgasexpositie in slochteren. De tentoonstelling "Nederland-
aardgasland" vertelt het verhaal van aardgaswinning in 
groningen. De tentoonstelling is open voor het algemeen 
publiek en heeft permanent onderdak in de oranjerie van 
landgoed Fraeylemaborg aan de Hoofdweg 30 in slochteren.  
in de expositie, aangeboden door de NaM, gasunie en 
gasterra, wordt informatie geboden over geschiedenis, heden 
en toekomst van het groningen-gasveld. Deze tentoonstelling, 
de expo "gas in glas"' in de tuin van de Fraeylemaborg en 
het kunstwerk "het slochter molecule" (Marc Ruygrok) aan 
de rijksweg a7 vormen samen een blijvend aandenken aan 
het 50-jarig jubileum van het groningen-gasveld, dat in 2009 
werd gevierd. Het gasveld zal ook in de komende vijftig jaar 
een belangrijke rol blijven spelen in de energievoorziening van 
Nederland. 

Het groningen-gasveld staat in heel Nederland bekend als 
"slochteren". B&W van de gemeente slochteren zijn verheugd 
dat in de vorm van deze tentoonstelling het "slochter gas" een 
vaste plaats heeft gekregen. 

Burgemeester Cees Verstegen: "Er is een sterke verbondenheid 
tussen slochteren en de oorsprong van aardgaswinning in de 
provincie groningen. Door onder meer deze fraaie expositie 
wordt die verbondenheid sterk onderstreept".

Deelname nog mogelijk aan 
handelsmissie Aberdeen, 
Schotland 19 - 23 september 2010

iRO organiseert in samenwerking met de Nederlands Britse 
Kamer van Koophandel (NBCC) en de Northern scotland 
industries group (Nsig) een handelscontactreis naar aberdeen, 
schotland voor Nederlandse toeleveranciers aan de olie- en 
gasindustrie. u kunt zich nog steeds inschrijven voor deze 
handelsmissie.
Voor nadere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen 
met Ruud liem van iRO (tel.: 079-3411981, liem@iro.nl) 
of Michiel van Deursen van de NBCC (tel.: 020-4217040, 
mvandeursen@nbcc.co.uk). 

north Sea Decommissioning

tijdens de beurs OtC in Houston in mei dit jaar heeft iRO met 
Decom North sea een samenwerkingsoverkomst getekend. 
Decom North sea is een nieuw industrieforum in aberdeen 
dat in 2009 is opgezet om de zakelijke mogelijkheden voor 
Noordzee decommissioning te vergroten. De belangrijkste 
doelstelling van het nieuwe forum is om praktische 
ondersteuning te bieden, kennisoverdracht te verbeteren 
en gezamenlijke activiteiten voor de Noordzee supply chain 
te stimuleren. Dit zal worden gerealiseerd door organisatie 
van effectieve ledenbijeenkomsten en andere activiteiten en 
informatie-diensten. Nederlandse bedrijven worden uitgenodigd 
om deel te nemen als partner in Decom North sea. 
Voor meer informatie over het Decom North sea lidmaatschap, 
kunt u gaan naar www.decomnorthsea.com/membership.html.

Offshore Decommissioning 
Conference

Decom North sea organiseert i.s.m. uK Oil & gas van 5-7 
oktober 2010 de Offshore Decommissioning Conference in 
Dunblane, schotland. Voor meer informatie over het programma 
kunt u gaan naar www.oilandgasuk.co.uk/events/Offshore_
Decommissioning_Conference_2010.cfm

Brian Nixon, Chief Executive of Decom North Sea en Hans de Boer, Directeur IRO 

tekenen samenwerkingsovereenkomst.
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BEUrSGEnOTEErD

BEUrSGEnOTEErD

rio oil & gas
uitverkocht

offshore eNergY 2010
Offshore Energy vindt dit jaar op 7 oktober plaats op de Oude 
Rijkswerf Willemsoord te Den Helder. Offshore Energy is de enige 
offshore energiebeurs in Nederland gecombineerd met een con-
ferentieprogramma over de nieuwste markten en laatste ontwik-
kelingen in de offshore. iRO heeft samen met NOgEPa een stand 
op Offshore Energy (no. 65 in hal 60F). Voor meer informatie over 
de beurs en deelname aan de conferentie kunt u gaan naar www.
offshore-energy2010.com. 

adipec, abu dhabi
iRO organiseert een Holland Paviljoen van 420 m2 onder het
2g@there Middle East programma op de belangrijkste en grootste 
olie- en gasbeurs van de regio (abu Dhabi, 1-4 november 2010). 
Er is nog beperkt ruimte beschikbaar in het Holland paviljoen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlijn 
stoutjesdijk via stoutjesdijk@iro.nl of het inschrijfformulier down-
loaden op www.iro.nl.

dot 2010
Deep Offshore technology vindt plaats van 30 november t/m 2 de-
cember 2010 plaats in de Rai in amsterdam. iRO zal hier verte-
genwoordigd zijn met een informatiestand. Nederlandse bedrijven 
kunnen in een Holland paviljoen deelnemen welke door Pennwell 
wordt georganiseerd. Neem voor meer informatie en beursdeel-
name contact op met jane Bailey via e-mail janeb@pennwell.com, 
tel: +44 1992 656 651, of www.deepoffshoretechnology.com. 

australasiaN oil & gas
in opdracht van de EVD zal iRO een Holland paviljoen organiseren 
op de australasian Oil & gas Exhibition (23-25 februari 2011, 
Perth). De inschrijving zal starten in september.

oN & offshore goriNchem 
De On & Offshore beurs die plaatsvindt op 29-31 maart 2011, 
is een vakbeurs gericht op de olie-, gas-, duurzame-, petrochemi-
sche- en baggerindustrie. iRO heeft een informatiestand op deze 
beurs. iRO leden ontvangen 5% korting. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met antoinette Hulst via tel.: +31 523 
289866 of e-mail: antoinettehulst@evenementenhal.nl.

offshore techNologY coNfereNce 2011
De inschrijving voor het Holland paviljoen op de Offshore 
technology Conference in Houston (2-5 mei 2011) is gesloten. 
Het aantal inschrijvingen overtreft reeds de beschikbare ruimte. 
aanmelden is alleen nog mogelijk in de iRO stand (alleen leden). 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met 
Marlijn stoutjesdijk via stoutjesdijk@iro.nl.

deelName beurzeN/haNdelsmissies
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.

meer iNformatie of iNteresse voor deelName

beurzeN: 
Marlijn stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl  of tel. 079 341 19 81

haNdelsmissies: 
Ruud liem, liem@iro.nl of telefoon 079 341 19 81

VOOrLOPIG BEUrS/
ExPOrTPrOGrAMMA                   2011

VOOrLOPIG BEUrS/
ExPOrTPrOGrAMMA                  2010

23-25 februari australasiaN oil & gas

 PERtH, austRalië

21-24 maart gastech

 aMstERDaM

29-31 maart oN & offshore

 gORiNCHEM

2-5 mei offshore techNologY coNfereNce

 HOustON, Vs

1-3 juNi oil & gas asia

 Kuala luMPuR, MalEisië

19-24 juNi omae

 ROttERDaM

6-8 september offshore europe

 aBERDEEN, sCHOtlaND

29 Nov-1 december eoW

 aMstERDaM

4-8 december World petroleum coNgress

 DOHa, QataR

24-27 augustus  offshore NortherN seas

 staVaNgER, NOORWEgEN

13-16 september  rio oil & gas

 RiO DE jaNEiRO, BRaZilië

20-23 september haNdelsmissie schotlaNd

 aBERDEEN, sCHOtlaND

7 oktober offshore eNergY 

 DEN HElDER

1-4 November  adipec

 aBu DHaBi, VaE

30 Nov-2 december dot 

 aMstERDaM

telefoon : 079 341 19 81  

Fax : 079 341 97 64

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl

adres : Engelandlaan 330

  2711 DZ Zoetermeer

Postadres : Postbus 7261

  2701 ag Zoetermeer

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

Nederlandse toeleveranciers in de Olie- en gasindustrie en haar leden.

Voor DageLiJKS nieuwS:

www.offshorevisie.Nl
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BUYERS GUIDEBUYERS GUIDE

Vageri Electrical &  
instrumentation B.V.
Postbus 125
3360 aC  sliEDRECHt
tel.: +31 (0)184 433900  
Fax: +31 (0)184 433999
E-mail: vageri@vageri.nl
www.vageri.nl

TES TAP PAr A TUUr TES TAP PAr A TUUr

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

Oil- and gas field equipment
•	Well	head	control	panels
•	BOP	control	units
•	Chemical	injection	units	

Test & control equipment
•	Mobile	air	driven	pump	units
•		Mobile	air	driven	gas	booster	units
•	Workshop	pressure	test	units

Pumps & gas boosters
•	Air	driven	pumps
•	Air	driven	gas	boosters
•	Hand	pumps	&	spindle	pumps

Rental equipment
•	Air	driven	pump	units
•	Air	driven	gas	boosters
•		High	pressure	hoses

resato international bv
1e Energieweg 13
9301 lK  RODEN
tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
E-mail: info@resato.com
www.resato.com

ELECTrOTECHnIEK TES TAP PAr A TUUr

GLOBAL PRESSURE SOLUTIONS

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

• Air Amplifiers
• High Pressure Pumps
• Gas Boosters

• Air Amplifiers Stations
• Hydraulic Units
• Booster Stations

• Valves, fittings & Tubings (VTF)

• On & Offshore Pressure Systems

• Service & Rental Units

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

Het Grote Gas & Olie Spel

EBN heeft Het Grote Gas & Olie 
Spel laten ontwikkelen. Dit 
spel biedt op speelse 
wijze inzicht in de Nederlandse 
gas- en olie-industrie. 

EBN speelt een centrale rol in het ontdekken, winnen en 
verkopen van Nederlands aardgas. Daarnaast is EBN actief in het 
zoeken en winnen van aardolie. Zij doet dit onder andere door 
deel te nemen in een groot aantal samenwerkingsverbanden 
met gas- en oliemaatschappijen. EBN is een zelfstandige  
onderneming met de Nederlandse staat als enige aandeelhouder.  
De winst die EBN maakt, gaat volledig naar de staat. 

Om ook de jongere generaties kennis te laten maken 
met de gas- en olie-industrie heeft EBN elk ziekenhuis 
in Nederland met een kinderafdeling twee spellen  
geschonken. Ook u kunt het spel bestellen. Het is 
geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. De kosten bedragen 
E 39,95 per stuk en de opbrengst gaat naar een goed 
doel. Het bestelformulier staat op www.ebn.nl. 

 





EXHIBITION & CONFERENCE

7 OCTOBER 2010
DEN HELDER, THE NETHERLANDS
WILLEMSOORD, 10.00h - 19.00h

www.of fshore-energy2010.com 
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