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Bayards Aluminium Constructies bouwt de allereerste aluminium helihangar.
Nog nooit eerder in de offshore-geschiedenis is een dergelijke hangar voor een offshore-platform gebouwd.
Superstrak en zo vlak als een spiegel.
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Nederland scoort weer een offshore-primeur.
Ditmaal is het Bayards Aluminium Constructies
uit Nieuw-Lekkerland dat met de eer strijkt.
En offshore-geschiedenis schrijft. Fel schitterend
in het najaarszonnetje gleed dinsdag 15 september
statig de allereerste aluminium helihangar uit de
imposante productiehal op de werf te Heijningen
in de gemeente Moerdijk. Nog nooit eerder is er
voor een offshore-platform een helihangar van
aluminium gemaakt.

U stapt in een vliegtuig. Maakt kennis met uw
buurman en dan blijkt hij werkzaam te zijn in de
offshore. Het overkwam mij – Han Heilig – op
de vlucht van Shanghai naar Amsterdam.
Ter introductie vertelde ik over mijn werkzaamheden
in China en vroeg toen wat hem naar de
Volksrepubliek bracht. “Mijn naam is Peter
van Aken. Ik werk bij Hertel Defence & Offshore en
wij hebben hier een kantoor en een meubelfabriek.”
Mijn eerste interview in de lucht.
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Holland Marine Technologies (HollandMT) is een
tien maanden jong ontwerp- en projectbureau voor
baggerschepen, systemen en onderdelen. “Het was
natuurlijk best wel even spannend toen we in januari
van dit jaar begonnen,” vertelt Jan Willem de Wit
(38) mede namens zijn mededirecteuren Gerrit
Kamerman (45) en Jan-Teun Boerma (46).
“Maar in de internationale baggermarkt blijkt wel
degelijk behoefte te bestaan aan nieuw bloed.“

In het kader van het 35-jarig bestaan van
Nogepa vond een discussiebijeenkomst plaats
met vertegenwoordigers van alle op het Nederlands
Plat actief zijnde operators, kennisinstituten, politici,
ambtenaren, Staatstoezicht op de Mijnen, een
delegatie van de IRO en een gering aantal
contractors. Ook Offshore Visie was aanwezig als
het enige vaktijdschrijft in Nederland. Een verslag.
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CONSTRUCTIE
Lichtgewicht primeur voor Bayards Aluminium Constructies

Valhall-platform krijgt
als eerste aluminium
helihangar
Nederland scoort weer een offshore-primeur. Ditmaal is het Bayards Aluminium Constructies uit Nieuw-Lekkerland dat
met de eer strijkt. En offshore-geschiedenis schrijft. Fel schitterend in het najaarszonnetje gleed dinsdag 15 september
statig de allereerste aluminium helihangar uit de imposante productiehal op de werf gelegen aan de Haringvliet te
Heijningen in de gemeente Moerdijk. Nog nooit eerder is er voor een offshore-platform een helihangar van aluminium
gemaakt. Een superstrak kunstwerk, samengesmolten middels de Friction Stir Welding (FSW) methode. Met lasnaden
zo recht als een kaars en zo vlak als een spiegel. Dankzij een combinatie van specialistische engineering, professioneel
projectmanagement en topkwaliteit laswerk heeft Bayards haar leidende positie op de internationale ranglijst van
aluminium constructiebedrijven met de succesvolle afronding van dit complexe project, flink verstevigd.
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‘Het was fijn dat SLP
en Heerema al in een
vroeg stadium naar
ons toe zijn gekomen.’
Dick de Kluijver, commercieel directeur.

Dick de Kluijver, commercieel directeur.

“Als je maandenlang intensief bij de
complexe engineering en constructie
van deze helihangar betrokken bent
geweest, is zo’n roll-out best een
emotionele gebeurtenis,” bekent
projectmanager Rolf van Opstal, terwijl
hij nauwlettend toekijkt of de operatie
goed verloopt. “Hier vertrekt niet zo
maar een stuk aluminium met een gat
erin; hier verlaat een product de hal,
waarin een team van 30 uiterst gemotiveerde en enthousiaste vakmensen
gedurende 20.000 manuren hun ziel en
zaligheid hebben gestopt. En dat geeft
een enorm gevoel van trots.”
Contractpartijen
In februari 2008 sloot Bayards Aluminium
Constructies het eerste contract af met
betrekking tot het Valhall re-development
project. Daarna volgden er nog een
aantal aanvullende contracten. De ene
contractpartij is SLP Engineering uit
Lowestoft dat van BP Norge de opdracht
heeft ontvangen voor de engineering en
constructie van de complete accommodatie unit inclusief een Power From
Shore (PFS) module, een emergency
local equipment room module, een low
voltage local equipment room module
en een high voltage local equipment
room module; de ander is Heerema uit
Zwijndrecht dat de opdracht heeft
gekregen om het stalen hoofddek van
11.000 ton alsmede een 500 tons Solids
Handling module te bouwen. SLP gunde
Bayards de uitdagende opdracht voor de
engineering en bouw van een aluminium
helihangar van twintig meter lang,
zeventien meter breed en negen meter
hoog. Beide offshore-contractors kozen
voor Bayards voor de productie van
externe aluminium traptorens. “Licht,

slijtvast, bestendig tegen corrosie en –
heel belangrijk – onderhoudsvrij,” stelt
Rolf van Opstal. Heerema bestelde er
twee van respectievelijk 33,5 meter en
15 meter lang aan beide zijkanten
voorzien van een hitteschild alsmede
een horizontaal liggende escape way
van 15 meter lengte. Voor SLP moesten
er drie complete aluminium trappenhuizen worden gebouwd bouwen van
respectievelijk 35, 20 en 10 meter lang,
plus een aantal interne aluminium
trappen met bordessen voor de extra
modules. Alles Norsok gecertificeerd.
In totaal betreft het ruim 200 ton aluminium. Het netto afgeleverd gewicht
van de helihangar bedraagt bijna 100
ton. Zou staal zijn gebruikt, dan zou zeker
de hangar 300 ton zwaar geweest zijn.
Een behoorlijke gewichtsbesparing dus!
Het Valhall olieveld is in 1969 ontdekt
en ligt in het Noorse gedeelte van de
Noordzee in de blokken 2/8 en 2/11 in
een waterdiepte van 70 meter. De operator van het veld is BP Norge, dat in 1982
met de productie is gestart. Het huidige
Valhall complex bestaat uit vijf afzonderlijke platforms die middels bruggen met
elkaar zijn verbonden. Op ongeveer zes
kilometer van het hoofdcomplex staan
nog twee onbemande wellhead platforms. Het Valhall veld is het enige
offshore veld in de wereld dat haar elektriciteit vanaf het land krijgt aangeleverd
via een 292 kilometer lange kabel. Na
een re-vamp zal de levensduur van het
veld naar verwachting zeker tot 2050
doorlopen. Mede in dit kader heeft BP
Norge en haar partners besloten een
nieuw productie- annex accommodatieplatform te laten bouwen ter vervanging
van het huidge PCP en QP platform.

Rolf van Opstal, projectmanager.
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Volgens het ontwerp heeft de faciliteit
een levensduur van veertig jaar, een
bedcapaciteit voor 180 personen, een
olieproductie capaciteit van 12 mbopd
en een gasbehandelingscapaciteit van
143 MMscf/d. Als alles volgens planning
verloopt zal het platform in de tweede
helft van 2010 on-stream komen.
Vroeg stadium
Bayards kent als geen ander de mogelijkheden van de specifieke eigenschappen
van aluminium. Het bedrijf heeft zich
reeds vanaf 1963 gespecialiseerd in het
werken met deze niet ferromagnetische
metaalsoort. “Wij denken enkel en
alleen in aluminium. Het materiaal heeft
voor ons nauwelijks nog geheimen,”
stelt commercieel directeur Dick de
Kluijver. Het liefst wordt Bayards in een
zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij
nieuwe projecten. Dit vooral vanwege de
know how van technische details voor
de praktische invulling. “Wij leveren
geen kant en klare producten. Alles is
custom made. Onze technische kennis is
dan ook onontbeerlijk tijdens de eerste
gesprekken met potentiële opdrachtgevers. Wij lossen vraagstukken op.
Vraagstukken waarbij het gebruik van
aluminium bepalend is. Onze kracht zit
in het gegeven dat wij ontwikkelen en
produceren. Aluminium heeft bijvoor6

beeld goede mogelijkheden om profielen
te extruderen waardoor je optimaal kunt
construeren en functies in de profielen
kunt integreren. Je kunt het profiel zo
maken als je het graag wilt hebben.
Dat geldt voor de functionaliteit, maar
ook voor het aanbrengen van materiaal
op de plaats waar je het hebben wilt.”

‘Het gaat in principe om
de juiste materiaalkeuze
en een goede isolatie
tussen staal en aluminium
om galvanische corrosie
te voorkomen.’
Rolf van Opstal, projectmanager.

De Kluijver en collega Van Opstal
herinneren zich de eerste besprekingen
met Heerema en SLP nog als de dag van
gisteren. Over de toepassing van het
fenomeen aluminium bleken bij beide
partijen toch wel enige onduidelijkheden
te bestaan. Begrijpelijk als je core
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business hoofdzakelijk bestaat uit het
werken met staal. Vooral het vraagstuk
hoe je aluminium op staal moest plaatsen, had met name voor de gesprekspartners van SLP iets magisch. Daarbij
denkend aan de connectiepunten onderaan de hangar naar de punten bovenop
het stalen living quarter. Maar Bayards
heeft haar opdrachtgever in dit opzicht
volledig kunnen geruststellen.
Van Opstal: “Wij beschikken voor dat
vraagstuk over meerdere standaardoplossingen afhankelijk van het type
constructie en het type verbinding.
Daarin zit nu juist onze meerwaarde.
Je kunt zo’n oplossing het geheim van
de smid noemen, wij beschouwen het
als een essentieel onderdeel van onze
know how en engineering die bij een
project wordt ingebracht. Het gaat in
principe om de juiste materiaalkeuze
en een goede isolatie tussen staal en
aluminium om galvanische corrosie te
voorkomen. Is dat in orde, dan is er
niets aan de hand.”
“Wat dat aangaat, was ik blij dat de
heren al in een vroeg stadium naar ons
toe zijn gekomen,” vult Dick de Kluijver
aan. “SLP, Heerema en indirect dus ook
BP Norge hebben optimaal gebruik
kunnen maken van onze kennis.

CONSTRUCTIE

‘Wij kunnen gerust zeggen
dat dit de meest complexe
engineering opdracht
is geweest die we ooit
hebben uitgevoerd,’
Rolf van Opstal, projectmanager.

Zij hebben de randvoorwaarden
aangegeven en als specialist hebben
wij die voorwaarden met onze kennis
van het materiaal en onze engineeringcapaciteit geïntegreerd in het totale
project. En juist dat is nu zo kenmerkend
voor Bayards. Door die combinatie van
kwaliteiten in samenhang met de
aanwezigheid van een productiehal
van negentig meter lang, dertig meter
breed en achttien meter hoog werd
het mogelijk om datgene wat we
gezamenlijk nastreefden, ook daadwerkelijk te realiseren: de allereerste
lichtgewicht aluminium helihangar
voor een offshore-platform.”
Uitdagingen
Eén van de uitdagingen op het Valhall
helihangarproject was met name de
complexiteit op ontwerpgebied. Het
betrof hier voor alle partijen een primeur
en dus was er sprake van een behoorlijk
‘levend’ document. Met als gevolg dat
tijdens de engineeringfase een aantal
keren een aanpassing moest worden
doorgevoerd. “Wij kunnen gerust
zeggen dat dit de meest complexe
engineering opdracht is geweest die
we ooit hebben uitgevoerd,” stelt Rolf
van Opstal. “We hebben een lay out
tekening gehad van de architect. Met
outline dimensions, support points en
belastingen. Daarmee moesten onze
engineers het doen. Het probleem was
dat in aanvang SLP zelf ook niet exact
wist hoe de hangar er uiteindelijk uit zou
gaan zien. Zij was in dit opzicht weer
afhankelijk van de aanpassingen die
tussentijds werden doorgevoerd door
Mustang Engineers uit Houston, verantwoordelijk voor de main engineering.
Elke evolutie op het totale platform

bracht een sneeuwbaleffect teweeg.
En beïnvloedde dus ook het ontwerp van
de helihangar. Onze engineers moesten
daar telkens weer op inspelen. Uiteraard
in nauwe samenwerking met SLP.”
Productietechnisch zat de grootste uitdaging van het project in de toepassing
van de geluidsarme Friction Stir Welding
methode. Als één van de weinige ondernemingen in West Europa beschikt
Bayards over een FSW machine die
geschikt is om panelen met een maximaal formaat van 16 x 20 meter en
een dikte variërend van 2 tot 12 mm
aan elkaar te lassen. De methode is
gebaseerd op het in relatief koude
toestand vermengen van het materiaal
van de te lassen delen. Dit wordt bereikt
door een roterende stift door het
aluminium te laten lopen. De wrijvingswarmte is voldoende om het aluminium
plastisch met elkaar te vermengen.
Bij de techniek is weinig warmte nodig
en er wordt geen toevoegmateriaal of
beschermgas gebruikt.
Rolf van Opstal: “Het is de eerste keer
dat we deze techniek in de offshore
hebben toegepast. Het grote voordeel
van de FSW methode is dat de lasnaden
bijzonder vlak en recht zijn en geen
extra nabehandeling vergen. Andere
voordelen tegenover conventioneel
lassen zijn een hogere sterkte, een
betere dichting en een verminderde
thermische vervorming. Wij hebben
het complete moedermateriaal laten
extruderen in stukken van 500 mm breed
en op de FRW machine hebben we
panelen gemaakt van 2,5 meter breed
en maximaal 15 meter lang. Je versmelt
als het ware twee panelen aan elkaar.
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Eén van de Heerema traptorens.

Tijdens het lasproces treedt geen
ver-zwakking van het aluminium. Alle
onderdelen dragen mee aan de sterkte
van de hangar. Niet alleen de balken,
maar ook de wanden en het dak.
Ondanks een aantal uiterst complexe
lasconstructies zie je nergens een bult
of las. Het geheel is superstrak.”
De helihangar is aan de onderkant
voorzien van twee zogeheten scharnierpunten en twee schorbevestigingspunten.
Deze vier hoofdsteunpunten worden
straks in Lowestof geplaatst op de stalen
schorren die zijn aangebracht op de
living quarter. Het viertal is gemaakt
van platen van 150 mm dik en zijn
binnen de toegestane tolerantie in de
fabriek in Heijningen gekotterd en
gefreesd. Elk steunpunt moest voldoen
aan de normen die SLP heeft vastgesteld.
De maximale kracht op één steunpunt
is 130 ton.

Er lag zo’n enorme druk op ons om aan
alle deadlines te kunnen voldoen dat SLP
en BP Norge het raadzamer achtten om
dit onderdeel door een ander te laten
produceren. Jammer, maar aan de andere
kant ervaren wij het als een enorme eer
dat zij ons deze complexe primeur van
de helihangar hebben gegund.
Ongetwijfeld zullen er in de nabije
toekomst meer platforms die ver weg
van de kust op zee staan, worden
voorzien van aluminium helihangars.
Met de succesvolle afwikkeling van
dit spraakmakende project op onze
trackrecord, zie ik die toekomst daarom
met vertrouwen tegemoet.”

Vertrouwen
Hoewel Bayards juist haar internationale
bekendheid in de offshore-markt heeft
te danken aan de productie van (prefabricated) helidecks, ging deze opdracht
voor wat betreft het Valhall platform
toch aan haar neus voorbij. Commercieel
manager Dick de Kluiver heeft alle begrip voor deze beslissing. “Dit is gedaan
uit het oogpunt van risicospreiding.
8
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‘Het is de eerste keer dat
we de FSW methode in
de offshore hebben toegepast. Voordeel is dat de
lasnaden bijzonder vlak en
recht zijn en geen extra
nabehandeling vergen’

Defence & Offshore

Strength in partnership

Hertel Defence & Offshore
Reeweg 20
3088 KA Rotterdam
T +31 10 299 35 55
F +31 10 295 31 49
www.hertel.com

Hertel Defence & Offshore offers an unique range of
solutions for the defence, offshore and maritime industry.
Hertel designs, fabricates and installs:
•
•
•
•
•
•

Accommodations
Technical Modules
Containerised Modular Solutions
Defence Logistic Support Equipment
HVAC Systems
Architectural Outfitting and Insulation

A C C O M M O D AT I E
Peter van Aken van Hertel Defence & Offshore

‘Wij zijn doorlopend
vernieuwend bezig’

Peter van Aken:
“Wat Hertel belooft, wordt ook
waargemaakt. Het hebben
van een dergelijk trackrecord is in onze ogen
doorslaggevend bij het afsluiten
van nieuwe contracten.”.

Herkent u deze situatie? U stapt in een vliegtuig. Maakt kennis met uw buurman en dan blijkt hij werkzaam
te zijn in de offshore industrie. Onlangs overkwam het mij – Han Heilig – op de vlucht van Shanghai naar
Amsterdam. Ter introductie vertelde ik over mijn werkzaamheden in China en vroeg toen wat hem naar de
Volksrepubliek bracht. “Mijn naam is Peter van Aken. Ik werk bij Hertel Defence & Offshore en wij hebben hier
een kantoor en een meubelfabriek.” Ik fronste mijn voorhoofd. Hertel en meubels? Ik vertelde Van Aken dat
ik naast het organiseren van vakbeurzen ook redacteur ben van Offshore Visie en Hertel ken als leverancier van
accommodatiemodules. “Klopt, maar daarvoor hebben we ook interieurproducten nodig. Het oog wil tenslotte
ook wat en één van onze specialiteiten is om de leefomgeving van de bemanning zo aangenaam mogelijk te
maken.” Het kwartje viel en de klik was onmiddellijk daar. We vroegen de stewardess om een flesje rode en
witte wijn en ons ‘eerste interview in de lucht’ was al begonnen voordat we er zelf erg in hadden.

Zoals het zakenmensen betaamt, werden
allereerst visitekaartjes uitgewisseld. Als
titel lees ik op het kaartje van Peter van
Aken: Member of the Board. Wat houdt
die titel precies in? “Hertel is opgebouwd
uit vier marktgerichte business groups,
die stuk voor stuk gespecialiseerde en
marktspecifieke kennis, vaardigheden
en ervaring leveren. Eén van de groepen
is Hertel Defence & Offshore.
Wij hebben een board van twee mensen,

10

Mark Witjens en ik. Mark kijkt meer naar
de operationele kant en heeft tevens
zitting in de Management Board van
Hertel Holding. Ik houd me meer bezig
met sales en marketing. Alle offshore
gerelateerde contracten binnen Hertel
staan op naam van Hertel D & O.
Er werken momenteel 550 mensen bij
onze group en we draaien een jaaromzet
van 100 miljoen euro,” vertelt Van Aken,
die sedert 1 mei 2008 bij Hertel werkt.
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Daarvoor heeft hij gedurende 18 jaar
bij een vijftal verschillende Storkbedrijven
gewerkt, waarvan de laatste tien jaar bij
twee Fokkerfilialen. Samen met de
business groups Industrial Services,
Power Services en Special Services doet
Hertel Holding 800 miljoen euro op
jaarbasis. Laatstgenoemd trio is volledig
gericht op industriële dienstverlening
waar ook ter wereld. Zij beschikt over
de deskundigheid en capaciteit om een

A C C O M M O D AT I E

totaal spectrum aan diensten te leveren
voor bouw-, verbouwings-, onderhoudsen ontmantelingsprojecten. Maar wat
bracht u in dit kader dan precies naar
China? “In de eerste plaats heeft Hertel
D & O al drie jaar een eigen kantoor in
Shanghai. Wij opereren onder de naam
Faro Marine Products en de functie van
dit kantoor is hoofdzakelijk sourcing.
Er werken vijf mensen die dagelijks de
Chinese markt afromen op zoek naar
interieurproducten zoals panelen,
deuren, wetunits, meubilair. Kwalitatief
uitstekende producten die voorzien zijn
van alle benodigde certificaten, inclusief
Norsok-standard. Het gaat hier puur om
een inkoopkantoor. De producten die
in China worden gekocht, worden in
Europa weer via Faro-verkoopkantoren
in Kopenhagen en Rotterdam verkocht.
Faro levert zowel aan Hertel D & O als
aan derden. De tweede reden dat ik
gemiddeld zo’n vier per jaar naar China
vlieg, komt voort uit het gegeven dat wij
aanvang 2009 in Shanghai een meubelfabriek hebben gekocht. Dit om een nog
betere grip te hebben op de leveranties
en kwaliteit van meubilair. De handelsnaam is Ming Yun en het assortiment
bestaat uit onder meer bedden, kasten,
bureaus, stoelen en tafels voor offshore
en maritieme toepassingen. Ming Yun
levert in staal, hout en aluminium.”

Trackrecord
Inmiddels ligt het KLM-vliegtuig goed op
koers richting Nederland. Windje tegen,
dat wel. Er wordt ons een nieuw flesje
wijn aangereikt en de stewardess maakt
aanstalten het diner uit te serveren.
Onze paperassen maken plaats voor
een hagelwit kleedje en een plateau met
Aziatische lekkernijen. We laten ons het
eten en de wijn goed smaken en na het
traditionele bordje kaas vervolgt Van
Aken zijn verhaal. “Hertel is in 1895
opgericht en kent twee aandeelhouders,
NPM Capital en Ackermans & Van
Haaren, een investeringsmaatschappij
uit België. Daarnaast heeft het bedrijf
anderhalf jaar geleden voor een aantal
jaren een faciliteit afgesloten met
banken om de beoogde groei door
te zetten. Hertel Defence & Offshore
ontwerpt, produceert en installeert
'plug-and-play'-accommodatiemodules
en gespecialiseerde containeroplossingen
voor de defensie-, offshore- en scheepsbouwindustrie. Daarnaast verzorgen
we ook alleen de outfitting op schepen.
Staalconstructie wordt door de werf
gedaan wij doen isolatie en interieur.
Ook op het vaste land kunnen onze units
worden ingezet: zo leveren we speciale
koel/vriescontainers, keukeneenheden
en mobiele brandstofeenheden voor het
Nederlandse leger. Al onze ontwerpen

Toiletgroep
op een
Hertel
accommodatie.

Interieuroverzicht.

zijn onder de zwaarste omstandigheden
getest: hitte, kou, vochtigheid, droogte,
stof en trillingen. In de meeste gevallen
gaat het bij ons om turn key projecten,
die doorgaans technisch vrij complex
zijn. Onze expertise vindt zijn basis in
de combinatie van ervaring van wat
voorheen Hertel Marine Services heette,
de expertise van het in 2007 gekochte
McGill Services uit Engeland, dat
gespecialiseerd is in geprefabriceerde
cabines, en het in 2003 overgenomen
CKT Projects, bekend om de engineering
en fabricage van specialistische modulaire
units voor de offshore- en defensieindustrie alsmede kraanhuizen voor
havenkranen. Mooie uitdagende klussen.
Daar halen wij onze motivatie uit om
optimaal te presteren.” Dan komt
Van Aken met een geijkte marketing
one-liner: Hertel D & O levert de juiste
kwaliteit, binnen budget en op tijd.
Waar heb ik dat meer gehoord! Hij moet
er zelf ook om lachen. “Toch is het zo
wat ik zeg. Wat we beloven, maken
we waar. Het hebben van een dergelijk
trackrecord is in onze ogen doorslaggevend
bij het afsluiten van nieuwe contracten.
Ook onze internationale klantenkring
weet dat, want we hebben een customer
retention van over de 90%. En we
doen er alles aan om die langlopende
betrekkingen met onze relaties te

Complexe
power unit
voor Gaz
de France.

Een prefab cabin is op een accommodatie module gehesen en wordt
gepositioneerd om naar binnen te rijden en op de juiste plaats te bevestigen.
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bestendigen. In principe zijn we overal in
de wereld actief, maar wat we niet doen
is overal maar lukraak op inschieten.
Vanzelfsprekend willen we graag op
onze thuismarkt - de gehele Noordzee blijven uitblinken. Maar onze focus is
ook sterk gericht op het offshore-gebeuren
in de Kaspische Zee, het Midden Oosten,
Noord Afrika en India. Hertel werkt in die
gebieden met een lokale partner of heeft
er eigen kantoren, zoals overigens ook
elders in de wereld. We proberen daar
te zitten waar offshore activiteiten zijn,
maar beseffen tegelijkertijd dat je niet
overal tegelijk kunt zijn.”
Verschillend
Ding, dong. This is your captain speaking.
Hij vraagt of we onze veiligheidsgordels
willen vastmaken. Turbulentie. Vlug even
het digestief opdrinken alvorens het over
mijn aantekeningen valt. Ik was net op
tijd, want het vliegtuig werd flink door
elkaar geschud. Het vloog als een tractor
op een hobbelpad, maar dit ongemak
deerde Peter van Aken geenszins.
Onverstoord vervolgde hij zijn relaas.
Daarentegen verliep het maken van mijn
notities wat moeizamer. “Anno 2000
had Hertel D & O nog maar een omzet
van 10 miljoen euro. Pas daarna ging het
crescendo, mede dankzij onder meer de
eerdergenoemde acquisities van bedrijven
die min of meer in dezelfde markt actief
waren als D & O, maar met meer
specifieke kennis. Een belangrijke reden
tot de samenvoeging van de sectoren
Defence en Offshore is dat Defence
relatief conjunctuurongevoelig is.
De offshore sector is veel gevoeliger.
Een ding hebben beide sectoren
gemeen: de apparatuurspecificaties zijn
veel strenger dan in de burgermaatschappij. Zeker voor wat betreft branden explosieveiligheid.” Met name door
de overname van het in Engeland sterk
op de marine gerichte McGill werd een
heel mooie balans gerealiseerd in de
activiteiten van Hertel D & O.
(Red.: Tijdens de onlangs gehouden
vakbeurs Offshore Europe in Aberdeen is
bekend gemaakt dat de naam McGill is
gewijzigd in Hertel D & O).
“Wij bedienen dus twee markten,”
vervolgt Van Aken. “Kijken we puur naar
de offshore markt dan ontwerpen,
bouwen en installeren wij accommodaties.
De opbouw van de verblijven voor de
bemanningen op platforms heeft bij
voorkeur een modulaire structuur. Wij
bieden het aan op drie verschillende
manieren. On site, direct op het in
aanbouw zijnde platform c.q. op een
nabij gelegen werf. Of we bouwen
zelfdragende stalen modules van allerlei
12

Voorbeeld van een Blast Resistance Module voor de petrochemische industrie.

afmetingen op een werf of in onze eigen
workshop en stapelen die vervolgens op
het platform. Of we werken met prefab
cabins. Een stalen skelet en de cabins
worden los van elkaar gebouwd.
Bijvoorbeeld op onze eigen yard in
Rotterdam. Deze prefab cabins zijn volledig
getest voorafgaand aan de installatie.
Alles zit erop en eraan. Inclusief meubilair
en douchecabines. Vervolgens worden
de cabines in het skelet geschoven.
Het geheel wordt dan op een barge
geplaatst en naar de bouwwerf getransporteerd. Hier wordt het geheel op het
platform gehesen en volgens het plug en
play systeem aangesloten. Deze manier
van bouwen vereist een nauwgezette
planning, maar het grote voordeel is dat
het bouwproces op het platform of op
de werf niet wordt verstoord.
Werkzaamheden kunnen parallel worden
uitgevoerd, waardoor het bouwproces
behoorlijk wordt versneld.”
Safety
Binnen de offshore industrie is Hertel
D & O redelijk uniek met deze vorm van
bouwen. In de hele wereld zijn misschien
wel tien partijen die ongeveer hetzelfde
doen plus een aantal werven die bouwen
met inbegrip van de accommodatie,
maar het is allemaal net anders.
Niemand doet het zoals het in Rotterdam
gevestigde D & O. De offshore-industrie
kent zeer stringente eisen. Probleem is
alleen dat die regelgeving wereldwijd
zeer verschillend is. De strengste eisen
gelden voor het Noorse gedeelte op de
Noordzee. Voorgeschreven door Norsok.
Maar of het nu gaat om de regelgeving
en eisen van classificatiebureaus als DNV,
Lloyds, Norsok, of ABS, Hertel D & O
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kent ze allemaal. Van Aken: “Tevens
voldoen al onze producten aan het
belangrijkste internationale verdrag op
het gebied van scheepsveiligheid Solas,
the International Convention for the
Safety of Life at Sea. Als een opdrachtgever
ons vertelt waar hij met een platform wil
gaan opereren, dan kunnen wij hem
exact adviseren aan welke eisen en
werkregelgeving zijn accommodatie
moet voldoen. Er zijn heel weinig partijen
in de wereld die deze kennis en kunde
in huis hebben. Het is welhaast onvoorstelbaar met hoeveel veiligheidsaspecten
rekening dient te worden gehouden bij
de bouw of refit van een accommodatiemodule.”
Naast het naleven van al die veiligheidseisen, heeft Hertel D & O natuurlijk ook
te maken met het aspect veiligheid
tijdens de bouw- of verbouwwerkzaamheden. Medio mei vierde het bedrijf
het heuglijke feit dat er 2000 dagen
achtereen was gewerkt zonder Lost Time
Incident (LTI). Een vrij uniek safety record.
Vernieuwend
Het vliegtuig is weer in rustig vliegweer
terecht gekomen en de piloot geeft ons
permissie om de riemen los te maken.
Een aantal medepassagiers probeert
wat te slapen, luistert naar muziek of
vermaakt zichzelf met interactieve games
en de nieuwste films. Van Aken en ik
praten nog even door en krijgen van de
stewardess een flesje water aangereikt.
Goed voor de keeltjes. Hoe houdt Hertel
zich eigenlijk op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen binnen de internationale
offshore industrie? Elk gebied heeft toch
zo zijn eigen specifieke eisen? Van Aken:

A C C O M M O D AT I E

“Het ligt in onze aard om doorlopend
vernieuwend bezig zijn. Als het kan,
willen we altijd voorop lopen als het
gaat om de introductie van nieuwe
technologieën, innovatieve technieken
en materialen. Hertel D & O beschikt
over een eigen R & D tak. Er werken zes
technisch georiënteerde mensen,
fulltime en parttime. Een R & D afdeling
heeft bij ons taken en doelen.
Uiteindelijk moet er geld worden gegenereerd. Alleen mooie dingen bedenken
werkt niet, op een gegeven moment
moeten vindingen worden ingekaderd.
Er moet naar een specifieke markt wordt
toegedacht. Dus via onze R & D afdeling
blijven we enerzijds op de hoogte van
ontwikkelingen en anderzijds initiëren
we zelf geavanceerde noviteiten. Een
voorbeeld zijn de Blast Resistance
Modules voor de petrochemische
industrie. Dit zijn explosiebeveiligde
eenheden voor accommodaties op
raffinaderijen. Deze BRM’s worden
modulair midden in gevaarlijke blast
zones gebouwd en zijn onderworpen
aan strenge vereisten. Zij kunnen de
enorme schokgolven weerstaan die
kunnen optreden in het geval van een
explosie. We hebben recent twee
projecten met deze BRM’s afgerond.
Groot voordeel is dat mensen op een
uiterst veilige wijze toch dichtbij het
primaire werkproces kunnen opereren.
Het brengt een behoorlijk stuk efficiency
met zich mee. Het marktpotentieel voor
deze modules is enorm en wij zien dan
ook een groeiende vraag vanuit de
petrochemische industrie. Hier is kennis
van de modulebouw in de offshore,
toegepast in een ander marktsegment.
Een ander punt van aandacht en zorg is
hoe staalconstructies zich houden in
het Arctisch gebied, waar de olie- en
gasindustrie met totaal andere omgevingsfactoren te maken krijgt. Ook hebben wij
reeds studies gedaan naar het bouwen
van accommodaties in aluminium. Er ligt
in het Noordpool-gebied een enorme
toekomst voor de offshore-industrie.
De olie- en gasvoorraden aldaar maken
ongeveer 25 procent uit van de wereldreserves. Gezien de honger naar energie
zal er een drive ontstaan om die gebieden
te ontginnen. Speciaal daarvoor heeft
bijvoorbeeld de TU Delft een Arctic
Centre of Excellence opgezet. Ook wij
als Hertel raken daarbij betrokken.
Vooralsnog wordt hoofdzakelijk gekeken
naar de structuurbouw onder en boven
water, want voor de Arctic zullen nieuwe
productieplatforms gebouwd moeten
worden. Als Hertel D & O kijken wij naar
de bouw van accommodaties. In dit
kader hebben we al veel zaken onderzocht
op het gebied van Arctic engineering.

Zo zullen er aan HVAC heel andere eisen
moeten worden gesteld. Moeten we van
min 50 graden naar plus 20 graden. Ook
de aan- en afvoer van mensen moet heel
anders worden geregeld. In dit specifieke
geval is R & D nu nog een technisch
ontwikkelingstool, maar ik zie het ook
heel duidelijk als marketingtool.”
Tenslotte vertelt Van Aken dat de R & D
afdeling van Hertel D & O ook kijkt naar
het gebruik van composieten of thermoplasten in de offshore industrie. “Wij
begrijpen als geen ander de complexiteit
en de noodzaak om innovatief te zijn en
de behoefte aan optimalisering van
veiligheid aan boord van platforms.”
Orderportefeuille
Gaandeweg begint de slaap ook op ons
vat te krijgen. We besluiten om even de
ogen te sluiten en het gesprek te vervolgen
tijdens het ontbijt. Een paar uur later
worden we vriendelijk gewekt door
de stewardess en het ontbijt wordt
geserveerd. Nog anderhalf uur, dan
landen we op Schiphol. Ik stel voor dat
we afsluiten met een overzicht van
de orderportefeuille en toekomstige
activiteiten van Hertel D & O. “Een
opvallend project dat is uitgevoerd in
opdracht van Keppel Verolme betrof het
ontwerp, de bouw en de installatie van
geprefabriceerde accommodatie units
voor 196 personen aan boord van de
semi-submersible Regalia. Medio 2008
zijn we begonnen en in mei van dit jaar
was het project voltooid. En hebben we
eerder dit jaar twee technisch uiterst
complexe power units geleverd aan Gaz
de France,” begint Peter van Aken zijn
overzicht. “Waarvan één uitgerust met
zowel een dieselgenerator als een
gasgenerator. Hier kwam heel veel
leidingwerk aan te pas, maar juist daar
zijn we erg sterk in. We zijn nu voor
dezelfde opdrachtgever bezig met de
productie van additionele accommodatie-

modules voor het 17D veld. Van de
zomer hebben we in Abu Dhabi in
opdracht van SBM Offshore een 55ersoons accommodatie unit voor een
MOPUstor (Mobile Offshore Production
Unit with Storage) voor Talisman Energy
uit Canada geleverd. Naast de hutten
voor de bemanning is tevens een fitnessruimte geïnstalleerd met sauna, lounges,
kantoren en wasgelegenheid. Ook in
opdracht van SBM Offshore is in dezelfde
periode in Dubai aan boord van het
platform Deep Panuke - eigendom van
EnCana uit Amerika - een door ons
ontworpen accommodatie geplaatst
voor 75 personen inclusief helidek.
Voor de Deense marine zijn we schepen
aan het isoleren in Odense en bij de
scheepswerf Schelde zijn we momenteel
bezig met de eerste van de drie
Marokkaanse fregatten, die daar worden
gebouwd. Wij verzorgen isolatie en
outfitting. Dat doen we ook in Roemenië
waar we werken aan het derde schip
voor de Swedish Coast Guard.”
Werk genoeg aan de winkel, zo te horen.
Maar hoe ziet hij de toekomst? “Als
Hertel D & O hebben wij een aantal
opmerkelijke ijzers in het vuur. Neem
bijvoorbeeld het nieuwe Ekofisk platform
waar 552 mensen op gaan wonen.
Wordt een flatgebouw van acht verdiepingen. Met een helidek voor in totaal
drie helis plus een hangar. Gigantisch.
Het lijkt mij een enorme uitdaging om
zo’n project te mogen uitvoeren. Verder
zijn we momenteel zeer actief in India.”
Inmiddels heeft ons vliegtuig de daling
ingezet en meldt de piloot dat wij over
een kwartiertje gaan landen. Terwijl ik
mijn veiligheidsriem vastmaak, bedank ik
Peter van Aken voor het interview. Nog
nooit is deze twaalf uur durende vlucht
zo snel voorbij gevlogen.
HAN HEILIG

Accommodatie modules aan boord van de MSV Regalia (foto: Keppel Verolme).
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Life can be harsh on the open seas and full of
surprises. So it is good to know that a comfortable
climate prevails ‘indoors’ regardless of the outside
temperature. With a Heinen & Hopman system,
crew on vessels and rigs stay warm in the most

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

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

www.heinenhopman.com

KRAANINSPECTIE
Crane Inspection Services start nieuwe business unit

Kraaninspectiebedrijf
verhuist naar Den Helder
De Helderse offshore-industrie is nog altijd booming. Nieuw in deze sector zijn
Crane Inspection Services en de hieraan gelieerde business unit 2 Go Access.
Terwijl laatstgenoemde nog in de opstartfase zit, is Crane Inspection Services
al sinds de oprichting in 2002 wereldwijd actief. Directeur Mathieu Vaandrager
vertelt over het ontstaan van het inspectiebedrijf, de uitbreiding van de
activiteiten en de reden voor de verhuizing naar Den Helder.
De oprichting van het kraaninspectiebedrijf,
in 2002, was een reactie op een initiatief
van branchevereniging NOGEPA.
Mathieu Vaandrager: “Door het aanpassen
van de Mijnwet was een aantal regels
met betrekking tot het inspecteren van
offshorekranen op het Nederlandse
continentale plat komen te vervallen.
NOGEPA heeft toen, in overleg met
Staatstoezicht op de Mijnen en de
kraanfabrikanten, een keuringsschema
voor offshorekranen opgesteld.
Hierbij werd ook de Stichting Toezicht
Certificatie Verticaal Transport betrokken.
NOGEPA en haar leden committeerden
zich hierna aan dit keuringsschema.
Dit hield onder meer in dat kranen op
offshoreplatformen jaarlijks moesten
worden gekeurd door een hiervoor
geaccrediteerd inspectiebedrijf.”
Omdat dergelijke bedrijven nog niet
bestonden, besloot Mathieu Vaandrager
samen met IJmond Participatie B.V. een
geaccrediteerde inspectiebedrijf voor
offshorekranen op te richten. De uit
de kranenbouwsector afkomstige
Vaandrager kreeg de leiding over het
bedrijf, dat zich meteen na de oprichting
bij de Raad van Accreditatie aanmeldde
voor de broodnodige goedkeuring. Dit
leidde in 2005 tot de accreditatie voor
het uitvoeren van offshore-kraaninspecties
conform het TCVT W2-01E certificatieschema, onder accreditatienummer I164.
Naast deze accreditatie ontving het bedrijf
ook een autorisatie van het Deense
ministerie van Economische Zaken.
Na haar diensten bij de NOGEPA-leden
te hebben aangeboden, kon het bedrijf
direct aan de slag.
Activiteiten
In eerste instantie besloeg het werkgebied
van Crane Inspection Services alleen de
Nederlandse sector van de Noordzee.
Maar zeven jaar na de oprichting worden
er wereldwijd activiteiten ontplooid. “In
de Nederlandse sector hebben we een

significant aantal operators als klant. We
inspecteren niet alleen kranen op vaste
platformen, maar ook op booreilanden,
zwaartransportschepen, pijpenleggers
en diepwater-constructievaartuigen.
We doen ons werk overal ter wereld.
Binnenkort gaan we bijvoorbeeld in de
Golf van Mexico drie kranen aan boord
van een grote pijpenlegger van Technip
inspecteren. En we zijn pas naar Brazilië
en Nigeria geweest om daar respectievelijk
kranen op booreilanden en havenkranen
te inspecteren. Verder hebben we voor
Biglift Shipping het nodige inspectiewerk
uitgevoerd. Op dit moment hebben we
zelfs zoveel werk dat we extra inspecteurs
kunnen gebruiken.”
Sinds de oprichting heeft Crane
Inspection Services flink geïnvesteerd
in het verder opleiden van inspecteurs.
“Met de competentie van onze medewerkers willen wij ons graag onderscheiden.
Naast dat zij dienen te beschikken over
voldoende mechanische, elektrische en
hydraulische kennis en ervaring met
offshorekranen moeten zij ook laswerk
en klein reparatiewerk kunnen beoordelen.
Hiervoor hebben zij een lasinspectiecursus
gevolgd. En binnenkort staat voor hen
nog een cursus over corrosiemechanismen
op het programma. Omdat ook op moeilijk
bereikbare plekken inspecties moeten
worden uitgevoerd, hebben al onze
inspecteurs in 2007 een IRATA level
1 cursus gevolgd, zodat ze met behulp
van de rope access methode hun werk
veilig en efficiënt kunnen verrichten.”
Uitbreiding
In eerste instantie volgden alleen de
kraaninspecteurs de IRATA cursus. Maar
hierin komt verandering nu het bedrijf
met gebruikmaking van de rope access
methode haar servicepakket verder
gaat uitbreiden. “Er is een business unit
opgericht die wij de naam 2 Go Access
hebben gegeven. Hiermee willen wij op
moeilijk bereikbare plaatsen met behulp

Mathieu Vaandrager heeft ervoor gekozen
om zijn bedrijven Crane Inspection Services
en 2 Go Access in Den Helder te vestigen
(foto: PAS Publicaties).

van de rope access methode inspectie-,
reparatie-, onderhouds- en modificatiewerk (IRM²) gaan uitvoeren. Er is door
ons ondertussen al een flinke hoeveelheid
gereedschap en equipment aangeschaft.
Verder hebben wij een magazijn en een
werkplaats ingericht, alsmede een aantal
containers die we straks offshore voor
ons werk willen gaan gebruiken. Tevens
zijn we bezig met het traject om ons
door de IRATA te laten certificeren. Ik
verwacht dat het werken op grote hoogte
jaarlijks met ongeveer tien procent zal
toenemen. Aan ons zal het niet liggen,
want wij hebben een heel enthousiast
team dat hiervoor graag aan de slag gaat.”
Nieuwe vestiging
Jarenlang was Crane Inspection Services
in Alkmaar gevestigd. Eerder dit jaar viel
echter het besluit om naar Den Helder
te verhuizen.
“In Alkmaar hadden we alleen een
kantoor en geen ruimte voor een
werkplaats en een magazijn. Verder
wilden we graag een quarantaineruimte
voor de opslag van afgekeurd equipment.
Aan de Bedrijfsweg in Den Helder
vonden we een voor onze activiteiten
een ideale en tevens heel strategische
locatie. Met zowel een zeehaven als een
helikopterhaven is deze offshorestad
namelijk een belangrijke schakel in de
logistieke dienstverlening ten behoeve
van de oliemaatschappijen. Voor de
komende jaren beschikken we er in ieder
geval over voldoende ruimte om efficiënt
te kunnen werken en verder te groeien.”
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Realisatie Gasopslag Bergermeer nadert
Het Gasopslag Bergermeer consortium, bestaande uit EBN, Dyas, Petro-Canada
Netherlands en operator TAQA Energy tekende op 20 augustus een overeenkomst
met Gazprom Export voor het leveren van gasopslagdiensten in ruil voor de levering
van kussengas aan het project Gasopslag Bergermeer, Europa’s grootste nieuwe
gasopslagfaciliteit.
In de samenwerkingsovereenkomst staat dat Gazprom Export ten behoeve van het
project kussengas gaat leveren dat geïnjecteerd wordt in het Bergermeer-gasveld.
In ruil daarvoor ontvangt Gazprom Export opslagcapaciteit en een deelneming in de
technische operator van de opslagfaciliteit. De overeenkomst heeft als voorwaarde
dat elk van de partners in het consortium en Gazprom een Final Investment Decision
(FID) neemt, wat naar verwachting in de komende maanden gaat plaatsvinden.
Gasopslag Bergermeer zorgt voor een aanzienlijke vergroting van de leveringszekerheid
van energie aan Nederlandse en Europese energieconsumenten. Het biedt een
reserve dat gelijk staat aan het jaarlijkse gasverbruik van ongeveer 1,6 miljoen
Nederlandse huishoudens. De geplande capaciteit bedraagt 4,1 miljard kubieke
meter. Bovendien levert het project een substantiële bijdrage aan de liquiditeit van
de Noordwest-Europese gasmarkt.
Paul van Gelder, managing director van TAQA in Nederland: "De realisatie van de
Gasopslag Bergermeer komt met deze overeenkomst heel dichtbij. De gecombineerde
expertise van de partners op het gebied van ondergrondse gasopslag creëert synergieën
die de ontwikkeling van Gasopslag Bergermeer vergemakkelijkt. De betrokkenheid
van de huidige partners en de expertise van Gazprom, in zijn rol als ‘strategic participating customer’, zullen garant staan voor een succesvolle bijdrage van deze opslagfaciliteit aan de leveringszekerheid van gas in Europa voor de komende decennia.”
Jan Dirk Bikhoven, bestuursvoorzitter van EBN: “De ondertekening van deze
overeenkomst is belangrijk voor het project en een essentieel onderdeel van de final
investment decision, die EBN de komende maand hoopt te nemen. Het project levert
een waardevolle bijdrage aan de ambitie van onze aandeelhouder, de Nederlandse
Staat, om de ‘gasrotonde van Noordwest-Europa’ in Nederland te realiseren.”
Alexander Medvedev, Director General van Gazprom export: “Gazprom hecht veel
waarde aan het creëren van een netwerk aan ondergrondse gasopslagen in Europa
om bij te dragen aan de leveringszekerheid van gas, in overeenstemming met onze
exportcontracten. Vanwege zijn technische eigenschappen en geografische locatie
zal de Gasopslag Bergermeer garant staan voor de stabiliteit van onze leveringen.
Niet alleen ten behoeve van onze huidige contracten, maar ook voor de uitvoering
van onze nieuwe contracten gericht op het leveren van gas via de Nord Streampijpleiding die nu gerealiseerd wordt.”
Afhankelijk van het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en het nemen van
de Final Investment Decision, verwacht TAQA in 2010 met de constructiewerkzaamheden te starten. Ingebruikname van Gasopslag Bergermeer staat gepland voor 2013.

Lachende gezichten na de ondertekening.
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GDF Suez actief
op Britse Noordzee
Samen met een aantal partners wil
GDF Suez E&P UK als operator in de
Britse Noordzee de twee gasvelden
Juliet en Cygnus in productie brengen.
Voor dit doel is inmiddels een nieuwe
vestiging geopend in Aberdeen,
van waaruit de exploratie- en productieactiviteiten worden geleid. Deze
vestiging zal worden geleid door
operationeel manager Rob Duchan.
De winbare reserves van het Cygnusveld bedragen 15 miljard kubieke
meter gas. Van het Juliet-veld zijn de
reserves nog niet bekend gemaakt.
De put die is geboord met het
booreiland Noble Piet van Ede en
heeft bij het testen wel een productiecapaciteit van ruim een miljard
kubieke meter gas per dag aangetoond. GDF Suez wil het Cygnusveld samen met Venture Production
en Endeavour in productie brengen.

Andrea well update
Recently Venture Production, the
Aberdeen-based UK independent oil
and gas company, announced the
result of the Andrea gas exploration
well located in block 48/15b in the ‘A’
Fields area of the southern North Sea.
The Andrea well 48/15b-10 commenced
drilling from the Noble Julie Robertson
jack-up early June 2009 and reached a
total measured depth of 10,200 feet
mid July 2009. The well was designed
to test the Leman sandstone with gas
being discovered in the upper sands.
Indications are however that the
reservoir is tight and is unlikely to
flow without stimulation. The lower
sand appears to be water wet, based
on an initial analysis of the logs,
although the tight nature of the
reservoir makes interpretation of the
exact gaswater contact difficult. The
well will now be suspended pending
further analysis of well logs and core
samples. The potential of the Andrea
gas discovery for commercial development will now be assessed, although
the tight nature of the reservoir is likely
to constrain recoverable reserves to
the lower end of pre-drill expectations
of 3 to 44 million barrels of oil
equivalent. Consequently, any development of Andrea would most likely
be in conjunction with the nearby
Ensign field.

o n s t r e am

NAM past plannen
gaswinning Ameland aan
Op 18 en 25 mei heeft de NAM met
bewoners van Ameland gesproken
over de voorgenomen plannen voor
nieuwe activiteiten op het eiland.
Het doel van deze bijeenkomsten
was om in een zo vroeg mogelijk
stadium met de bewoners te praten
over NAM’s plannen om nieuwe
activiteiten te starten voor mogelijke
gaswinning onder de Noordzeekustzone
en voor een proefboring vanaf de
huidige NAM-locatie Ballum. Met
name waren er veel vragen over de
(tijdelijke) overlast als gevolg van deze
activiteiten (zoals geluid, transport ed.)
maar ook de keuze voor een mogelijke
gaswinningslocatie in De Vleijen (het
recreatiegebied tussen Nes en Buren)
leidde tot vragen.
Hierna is door NAM opnieuw naar de
beschikbare (ondergrondse) informatie
gekeken en lijkt een alternatieve locatie
ten oosten van Buren (Buren-Oost),
haalbaar. Voor de NAM betekent dit
langere boorafstanden, dus zal de
boortijd langer worden en duurder.
De NAM hoopt echter dat door de
keuze voor de voorgenomen locatie
Buren -Oost ongerustheid wordt weggenomen. Vanzelfsprekend zal er
verder worden overlegd met belanghebbenden en andere partijen over
de plannen. Voor de bewoners van
Ameland stond op 14 oktober een
nieuwe informatieavond worden
gepland waarbij de gewijzigde plannen nader zullen worden toegelicht.
Hierover is nog geen informatie naar
buiten gebracht. Naar verwachting
zal eind dit jaar de startnotitie MER
worden ingediend. Afhankelijk van het
verloop van het vergunningentraject
zullen de werkzaamheden naar
verwachting in de tweede helft van
2011 van start gaan.

Voeg toe aan
uw favorieten:
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World’s largest bend stiffener
Trelleborg Offshore has completed design, manufacturing and testing of the world’s
largest bend stiffener. To facilitate the fabrication, an additional polyurethane (PU)
dispensing machine was specially commissioned at Trelleborg Offshore’s plant in
Skelmersdale, England. The bend stiffener was specifically developed for use by
StatoilHydro, who are responsible for the development and operation of the Vega
field in the North Sea and produced for Aker Solutions. Typically a bend stiffener is
around 1,000 kilograms/ 2,204 pounds in weight and up to five meters/ 16 feet in
length. The record-breaking bend stiffener was over twice the length and around five
times the weight in PU.
Trelleborg Offshore
produces custom-designed
integral bending stiffeners
for rigid riser end fittings.
These conically shaped
polyurethane moldings are
used in offshore oil & gas
installations. They add
local stiffness to the riser,
flowline, cable or umbilical,
limiting bending stresses
and curvature to
acceptable levels.
The world’s largest bend
stiffener was designed
for a 240mm/ 9.5 inches
diameter umbilical and
installed by Subsea7. It has
an overall length of 11.3
meters/ 37 feet and a base
diameter of 1,315 mm/ 4.3
feet. The weight in air of
the component is 8,340
kilograms/ 18,386 pounds.
It required a total PU
volume of 5,360 liters/
1,416 gallons.
The world’s largest bend stiffener.

RWE Dea announces Breagh Area transaction
RWE Dea reports the completion of the previously announced series of acquisitions
in the Breagh Field area in the UK Southern North Sea. While Sterling Resources Ltd.
retains a 30 percent interest in the asset RWE Dea takes over an aggregate 70
percent stake and operatorship.
The estimated resources make Breagh and the surrounding fields the largest
undeveloped natural gas discovery in the UK Southern North Sea. “Completion
of the Breagh acquisition is a major milestone in bringing this field into production.
Breagh fits very well into RWE Dea's technical expertise in developing gas fields
and we hope to achieve initial gas production at the end of 2012,” said Thomas
Rappuhn, Chief Operating Officer of RWE Dea AG. “Production from this field will
contribute significantly to our overall aim to double RWE Dea’s natural gas and oil
production within the next few years.”
The estimated net resources are substantial and will make a significant contribution
to the growth of RWE Dea’s gas reserves. Further upside potential is expected in the
surrounding exploration blocks. The Breagh gas field is located in Blocks 42/12a
and 42/13a of the UK Southern North Sea, 65 kilometres from the Northeast coast
of England and 86 kilometres from the Cavendish gas field, which is also operated
by RWE Dea.
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EUROPORT 2009
thema: Advanced Technology

Europort verbindt letterlijk
de maritieme wereld
Europort 2009 is zonder twijfel de meest diverse internationale maritieme vakbeurs. Van 3 tot en met 6 november
ontmoeten professionals en vertegenwoordigers van toonaangevende maritieme bedrijven elkaar in Ahoy’ Rotterdam.
Alle sectoren uit de maritieme industrie, van binnenvaart tot zeevaart, van marine tot baggerij en van visserij tot offshore
komen er bijeen. Advanced Technology: Imagination becoming reality. Minister-president, Jan Peter Balkenende,
komt op 3 november naar Rotterdam om Europort 2009 te openen.

Het centrale thema van Europort 2009
is ‘Advanced Technology’. Nieuwe
technologieën zijn nodig om in de
veeleisende maritieme markt voorop
te blijven lopen. Door te focussen op
duurzaamheid en geavanceerde technologieën te gebruiken, kan men opboksen
tegen de uitdagingen waar we vandaag
de dag mee te maken hebben.
De Nederlandse maritieme industrie
blinkt wereldwijd uit in het bouwen,
revitaliseren en repareren van (complexe)
schepen waarbij kwaliteit en innovatie
hoog in het vaandel staan. Nederland
kent een grote verscheidenheid aan
maritieme disciplines; van innovatieve
leveranciers tot scheepswerven van
wereldklasse. Niet verwonderlijk dus
dat ‘Advanced Technology’ centraal
staat tijdens Europort 2009. In het gehele
beursprogramma komt dit thema tot
uitdrukking met een compleet aanbod
voor negen verschillende sectoren.
Recordaantal
Europort biedt een totaaloverzicht van
de maritieme sector. Een recordaantal
van 870 exposanten uit 35 verschillende
landen presenteert de nieuwste maritieme
technologieën verspreid over 10 hallen.
Hieronder ook de IRO. Op de beurs
exposeren fabrikanten en leveranciers
op het gebied van:
• Scheepsbouw, reparatie en ombouw
• Voortstuwing en manoeuvreren
• Elektronica, communicatie & navigatie
• Mechanische en hulpsystemen
• Dek-, veiligheid- en
speciale apparatuur
• Overige maritieme diensten
18

Minister-president
Jan Peter Balkenende opent
3 november Europort 2009
(foto: dag.nl).

Internationaal
De maritieme wereld is synoniem aan
internationaal zakendoen. Dit wordt
weerspiegeld op Europort waar het
aantal internationale exposanten en
bezoekers per editie groeit. Ongeveer
één derde van de exposanten komt van
buiten Nederland. Het werkelijke aantal
internationale exposanten ligt zelfs nog
hoger dan dit aantal, aangezien vele
Nederlandse handelaren, importeurs
en agenten internationale merken en
producten vertegenwoordigen. Europort
heeft een netwerk van internationale
agenten over de hele wereld met nieuwe
agenten in Frankrijk, Italië, Rusland, USA,
Vietnam, het Midden Oosten en India.
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De internationalisering van Europort
blijkt tevens uit de toename van het
aantal landenpaviljoens. Op Europort
2009 zijn landenpaviljoens aanwezig
uit Roemenië, Korea, China, Nederland,
België, Spanje, Polen, Frankrijk, Groot
Brittannië en de USA.
Openingstijden
Dinsdag 3 november:
10:00 – 18:00 uur
Woensdag 4 november:
10:00 – 18:00 uur
Donderdag 5 november:
10:00 – 22:00 uur (avondopening)
Vrijdag 6 november:
10:00 – 18:00 uur

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

Telefoon 0223 612222
Fax
0223 615522

info@intramar.nl
www.intramar.nl

Technologies in Shotblasting

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder

The very latest in technology for surface treatment
A clear vision, permanent research and constant feedback of field experience give us the lead in
know-how that we want you to have.
With us, your knowledge of surface technology will securely stay ahead of the ‘state of the art’.

www.straaltechniek.net

BAGGER
Directie HollandMT deed kennis op bij gevestigde spelers

Modulair aanleveren
complexe componenten
Holland Marine Technologies (HollandMT) is een tien maanden jong ontwerp- en projectbureau voor baggerschepen,
systemen en onderdelen. “Het was natuurlijk best wel even spannend toen we in januari van dit jaar begonnen,”
vertelt Jan Willem de Wit (38) mede namens zijn mededirecteuren Gerrit Kamerman (45) en Jan-Teun Boerma (46).
“Maar in de internationale baggermarkt blijkt wel degelijk behoefte te bestaan aan nieuw bloed. Grote hardwareopdrachten zijn onze kant nog niet opgekomen, maar we hebben de afgelopen maanden al wel een aantal uitdagende
projecten onderhanden gehad in de vorm van conceptstudies en opdrachten voor specifieke onderdelen ten behoeve
van de baggerindustrie. Ook verkopen we producten als ball joints en pijpstukken en zetten we samen met een Chinese
partner een schuifafsluiter range op, die we straks in serie willen gaan produceren.”

Holland Marine Technologies is opgezet
door drie voormalige medewerkers van
IHC-Merwede en Vosta LMG. Eind vorig
jaar staken zij voor de eerste keer de
koppen bij elkaar om het bestaansrecht
van het nieuwe bedrijf vorm te geven.
“Het is een gegeven,” begint De Wit zijn
relaas, “dat de toonaangevende werven
in de internationale baggerindustrie met
goedgevulde orderportefeuilles zitten.
Met als gevolg dat hun engineeringafdelingen druk zijn. Die drukte
neemt vanwege de crisis wel iets af
zo langzamerhand, maar voor kleine
specialistische projecten is doorgaans
onvoldoende aandacht. Daarom geloven
wij dat er een markt is voor een
gespecialiseerde speler als HollandMT.
Grote baggermaatschappijen zoals
Van Oord, Boskalis, DEME en Jan de Nul
blijven behoefte hebben aan
gespecialiseerd baggermaterieel.
En vanzelfsprekend geldt dat ook voor
lokale baggeraars elders in de wereld.
Daarnaast is er de trend is om baggerschepen te bouwen in Spanje, China,
Kroatië en andere goedkope loonlanden.
Werven in dergelijke landen beschikken
wel over scheepsbouwexpertise, maar
blinken niet uit door hun baggerkennis.
En hebben dus behoefte aan specialisten.
HollandMT voorziet in die behoefte.
Daar zit onze toegevoegde waarde.
Eigenlijk zijn we een praktisch ingesteld
ingenieursbureau dat tevens producten
en complete systemen fabriceert ten
behoeve van verschillende type baggerschepen. Daarnaast kunnen we ook
ontwerp- en dredge-ability studies
uitvoeren voor havenautoriteiten om
vast te stellen of zij voor bepaalde
20

De directie van
HollandMT.
Van links naar rechts:
Gerrit Kamerman,
Jan-Teun Boerma en
Jan Willem de Wit.

baggerwerken zelf een schip moeten
kopen of in zee moeten gaan met een
contractor.”
Ervaring
Het is zeker niet de ambitie van de
HollandMT-directie om hetzelfde te
doen als gerenommeerde ontwerpers
en fabrikanten van baggereenheden.
De Wit realiseert zich dat deze partijen
elk een groot eigen marktaandeel
hebben. “Een groot aantal potentiële
klanten zal altijd rechtstreeks naar hen
gaan omdat deze bedrijven nu eenmaal
een productportfolio hebben inclusief
nazorg en trainingstraject, die wij als
kleine speler niet kunnen bieden.
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Daar waar een klant een specialistische
baggeroplossing zoekt, maar niet
meteen een compleet baggerschip wil
bestellen, biedt HollandMT uitkomst.
Met onze ruime ervaring willen we
graag met de klant meedenken om
custom-made baggeroplossingen te
genereren, zonder daarbij gebonden te
zijn aan een werf of fabricageplaats.
Onze achtergrond ligt heel sterk in
projectmanagement in combinatie met
een sterke ontwerpkant. Primair gaat
het altijd over baggertechniek. Je moet
weten hoe de wensen van de klant
geïnterpreteerd kunnen worden. Hoe ze
technisch in een ontwerp vertaald
moeten worden. Wij kennen die materie.

BAGGER

De toegevoegde waarde ligt in de
ontwerpsfeer. En we kijken case-by-case
waar we kunnen bemiddelen. Klanten
zijn altijd op zoek naar ontwerpen en
ideeën waarbij ze niet direct gebonden
worden aan één van de gerenommeerde
spelers in de markt. De keuze van ‘waar
te bouwen’ bepalen ze liever zelf. Als een
opdrachtgever aangeeft dat hij in een
bepaald land wil bouwen of produceren,
dan kunnen wij daarin meegaan. Een
compleet schip aannemen zoals bijvoorbeeld een hopperzuiger, zullen we niet
doen. Wel kunnen we een heel baggersysteem aannemen of een aantal onder-

en gunstig laten fabriceren. De functie
van ons kantoor in China is hoofdzakelijk
gericht op inkoop en outsourcing.
Er werken drie mensen die dagelijks de
Chinese markt afstruinen op zoek naar
kwalitatief geschikte werkplaatsen om
producten te fabriceren die voldoen
aan de westerse eisen. Teun zorgt voor
de juiste begeleiding van onze fabricagepartners en controleert de kwaliteit. Wij
zien China voorlopig nog als leverancier
van seriematige producten. Voor one-off
systemen met een hoge technologische
complexiteit, werken we samen met
specialisten hier in Nederland.”

stelt De Wit, die aangeeft in dit verband
ook met een scheef oog naar de offshore
industrie te hebben gekeken waar dit
concept al langer wordt toegepast.
“Neem bijvoorbeeld de bouw van een
baggerschip in Azië. Over het algemeen
ziet men baggerschepen als uiterst
ingewikkelde werkschepen. Een goed
casco is uiteraard belangrijk maar doorslaggevend is een goed scheepsontwerp
en de kwaliteit van alle systemen die
specifiek aan het baggerproces zijn
gelieerd. Binnen ons concept is de
desbetreffende werf verantwoordelijk
voor de bouw van het casco en worden
de noodzakelijke baggersystemen en
modules voor het baggerschip bij
gespecialiseerde partners van HollandMT
gebouwd en samengesteld. Denk aan
zuigbuisinstallaties, cutterladders en
spudsystemen, maar ook aan systemen
ten behoeve van backhoe dredgers.”
De directie van HollandMT gelooft heilig
in het concept van slimme ontwerpen en
modulair opgebouwde baggersystemen,
die kant en klaar waar ook ter wereld
kunnen worden aangeleverd en onder
toezicht van een expert kunnen worden
aangesloten.

Gate valves geproduceerd in China.

delen. Deelprojecten dus, zonder de
connectie van het moeten bouwen.
Ons advies is en blijft altijd onafhankelijk.”
China
Op het kantoor in Woerden houden
Jan Willem de Wit en Gerrit Kamerman
en een tweetal medewerkers zich bezig
met de marketing, commercie, ontwerp
en projectbegeleiding. Collega Jan-Teun
Boerma is full time gestationeerd in
Shanghai, China, om de bouw van
componenten en onderdelen te begeleiden.
De Wit: “We hebben zelf geen werkplaats, dus we werken met fabricagepartners. Met name uit China. Bepaalde
onderdelen kunnen we daar heel goed

Modulair
Onder het motto ‘waar scheepsbouw is,
daar moeten wij ook zijn’ volgt de
directie van HollandMT nauwlettend
de verschuiving in de markt waarbij
baggerbedrijven hun eenheden op meer
verschillende werven in de wereld laten
bouwen. “In dit kader hebben wij de
afgelopen maanden intensief nagedacht
over een innovatieve bouwwijze op die
buitenlandse werven en is onlangs een
project gepresenteerd met als basis het
modulair aanleveren van complete en
complexe componenten volgens een
bepaalde volgorde. Met deze vorm van
systeembouw beogen wij een efficiëntere
bouw in het buitenland te realiseren,”

Internationaal
Op de vraag of HollandMT gezien moet
worden als de Willie Wortel binnen de
internationale baggerindustrie reageert
De Wit terughoudend. “We hebben veel
ervaring in het opzetten van innovatieve
ontwerpen van allerlei baggerschepen
en systemen, maar op het fenomeen
‘uitbrengen van nieuwe producten’
zoemen we alleen in op onze kerncomponenten. Wij hebben zeer recent
een opdracht gekregen voor het
opzetten van een ontwerp voor een
trailing suction hopper dredger voor een
klant uit Noord-Afrika. Hiervoor gelden
hele specifieke wensen, die standaard
niet aanwezig zijn in de markt. Het
wordt een echt dedicated baggerschip.
Mede dankzij onze ervaring kunnen we
juist dit soort verzoeken heel goed aan.
De uitdaging voor dit zogeheten TSHDontwerp zit vooral in de eis dat het
uiteindelijke schip straks in zowel havens
als rivieren kan worden ingezet voor
zowel onderhouds- als baggerwerkzaamheden. Het totale ontwerp moet eind
2009 gereed zijn.” Het commerciële vizier
is dus niet alleen op Nederland en België
gericht. De Wit: “De baggerindustrie is
mondiaal. Natuurlijk heb je hier een
concentratie van de grote vier, maar
wereldwijd wordt heel wat afgebaggerd.
Vandaar dat het onze intentie is om internationaal te opereren. Uiteraard binnen
onze mogelijkheden als klein bedrijf.”
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N O G E PA
Jubileumdebat Nogepa zorgt voor helderheid

Gasproductie Noordzee
nog lang niet teneinde

In het kader van het 35-jarig bestaan van Nogepa vond op donderdag 24 september in de Nieuwe Kerk te Den Haag
een discussiebijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van alle op het Nederlands Plat actief zijnde operators,
kennisinstituten, politici uit de Eerste en Tweede Kamer, ambtenaren van het Ministerie van EZ (Directie Energiemarkt)
en VROM, Staatstoezicht op de Mijnen, een delegatie van de IRO en een gering aantal contractors. Onderdeel van de
bijeenkomst was een debat, waarbij drie prominente sprekers uit de energiesector en de olie- en gasindustrie een stelling
innamen over actuele thema’s zoals de toekomstmogelijkheden van de gasproductie, de Noordzee als toekomstige
leverancier van windenergie en de mogelijkheden van CO2 opslag in lege gasvelden, onshore en offshore.
Na afloop van de voordrachten van
respectievelijk Jan Dirk Bokhoven,
voorzitter van de Raad van Bestuur van
EBN, Ton Hof, directeur van ECN en
Stan Dessens, voorzitter van Taskforce
CCS, trokken de ruim 125 aanwezigen
zich terug in kleine discussiegroepjes om
te praten over de geloofwaardigheid
en haalbaarheid van de drie thema’s.
Elke groep benoemde een voorzitter die
vervolgens verslag deed van hetgeen was
besproken. Het debat werd afgesloten
met een algemene stemming, waarbij
het EBN verhaal over de toekomstige
gasproductie als glorieus winnaar uit
de bus kwam.
22

Windenergie
Ton Hof van ECN kreeg voor zijn toekomstvisie op windenergie het voordeel van
de twijfel toegekend. De mogelijke aanwezigheid van honderden windmolens
op de Noordzee wordt door de operators
zeker niet met luid applaus begroet,
maar ergens is er toch sprake van een
soort acceptatie. Je zou kunnen zeggen
dat er een haat/liefde verhouding is
ontstaan tussen de olie- en gaswereld
en producenten van windenergie.
Windenergie is momenteel nog veel te
duur. Het inzetten van nieuwe technologieën moet de prijs in de toekomst
behoorlijk naar beneden brengen.
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Daar zal in sneltreinvaart aan gewerkt
moeten worden, volgens Hof. Niet alleen
op het gebied van installatie maar ook
voor wat betreft het onderhoud van de
windmolens offshore. Daarnaast moeten
snel beslissingen worden genomen over
het transport van windenergie van de
Noordzee naar de wal. Zwakte in het
verhaal van Hof is het gebrek aan
interesse in windenergie bij de in ons
land gevestigde olie- en gasmaatschappijen. Begrijpelijk want het is niet
hun core-business. Shell heeft dan wel
geïnvesteerd in het windpark voor de
kust van Egmond, maar bekend is
inmiddels dat Shell geen geld meer zal

N O G E PA

steken in nieuwe windenergieprojecten.
Hof zal dus de interesse moeten opwekken bij andere investeerders. En die zullen
heel wat geld op tafel moeten leggen om
in 2020 de doelstelling van het huidige
kabinet te kunnen realiseren, namelijk
offshore 6000 megawatt produceren.
Opslag
Stan Dessens kwam er met zijn visie op
de opslag van broeikasgas CO2 slechter
af. De private Taskforce CCS (Carbon
Capture and Storage) werkt aan de
snelle realisatie van grootschalige CO2afvang, -transport en -opslag in lege
gasvelden Nederland. Zowel onshore
als offshore. Tussen 2020 en 2070 wil
Dessens minimaal 1500 miljoen ton
CO2 opslaan. Zijn presentatie was echter
niet overtuigend genoeg. Hij ging teveel
uit van aannames die vervolgens niet
werden beargumenteerd. De zaal was
dan ook vrij unaniem en hard in haar
oordeel. Er zullen nieuwe pijpleidingen
moeten worden aangelegd en er moeten
ingrijpende veranderingen plaatsvinden
op de huidige gasproductieplatforms om
CO2 opslag in de leeggeproduceerde
velden mogelijk te maken. Verder moet
een aantal gasvelden leeggeproduceerd
zijn, voordat het CO2 ter plaatse
beschikbaar komt om opgeslagen te
worden. Dit betekent dat de platforms
boven deze gasvelden geconserveerd
moeten worden tot het moment dat
opslag gaat plaatsvinden. Weinigen
geloven in het succes van de missie van
Dessens. Op vele fronten moet de zaak
nog nader worden uitgewerkt om een
juiste inzage te krijgen in de relatief hoge
operationele kosten. Eén discussiegroep
raadde Dessens zelfs aan deze in hun
ogen kansloze missie met onmiddellijke
ingang te staken. Ook voor CO2 opslag
op land zal Dessens nog veel huiswerk
moeten verrichten alvorens hij kan
rekenen op een brede maatschappelijke
acceptatie. Zeker als het lege gasvelden
betreft, die zich bevinden onder woonwijken.
In het Zuidhollandse Barendrecht is de
bevolking momenteel fel gekant tegen
een proefproject, waarbij Shell en NAM
CO2 in twee bijna lege gasvelden willen
opslaan op een diepte van 1700 en 2700
meter. Daarnaast is er nog de discussie
over de mogelijke effecten van het
opslaan van CO2 gedurende twintig tot
dertig jaar in de aardbodem. Dessens
verwees in deze naar de positieve
uitkomst van studies, maar daarover
bleken de meningen in de zaal duidelijk
verdeeld. Is dit nu daadwerkelijk de
oplossing in het internationale gevecht
om klimaatverandering tegen te gaan?

Kost dit niet veel meer dan het straks
oplevert? Is ‘groene technologie’ niet
een veel effectiever alternatief? Het zijn
allemaal vragen waarop Dessens nog
niet direct een antwoord heeft.
Ondanks de uiterst geringe ondersteuning voor zijn streven om de ontwikkeling
van CCS in Nederland te versnellen,
toonde hij zich zeer strijdvaardig tijdens
het debat. Dessens is zich bewust van
het feit dat hij nog midden in het proces
zit van vervolmaking van zijn thema.
Het opslaan van CO2 is zeker niet
zaligmakend. Dat is ook zijn missie niet.
Voor hem is het geen of/of kwestie,
maar een en/en kwestie. CO2 opslaan
alleen werkt niet, maar het kan wel
een substantiële bijdrage leveren aan
CO2 reductie.

‘Wij beseffen ons niet hoe
goed we zijn en welke
technische innovaties we
reeds hebben ontwikkeld.
Die mindset moet worden
aangescherpt.’
Jan Dirk Bokhoven,
voorzitter van de Raad van Bestuur van EBN.

Sympathie
Dat Jan Dirk Bokhoven de sympathie van
bijna alle aanwezigen kreeg, is natuurlijk
niet vreemd als je een thema verdedigt
voor een zaal vol met vertegenwoordigers
van olie- en gasmaatschappijen actief op
het Nederlands Plat. Voor hem was het
een soort thuiswedstrijd. EBN speelt een
actieve rol in het ontdekken, exploiteren,
transporteren en verkopen van gas.
De organisatie wil zich er actief voor
inzetten om ook de komende jaren
nog zoveel mogelijk van het gas uit
kleine velden te winnen. Bovendien
moet het snel: bestaande infrastructuren
verouderen en zullen de komende
decennia of ingrijpend verbouwd of
ontmanteld moeten worden.
Dit betekent dat de rol van EBN verandert. EBN wil veel meer dan voorheen
gaan optreden als ‘trekker’ van projecten
om olie en gas uit kleine velden op te
sporen en te winnen. En stelt zich als
doel om in 2030 ongeveer 30 bcn gas
te produceren.

Jan Dirk Bokhoven riep daarom al zijn
collega-operators op om de komende
jaren nauw samen te werken met
contractors en research-instituten.
Innovatie is volgens hem het toverwoord
om de kleinere operators kostenefficiënter marginale velden te kunnen
laten ontwikkelen.
Bokhoven stelt: “Wij Nederlanders
hebben ontzettend veel ervaring in het
produceren van gas, maar het ontbreekt
ons aan trots voor wat we op dit vlak
reeds hebben bereikt. Het lijkt wel of
wij ons niet beseffen hoe goed we zijn en
welke technische innovaties we reeds
hebben ontwikkeld om ook het laatste
gas uit de reeds ontdekte reservoirs te
halen. Die mindset moet worden aangescherpt. We moeten doen waar we erg
goed in zijn: het winnen van olie en gas.”
Bokhoven is ervan overtuigd dat met het
inzetten van innovatieve technologie het
door hem uitgesproken doel kan worden
bereikt. Voorwaarde is wel dat er nu
geïnvesteerd moet worden in nieuwe
technologieën. Uitspraken dat 2030 het
einde betekent voor de offshore industrie
op het NCP verwijst hij direct naar het rijk
der fabelen. Die voorspelling kan door
niemand worden gedaan, is zijn mening.
“Een vervelende bijkomstigheid van het
doen van dergelijke voorspellingen is
bovendien dat je jonge potentiële
werknemers wegjaagt. En juist van deze
groep mensen moeten de nieuwe ideeën
komen. Binnen de olie- en gasindustrie
heeft de jeugd de toekomst, maar wie
kiest er voor een baan in een sector die
binnen twintig jaar niet meer bestaat?”

Website over CO2-opslag
In de discussie over CO2-afvang en
opslag spelen zowel feiten als vooroordelen een rol. Om hulp te bieden
bij het vormen van een mening
over CO2-opslag heeft voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal de website
www.CO2afvangenopslag.nl
uitgebreid tot een kennisdossier
met feiten, standpunten en links
naar voorbeeldprojecten.
De website www.CO2afvangenopslag.
nl geeft onafhankelijke informatie en
achtergronden en geeft antwoord
op de meest gestelde vragen.
Alle informatie op de site is opgesteld
door een brede redactieraad met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven,
de overheid en milieuorganisaties.
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Lamnalco tekent 10-jarig contract

Mexicaanse opdracht

Lamnalco, dochteronderneming van Boskalis Westminster heeft een langetermijncontract verkregen van het Caspian Pipeline Consortium (CPC). Het bedrijf gaat
ondersteunende diensten verlenen aan de oliesector. Het aandeel van Boskalis in
het contract vertegenwoordigt een geïndexeerde waarde van naar schatting
EUR 85 miljoen. Het 10-jarige contract zal naar verwachting medio 2010 ingaan.

Eind september heeft Boskalis
Westminster een opdracht verworven
van Secretaría de Comunicaciones Y
Transportes (Ministerie van
Communicatie en Transport) voor de
aanleg van een toegangskanaal en
draaikom bij de LNG import terminal
in Cuyutlán langs de westkust van
Mexico. Het contract heeft een
waarde van circa € 40 miljoen en de
werkzaamheden zullen medio 2010
zijn voltooid. De eerste fase van het
project omvat de aanleg van een
toegangskanaal en het verdiepen van
een lagune ten behoeve van een draaikom. In totaal zal 4 miljoen kubieke
meter zand en klei worden gebaggerd.
Voor dit project worden een medium
of grote sleephopperzuiger en twee
snijkop-zuigers ingezet.

CPC beheert de pijpleiding en de daarmee samenhangende infrastructuur die de
olievelden in het westen van Kazachstan verbindt met de maritieme terminal aan
de Russische kust van de Zwarte Zee in de buurt van Novorossiysk. De export van
ruwe olie vindt plaats via twee Single Buoy Moorings (SBMs) die voor de kust liggen.
Lamnalco zal een kant-en-klaar pakket leveren voor alle terminaldiensten.
Daarenboven zal een duikteam permanent ter plaatse aanwezig zijn om onderhoud
aan de SBMs te verrichten en zijn uitgebreide olieruimingsdiensten inbegrepen.
Hierbij worden 15 moderne vaartuigen ingezet, alsmede circa 170 grotendeels
voltijds medewerkers aan wal en op de schepen die voor het grootste deel lokaal
worden geworven.

Havenuitbreiding in Australië
Boskalis Westminster heeft een opdracht verworven van havenexploitant Fremantle
Ports voor het verdiepen van het binnenste deel van de haven van Fremantle in de
Australische deelstaat Western Australia. Het contract heeft een waarde van circa
e 45 miljoen en de uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor de eerste
helft van 2010.
Het project omvat het verdiepen van zowel het havenbassin als het toegangskanaal.
In totaal zal 3miljoen kubieke meter zand en steen worden gebaggerd. Voor dit
project wordt een grote sleephopperzuiger en een snijkopzuiger ingezet.

Eerste plaat nieuwe cutterzuiger
Op de werf van IHC Merwede in Kinderdijk is medio augustus de eerste plaat
gesneden van de grote zelfvarende cutterzuiger van Van Oord. De officiële handeling
werd verricht door Michel Twigt, projectleider van het bouwteam van Van Oord. Het
schip zal eind oktober 2011 operationeel zijn. Na een intensieve engineering is de
bouw met deze ceremoniële handeling gestart. Met een lengte over alles van 129 m,
een breedte van 27,80 m en een vermogen van 24.000 kW wordt het schip één van
de krachtigste en modernste cutterzuigers ter wereld en de grootste cutterzuiger in
de Van Oord-vloot. Het schip krijgt de komende maanden haar naam.

Appointment Vosta
Early August Rikke van Berk took
office in his new position as Director
Technology at VOSTA LMG. Before
joining VOSTA LMG, Van Berk has
gained a lot of knowledge and work
experience by working for several
major players in the dredging
industry during the last 25 years
(Damen Shipyards and IHC Holland).
The addition of Van Berk’s extensive
knowledge and expertise in the
maritime and dredging industry will
further improve VOSTA LMG’s leading
position as worldwide supplier of
dredging technology.

Nieuw lid RvC Boskalis

Artist impression nieuwe cutterzuiger.

24

OFFSHORE VISIE - SEPTEMBER / OKTOBER 2009

Medio augustus is mr. M.P. Kramer
benoemd tot lid van de Raad van
Commissarissen van Boskalis
Westminster voor een termijn van drie
jaar. Kramer (59 jaar) is sinds 1 juli
2005 CEO en Voorzitter van de Raad
van Bestuur van N.V. Nederlandse
Gasunie. Daarnaast is hij President
van Gas Infrastructure Europe (GIE) en
Voorzitter van het bestuur van de
Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN).
Tussen 1992 en 2003 bekleedde
Kramer diverse functies bij Statoil,
waar hij zich bezighield met up-, miden downstream-activiteiten binnen de
olie- en gassector.

Europort 2009
HME Paviljoen
Stand 1.115

krachtige
beweging
Brevini Power Transmission brengt u verder
Waar beweging vereist is, loopt Brevini Power Transmission voorop.
Onze mechanische aandrijvingen zorgen voor de feilloze beweging
die u nodig heeft. Voor de meest uiteenlopende sectoren bieden wij
de innovatieve, bedrijfszekere oplossingen die maken dat u nooit stil
hoeft te staan, maar krachtig vooruit kunt.
In de offshore sector en de visserij staan componenten van Brevini Power Transmission
bekend om hun grote betrouwbaarheid. Kranen, voortstuwingsinstallaties, lierwerkaandrijvingen en lieren, onze producten houden ze niet alleen probleemloos gaande, maar
staan ook garant voor een hoge productiviteit en lage onderhoudskosten.

Brevini Nederland B.V.

Brevini Belgio S.A.

Röntgenweg 24

Rue Théodore Baron, 42/43

2408 AB Alphen aan den Rijn

B-5000 Namur

Postbus 429

T +32 - 81 - 22 91 94

2400 AK Alphen aan den Rijn

F +32 - 81 - 23 08 62

T +31 - 172 - 47 64 64

info@brevinipowertransmission.be

F +31 - 172 - 42 53 88

www.brevinipowertransmission.be

info@brevinipowertransmission.nl
www.brevinipowertransmission.nl
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GloMar Group of companies:

TE HUUR

GloMar Shipmanagement B.V.
For the following services:
- Safety stand-by vessels
- Chase and guard vessels
- Vessel management
- Ships delivery

Moderne nieuwbouw bedrijfspaviljoens aan
de Trawlerkade te IJmuiden. Centraal in
havengebied, gelegen aan het water.
GloMar Electric B.V.
For the following services:
Service, repairs and trouble shooting for the
maritime industry

For more information please contact:
T: +31(0) 223 525030 - E: Richard@gm-ships.com - www.gm-ships.com
Het Nieuwe Diep 34 A3 - 1781 AD Den Helder - Netherlands

Het betreft hier een project van vijf nieuwbouwcasco’s,
die eind februari van dit 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.

o n s t r e am

New crane vessel launched

$73 Million contract

On Saturday August 22, the new build crane vessel Oleg Strashnov was successfully
launched at the IHC Krimpen Shipyard. Owner of the Oleg Strashnov is Seaway
Heavy Lifting from Zoetermeer. Delivery is on schedule for first half 2010.

At the end of August FMC
Technologies announced that it has
received an award from StatoilHydro
for the manufacture and supply of
subsea equipment for its Gullfaks oil
and gas field in the Norwegian North
Sea. The award has a value of $73
million in revenue to FMC echnologies.
FMC’s scope of supply includes eight
subsea production trees as well as
associated equipment and systems
including flow control modules and
subsea control modules. The project will
be managed from FMC’s operation in
Kongsberg, Norway. Deliveries will
commence in the second quarter of 2010.

The new 183 metre long monohull vessel will be fitted with an IHC Gusto crane
with a revolving lift capacity of 5,000 metric tons and Class 3 dynamic positioning.
Outfitting and Commissioning is scheduled to take place until early summer 2010.
The innovative hull shape will enable the vessel to have a transit speed of 14 knots,
combined with exceptional working characteristics for a monohull design.
This 5,000 metric ton lift capacity provides savings on offshore hook-up and
commissioning, therefore reducing project schedule risk.

First oil on Bluewater’s
FPSO Aoka Mizu
On August 18, 2009, Bluewater
Energy Services announced that the
FPSO Aoka Mizu, currently producing
on the Ettrick field in the UK sector,
achieved first oil production on August
15th, 2009. Bluewater is both the
owner and operator of the FPSO.

The 183 meter monohull of the Oleg Strashnov.

Opvoering gasproductie
RWE Dea uit Hamburg wil met de aankoop van aanzienlijke belangen in twee
nieuwe gasvelden offshore de gasproductie aanzienlijk opvoeren. Hiervoor moeten
op korte termijn de gasvelden Clipper South en Breagh in de Britse Noordzee in
productie worden gebracht.
Als eerste wil RWE Dea het Clipper South gasveld in productie brengen. Er moet nog
een productieplatform in het veld worden geïnstalleerd. Hoge verwachtingen heeft
RWE DEA van het Breagh-veld, een van de grootste nog niet ontwikkelde gasvelden
in de Britse sector. De winbare reserves worden geschat op meer dan 300 miljard
kubieke meter gas. Het ligt in de bedoeling om het gas via een nieuw aan te leggen
leiding naar de gasterminal in Teesside af te voeren.

BLIJF DAGELIJKS OP DE HOOGTE
van de allerlaatste nieuwsberichten:

Bluewater’s President & CEO Hugo J.
Heerema commented: "Achieving
first oil is an important milestone for
Bluewater. I hope that the Ettrick field,
with its tie-in potential, will exceed
expectations, and that high production
uptimes, as well as the safety of all
working on the Aoka Mizu, will
characterize this operation for many
years to come!"
Bluewater Ettrick Production (UK) was
awarded the Ettrick field development
by Nexen (operator), Bow Valley
Petroleum (UK) (a wholly-owned
subsidiary of the Dana Petroleum
Group) and Atlantic Petroleum in
April 2006. The contract is for the
production facilities and operations
of the Ettrick field for an initial term
of five years, with extension options.
The Aoka Mizu FPSO is designed to
handle 30,000 bopd (barrels of oil
per day) and 35 MMscfpd (million
standard cubic feet per day) of gas.

WWW.OFFSHOREVISIE.NL
FPSO Aoka Mizu (archieffoto).

SEPTEMBER / OKTOBER 2009 - OFFSHORE VISIE

27

o n s t r e am

SBM Offshore signs framework arrangement

Aanvaring met K5-P

Mid August, 2009, SBM Offshore announced that Shell Global Solutions
International and SBM Offshore have signed a 'Turret Mooring System Framework
Arrangement' for a period of up to fifteen years, for the supply of turret mooring
systems for Shell's 3.5 million tonne per annum (mtpa) FLNG facilities. The FLNG
Turret Mooring System programme will cover the design, procurement and
construction of turret mooring systems for successive FLNG applications.
Shell's FLNG facility has the potential to place gas liquefaction facilities directly
over offshore gas fields, thereby precluding the need for long distance pipelines
and extensive onshore infrastructures.

Op 24 september heeft er op het NCP
een aanvaring plaatsgevonden tussen
het safety/standbyvaartuig VOS Tracker
en het gasproductieplatform K5-P
van Total E&P Nederland. Niemand
raakte gewond en de beschadigde
VOS Tracker kon op eigen kracht
terugvaren naar Den Helder. Op K5-P
is alleen wat steigerwerk beschadigd.
Er is een onderzoek ingesteld naar de
oorzaak van de aanvaring.

The FLNG facility will produce liquefied natural gas (LNG) offshore and will be
moored with an internal and permanently connected freely weathervaning turret
mooring system, which fixes the location of the bow within prescribed limits but
allows the facility to orient in response to the prevailing weather conditions.
The turret mooring system is a generic design and intended for use in many areas
of the world.The internal turret mooring system is expected to be the largest in terms
of diameter with capability to handle mooring loads in excess of current systems.
Tony Mace, CEO of SBM Offshore, commented: "We are very pleased to have been
awarded this arrangement with Shell to supply the mooring systems for their FLNG
facilities. This technology development follows on from the successful installation of
FPSO Espirito Santo for Shell, which accommodates steel catenary risers for the first
time on an internal turret mooring system on an FPSO. These, along with other
ground-breaking mooring projects in recent years, clearly show that SBM Offshore
remains the industry leader in complex mooring systems."

Deepest well
BP has reported a giant Gulf of Mexico Lower Tertiary deepwater discovery that is
also one of the world’s deepest wells. Named Tiber, the well went to a total depth
of 35,055 ft on Keathley Canyon Block 102 and found oil in multiple Lower Tertiary
(Paleogene) reservoirs, BP said. Tiber, after appraisal to determine its size, should be
larger than the 3 billion boe that BP expects to recover from its 2006 Kaskida
discovery 45 miles to the southeast. Kaskida, with more than 800 ft of net pay on
Keathley Canyon 292, is under appraisal through 2010. The Kaskida discovery well
went to 32,500 ft in 5,860 ft of water.

Delivery of 2nd Maersk DSS 21
Keppel FELS delivered the second of three DSS 21 deepwater rigs to Maersk
Drilling on 22 August 2009. Maersk Discoverer has been contracted by
Woodside Energy for drilling operations in Australia for three years.
Mr Claus V. Hemmingsen, CEO of Maersk Drilling, said: “Optimised for field
development work, the new generation DSS 21 series is derived from the
experiences gained from our highly successful DSS 20 Maersk Explorer
semisubmersible built in 2003. These deepwater units are among the most
technically advanced in the world, and we are confident that they will
position Maersk Drilling as the foremost provider of robust offshore solutions
in the industry.”
The first DSS 21 rig, Maersk Developer, was delivered in June 2008, and
is enroute to the U.S. Gulf of Mexico where she will commence a four-year
contract with Statoil. The third rig of the series is slated for delivery in
2Q 2010.
Built to the new generation DSS 21 series, Maersk Discoverer, like Maersk
Developer, are among the most technically advanced deepwater rigs in the
world.
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Oleg Strashnov
te water
Op zaterdag 22 augustus heeft
bij IHC Merwede Offshore & Marine
in Krimpen aan den IJssel de tewaterlating plaatsgevonden van het
kraanschip Oleg Strashnov. Het schip
is gebouwd in opdracht van Seaway
Heavy Lifting. Met een kraancapaciteit
van 5.000 MT is de Oleg Strashnov
is het grootste mono hull heavy lift
vessel in de wereld en het grootste
schip dat ooit door IHC Merwede werd
gebouwd. Het schip is ontworpen om
offshore platformen te installeren of
te verplaatsen en onderzeese constructies op diepwater te installeren.
Met de Oleg Strashnov zal Seaway
Heavy Lifting de beschikking hebben
over een tweede veelzijdig kraanschip
waarbij ze haar capaciteit ruim zal
verdubbelen.

o n s t r e am

Hattrick in Holland

Brandingcampagne
maritieme cluster

Wintershall is particularly active and successful in the Dutch North Sea this year. For
the third time within a few months, the company has been lucky with an exploration
well in the region and struck natural gas in block L6-7. The find now makes a few
other possible projects in the vicinity of L6-7 very attractive again. The natural gas
field is located 75 kilometres from the coast at a depth of 4,400 metres. A further
will in this block has been planned for the coming year. “The development of this
gas find has a high degree of difficulty. However, I am confident that our experience
with complicated deposits will also help us in the case of this project, “said Dr. Ties
Tiessen. “There is rather high pressure in the reservoir. And the field is below a
shipping lane, a military training ground and a sensitive environmental area.
Wintershall is also demonstrating its innovative strength in the sphere of shallowwater development. Around 60 kilometres fro the Dutch coast, to the west of
IJmuiden, Wintershall is investing in natural gas production from P9-A and P9-B.
Following a first test drill in 2000, both blocks were initially abandoned, but now,
the experts area relying on so-called frac technology. With the frac method the
reservoir rock is fractured in several places underground in order to facilitate the
flow of gas into the well. In addition, a horizontal completion tree has been directly
installed on the North Sea floor at a depth of only 30 metres by means of a specially
developed shallow-water conveying system. Compared to conventional vertical
completion trees, the horizontal system allows unrestricted ship traffic in the
shipping lane running above the exploration blocks.

L8-P4 has been producing natural gas since 2001.

Venture in andere handen
Na enige maanden touwtrekken lijkt het de Britse gasleverancier en producent
Centrica Resources dan toch te lukken om nagenoeg alle aandelen van de
onafhankelijke olie- en gasproductiemaatschappij Venture Production PLC uit
Engeland over te nemen. Centrica werd in 1997 afgescheiden van British Gas.
Zoals bekend heeft Venture Production ook aanzienlijke belangen in de Nederlandse
sector van de Noordzee. Beide ondernemingen hebben inmiddels ter bevestiging een
persbericht omtrent de overname doen laten uitgaan. Aanvankelijk vond de directie
het overnamebod van Centrica veel te laag en adviseerde zij haar aandeelhouders
niet op het in haarogen vijandige bod in te gaan. Toch lukte het Centrica steeds
meer aandelen in handen te krijgen en omdat verwacht wordt dat dit percentage
zal oplopen tot 75% heeft de leiding van Venture toch maar besloten haar
aandeelhouders te adviseren met Centrica in zee te gaan.
De Nederlandse dochter, Venture Production Nederland, is in Hoofddorp gevestigd.

De internationale brandingcampagne
‘Maritime by Holland’ is officieel op 1
september van start gegaan. Minister
Van der Hoeven van Economische
Zaken gaf het startschot voor de
campagne tijdens de preview van de
HISWA te Water middels het luiden
van een scheepsbel. De nieuwe
campagne moet het kwaliteitsimago
van de Nederlandse maritieme cluster
in het buitenland verder versterken.
Dit wordt bereikt door een eenduidige
uitstraling op beurzen, evenementen
en bij PR-campagnes van branches en
individuele bedrijven.
Drijvende kracht achter de campagne
is de Dutch Maritime Trade Board.
Fritz Conyn, voorzitter en bestuurslid
van Nederland Maritiem Land, is
enthousiast over de nieuwe aanpak.
“Nederland heeft een maritiem
product om trots op te zijn. We vergeten het alleen te verkopen. Met de
nieuwe campagne moet een einde
komen aan de versnippering van
uitingen. Ik ben buitengewoon
content met de steun van de Minister
en de support van het bedrijfsleven.
Wij geven nu het startschot, het is aan
het bedrijfsleven om deze prachtige
kans te verzilveren.”
De eerste branches die met het
nieuwe logo aan de slag gaan, zijn
HISWA Vereniging en Scheepsbouw
Nederland/Vereniging Holland Marine
Equipment, beide substantiële spelers
op buitenlandse vakbeurzen. Volgens
algemeen directeur Martin Bloem van
Scheepsbouw Nederland is dit een
doorbraak, waar jaren aan is gewerkt.
“Het betekent dat de branches zelf
een stapje terugdoen, ten bate van
het gezamenlijke belang. Ook de EVD
doet een beetje water bij de wijn en
dat siert dit EZ-agentschap. De keuze
voor een gezamenlijke uitstraling
past naadloos in onze strategie ‘5X
Aanpakken’. Wij zullen onze schouders
eronder zetten, zodat ‘Maritime by
Holland’ een succes wordt.”
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WIND ENERGY
Offshore wind turbine installation units

World’s first class notation
In response to the emerging offshore wind
power market, DNV is launching the world’s
first class notation for offshore wind turbine
installation units. The market for wind turbine
installation units is growing rapidly as the
offshore wind industry picks up pace. The
classification of these units is based on DNV’s
Offshore Service Specification DNV OSS-101
‘Rules For Classification Of Offshore Drilling
And Support Units’, which was originally
developed for classifying drilling and production
vessels used in the oil & gas industry.

Wind turbine installation units may be columnstabilised, self-elevating or ship-shaped
units that are tailor made for the installation
and maintenance of fixed and floating
wind power equipment. They are designed
to install the different equipment, such as
foundations, columns, generator houses
and blades, piece by piece by crane lifts or
in one operation using lowering techniques.
Different
“Compared to traditional oil and gas
units, these vessels have a different set of
safety and technical issues and are not
normally designed for the hazards of the
oil & gas industry, ie, exposure to extreme
weather and hydrocarbons leading to a
risk of fire and explosions. This, in addition
to increased requests from the industry,
has motivated us to launch the new class
notation,” says Henning Carlsen, the

business development manager in DNV’s
Offshore Classification unit.
Increase
“DNV has been involved in the wind
turbine installation unit market since
2003, when it classed the Mayflower
installation vessel. Today, we are in the
forefront with new projects in all the
major home markets for offshore wind
farms, and we expect a significant
increase in the coming years as we see
several new projects are in different stages
of development,” Carlsen explains.
The increased involvement in the classification of wind turbine installation vessels
also falls naturally into DNV’s already
broad portfolio of services to the wind
energy market, including comprehensive
certification and qualification projects
relating to floating and fixed wind turbines.

The new class notation, which will serve
as a recipe for how to class wind turbine
installation vessels, is currently being
piloted and is expected to be added to
DNV OSS-101 by October of this year.
Additional
The new rules for wind turbine installation units focus on four main areas:
• general design and construction
requirements for wind turbine, wave
power and tidal power installation units
• design requirements for the different
types of wind turbine installation units,
which include ship-shaped units, selfelevating units and column-stabilised units
• structural details relating to the lifting
operations and the many cycles of
repeated vessel operations
• certification of materials and
components.
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WINDENERGIE
Niet langer een vervelend obstakel

Windpark
ver op zee
Een windmolenpark ver op zee, waar niemand last
van ondervindt. Weg met de vermeende horizonvervuiling voor burgers, niet langer een lastig
obstakel voor de scheepvaart en offshore industrie
en weinig impact voor de natuur en het milieu.
Dat beogen de Nederlandse industrie en kennisinstellingen met de bouw van een demonstratiepark
dat 75 kilometer uit de kust van Callantsoog moet
komen. Er hangt weliswaar een flink prijskaartje aan,
maar volgens de initiatiefnemers zijn de plussen op
termijn aanzienlijk.

Minister Van der Hoeven staat positief tegenover het plan.

Het park, dat op zijn vroegst in 2013
operationeel kan worden, komt te liggen
op een recordafstand van de kust en
staat in een waterdiepte van 30 tot 35
meter. Behalve het windmolenpark komt
er een onderzoeksprogramma dat onder
meer moet leiden tot het ontwikkelen
van nieuwe installatietechnieken, waarmee bedrijven in ons land zich wereldwijd
kunnen gaan onderscheiden. Het plan
werd begin september aangeboden aan
minister Maria van der Hoeven (EZ). Het
Innovatieplatform, een denktak onder
aanvoering van minister-president Jan
Peter Balkenende, gaf de aanzet.
Goedkoper
Het nog naamloze windpark zal minimaal
20 en maximaal 60 turbines gaan tellen
met een vermogen van 100 tot 300
megawatt, genoeg om 100.000 tot
300.000 huishoudens te voorzien van
elektriciteit. Het initiatief moet de
doelstelling van het kabinet dichterbij
brengen om in het jaar 2020 windmolenparken met een totale capaciteit van
6000 megawatt op de Noordzee te
hebben. Het probleem, zeker nu, is alleen

dat vooral de bouw van windmolenparken
ver op zee de kokende jaren zo’n
€ 10 miljard gaat kosten.
Eén van de grote partners in het project is
het Duitse RWE. Topman Huib Morelisse
denkt dat het mogelijk moet zijn om via
dit experiment goedkopere manieren
te vinden om windparken ver op zee te
bouwen. Zo kan het totale investeringsbedrag wellicht 20% teruglopen.
“Bij de bouw van het demopark is het
een optie om andere soorten fundering
en windmolens uit te proberen.Daarnaast
wordt nagedacht over een hotel op zee,
zodat werklieden niet telkens heen en
weer hoeven te vliegen of varen.”
Complicaties
De aanleg van dergelijke parken brengt
veel complicaties met zich mee. Zo moeten
meer materiaal en personeel worden
vervoerd over langere afstanden, hebben
bouwers te maken met hoger windsnelheden dan normaal en dienen speciale
constructies het park veilig te stellen.
Een uitdagende klus is ook de aansluiting
op het energienet.

Kosten
Wie gaat dat betalen? Alle huidige
partners (energieconcerns, landelijke
netbeheerder, bouwers en de TU Delft)
zullen samen de kosten van het
onderzoek opbrengen. Deze zullen naar
verwachting € 130 miljoen bedragen.
De bouw van het demopark gaat,
afhankelijk van het aantal turbines,
€ 400 miljoen tot 1,2 miljard kosten.
Het uiteindelijke bedrag zouden de
betrokken energieconcerns voor hun
rekening nemen. De exploitatie van het
project zal een kostenpost van € 10 tot
30 miljoen per jaar extra met zich
meebrengen, stelt Morelisse.

Het demopark zal vanaf het land niet zichtbaar zijn.
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Windmill tripods protected with Ecospeed

Verzakking windmolens

In 2008, Holland’s Corrosion & Water Control (CWC) ordered the coating of the area
around newly-installed ICCP anodes on six windmill tripods owned by Offshore Wind
Technology (OWT), in Verdal, Norway. Last month the same protection was ordered
for a new project, this time to be carried out on the legs of an offshore platform
being built for Weserwind at Harland & Wolff Heavy Industries shipyard in Belfast.
Each of the six windmill tripods consists of six braces with a dielectric shield on it,
amounting to a total of 36 areas that were coated with Ecospeed during the first project.

Bijna alle windmolens in het 200
miljoen euro kostende windmolenpark
voor de kust van Egmond aan Zee zijn
verzakt. Door nog onbekende oorzaak
is schuiven de onderdelen van de
masten langzaam in elkaar. Eind
augustus hadden Shell en Nuon, de
eigenaren van het windpark, nog geen
idee hoe ze het probleem moeten
oplossen. Door nog onbekende
oorzaak is het bovenstuk van de
windmolens enkele centimeters dieper
het middenstuk in gezakt dan vooraf
was berekend. De verzakking kwam
aan het licht tijdens een inspectie bij
een van windmolens. Bij 24 molens
is inmiddels hetzelfde probleem
geconstateerd. Shell benadrukt dat
de verzakking vooralsnog geen invloed
heeft op het opwekken van energie.

The area around the anodes is coated to create a dielectric shield that protects the
underlying steel from mechanical damage and ensures that the surface stays smooth.
This is necessary to achieve an even spreading of the electric current given off by the
anodes. The current is used to prevent corrosion on the underwater structure,
which therefore does not need to be coated.
Together with the dielectric shields, the small cofferdams connecting the anodes
to the power supply are also coated with Ecospeed.
An Ecospeed inspector was present during the application last year and will also
be present during this new project. This is part of our standard procedure and is
necessary to offer our customers the highest possible quality and the accompanying
Ecospeed warranty. mBy applying three 500µm layers on each area instead of
two the dielectric shields will stay intact longer than any other paint could have
made possible. This ensures that the anodes will be able to give the windmill
tripods lasting protection against corrosion.

Windmolenpark voor de
kust van Egmond aan Zee
zakt langzaam in elkaar.

Hefeiland Goliath
in gebruik

Ecospeed application on brace of
windmill tripod in Norway.

Finished brace of windmill tripod.

Van Oord bouwt Belwind
Van Oord Dredging and Marine Contractors uit Rotterdam heeft opdracht ontvangen
voor de bouw van de fundaties en de elektrische infrastructuur van het eerste deel
van het Belwind offshore-windmolenproject. Het windmolenpark wordt gebouwd
in de Belgische territoriale wateren, 46 km uit de kust van Zeebrugge.
Projectontwikkelaar en opdrachtgever is Belwind nv. Een aantal Nederlandse en
Belgische investeerders is aandeelhouder in Belwind. Het contract heeft een waarde
van EUR 280 miljoen en is daarmee de grootste opdracht voor Van Oord dit jaar. De
werkzaamheden zijn begonnen. Het project wordt eind november 2010 opgeleverd.
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Met de doop van het hefeiland Goliath
begin augustus heeft het DEME-bedrijf
GeoSea een uniek werkinstrument in
handen gekregen om een leidende
positie in te nemen bij de bouw van
windturbineparken in diep water, op
grote afstand van de kust. De Goliath
is inmiddels vertrokken naar het
offshore windturbinepark van Alpha
Ventus, nabij het Duitse eiland
Borkum. GeoSea is een nichebedrijf
van de Antwerpse bagger-, milieuen waterbouwkundige groep DEME.
Met zijn spudpalen van 80 m lang kan
de Goliath veilig en efficiënt werken
in waterdiepten tot 50 m – een record.
Het tuig is het grootste in zijn soort
ooit gebouwd en het zevende
hefeiland van GeoSea. De Goliath
heeft een oppervlakte van 55 x 32 m
en een laadcapaciteit van 1.600 ton.
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Wind Turbine Installation Cranes
Huisman from Schiedam has currently expanded its heavy lifting product
range with a customised range of Wind Turbine Installation Cranes.
Building on the successful operation of the existing Huisman heavy lifting
equipment for the installation of wind turbines and the increasing demand
for customised equipment by the fast growing market for renewables,
the company has now designed a range of tailor-made cranes that will
be able to efficiently install current turbines, as well as future turbines.
The new designs for Wind Turbine Installation Cranes are a result of many
years of design and operational experience and based on the company’s
drive to design and deliver new solutions that add value to the market’s
existing technologies. The customised crane range includes pedestal
and ringer cranes for mainly jack-up vessels. In addition to the low
construction weight, small footprint and minor tail swing of the existing
Huisman cranes, additional value-adding features are the extensive lifting
height, the small operational minimum radius and the possibility to install
the crane around the leg of the jack-up. The cranes can be outfitted with
additional features to ensure a safe installation procedure at high elevations.
The company’s in-house developed and manufactured heavy lifting
equipment is widely used within the industry for over 30 years and has
become a standard in the design and construction of heavy lift cranes.
This has resulted in a world market leadership for heavy lift cranes above
600mt capacity. Operational cranes delivered by Huisman and currently
used for wind turbine installation include the 2 x 800mt and 1 x 1,700mt
A-frames onboard Scaldis’ Multipurpose Heavy Lift Vessel Rambiz, the
1,600mt sheerleg Taklift 4 owned by Smit, the 300mt cranes onboard
Seajacks’ Kraken and Leviathan and the 900mt cranes onboard Jumbo
Offshore’s Javelin and Fairplayer. Two 750mt cranes, planned to be
used for a large wind turbine installation project, are currently under
construction for Master Marine.

Wind turbine installation crane.

Offshore wind farms power 37 million homes by 2020
Global offshore wind farm capacity will grow at a compound annual rate of 32 per cent in the coming decade, according to a new
report by energy consulting firm ODS-Petrodata at the end of August. The International Offshore Wind Market to 2020 report
predicts that by the end of 2020 global offshore wind farm capacity will have soared to 55 gigawatts, or enough to power almost
37 million European homes. Current installed capacity is under two gigawatts.
Based on an analysis of more than 700 projects and prospects in the company's database, ODS-Petrodata forecasts USD 61.4 billion
of capital expenditure in the sector between now and 2014. For 2016 to 2020, total capital expenditure could be double that.
"Although the credit crisis and other constraints have tempered the market, there is clearly a huge business opportunity here,"
says David Gault, Renewables Manager at ODS-Petrodata. "These are big industrial projects, and it will take lots of equipment,
manpower and innovation to get them built. Now is a great time for companies in other sectors, such as offshore oil and gas,
to assess whether they can grab a piece of the action."Bottlenecks in the supply chain are already being relieved by new entrants.
Several emerging European manufacturers of offshore-rated turbines will challenge the dominance of Siemens and Vestas in the
next few years, and will later be joined by a batch of Asian manufacturers, including South Korean conglomerates such as Hyundai
and at least 10 Chinese firms. ODS-Petrodata's research on turbine installation vessels indicates that the current shortage of these
units could ease quite quickly, if all the vessels currently under construction are delivered on schedule and those in the design phase
are built as planned. This will ultimately depend on access to finance, although some potential owners are major civil construction
firms with substantial internal resources.
The UK currently leads the way for both installed capacity and projects under construction, but it may experience a lull in activity
in 2013 and 2014. Germany will more than take up the slack, and will go on to become the industry's power house from 2014
onwards. China and the USA will also be very significant players in the longer term. There is a strong trend towards projects being
built in deeper water further from shore, and this should create opportunities for innovative installation techniques, new vessel
designs, foundations that can be used in deep water, cables that carry power over long distances, and new ways of tackling
operations and maintenance challenges.
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Offshore windturbines in het lood dankzij Synchronous Lifting System

Loodrecht op volle zee

Windturbinebouwer Bard

wateroppervlak op drie hoofdpijlers

Engineering uit Duitsland

rust. Voor het nauwkeurig en in

ontwikkelde een uniek concept voor

korte tijd waterpas stellen van

het fundament van zijn windturbines.

dit ondersteuningskruis wordt

De mast staat namelijk op een

gebruik gemaakt van het Enerpac

ondersteuningskruis dat boven het

BARD Engineering werd in 2003 opgericht
met als doel het bouwen van windturbines
en offshore windparken. Vanuit de
filosofie onafhankelijk te willen zijn van
verschillende toeleveranciers, worden
alle onderdelen en alles wat nodig is
voor de installatie in de eigen fabriek
ontwikkeld, vervaardigd dan wel
geassembleerd. Daartoe behoort ook
de ‘Wind Lift I’, het schip dat speciaal
gebouwd is om het windturbinepark
op volle zee te installeren. Momenteel
verrijst in de Noordzee, ongeveer 100 km
ten noordwesten van het Duitse eiland
Borkum, het windturbinepark BARD
Offshore 1. Dit windturbinepark omvat
80 windturbines van het type BARD VM,
5 MW machines, welke uitgerust
worden met een zogeheten doubly-fed
induction generator (DFIG).
Uniek
De onderneming uit Bremen ontwikkelde
een eigen, gepatenteerd concept voor
het fundament van de windturbines:
de BARD Tripile. De 90 meter hoge windturbine rust op drie hoofdpijlers met elk
een lengte van 90 meter. Afhankelijk
van de bodemgesteldheid worden deze
pijlers met behulp van een sjabloonconstructie 30 tot 45 meter in de
zeebodem geheid. Daarbij wordt de
positie met behulp van een satellietgestuurd navigatiesysteem nauwkeurig
34

Synchronous Lifting System.

bepaald. Ook de hoogte van de pijlers
boven de waterspiegel wordt op 3 tot 4
cm nauwkeurig automatisch vastgelegd.
Deze drie pijlers zi jn boven het wateroppervlak met elkaar verbonden door
een kruisconstructie (cross piece) waarop
de turbinemast staat. “Het unieke aan
ons fundament is onder meer dat dit
gedeelte en alle verbindingen boven het
wateroppervlak zijn, want meestal
staat de mast onder water op een
fundament,” zegt Robert Ebert, Deputy
Managing Director bij Bard Building.
“Wij hebben ervoor gekozen alle installatie-werkzaamheden boven water plaats
te laten vinden. Dat heeft als praktische
voordelen dat er minder duikers nodig
zijn, dat we bij het bouwen minder
afhankelijk zijn van de weersomstandigheden en dat we veel sneller en
eenvoudiger onderhoud kunnen plegen.”
Waterpas
Belangrijk is uiteraard dat het
steunkruis waterpas staat zodat de
turbinemast na plaatsing nauwkeurig
in het lood staat. Enerpac leverde met
haar hydraulische Synchronous Lifting
System de oplossing voor het waterpas
stellen van het steunkruis. “De verbindingsflenzen zijn niet altijd recht en
vlak en het bleek onmogelijk om
handmatig eventuele flensafwijkingen
millimeternauwkeurig te corrigeren.
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Vandaar dat we hebben gezocht naar
een mogelijkheid om de 500 ton
wegende steunconstructie snel en
nauwkeurig te kunnen stellen en dat
was met synchroon gestuurde hydraulische
cilinders,” stelt Ebert. Bij plaatsing van
het steunkruis worden op iedere pijler,
rondom verdeeld, drie cilinders
gemonteerd met elk een capaciteit
van 100 ton. Per fundament zijn dat
dus negen cilinders met een totaal
hefvermogen van 900 ton. De cilinders
worden vervolgens gekoppeld aan de
computer van het Synchronous Lifting
System die zich aan boord van de ‘Wind
Lift I’ bevindt, waardoor uiteindelijk met
één druk op de knop het steunkruis automatisch waterpas wordt gesteld. Daartoe
wordt het steunkruis eerst door de
cilinders circa 20 mm gelift om vervolgens
vanuit die beginpositie met een nauwkeurigheid van 1 millimeter waterpas te
worden gezet. De controle op het stel
proces gebeurt door de software aan de
hand van wegopnemers en een inclinatiemeter. Nadat het steunkruis waterpas
staat, wordt dit met de pijlers vergrendeld
door een 5 meter hoge betonnen mantel
waarbij het beton als een ring van 13
centimeter dikte in een holle ruimte tegen
de wand van zowel het steunkruis als de
pijlers wordt gestort. ”Er wordt niets
gelast of gebout; de betonnen mantel
vangt alle krachten op,” legt Ebert uit.

WINDENERGIE

Standaard
De cilinders blijven op hun plaats
totdat het beton is uitgehard en worden
dan weer gebruikt voor één van de
andere fundamenten. Intussen gaat
Bard wel verder met het opbouwen
van het volgende fundament met
andere cilinders. “We willen de
fundamenten snel plaatsen en
uitrichten en daarom kunnen we
niet 3 à 4 dagen wachten tot het
beton is uitgehard. Voor de eerste
50 windturbines zijn in totaal 450
standaard 700 bar cilinders besteld.
We verwachten dat we deze cilinders
tweemaal gaan gebruiken,” licht
Ebert toe. “Dat lijkt weliswaar niet
veel, maar door de dikwijls extreme
weersomstandigheden en het zoute
zeewater is niet 100% zeker hoe
de cilinders daar op reageren.
We hebben voor de eerste test
fase bewust niet voor kostbare
speciale cilinders gekozen. Eerst
maar eens kijken of dit in de praktijk
werkelijk noodzakelijk is.” Bard
Engineering heeft behalve de cilinders
geïnvesteerd in twee besturingsmodules van het Synchronous Lifting
System. Enerpac heeft ook de
training van Bard’s mensen op het
Synchronous Lifting System verzorgd.

Eén van de negen
standaard 700
bar hydraulische
cilinders.

Uniek funderingsconcept; de mast rust op een ondersteuningskruis.

Testturbine
In Hooksiel nabij Wilhelmshafen, op 400
meter uit de kust, staat sinds ongeveer een
jaar een testwindturbine. Daarbij werd
voor de eerste keer het gepatenteerde
BARD Tripile fundament toegepast, speciaal
ontwikkeld voor offshore-toepassingen.
Deze nearshore installatie is gelijk aan de
80 windmolens in het BARD Offshore 1

windpark en heeft een nominaal vermogen
van vijf Megawatt. Afhankelijk van het tij
is het water ter plekke tussen de twee en
maximaal acht meter diep. De pijlers van
de BARD Tripile zijn ongeveer 44 meter in
de bodem geheid. Daarbij werd gebruik
gemaakt van ‘s wereld grootste heimachine.
De verbinding met het elektriciteitsnet
gebeurt via een 20-KV kabel.
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Shell awards floating LNG contracts
At the end of July, 2009, Shell Gas & Power Developments BV signed a master
agreement with a consortium comprising Technip and Samsung for the design,
construction and installation of multiple floating liquefied natural gas (FLNG) facilities
over a period of up to fifteen years. Shell and Technip-Samsung also signed a
contract for execution of the front end engineering and design (FEED) for Shell's
3.5 million tonne per annum (mtpa) FLNG solution.
Shell's FLNG solution has the potential to place gas liquefaction facilities directly
over offshore gas fields, thereby precluding the need for long distance pipelines and
extensive onshore infrastructure. This innovative alternative to traditional onshore
LNG plants provides a commercially attractive and environmentally sensitive
approach for monetisation of offshore gas fields.
The broad operating parameters of the Shell design mean it can be redeployed.
Shell’s standardised ‘design one – build many’ approach allows material repeatability
gains to be captured during design and construction phases. After completing the
FEED phase, Shell will examine key aspects of each potential FLNG project in its
portfolio before considering a final investment decision.
The master agreement and the FEED contract were signed by Jon Chadwick,
Executive Vice President Upstream International, and Matthias Bichsel, Director
Projects & Technology on behalf of Shell; Thierry Pilenko, Chairman and Chief
Executive Officer, and Bernard di Tullio, Chief Operating Officer, on behalf of Technip;
and J. W. Kim, Vice Chairman and CEO, and H. Y. Lee, Executive Vice President and
Chief Marketing Officer, on behalf of Samsung Heavy Industries.
Matthias Bichsel commented: "Shell has a long history of technology firsts.
The significant and positive progress we have made with our FLNG solution
reinforces Shell’s position as a leading LNG technology developer.”
Jon Chadwick said: “Today marks a milestone in developing Shell’s generic FLNG
solution. In partnership with various stakeholders, we are progressing several
potential applications globally – gas fields for which Shell’s FLNG solution is the
most viable approach.”
Thierry Pilenko of Technip stated: “This project is a true representation of Technip's
technological differentiation through the integration of all our core activities: LNG
process, offshore facilities and subsea infrastructures. It gives us an opportunity to
lead a powerful consortium with Samsung on the frontier areas of the gas business,
creating value for Shell through innovation, technical excellence and delivery track
record."
J. W. Kim of Samsung Heavy Industries stated: “Based on Samsung’s outstanding
experience in LNG carriers and offshore projects, we are striving to expand our
business to this new Floating LNG market. This large scale FLNG project awarded by
Shell is an important milestone for us to launch into this new blue ocean. Samsung,
together with its long standing and reliable partner, Technip, will create a distinctive
success story in this challenging mega project.”

FPSO for Aseng field
in equatorial Guinea
At the end of August SBM Offshore
Schiedam announced that a Letter of
Agreement (LOA) has been signed
with Noble Energy EG for the provision,
lease and operation of an FPSO for the
development of the Aseng field located
in approximately 1,000 meters of
water in Block I, offshore Equatorial
Guinea. The FPSO, which will be based
on the conversion of a VLCC hull from
SBM Offshore’s inventory, will serve
not only the Aseng field, but also
establish a liquids hub for Noble’s
future developments in the area with
capacity for 120,000 barrels of liquids
per day, including processing of
80,000 barrels of oil and injection of
up to 150,000 barrels per day of water,
as well as handling 170 million
standard cubic feet per day of gas.
The unit will have storage capacity for
1.6 million barrels of oil including up
to 500,000 barrels of condensate.
It is the intention of SBM Offshore to
execute the contract through a Joint
Venture established with Guinea
Ecuatorial De Petróleos (GEPetrol),
the National Oil Company of
Equatorial Guinea. Beyond Aseng,
this partnership will work to promote
Equatorial Guinean local content in oil
and gas activities and further enhance
the development of the country’s oil
and gas industry. The Aseng FPSO will
be SBM Offshore’s second operated
unit in Equatorial Guinea and its ninth
operated facility offshore West Africa.
The initial firm commitment of Noble
Energy under the contract is for a
period of fifteen years, commencing
in 2012, with provisions for further
extensions up to five years.
The total undiscounted cumulative
Portfolio Value to SBM Offshore of
the above order is approximately
US$ 1.2 billion, with the lease contract
expected to qualify as a finance lease
for financial reporting purposes.

Babbage-jacket
Heereme Vlissingen heeft medio
september de een jacket opgeleverd
aan E.On Ruhrgas. Het is bestemd voor
het Baggage gas-productieplatform
dat het energiebedrijf in blok 48/21
in de Britse Noordzee gaat installeren.
Het veld beschikt over winbare reserves
van zeker 12 miljard m3 gas.
Artist impression of Shell’s multiple floating liquefied natural gas (FLNG) facility.
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Principe-akkoord TAQA en Fluor

On & Offshore Gorinchem

TAQA Energy en ingenieursbureau Fluor sloten eind augustus een principeovereenkomst voor het leveren van ingenieurs-, inkoop- en constructiemanagementdiensten ten behoeve van de gasbehandelingsinstallatie voor TAQA’s Gasopslag
Bergermeer bij Alkmaar. De ontwikkeling van de installatie zal werk bieden aan
200 ingenieurs en andere medewerkers van Fluor.

Evenementenhal Gorinchem organiseert op dinsdag 30 maart, woensdag
31 maart en donderdag 1 april 2010
de tweede editie van de vakbeurs
On- & Offshore. Deze vakbeurs is dé
uitgesproken plek waar ondernemers
huidige en potentiële relaties uit de
olie- en gas, (petro) chemische en
baggerindustrie elkaar ontmoeten.
Men kan drie dagen lang in een
sfeervolle verkoopbevorderende
ambiance zaken doen, het netwerk
uitbreiden, contacten leggen en
vervolgafspraken maken, producten
en/of diensten tonen en vakinformatie
uitwisselen. Afgelopen voorjaar hebben
bijna 120 deelnemers en 3.430 bezoekers
een geslaagde eerste editie mogen
ervaren. Mede door de positieve
reacties van bestaande en nieuwe
deelnemers verwacht de organisatie
dan ook een groei te kunnen realiseren
in exposanten- en bezoekersaantal
voor komende editie.

De gasbehandelings- en compressie-installatie is een onlosmakelijk onderdeel van
het project Gasopslag Bergermeer. De installatie zal via een pijpleiding worden
verbonden met het nu nagenoeg lege Bergermeer gasveld, waarin vanaf 2013 rond
de 4 miljard kubieke meter gas wordt geïnjecteerd dat als reservecapaciteit dient
voor de gasleveranties wanneer de vraag naar gas hoog is. Duurzame ontwikkeling
is de basis voor de realisatie van het project. De installatie zal worden gebouwd als
emissieloze faciliteit door gebruikmaking van de meest geavanceerde technieken,
wat betekent dat er nagenoeg geen uitstoot van CO2 of koolwaterstof zal zijn.
Ook zullen de installaties in de Bergermeer geheel ingepast worden in het landschap.
Jan Willem van Hoogstraten, projectdirecteur Gasopslag Bergermeer van TAQA
Energy: “De keuze voor Fluor is gebaseerd op twee overwegingen. Ten eerste halen
wij met Fluor een schat aan ervaring en expertise binnen op het gebied van de
ontwikkeling van complexe en duurzame installaties voor de energiesector. Wij zijn
ervan overtuigd dat de technische ontwikkeling van dit belangrijke onderdeel van
Gasopslag Bergermeer in de juiste handen is. Ten tweede heeft TAQA zich altijd ten
doel gesteld om de regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland economisch te laten
profiteren van de 800 miljoen euro die TAQA investeert in Gasopslag Bergermeer.
In dat opzicht zijn wij verheugd dat wij in Haarlem een partner van het kaliber van
Fluor hebben kunnen vinden. Daarbij komt dat een belangrijk deel van de ingenieurs
die op dit project inzetbaar zullen zijn, woonachtig is in de regio Alkmaar.”
Directe en indirecte werkgelegenheid dankzij Gasopslag Bergermeer TAQA heeft
momenteel 50 arbeidsplaatsen (FTE) in de regio Alkmaar. Tijdens de realisatiefase
van Gasopslag Bergermeer (2008-2013) zal dit aantal worden opgestuwd tot zo’n
100 arbeidsplaatsen. Voor leveranciers in de regio is sprake van een evenredige
toename aan opdrachten: één TAQA-baan levert naar schatting vier banen op bij
toeleveranciers.
Op dit moment besteedt TAQA € 8 miljoen per jaar aan diensten uit aan leveranciers.
Gedurende de realisatiefase van Gasopslag Bergermeer (2008-2013) zullen er vele
honderden mensen aan het project werken, met een maximum van 800 mensen
tijdens het hoogtepunt van de bouw en zal TAQA diverse leveranciers contracteren.
Hierbij blijft de voorkeur uitgaan naar Noord-Hollandse partijen.

Sleephopperzuiger Gateway te water
Eind september heeft de doop en tewaterlating plaatsgevonden van de 12.000 m³
sleephopperzuiger Gateway. Het schip wordt in opdracht van Koninklijke Boskalis
Westminster N.V. gebouwd op de werf van IHC Merwede Offshore & Marine in
Hardinxveld-Giessendam. In november 2007 hebben IHC Merwede en Boskalis
het contract getekend voor het ontwerp, engineering en bouw van twee identieke
sleephopperzuigers. Bijzonder aan de opdracht is dat de schepen gelijktijdig op
twee verschillende werven van IHC Merwede worden gebouwd.
Op 4 februari 2009 vond de kiellegging van de Gateway plaats. De oplevering is
gepland in het eerste kwartaal van 2010. Momenteel wordt haar zusterschip bij
IHC Dredgers in Kinderdijk gebouwd, alwaar de tewaterlating medio februari
2010 zal plaatsvinden.
De Gateway is uitgerust met 1 zuigbuis met onderwaterpomp waarmee ze een
baggerdiepte van 62 meter kan bereiken. Het schip heeft twee hoppers met tussenin
de pompkamer. Dit resulteert in een betere trimligging in ondiepe wateren.
Bovendien is de pompcapaciteit op het schip groot , zodat er grote volumes over
lange afstanden geperst kunnen worden. Dankzij deze ontwikkelingen is het schip
voor diverse projecten over de hele wereld inzetbaar, voor zowel landaanwinning
op grote schaal, strandsuppletie, als de aanleg van havens en vaarwegen.

Bij het opzetten van de eerste editie
van On- & Offshore is de samenwerking
gevonden tussen de IRO en
Evenementenhal Gorinchem.
Gezien het prettige verloop van deze
samenwerking is IRO ook in 2010
vertegenwoordigd als ondersteunende
partner van On- & Offshore.
Komend jaar verwelkomt de organisatie
de Dutch Purchaser User Group met
een netwerkplein op de beursvloer van
On- & Offshore. De Group organiseert
op dinsdag 30 maart het Dutch Oil and
Gas Industry Supply Chain Seminar. De
organisatie hoopt u hiermee een uitgelezen kans te bieden om geïnformeerd
te worden over kwalificatiemogelijkheden,
wegwijs te worden omtrent het gebruik
van FPAL en uiteraard te netwerken.
Evenementenhal Gorinchem maakt
gebruik van de full-service-formule.
Een all-in concept waarbij zoveel mogelijk
werk uit handen van de exposanten
wordt genomen.
Tot de onderdelen van de full-serviceformule behoren o.a. een compleet
opgebouwde en afgewerkte standunit,
geheel verzorgde catering op de
beursvloer voor zowel exposanten als
bezoekers waarbij hapjes en drankjes
gratis op de stand worden geserveerd,
de uitnodigingsservice en gratis parkeren.
Mocht u interesse hebben, dan kunt
u hiervoor contact opnemen met de
beursorganisatie. Tel. 0523-289898.
E-mail:
info@evenementenhalhardenberg.nl
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SHIPMANAGEMENT
Offshorevloot blijft groeien

GloMar Shipmanagement
is overal voor in

Ondanks de heersende recessie maakt GloMar Shipmanagement op dit moment een opmerkelijke groei door.
Met dertien schepen en een nieuwe dochteronderneming worden alle voorkomende zaken slagvaardig aangepakt.
Flexibiliteit is hierbij onze grote kracht, zegt medeoprichter Ed Pronk. Bijna een jaar geleden bracht Offshore Visie
ook al eens een bezoek aan de rederij in Den Helder en sprak toen met
de oprichters Klaas Weij en Ed Pronk en de eerste werknemer
Richard Timmerman. Om meer te weten te komen over hoe en
waarom zijn Ed en Richard opnieuw geïnterviewd.
“De basis van ons succes,” legt Ed
Pronk uit, “is de hoge mate van
flexibiliteit en marktgerichtheid
waarmee door ons bedrijf wordt
gewerkt. Feit is dat we echt overal
voor in zijn. Komt er een vraag binnen
dan duiken we daar direct met z’n
allen bovenop. We kijken eerst of iets
wel of niet haalbaar is, maar bijna in
alle gevallen kunnen we een passende
oplossing bieden.” Het kantoorteam
van GloMar Shipmanagement telt op
dit moment 11 medewerkers en de
vloot is inmiddels uitgegroeid tot
13 eigen of gemanagede schepen,
waarmee safety/standby-, guard- en
chasewerk wordt uitgevoerd. Voor het
safety/standbywerk heeft de rederij
een pool opgezet waarin de Glomar
Advance, Glomar Endurance, Karmoy
Viking, Andfjord, Supporter G en
Allure G opereren. “Deze zes schepen
worden ingezet bij vijf booreilanden
die voor onze klanten op de Noordzee
actief zijn.” Dit zijn de Noble Ronald
Hoope en Noble Piet van Ede die voor
GDF SUEZ en de Noble Lynda Bossler
die voor Cirrus Energy Netherlands
werken, alsmede twee booreilanden
die voor Shell/NAM boren.
38

Servicepakket
Naast safety/standbywerk worden
door GloMar ook veel opdrachten voor
seismische contractors uitgevoerd.
Voor dit zogeheten seismic support werk
worden chaseboten ingezet. Dit zijn de
Glomar Venture, Sharona, Verona,
Marsdiep, Jadi en Shalom I. “Vorig jaar
zaten we hiervoor onder meer in de
wateren van Egypte, Ghana, Angola,
maar ook op de Noordzee. Op dit
moment assisteren we seismics in
Noorse, Nederlandse, Schotse en
Groenlandse wateren. Onze Glomar
Venture is net terug uit Angola en
kan nu direct door naar de Shetland
Eilanden. De Sharona werkt momenteel
in de Barentszee, vlakbij Hammerfest,
en de Verona tussen de ijsbergen in de
Baffin Straat bij Groenland.” Naast het
safety/standby-, guard- en chasewerk wil
de Helderse rederij haar servicepakket
verder uitbreiden. Hiervoor heeft GloMar
sinds kort de Ramco Clipper in management.
Een bijzonder schip dat is voorzien van
een intrekbare azimuth schroef onder
zowel het voorschip als het achterschip
en dat wordt voortgestuwd door
verstelbare schroeven. Het vaartuig
is verder uitgerust met grote
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Met de Ramco Clipper kan naast safety/standbywerk ook surveywerk worden uitgevoerd
(foto: PAS Publicaties/Frits Aalderink).

brandblusmonitoren (FiFi 1). “We kunnen
dit schip inzetten voor zowel safety/
standby- en surveywerk als bij de bestrijding
van calamiteiten,” zegt Ed Pronk.
GloMar Electric
Een geheel nieuwe activiteit waarmee
GloMar op 1 mei 2009 onder de vlag
van GloMar Electric van start is gegaan,
betreft het repareren en onderhouden
van elektrische installaties en systemen
aan boord van schepen. Met het opzetten
ervan heeft met name Richard
Timmerman zich beziggehouden.
“We hebben GloMar Electric opgericht
omdat we een tekort voorzien aan
goede scheepselektriciens. Gelukkig
hebben wij nog wel deskundig personeel
kunnen aantrekken. Voordeel is dat
we nu de downtime van onze schepen
zoveel mogelijk kunnen voorkomen.
Daarnaast zijn we ook op schepen van
andere offshorerederijen actief, waaronder
Vroon Offshore Services en de Southern
North Sea (SNS) Pool. Ook verrichten we
veel troubleshooting- en reparatiewerk
op vissersschepen. Zowel hier in Den
Helder als in IJmuiden. Hierdoor hebben
we met GloMar Electric min of meer
een vliegende start gemaakt.”

o n s t r e am

Spirit IT winnaar IRO Innovatieseminar
15 oktober 2009
Op donderdag 15 oktober jl. heeft IRO i.s.m. TU Delft
Offshore Techniek het IRO Innovatieseminar
georganiseerd. Tijdens dit seminar mochten 4 vooraf
geselecteerde bedrijven hun innovaties presenteren
en streden hiermee voor de IRO Innovatieprijs.
De genomineerden waren:
• KCI met het Multipurpose Platform, Pascal Ferier
• Siemens met Gas2wire gebaseerd op ‘combined cycle
generator-set (5-550MV)’,
• Bob Okhuijsen
• Electromach met een presentatie over explosieveilige
kleuren CCTV camera, Jos Abbing
• SpiritIT met een industriële computer voor het meten
van olie en gas in pijpleidingen, Harry Kok
De 130 deelnemers aan het seminar werden verzocht hun
voorkeur met stembriefjes aan te geven. SpiritIT kwam
met vlag en wimpel uit de bus als winnaar.
Prof.ir. Kees Willemse, hoogleraar Offshore Technologie aan de TU Delft, gaf in zijn inleiding aan hoe belangrijk innovatie is en de
grote rol die de TU speelt bij innovatief onderzoek. ‘De TU Delft is een kweekvijver voor de industrie’, aldus Kees Willemse.
Naast de presentaties van de vier kandidaten gaven ook 3 studenten of afgestudeerden aan de TU Delft een presentatie. Berend-Jan
Kleute, student Offshore Engineering, gaf een presentatie over OTEC (ocean thermal energy conversion) als innovatieve energiebron.
Ir. Reinder Jorritsma gaf een interessante presentatie over ‘wave energy conversion’ waarbij zowel horizontale als verticale golfbewegingen,
rotorbladen in beweging zetten die vervolgens omgezet worden in energie. Ir. Niels Diepeveen, promovendus, gaf een presentatie
over hydraulische windturbines voor offshore toepassingen. Moderator en illusionist Dan LeFay praatte de presentaties op ludieke
wijze aan elkaar en wist de deelnemers in de zaal te boeien met zijn interessante illusies en ‘mindgames’. Vooral zijn weergave hoe
mensen binnen kaders blijven denken en daar buiten moeten stappen om innovatief te zijn was erg herkenbaar.
Hans de Boer, directeur IRO, reikte tijdens de netwerkborrel de IRO Innovatieprijs uit aan de gelukkige winnaar en directeur van
SpiritIT, Harry Kok. De IRO Innovatieprijs bestond uit verschillende onderdelen. IRO reikte een speciaal voor deze gelegenheid
ontworpen plaquette uit. En namens TNO reikte Hugo Vos, Business Unit Manager Oil & Gas bij TNO Industrie & Techniek een
voucher voor een ‘Kennismaking met de TNO Challenge’ uit. TNO biedt het winnende bedrijf hiermee een week lang de expertise
van TNO aan om over een innovatief idee te brainstormen. Hugo Vos omschrijft de TNO Challenge als ‘een snelkookpan om een
innovatie over een dood punt te helpen waarbij er zowel naar de inhoudelijke als procesmatige kant van het idee gekeken wordt’.
Bij de ontvangst en tijdens de netwerkborrel konden de deelnemers diverse informatiestands bezoeken van bedrijven die hun
innovaties presenteerden. Al met al een zeer succesvol en geanimeerd IRO Innovatieseminar. Het IRO Innovatieseminar wordt
elke twee jaar georganiseerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met organisator Ruud Liem, Business
Development Manager, liem@iro.nl of tel. 079-3411981.

Van Leeuwen Buizen in Australië
Opening nieuw kantoor en magazijnen in St. Mary’s, Australië. Na eerdere investeringen en uitbreidingen van kantoren en magazijnen
in Brisbane en Adelaide, werd op 14 oktober 2009 in Sydney, Australië, een nieuw kantoor annex magazijn geopend door de heer
Peter Rietberg, Voorzitter van het Bestuur van de Van Leeuwen Buizen Groep. Dit gebeurde in het bijzijn van een grote groep klanten,
leveranciers en zakenrelaties en Van Leeuwen management en medewerkers vanuit heel Australië.
Op het nieuwe terrein in St. Mary’s, zo’n 60 km ten westen van Sydney, vindt men het nieuwe hoofdkantoor van de Australische
branche van het bedrijf, een kantoor voor de activiteiten in New South Wales, en zeer moderne magazijnfaciliteiten met zowel
binnen als buiten grote opslagcapaciteit. Klanten in New South Wales kunnen voortaan profiteren van een hogere servicegraad
en de beschikbaarheid van een diepere en bredere voorraad.
Zoals de heer Emmanuel Zammit, Managing Director van Van Leeuwen Australië, naar voren bracht tijdens zijn openingstoespraak,
is Van Leeuwen Australië nu helemaal klaar voor verdere groei in de industriële segmenten die het momenteel bedient. Het landelijke
netwerk en sterke aanbod, in combinatie met het onderdeel zijn van een internationale groep bedrijven, helpen Van Leeuwen
Australië zich nader te richten op segmenten zoals de hydraulische en mechanische industrie, constructie en bouw, en de grotere
projecten in de olie en gas industrie. Door organische groei en mogelijk toekomstige acquisities, zal Van Leeuwen Australië haar
marktaandeel verder vergroten.
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IRO NIEUWS

Offshore Europe 2009

IRO heeft een Holland Paviljoen van 336 m2 georganiseerd op
Offshore Europe die van 8 tot 11 september 2009 in Aberdeen
heeft plaatsgevonden. In dit paviljoen waren in totaal 25 bedrijven
vertegenwoordigd.
Op de eerste dag is de beurs door meer dan 10.000 professionals
uit de olie- en gasindustrie bezocht. Op dag 2 en 3 kwamen
beide dagen rond de 15.000 bezoekers. In de 36 jaar dat SPE
Offshore Europe organiseert, is dit de grootste editie ooit
geweest met een totaal oppervlak van 22.620 m2.
De volgende editie van Offshore Europe zal plaatsvinden van
6 tot 8 september 2011. IRO zal opnieuw een Holland Paviljoen
organiseren.

KIOGE 2009

In samenwerking met de EVD heeft IRO een Holland Paviljoen
van 93 m2 en een matchmaking georganiseerd op KIOGE die
van 5 tot 9 oktober heeft plaatsgevonden in Almaty, Kazachstan.
In totaal hebben 18 bedrijven deelgenomen in het paviljoen.
Zowel de beurs als het Holland Paviljoen werden door minister
Maria van der Hoeven geopend. Tijdens de receptie in het
Holland Paviljoen was er voor veel bedrijven de mogelijkheid om
een gesprek aan te gaan met de minister. IRO zal op de volgende
editie van KIOGE opnieuw een Holland Paviljoen organiseren.

Opening Maria van der Hoeven.

IRO Jaarvergadering IRO Award of Excellence

Op dinsdag 17 november a.s. zal de IRO Jaarvergadering plaatsvinden in Schiedam.Tijdens het besloten gedeelte van deze
vergadering zullen de financiën van de vereniging alsmede de
(her)benoeming van bestuursleden aan bod komen. In het
openbare gedeelte, waarvoor ook niet-leden worden uitgenodigd,
zal de IRO Award of Excellence worden uitgereikt. De prijs wordt
uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt
in de olie- en gasindustrie. Inmiddels zijn er diverse kandidaten
aangemeld. Een deskundige jury zal alle inzendingen zorgvuldig
beoordelen en de genomineerde(n) vaststellen. Deze zullen op
een later tijdstip bekend worden gemaakt.

IRO Kalender 2009/2010
17 november

Graag vragen wij uw aandacht voor de officiële start van het
2g@there programma Golfstaten Dutch Energy Solutions dat
door FME en IRO in opdracht van het Ministerie van Economische
Zaken wordt uitgevoerd. De doelstelling van het programma is
om door meerjarige marktbewerking Nederlandse toeleveranciers
in de olie- gas- en powerindustrie een groter aandeel in de
Golfregio te laten verwerven, dan wel deze bedrijven te
introduceren in de Golfstaten. De focus van de activiteiten ligt
op Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Verder
worden Koeweit, Bahrein, Qatar en Oman in het programma meegenomen. Tijdens de kick off op 2 november zullen we stilstaan
bij de kansen voor de Nederlandse energiesector in de Golfregio.
De officiële start vindt plaats om 9.30 uur bij het Zalmhuis in
Rotterdam en eindigt met een netwerklunch. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Jacqueline
van Oosten, FME Internationaal Ondernemen via jjo@fme.nl.

Algemene Ledenvergadering*
Schiedam
* & Uitreiking Award of Excellence

14 januari	Nieuwsjaarreceptie
Rotterdam
2 februari	Gulf Forecast Meeting
Rotterdam
16 februari	Ledenbijeenkomst
	Assen
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Meeting the Gulf:
start 2 november
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Cursusdata
‘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.
9+10 december (ENG)
Kosten voor deelname bedragen €495 p.p. voor IRO/HME leden
en €795 p.p. voor niet-leden. Voor meer informatie of een
aanmeldformulier kunt u contact opnemen met Paul Meester,
pmeester@iro.nl of telefoonnummer 079-3411981.

IRO NIEUWS

IRO olie- en gasmissie naar
Mexico 8-12 november 2009

De eerder vanwege de Mexicaanse griep uitgestelde IRO olie- en
gasmissie naar Mexico zal nu plaatsvinden van 8-12 november
2009. Bezocht zullen worden de plaatsen Villahermosa, Ciudad
del Carmen en Mexico City. Voor nadere informatie en aanmelden
kunt u contact opnemen met Ruud Liem, liem@iro.nl.

Tweede editie Offshore Energy
groot succes

Het door Navingo georganiseerde Offshore Energy 2009 was
ook dit jaar weer een enorm succes. De business-to-business
beurs, die op 8 oktober plaatsvond op de oude rijkswerf
Willemsoord in Den Helder, telde 116 exposerende bedrijven
(vorig jaar 72) en 2363 bezoekers uit binnen- en buitenland
(600 meer dan vorig jaar).
Bedrijven als Cofely Oil & Gas, Vroon Offshore Services, Damen
Shipyards Group, Workfox en Peterson SBS waren van de partij.
Offshore Energy werd dit jaar opnieuw door diverse brancheorganisaties gesteund, waaronder IRO en NOGEPA. Daarnaast
bracht een handelsdelegatie van NOF Energy, de brancheorganisatie

voor de olie-, gas- en energiesector in Groot-Brittannië,
een bezoek aan de beurs
met het doel internationale
handelscontacten in de branche
te leggen en te versterken.
Tijdens het seminar ‘Innovations
in Offshore Energy’ verzorgden
Wagenborg Offshore, Technip
EPG, BBL Company, TNO
Science & Industry en DSE
Oil & Gas lezingen over de nieuwste ontwikkelingen, actuele
onderwerpen en onderzoeken in de offshore- en energiebranche.
Ook recente investeringen en technologische ontwikkelingen
op het gebied van duurzame energie aan land en op zee
kwamen aan bod. Hans de Boer, directeur van IRO,
nam de taak van dagvoorzitter op zich.

Voorlopig beurs/exportprogramma
2009/2010:
3-6 november	Europort
Rotterdam

BEURSGENOTEERD

9-12 november	Handelsmissie Mexico

Europort

IRO zal op Europort 2009 (3-6 november 2009) in Rotterdam
vertegenwoordigd zijn met een IRO stand. Er is mogelijkheid
om te participeren met brochures en/of posters (alleen voor
IRO leden). Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl

Offshore Technology Conference
De OTC (Houston 3-6 mei 2010) is opnieuw uitverkocht
voor deelname met een eigen stand. Er is nog wel een
mogelijkheid om deel te nemen in de IRO combi stand.
In deze stand heeft u 6 m2 ter beschikking in het Holland
Paviljoen in de hoofdhal (Reliant Center). Mocht u interesse
hebben in deze plek kunt u contact opnemen met
Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl

Offshore Northern Seas

De inschrijving voor ONS (24-27 augustus 2010) is gestart.
De sluitingsdatum is 30 oktober 2009. De inschrijfformulieren
kunt u vinden op onze website: www.iro.nl

Villahermosa, Cuidad del Carmen,
Mexico City
6-11 februari	Handelsmissie Golfstaten
Saoedie-Arabië/Abu Dhabi
30 maart-1 april 	On & Offshore
	Gorinchem	
3-6 mei	Offshore Technology Conference
Houston, VS
21-25 juni	NeftegazS
Moskou, Rusland
24-27 augustus 	Offshore Northern Seas
Stavanger, Noorwegen
13-16 september 	Rio Oil & Gas
Rio de Janeiro, Brazilië
20-23 september 	Handelsmissie Schotland

Deelname aan beurzen /
handelsmissies via IRO
Deelname in een Holland Paviljoen of aan handelsmissies staat
open voor IRO leden en niet-leden. Bovenstaande activiteiten
zullen alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.
Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl
of telefoonnummer 079-3411981.
Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies,
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.
Bij vragen tijdens beurzen kunt u ook contact opnemen via
telefoonnummer 06-45709802.

	Aberdeen
5-8 oktober	KIOGE
Kazachstan
1-4 november

ADIPEC

	Abu Dhabi, VAE

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

Adres
:
		
Postadres :
		

Engelandlaan 330
2711 DZ Zoetermeer
Postbus 7261
2701 AG Zoetermeer

Telefoon
Fax
E-mail
Website

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

SEPTEMBER / OKTOBER 2009 - OFFSHORE VISIE

41

BUYERS GUIDE
ELEcTROTECHNIEK

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

GLOBAL PRESSURE SOLUTIONS

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

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 gas industry.
With more than 30 years of experience in high pressure
technology MAXIMATOR today designs and manufactures
a full line of high pressure equipment.

•
•
•

Air Amplifiers
High Pressure Pumps
Gas Boosters

•
•
•

Air Amplifiers Stations
Hydraulic Units
Booster Stations

•

Valves, fittings & Tubings

•

On & Offshore Pressure Systems

•

Service & Rental Units

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.

(VTF)

MAXIMATOR® Benelux BV
Industrieweg 64
2712 LB Zoetermeer
Tel.: +31 (0)79 361 11 40
Fax: +31 (0)79 361 65 55
info@maximator.nl
www.maximator.nl

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

Ervaren, pragmatische P&O / HR Adviseur beschikbaar
Beschikbaar voor P&O / HR projecten voor maritiem / offshore / oil & gas gerelateerde organisaties.
Ik ben o.a. in het bezit van geldig Nogepa 05A en VCA Vol certificaat.
Ik heb ervaring met het opzetten en uitvoeren van belonings- en beoordelingsystematieken, opstellen van
functieprofielen, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbegeleiding, competentiemanagement, opleidingstrajecten, etc.
Ik ben desgewenst in het bezit van eigen kantoorruimte. Referenties en/of Curriculum Vitae op aanvraag beschikbaar.

Paul Meester, tel. 06-54615193. E: p.meester@paulmeester.nl. www.paulmeester.nl
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CaN yOu aFFOrd tO Miss the iNdustry’s MOst
iMPOrtaNt deePwater eVeNt?
reGister ONliNe tOday at www.deepoffshoretechnology.com

3–5 November 2009 | Grimaldi Forum Monaco | Monte Carlo, Monaco

dOt international is the largest, most prestigious exhibition and conference
on deepwater technology. as the industry’s premiere event, dOt international
thrives on providing attendees with up to date information and key industry
developments.
why attend dOt international?
•

A unique gathering of the world’s leading executives, managers, and
engineers from major and independent e&P companies.

•

Original reports on the current and future state of technology in this frontier
environment delivered by key personnel involved in groundbreaking projects.

•

A renewed focus on deepwater technology and equipment, views at the
strategic level with case studies and reports on application technologies.

•

Geopolitical and economic evaluations of the future of deepwater around
the globe with input from major, independent, and state-owned operators
and producers.

to register and for more information, log on to www.deepoffshoretechnology.com

gress

www.deepoffshoretechnology.com
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amsterdam rotterdam

Marine & Offshore Lawyers

First Class Service • Competitive Rates

•

Bimco Supplytime, Towcon, Bargehire, Heavycon, etc.

•

Logic (Crine) and other Marine Construction Conditions

•

Variation Claims, Termination Claims, Contract Management

•

Drafting Commercial Qualiﬁcations for Tenders

•

Shipbuilding Contracts and Disputes

•

Salvage, General Average, Collisions

•

P&I Personal Injury Claims

Amsterdam:
Cronenburg 75
1081 GM Amsterdam
P.O. Box 7911
1008 AC Amsterdam
T. +31 (0)20 - 301 61 61
F. +31 (0)20 - 646 47 16

Rotterdam:
Sluisjesdijk 151
3087 AG Rotterdam
Harbour number 2137
T. +31 (0)10 - 494 55 00
F. +31 (0)10 - 494 55 07

www.hampemeyjes.nl

